Black

PANTONE portocaliu

TRIBUNA

Mihaela Diaconu
Trompetã (sculpturã)

3 lei

Dialog cu poetul

Petru Poantã

Ion Mureºan

Titus Popovici, rentierul

Vianu Mureºan

Amanþii intermitenþi
1

Judeþul Cluj

Patrimoniul cultural al Clujului

www.revistatribuna.ro

Revistã de culturã • serie nouã • anul X • 1-15 aprilie 2011

206

Black

PANTONE violet

Ilustraþia numãrului:
expoziþia Ce mai face Penelopa?

Black Pantone 253 U

primim la redacþie

TRIBUNA
Director fondator:

Stimaþi membri ai redacþiei revistei Tribuna,

Ioan Slavici (1884)
PUBLICAÞIE BILUNARÃ CARE APARE SUB
CONSILIULUI JUDEÞEAN CLUJ

EGIDA

Consiliul consultativ al revistei de culturã
Tribuna:
Diana Adamek
Mihai Bãrbulescu
Aurel Codoban
Ion Cristofor
Marius Jucan
Virgil Mihaiu
Ion Mureºan
Mircea Muthu
Ovidiu Pecican
Petru Poantã
Ioan-Aurel Pop
Ion Pop
Ioan Sbârciu
Radu Þuculescu
Alexandru Vlad
Redacþia:
I. Maxim Danciu
(redactor-ºef)
Ovidiu Petca
(secretar tehnic de redacþie)
Ioan-Pavel Azap
Claudiu Groza
ªtefan Manasia
Oana Pughineanu
Nicolae Sucalã-Cuc
Aurica Tothãzan
Marc Maria Georgeta
Tehnoredactare:
Virgil Mleºniþã
ªtefan Socaciu
Colaþionare ºi supervizare:
L. G. Ilea
Redacþia ºi administraþia:
400091 Cluj-Napoca, str. Universitãþii nr. 1
Tel. (0264) 59.14.98
Fax (0264) 59.14.97
E-mail: redactia@revistatribuna.ro
Pagina web: www.revistatribuna.ro
ISSN 1223-8546

bour

Vã scrie un admirator al revistei, entuziasmat de stilul, calitatea ºi echilibrul articolelor publicate (cel puþin în acest an, când m-am abonat, pentru a fi sigur cã nu pierd niciun numãr
de revistã, chiar dacã pot citi revista pe net...). Pentru mine, Clujul este, de mai demult, centrul cultural al Romaniei. Aflu, din ultimul numãr al revistei, cã Clujul este în cursa pentru
Capitala culturala europeanã 2010. Mã bucur ºi vã susþin în acest demers, (deºi am terminat
facultatea la Iaºi ºi doctoratul la Bucureºti) chiar dacã mai am buletin de Iaºi ºi am predat
multi ani la facultãþi ºi universitãþi din Iaºi. Personal sunt un cârcotaº de meserie, un sceptic ºi
un cãutator de perfecþiune care mai mult criticã decât laudã ºi aproape cã mã mir ºi eu ce m-a
apucat sã vã transmit (direct!) laude... (indirect, o fac de fiecare datã când întalnesc clujeni).
Dacã tot v-am scris, cred cã niºte cârcoteli aº putea, totuºi, transmite. Una dintre ele se referã
la faptul cã nu sunt date în revista adresele de email ale membrilor redacþiei ºi ale autorilor
articolelor. Eventuale site-uri personale, adrese de facebook etc. ar putea ajuta la comunicarea
cu cititorii. Comunicarea este, în zilele noastre, foarte necesarã ºi riscurile redactorilor ºi ale
autorilor de a primi ºi scrisori mai putin plãcute sunt, cred eu, foarte reduse. Editorialul Oanei
Pughineanu din nr 202 mi-a plãcut enorm, dar datele de identificare ale cãrþii Sociologia banilor lipsesc cu desãvarºire... În schimb, Suplimentul Universitaria m-a încântat mult din mai
multe privinþe: subliniazã calitatea Clujului de centru universitar de frunte al þãrii, a ales o
temã interesantã ºi bine tratatã: cultura ºi mentalitatea polonã, un model de urmat! Fãcusem,
cu câteva luni în urmã (prin noiembrie) o propunere similarã (mã refer la ideea de supliment
universitar) revistei Ateneu, din Bacãu. S-au pus pe primul plan dificultãþile, costurile, complicaþiile ºi ... lucrurile au rãmas cum au fost...
În privinþa acþiunilor pentru câºtigarea competiþiei cu Iaºul ºi Timiºoara, propun Asociaþiei
create ad hoc sã-ºi construiascã un site propriu în care toate acþiunile ºi punctele tari (chiar
slabe!) însã fie evidenþiate. M-aº bucura sã instituiþi ºi clasamente/ topuri ale imposturii, ale
grafomaniei, ale lipsei de calitate (ceva în genul a ceea ce face Alex Stefanescu, la TVR
Cultural). Cred cã distanþarea de non calitate este o precondiþie a calitãþii ridicate...
Mai am ceva idei pentru meciul din 2020, dar aº vrea sa le scriu pe siteul “Cluj Capitala
Culturii” la rubrica “ªi neclujenii ne susþin”...
Vã doresc spor, sãnãtate ºi sapienþã în toate,
Cu prietenie,
Liviu Drugus, www.liviudrugus.ro

Societatea Culturalã „Lucian Blaga” Cluj-Napoca organizeazã concursul

Recitindu-ll pe Luciaan Blaagaa

Concursul Recitindu-ll pe Lucian Blaga este organizat la împlinirea a 50 de ani de la moartea lui
Lucian Blaga ºi oferã posibilitatea promovãrii unor noi perspective asupra vieþii ºi operei poetului prin
realizarea de materiale jurnalistice ºi literare (ex.: locurile unde a studiat ºi ºi-a desfãºurat activitatea,
reviste la care a colaborat, scene care au gãzduit reprezentaþii ale dramaturgiei sale etc.).
Competiþia presupune:
1. Realizarea de materiale de presã scrisã ºi audiovizuale – eseuri, reportaje, portrete, interviuri,
film documentar – pe urmãtoarele teme:
- Itinerar clujean „Paºii Poetului”
- Itinerar românesc „Repere în spaþiul mioritic”
- Itinerar european „Ipostaze europene”
2. Realizarea unui eseu vizual pornind de la una dintre poeziile poetului
3. Traducerea într-o limbã strãinã a unui text din opera poeticã a lui Lucian Blaga
4. Elaborarea de recenzii pe marginea unora dintre materialele publicate pe parcursul anilor în
Caietele ºi Meridianele Blaga, apãrute cu prilejul fiecãrei ediþii a Festivalului Internaþional „Lucian
Blaga” (acestea pot fi consultate pe site-ul www.societateablaga.ro )
Materialele scrise vor fi trimise la adresele abrudanelena@gmail.com ºi flaviateoc@yahoo.com, iar
materialele video-audio pot fi expediate sau depuse pe suport electronic la adresa Societatea Culturalã
„Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, str. Universitãþii nr. 1, et. 1 (zilnic între 10 ºi 14). Data limitã: 20 aprilie
2011.
Lucrãrile vor fi jurizate ºi premiate (în bani ºi obiecte) la urmãtoarele secþiuni: eseu, reportaj,
portret, interviu, traducere, recenzie, film documentar. De asemenea, cele mai bune lucrãri vor fi
postate pe site-ul Societãþii Culturale ,,Lucian Blaga”.
Decernarea premiilor va avea loc în cadrul evenimentelor dedicate FESTIVALULUI INTERNAÞIONAL “LUCIAN BLAGA” (12-13 mai 2011).

Responsabil de numãr: Ioan-Pavel Azap
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editorial

Exersarea retoricii
Sergiu Gherghina

D

e mai bine de un deceniu, românii sunt
printre cetãþenii europeni cu cea mai bunã
imagine despre Uniunea Europeanã (UE).
Am semnalat deseori faptul cã acest
eurooptimism nu este fundamentat pe informare.
Cunoaºterea de bazã a proceselor de la nivel
european sau a consecinþelor aderãrii (beneficii
sau dezavantaje) este redusã. De exemplu, suntem
statul membru al UE cu procentul cel mai mic de
cetãþeni care sã ºtie cã sunt 27 de state membre.
În acelaºi timp, nu am împãrtãºit atitudinile
eurosceptice generate în principal de eºecul unor
referendumuri sau de amânarea unor decizii.
Dezacordul din 2005 al Franþei ºi Olandei nu a
oprit construcþia europeanã, ci doar a determinat
înlocuirea Tratatului Constituþional cu cel de la
Lisabona câþiva ani mai târziu. În mod similar,
opoziþia Irlandei sau Cehiei faþã de acest din
urmã document au avut drept urmare doar
prelungirea procesului de ratificare. Absenþa unei
dezbateri reale în România asupra UE, evoluþiilor
ºi rolului sãu face ca multe dintre aceste pãreri
extreme – indiferent dacã sunt de susþinere sau
dimpotrivã – sã fie nefundamentate. Deºi
evoluþiile ºi realizãrile UE sunt importante (cu
preponderenþã în plan economic), sincopele
instituþionale din ultimii ani nu pot decât sã
ridice unele semne de întrebare referitoare la
forma pe care doreºte sã o ia Uniunea în viitor.
Acest aspect este cu atât mai important cu cât au
fost create premisele legislative pentru el odatã cu
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.
Mai precis, ultimele situaþii la nivel
internaþional despre care UE a discutat ºi a dorit
sã ia mãsuri s-au finalizat cu dezbateri, exprimãri
de poziþii, rãbufniri de orgoliu ºi amânãri de
decizie. Nimic altceva. Deºi acestea sunt primele
faze ce ar trebui sã caracterizeze un proces
decizional, UE are tendinþa de a se opri la ele fãrã
a face altceva. Acest comportament a fost uºor de
observat chiar atunci când a fost vorba despre
propria sa existenþã. Primul din acest ºir de
evenimente a fost falimentul Greciei la care
statele membre ale UE au asistat ca spectator
tacit. Au existat câteva propuneri timide de
oferire de ajutor Greciei care au dispãrut de pe
agendã la primele reacþii decise ale unor state
membre importante. În aceeaºi notã au apãrut ºi
unele discuþii referitoare la acþiuni pe care UE sã
le întreprindã pentru a preîntâmpina situaþii
similare în zona euro, þãrile aflate în pericol fiind
Portugalia, Irlanda, Italia ºi Spania. Din nou
niciun rezultat. Apoi, strâns legat de acest
subiect, a existat un plan de relansare economicã
al unor state membre ale UE iniþiat de Germania
(menþionat pe larg în precedenta mea interveþia
în Tribuna) care nu a avut vreo finalitate. Nici
mãcar încãlcãrile repetate de cãtre Franþa ale
prevederilor europene referitoare la libertatea de
circulaþie a persoanelor nu au reuºit sã declanºeze
acþiuni concrete ale UE.
Recentele manifestaþii din Cairo ºi
îndepãrtarea lui Hosni Mubarak de la conducere
dupã multe decenii au reprezentat un nou prilej
în care UE ºi-a afirmat dorinþa de a interveni ºi
s-a mulþumit doar cu aceasta. Oficialii de la
Bruxelles ºi Strasbourg pãreau prinºi între
admiraþia pentru ceea ce se petrecea pe strãzile
din Egipt ºi moralitatea intervenþiei în afacerile
interne ale unui stat. Fãrã a dezbate aici existenþa
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unui motiv pentru care UE ar fi putut sau trebuit
sã intervinã, aspectul tulburãtor al situaþiei este
legat de exprimarea unor puncte de vedere opuse,
fãrã a exista o poziþie comunã a UE. Acelaºi lucru
a putut fi observat ºi la summit-ul UE în care s-a
discutat despre posibilitatea unei emigrãri masive
dinspre Egipt înspre statele membre din sudul
continentului. Prioritãþile naþionale diferite nu au
permis elaborarea unei poziþii comune. Fãrã
aceasta, nicio acþiune nu este posibilã ºi, foarte
probabil, va fi fãcut ceva doar dupã ce vor apãrea
primele semne ale migraþiei.
Dorinþa UE de a interveni pentru stoparea
vãrsãrilor de sânge din Libia s-a limitat la douã
dispute generate de aspecte procedurale. Pe de o
parte, Franþa doreºte o intervenþie a UE dupã ce
va fi recunoscutã în prealabil opoziþia libianã.
Consiliul Naþional de Tranziþie din Libia a fost
recunoscut de cãtre oficialitãþile de la Paris la
începutul lui martie drept unicul reprezentant
legitim al poporului libian. Multe state membre
ale UE, în frunte cu Germania, refuzã sã facã
acest lucru. Motivele sunt întemeiate ºi sunt în
principal legate de componenþa acelui organism
(mulþi apropiaþi ai regimului Gadaffi) ºi de
acþiunile lor din trecut. De exemplu, premierul
bulgar a explicat cum anumite persoane din acel
organism au fost implicate în torturarea cadrelor
medicale bulgare în trecut. Pe de altã parte, existã
o disputã referitoare la modalitatea de intervenþie.
Taberele sunt similare. Dacã Franþa ºi Anglia sunt
adeptele unei intervenþii militare, Germania
împreunã cu alte state membre nu considerã cã
este momentul unei astfel de intervenþii. La final,
UE a decis sã facã ceea ce face de obicei: sã
examineze opþiunile ºi sã ia o decizie. Când, cum
ºi în ce direcþie este neclar.
Asistenþa externã ºi ajutorul umanitar oferite
Japoniei dupã cutremurele ºi tsunamiul de la
jumãtatea lui martie sunt printre singurele acþiuni
specifice luate de UE. Activarea sistemului de
reacþie în caz de urgenþã a fost unul prompt ºi
eficient. Totuºi, la cîteva zile dupã aceastã reuºitã,

Vitz Tünde

Im-perfect (tapiserie)

UE a reuºit din nou sã creioneze o imagine de
confuzie atunci când a fost adusã pe agendã
situaþia nuclearã provocatã de centralele japoneze.
Comisarul european pentru energie Gunther
Oettinger a vorbit despre pierderea controlului de
cãtre autoritãþile japoneze ºi a utilizat termenul
de „apocalipsã” când a fãcut referire la situaþie. În
acelaºi timp, numeroºi oficiali din statele membre
aveau un ton mult mai moderat comparând mai
degrabã situaþia cu cea înregistratã în urmã cu
aproape 30 de ani la Cernobîl. Care dintre acestea
este punctul de vedere oficial al UE de vreme ce
ambele erau prezente în presa internaþionalã cu
referire la UE?
Aceastã lipsã de consecvenþã ºi limitarea la
dezbateri – fãrã acþiune concretã – dãuneazã
proiectului european. Imaginea UE pe plan
internaþional nu este bine definitã ºi ezitãrile nu
ajutã la creionarea sa. Absenþa unor acþiuni
concrete atunci când situaþia o cere indicã
fragilitatea sa. Acelaºi lucru poate fi perceput ºi
de cãtre cetãþenii europeni care nu observã un
comportament unitar al reprezentanþilor lor. În
acest fel, planul naþional va continua sã prevaleze
ºi UE va rãmâne departe de propriii cetãþeni.

Aºteptându-l pe Ulise (sculpturã)

Anadora Lupo
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cãrþi în actualitate

Sebastian ºi cochilia: imaginarul
baroc al poeziei lui Radu Vancu
Cezar Boghici
Radu Vancu
Sebastian în vis
Bucureºti, Editura Tracus Arte, 2010

S

ensul tipologic al conceptului de baroc a fost
suficient de clar precizat (1), astfel încât nu
consider cã mai e necesar sã insist asupra
acestui aspect, pentru a stabili, din capul locului, cã
fenomenul estetic pe care-l denumeºte este unul
permanent sau recursiv. Pe lângã valoarea lui de
curent artistic, delimitat temporal, barocul
desemneazã un tip artistic, un spirit ce se dezvoltã
de-a lungul secolelor. Este abordarea pe care o
propune Edgar Papu (2) în studiul sãu dedicat
domeniului – intitulat, emblematic, Barocul ca tip de
existenþã –, unde se constatã cã în substanþa
hotãrâtoare a barocului nu intrã altceva decât o
anumitã „atitudine emoþionalã”, o „trãire”, „un
sentiment al existenþei”, care se exprimã în toate
epocile. Un alt exeget al fenomenului, Romul
Munteanu (3), considerã însã cã barocul presupune,
pe lângã o „viziune asupra existenþei” (proprie artei
de la finele Renaºterii ºi din veacul urmãtor), ºi un
„mod de expresie literarã”, un „discurs specific
rezultat dintr-un anumit mod de structurare a
imaginilor”, un stil ce se poate repeta în timp chiar
în absenþa unui weltanschauung de aceeaºi facturã.
Poemul lui Radu Vancu, Sebastian în vis, dovedeºte
cã barocul se pãstreazã actual ºi în vremea noastrã,
fapt observabil, în acest caz, mai ales la nivelul
expresiei artistice ºi al configurãrii imaginilor, ceea
ce nu înseamnã cã cele ºapte cânturi ale poemului
rãmân strãine de sensibilitatea barocã.
Valorificând o experienþã biograficã, anume
naºterea lui Sebastian, fiul autorului, poemul se
deschide cu motivul trãirii duble (reale ºi visate), de
sorginte barocã: „Sebastian în vis e Sebastian din
trezie fãcut poezie”. Copilul reprezintã, de fapt, o
dedublare a tatãlui, un alter-ego al poetului, cu
trimitere la dubletul tatã-fiu, ascundere-destãinuire,
dintr-un citat din Aºa grãit-a Zarathustra de
Fr. Nietzsche, ales, în mod semnificativ, ca motto al
cãrþii: „Ceea ce tatãl a tãcut, ajunge sã vorbeascã în
fiu; ºi adesea am constatat cã fiul e taina dezvãluitã
a tatãlui”. De altfel, poetul se proiecteazã în
universul imaginar al textului ºi cu alt prilej,
contemplându-se nu doar în ipostaza postnatalã a
fiului, ci ºi în celelalte personaje, cum sunt
Nietzsche, Omuleþul din Subteranã, Supra-Omuleþ
Împãrat ºi, în mod frapant, bunicul sinucigaº sau,
pur ºi simplu, tati. „Câte imagini, atâtea singurãtãþi”,
spune poetul. Adevãrul este cã acest „poem despre
fericire” – cum îl calificã autorul – lasã sã se
întrezãreascã, prin înveliºul fantezist, un sâmbure
filosofic amar. Alegerea din categorii derizorii a
obiectelor ce compun feþele evanescente ale lumilor
înfãþiºate („vatã de zahãr”, „zornãitoare din pluºuri
bãlþate”, „suzeta germanã anticolici”, „pampersul”,
„lapte praf mixat cu pudrã de orez” º.a.), precum ºi
derularea veloce a acestor lumi denotã o înclinaþie
spre parodie, însã, subteran, poemul adãposteºte
fluxul unei gândiri de un scepticism aspru: „dacã
realitatea ar avea prostul gust sã fie realã, treaba ar
fi nasoalã [...], inima ar face urât. Creierul ºi-ar vârî
ca piþigoiul gheara-n gât”; „tati ia notiþe timid ºi
disperat, gândind cã pentru el chestia s-a strâmtat cu
totul, partida-i terminatã”.
Tot în incipitul poemului îºi face apariþia un alt
motiv tipic baroc: „Bebeul [...] în vis se strecoarã ca
un melc în chilie, ca un ereziarh în cochilie, lãsând

restul lumii pe dinafarã”. Este vorba, desigur, despre
motivul cochiliform, pe care Edgar Papu (4) îl vede
dominând întregul baroc, de la formele lui
incipiente, mai exact de la stilul manuelin din
primele decenii ale secolului al XVI-lea. Datoritã
formei sale, cel mai adesea spiralate, cochilia a servit
permanent drept principiu de stimulare ºi
dinamizare a imaginarului acestui curent. În opinia
lui Edgar Papu (5), cochilia este expresia unei
„strãluciri” prin care se sublimeazã un conflict (în
acest caz, determinat de o agresiune exterioarã),
proprietate definitorie a artei în discuþie. Pe de altã
parte, Diana Adamek (6), o finã analistã a spiritului
baroc, considerã cã modelul cochiliform atestã o
„obsesie a interiorului” care, la rândul ei, e „expresia
atenþiei îndreptate asupra alcãtuirilor ascunse ale
sufletului, întotdeauna vulnerabile”. În textul lui
Radu Vancu, cochilia capãtã, în plus, calitatea de
emblemã a spaþiului poetic. Ea este asociatã cu un
alt simbol al interioritãþii, dar ºi al gândirii în
imagini, ochiul lãuntric: „ªi celãlalt acelaºi bebe [...]
ochiul închis afarã înlãuntru ºi-l deºteaptã”. Cu
rãdãcini în tradiþia platonicã, acesta din urmã apare
la Plotin (7) care a tematizat explicit, în Enneade,
noþiunea de „vedere interioarã”, la autorii creºtini
care au fost influenþaþi de neoplatonism, precum
Grigorie de Nyssa (8), ºi, desigur, la Eminescu, în
Scrisoarea III (din care Radu Vancu parafrazeazã),
unde ochiul lãuntric desemneazã „cunoaºterea cea
nouã la care se accede pe calea misticã a viselor,
care reprezintã felul nostru de a înþelege universul
într-un mod sintetic, prin imagine ºi nu prin discurs”
(9).
Arta întemeiatã prin excelenþã pe imagine este
arta barocã. Reprezentanþii ei aduc cu sine „un
spaþiu al percepþiilor vii, unde totul, chiar ºi absenþa,
poate fi vãzut cu ochii” (10). Sub o specie sau alta,
sensibilã (obiect-imagine) sau inteligibilã (formã sau
idee), imaginea ºi-a revelat permanent puterea de a
lua în stãpânire gândirea, fapt evident la Aristotel
(11) ºi neoplatonizanþi, care au marcat estetica
veacului al XVII-lea, dar ºi la teologii medievali, a
cãror moºtenire spiritualã a trecut în patrimoniul
baroc (12). În cazul barocului – iar aceasta se constatã ºi în poezia lui Radu Vancu – avem de-a face
cu o „infinitate” cvasifilmicã ºi dinamicã de imagini
obþinute prin travelling. Gândirea traverseazã imaginile, selectând din ele ceea ce este necesar în vederea construirii unui sens: „Sebastian contemplã amuzat lumea din cãruciorul Peg-Pérego, asamblând-o
distrat ca pe un puzzle, ca pe un cub Rubik, ca pe
un joc Lego. Gângureºte cu guriþa ºtirbã la orice ºi
oricine ºi pac!, aºazã totul cum îi vine bine”.
Procesele psihice asociate unei atari percepþii a
imaginilor sunt surprinse cu ingeniozitate de cãtre
poet. Mai întâi, imaginile/ideile sunt prelucrate
printr-un joc abstract al intelectului: „Pe neocortexul
lucios, toate informaþiile lumii le dã pe derdeluº”.
Urmeazã un proces de reflectare interioarã a
imaginilor gândirii: „dupã care, distrate ºi frãgezite,
deschide floarea carnivorã a creierului ºi le înghite.
Prin transparenþa chihlimbarie, se vede fiecare
informaþie, încã vie, palpitând în stomacul
neuronal”. În termeni plotinieni (13), este vorba
despre transmiterea ºi percepþia acestor imagini cãtre
centrul sufletului, respectiv cãtre partea intenþionalã,
lucidã, raþionalizantã, dar ºi imaginantã a
personalitãþii. Acest centru sau sinele – numit, cu o
sintagmã extrem de plasticã, „stomacul neuronal” –
reprezintã nu doar sediul muzeal al tuturor
imaginilor, ci ºi potenþiatorul, integratorul ºi

4

4

valorizatorul lor: „Digerate, sunt apoi conectate
serial în reþele înþelepte, ca piramidele cu trepte în
selva aztecã, ca pietrele preþioase în glyptotecã”.
Expresia metaforicã „transparenþa chihlimbarie”,
citatã nu de mult, desemneazã statutul gândirii ca
manifestare a dualitãþii (dezvãluie ºi oculteazã, în
acelaºi timp), oferind, pe deasupra, prilejul unei
deschideri spre interpretarea metafizicã a textului. În
viziunea atribuitã profetului Iezechiel, chihlimbarul
sau, dupã altã lecþiune, aliajul de aur cu argint (14)
semnificã „natura diafanã, luminoasã ºi «inteligibilã»
[a îngerilor – n.n.], înruditã întrucâtva cu cea a
sufletului omenesc sau a intelectului” (15). Dionisie
Areopagitul (16) explicã faptul cã aceastã materie
aparþine esenþelor spirituale, simbolizând „prin
chipul aurului ºi al argintului, lucirea neputrezitã,
neistovitã, nemicºoratã ºi nepãtatã, ca de aur, ºi
strãlucirea arãtoasã, luminoasã ºi cereascã”. Metafore
precum „suc ambrat” sau „alb super-galben” au fost
identificate de cãtre Gustav René Hocke (17) în
scrierile unor poeþi germani din secolul al XVII-lea,
al cãror manierism descoperã – în opinia reputatului
istoric al culturii – unele „raporturi cosmice de
esenþã metaforicã”, ce apropie aceastã „artã a
raþiunii” de „o misticã oarecum abstrusã”.
Poemul lui Radu Vancu este construit pe un
fond metafizic parodic. Viziunile se spiritualizeazã
aici într-o direcþie ce tinde mai curând sã infirme
sentimentul numinos. De pildã, motivul extazului
apare antrenat, în al doilea cânt, într-un mecanism al
echivocului. Sebastian, sugarul extatic, „levitând ca
un grifon”, „e rãpit în duh”, pampersul lui se
diafanizeazã („se schimbã-n ºtergar de in topit”), iar
ceremonialul însuºi este unul familial-hieratic
(„Aripile bâzâie, grifonaºul zumzãie-n sanscritã:
mami-tata-maranatha, pânã-ncepe sã sughitã ºi Cami
aduce fuga linguriþa cu lãmâie”). Coabitarea
contrastelor, iatã principiul funcþionãrii poetice:
„Sebastian stã cuminte-n pãtuþ, sughiþul îi miroase a
lãptic, pampersul a caca ºi tãmâie”.
„Mistica pampersinã”, la care face referire poetul,
„e dezvrãjitã: levitaþia a decãzut la ridicare-n ºezut,
ºi în loc de graþie bebeului i se dã sughiþ ºi
eructaþie” (Cântul III). Alteori, „bebeul” este aºteptat
chiar de Dumnezeu care-i acordã ungerea beatificã:
„Fãrã nazuri, Elohim desface pampersul bãieþelului,
ºterge profi rorschachul cãcãþelului, trimite un
heruvim mai materno-patern dupã un tub de
Bepanthen, ºerveþele umede Nivea ºi pampers curat,
apoi, dupã ce a uns bine ºi a încheiat, priveºte spre
bãiat cu noumenalii ochi cereºti” (Cântul V).
O astfel de intuiþie metafizicã avea nevoie de o
proiecþie geograficã pe mãsurã. Sibiul din poezia lui
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Radu Vancu reprezintã þinutul labil ºi extatic unde
se afirmã phantasia. El seamãnã cu Toledo-ul din
pânzele lui El Greco: aceeaºi stranietate simbolicmetafizicã, aceleaºi imagini anamorfotice, în care
lucrurile lumii îºi cautã forma lor proprie. Exemplul
cel mai potrivit se gãseºte în cântul VI, care
surprinde viziunea resurecþiei universale, asociatã
cimitirului de lângã Dumbrava Sibiului. Anamorfoza
se înscrie aici în ceea ce un cercetãtor ca JeanJacques Wunenburger (18) considerã a fi specific
discursului baroc, „într-o naraþiune anagogicã ce
redirecþioneazã multiplele decupaje ale formelor
cãtre un focar de plenitudine vitalã”: „Sebastian face
covoraºul sã se zbatã ca un ac de busolã
demagnetizatã, tot rotindu-l haihui [...], ca sã vadã
cum se apropie cãlãreþii Apocalipsei de burg. Cei
patru cai galopând prin atmosferã sunt acum fiecare
cât o dropie lepidopterã, mare larvã tetrapodã între
aripi þesute din hectare de morþi înviaþi – aripi mereu
crescãtoare, morþii sar disciplinaþi la apel din
pãmântul atins uºurel de câte un vârf de aripã ºi se
adaugã în pripã la tapiseria barocã închipuitã de
poporul resurecþional. Aripa stângã de fluturcal
murg atinge fierul forjat al porþii cimitirului [...] ºi se
scurg spre cer morþii, fluviu de fãinã de oase prin
care înoatã, ca ºtiuci lunecoase, cranii ºi femururi
lucioase ºi maþe, praful osos se strânge ca pilitura pe
magnet ºi se face iar os net, pe care cresc carne ºi
sânge instant, ºi pe aripã se rãsfrânge icoana
trupului restaurat”. Poetul se solidarizeazã acum cu
o anumitã tradiþie eschatologicã, ce porneºte din
Cartea lui Daniel (19), dar ºi dintr-o serie de scrieri
pseudobiblice, cum ar fi Cartea lui Enoh (20), în
care simbolismul animalier deþine un rol esenþial.
Figurile zoomorfe din „þesãtura barocã” (din întreaga
poezie de faþã) a lui Radu Vancu par însã a fi
desprinse din Fiziolog unde se gãsesc, alãturi de
animale comune, monºtri marini ºi hibrizi
mitologici. Fiziologul, aceastã remarcabilã producþie
a culturii alexandrine din primele secole creºtine, a
influenþat decisiv cartografia, heraldica, cosmografiile
ºi bestiarele medievale, un exemplu fiind Bestiarul

iubirii al lui Richard de Fournival (21), a cãrui
metaforicã eroticã include, printre altele, sirena,
aspida, unicornul, hidra, serra – animale cu o
consistentã încãrcãturã simbolicã.
În cartea lui Radu Vancu, elementele simbolice,
fie ele de bestiar sau de altã naturã (cochilia, ochiul,
chihlimbarul, pietrele preþioase º.a.), sunt dispuse în
reþele de semnificaþie ce strãbat modalitãþi opuse de
existenþã: visceral ºi cerebral, abjecþie ºi inocenþã,
grotesc ºi sublim, macabru ºi feeric. Prin aceasta ºi
prin celelalte aspecte prezentate (dedublarea ºi
tentaþia parodicã, preferinþa pentru formele vieþii
interioare, obsesia vizualitãþii, prezenþa contrastului,
a echivocului ºi a vizualului cinemascopic, proiectat
prin anamorfozarea imaginilor), cãrora li se adaugã
jocul limbajului, încrederea în valenþele combinatorii
ale cuvintelor, precum ºi intertextualitatea (din
paginile cãrþii ne privesc, în filigran, nu doar
Eminescu, pe care l-am amintit, ci ºi Dimov, Arghezi
ori Baconsky), poemul Sebastian în vis constituie
una din cele mai fine expresii ale barocului literar
românesc, iar pentru a-i gãsi un echivalent estetic, ar
trebui sã ne întoarcem la Visurile lui Leonid Dimov.
Note:
(1) Vezi Alexandru Ciorãnescu, Barocul sau
descoperirea dramei, trad. de G. Tureacu, Cluj-Napoca:
Ed. Dacia, 1980; Adrian Marino, Dicþionar de idei
literare, vol. 1, Bucureºti: Ed. Eminescu, 1973; Edgar
Papu, Barocul ca tip de existenþã, vol. 1, Bucureºti: Ed.
Minerva, 1977; Diana Adamek, Ochiul de linx. Barocul
ºi revenirile sale, Cluj-Napoca: Ed. Limes, 2004.
(2) Edgar Papu, op. cit., p. 26. Vezi ºi Diana
Adamek, op. cit., p. 6, 63.
(3) Romul Munteanu, Clasicism ºi baroc în cultura
europeanã din secolul al XVII-lea, partea 1, Bucureºti:
Ed. Allfa, 1998, p. 343. Vezi ºi ibidem, p. 36.
(4) Vezi Edgar Papu, op. cit., p. 73-74.
(5) Ibidem, p. 87.
(6) Diana Adamek, op. cit., p. 25.
(7) Plotin, Enneade, 1,I.6,9, în Opere, vol. 1, trad.
de A. Cornea, Bucureºti: Humanitas, 2003, p. 172, 173.
(8) Vezi Sf. Grigorie de Nyssa, Despre fericiri, VI,

Farmecul epicii
Constantin Cubleºan
Doina Cetea
Ierboaia
Cluj-Napoca, Editura Dacia XXI, 2011

P

oetã prin excelenþã, Doina Cetea îºi cultivã cu
stãruinþã ºi cealaltã faþetã a personalitãþii sale
creatoare, anume aceea de prozatoare. Ceea ce
este cu adevãrat semnificativ în aceastã dedublare a
sa, se aratã în faptul cã între cele douã ipostaze
existã o distanþã vãditã, pe care autoarea o
stãpâneºte deplin, în sensul cã proza nu îi este,
aproape niciodatã, poeticã, aºa cum nici lirica nu se
contamineazã de o anume factologie a epicului.
Desigur, un fluid liric strãbate povestirile sale dar el
este bine temperat ºi nu îºi arogã în niciun fel ...
supremaþia. Domnia sa cultivã o prozã în cea mai
bunã tradiþie ardeleneascã, mizând pe factologic ºi
pe analiza caracterelor, pe incursiunea în conºtiinþele
bulversate de realitãþi concrete ºi nu în ultimul rând
pe creerea unei atmosfere de mister ºi suspans, fãrã
ostentaþie. Aici, în aceastã atmosferã, subsidiarul de
facturã liricã se poate manifesta cu largheþe, fãrã a
deveni însã acaparator.
Recentul volum de prozã scurtã – cum ºi-l subintituleazã – Ierboaia (Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca,
2011), reuneºte ºase povestiri structurate pe douã
paliere tematice, de investigaþie epicã în actualitate,
diferite din punct de vedere al discursului narativ.
Primele, ºi mai ales cea intitulatã Miasme amare, au
un pronunþat caracter evocator, Doina Cetea
revenind la problematica mult dezbãtutã ºi dezvoltatã la un moment dat la noi în romane, în
nuvele sau povestiri, aceea a obsedantului deceniu, a
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anilor ’50, de opresivã politicã partinicã ºi de constrângeri abuziv judiciare – din campania acerbã pentru înfãptuirea colectivitãþii satelor – ce a produs
atâtea drame ºi tragedii umane, rãni sulfeteºti ce s-au
cicatrizat cu greu în timp ºi care, din perspectiva de
azi se aratã ca niºte însemne specifice ale unei istorii
autohtone de tristã amintire, rãni care, iatã, se aratã
ca emblematice pentru o istorie contemporanã opresivã.
Prozatoarea evocã - în totul pare a-ºi revedea propria viaþã, biografia personalã ca ºi a familiei sale –
cu emoþie ºi tensiune lãuntricã, contextul social violent în care preotul dintr-un sat ardelenesc este maltratat ºi în cele din urmã ucis, pentru simplul motiv
de a fi avut curajul unei atitudini refractare procesului colectivizãrii, într-o zonã deluroasã în care aceasta nu ar fi fost câtuºi de puþin propice.
Reconstituirea evenimentelor de atunci se face cu
economie de mijloace demonstrative, urmãrindu-se
stãrile emoþionale ale oamenilor, caracterele acestora,
desigur din perspectiva unei alte judecãþi a faptelor
timpului de atunci, ce-i îngãduie spunerea lucrurilor
pe nume. Sunt pagini dense, pagini de prozã
descriptivã ºi analiticã, de o rermarcabilã putere evocatoare.
Leontia este ºi ea o povestire de facturã vãdit
retrospectivã, autoarea excelând în realizarea unui
portret feminin angoasat ºi bulversat în conjunctura
unui timp al suspiciunilor ºi insinuaãrilor compromiþãtoare, specifice unui trecut nu prea îndepãrtat
din biografia veacului al douãzecilea la noi.
Cele douã povestiri din finalul volumului –
Corbii ºi Cabina de duº - sunt construite într-o altã
manierã ºi, cred, sunt ºi cele mai moderne ca scri-

în Scrieri, partea 1, trad. de D. Stãniloae ºi I. Buga,
Bucureºti: Ed. Institutului Biblic ºi de Misiune al
B.O.R., 1982, p. 383.
(9) Ioan Petru Culianu, „Notã despre opsis ºi
theoria în poezia lui Eminescu”, în Studii româneºti,
vol. 1: Fantasmele nihilismului. Secretul doctorului
Eliade, trad. de C. Popescu ºi D. Petrescu, Iaºi: Polirom,
2006, p. 30.
(10) Diana Adamek, op. cit., p. 64.
(11) Despre raportul dintre imagine ºi gândire la
Aristotel, vezi Anca Vasiliu, Despre diafan. Imagine,
mediu, luminã în filosofia anticã ºi medievalã, trad. de
I. Antoniu, Iaºi: Polirom, 2010, p. 140.
(12) Vezi Gustav René Hocke, Manierismul în
literaturã. Alchimie a limbii ºi artã combinatorie
esotericã. Contribuþii la literatura comparatã europeanã,
trad. de H. Spuhn, Bucureºti: Ed. Univers, 1998, p. 32,
171.
(13) Vezi Plotin, Enneade, 10,V.1,12, în op. cit.,
p. 335.
(14) Iez. 1, 4. Septuaginta, trad. rom., vol. 6/II,
Colegiul Noua Europã. – Iaºi: Polirom, 2008: „...ºi am
privit ºi, iatã, [...] o vedenie de aur cu argint în mijlocul
focului ºi o strãlucire în el”. Bartolomeu Valeriu Anania
echivaleazã expresia „aur cu argint” (gr. electrum) cu
termenul „chihlimbar” (Biblia sau Sfânta Scripturã,
ediþie jubiliarã a Sfântului Sinod, Bucureºti: Ed.
Institutului Biblic ºi de Misiune al B.O.R., 2001).
(15) Anca Vasiliu, op. cit., p. 132.
(16) Sf. Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia
cereascã, XV, 7, în Opere complete, trad. de
D. Stãniloae, Bucureºti: Paideia, 1996, p. 38.
(17) Gustav René Hocke, op. cit., p. 135, 137.
(18) Jean-Jacques Wunenburger, L’imaginaire, Paris:
PUF, 2003, p. 109 (în româneºte: Imaginarul, trad. de
D. Ciontescu-Samfireag, Cluj-Napoca: Dacia, 2009, p.
76).
(19) Dan. 7. Vezi ºi Iez. 1; 37, 1-14; 39, 4, 17.
(20) 1 En. 85. Cartea lui Ehoh, trad. de A. Anghel,
Bucureºti: Ed. Herald, 2009, p. 154.
(21) Vezi Richard de Fournival, Bestiarul iubirii, în
Fiziologul latin. Bestiarul iubirii, trad. de A. Crivãþ, Iaºi:
Polirom, 2006, p. 95, 101, 113-115 ºi 119.

iturã.
În Corbii se brodeazã o misterioasã intrigã de tip
Hitchcock (vezi nuvela Pãsãrile de Daphne du
Maurier, ecranizatã în filmul cu acelaºi nume) în
care obsesia joacã rolul determinant în comportamentul eroinei, implicatã într-un minor accident de
automobil în care pulverizase o pasãre ce intrase
întâmplãtor pe traiectoria vehicolului. Obsesia
pãsãrii ucise o urmãreºte pe eroinã pânã la fobie,
imaginile corbilor ce o împresoarã pretutindeni –
realitate, imaginaþie ?! – sunt de o expresivitate
ameninþãtoare, capabile a deregla psihic o conºtiinþã
sensibilã.
Cealaltã povestire, Cabina de duº, are în fantasticul (fantezia) implicatã într-un fapt banal, cotidian
– montarea într-un apartament a unei cabine de duº
- dimensiunea fabuloasã a unei intrigi groteºti capabilã a crea nu doar un disconfort ci ºi o anume exasperare, chiar disperare, tot universul acesta factologic
fiind compus din elementele concrete ale diurnului,
ale lucrãrii unei echipe de meºteri parazitari în fond.
Nota satiricã a povestirii se dizolvã frisonatã într-un
halou al stãrilor terifiante pe care le creazã convenþionalitatea tutelarã a unui comportamnet superficial ºi agasant. E o prozã de atmosferã, de tensiune, enervantã, ce-i reuºeºte prozatoarei, gradând
totul cu biniºorul pânã la exasperare. Aceastã construcþie epicã mi se pare a impune adevãrata cotã de
altitudine a prozei pe care o scrie Doina Cetea.
Ierboaia e un volum de povestiri ce nu are nimic
în comun cu exerciþiile de agresivitate verbalã a
ostentativelor provocãri morale din literatura postmodernistã a scriitorilor noºtri de azi. Doina Cetea
cultivã o epicã simplã ºi... robustã, învãþatã, ºi dusã
mai departe, din lecþia literaturii clasice de cea mai
bunã calitate.
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Soarele, vibratoarele ºi pionierii
ªtefan Manasia
Bogdan Lipcanu
Fuck Tense, Bucureºti, Casa de pariuri literare,
2010, cu o postfaþã de Gheorghe Iova

S

înt cîinele vieþii mele”, scrie undeva
Gheorghe Iova, yoghinul teoretic al
generaþiei ’80, ºi „sînt cîinele propriilor mele
amintiri” pare sã mãrturiseascã Bogdan Lipcanu în
volumul de versuri Fuck Tense. Dacã Iova pãrea
pînã nu demult a fi renunþat la superstiþia operei
literare (a prozei sau poeziei, sã zicem), Lipcanu-ºi
permite sã închidã-n acest volum de debut
capriciile sale anamnetice, (auto)ficþiunile
pioniereºti segmentate-n poeme. Într-un fel, am
citit Fuck Tense ca pe o împlinire a legatului
(estetic, teoretic) al yoghinului optzecist ºi,
totodatã, ca pe o carte totalã – sincerã, pe alocuri,
„crudã” ca schema vaginului dintr-un manual de
anatomie.
Cine este, însã, autorul? Student perpetuu la filozofie, arte plastice, regie, Bogdan Lipcanu e (re)cunoscut, însã, prin prezenþa în volumele colective realizate
în urma Taberei de literaturã de la Sãvârºin (unuia dintre ele, La Neagra, fãcîndu-i ºi coperta, ºi ce copertã!);
prin apariþiile inteligente, paradoxale – ca poet ºi
comentator – pe site-ul „veteran” www.clubliterar.com;
prin cîteva filme experimentale, acide, critic-sociale (cel
puþin unul proiectat în fieful „pãltiniºan”, librãria
Humanitas din Cluj); în fine, prin critica socialã, prin
eseurile paranoice, ironic-muºcãtoare postate pe blogul
www.koaiegrele.blogspot.com. Dacã nu mã credeþi,
citiþi-i, baremi, eseul – din familia Piþu, Foarþã, Iova –
închinat intrãrii Turciei în Uniunea Europeanã sau pe
acela, „colosal”, scurtissim & cuprinzãtor, despre
creºterea ºi descreºterea artistului boschetar Ion
Bîrlãdeanu, Messi de România: veþi avea, poate,
(ne)norocul sã aflaþi „cum se face cã un moº venit de
la ghenã (arta s-a fãcut adesea în preajma ghenei, de la
Schwitters la cine vreþi voi) e mai valabil în discurs
decît toatã generaþia ’80 care a ratat în artã”.
Poemele din Fuck Tense sînt scrise într-o (aceeaºi)
dispoziþie de zile mari care i-ar contamina ºi pe criticii

literari cei mai chiþibuºari (deºi, din vanitate sau falsã
pudoare ar putea sã n-o recunoascã). Poeme, dintr-o
suflare, jeturi anamnetice, epigramatice, anecdotice,
difuz sentimentale – pentru cã, nu-i aºa?, au ºi pionierii sentimentele lor, oracolele lor, argoul lor
(pre?)erotic: „Eram în clasa 6F.: ªi-mi plãcea de
Harriet./ Ea era fruntaºã – 10 pe linie./ Cu pozã în
Cutezãtorii. ªefã de pionieri, ºi în vacanþe, mergea la
mare cu Ceauºescu,/ cã avea un tricou pe care scria
Forum./ Ce fãcea acolo cu Ceauºescu, nu ºtiam,/ da’
ºtiam, de la televizor,/ cã pionierii stãteau într-o salã
jur-împrejur în alb/ ºi Ceauºescu le vorbea.” 6F,
poemul ce deschide volumul, ne introduce-n lumea –
pînã acum telescopatã ineficient – a pionierului (pentru cei mai „noi”: elevul din ciclul gimnazial, îndoctrinat politico-civic de cãtre Partidul Comunist Român în
Republica Socialistã România). În micul sãu trib, al
elevului sibian, hermmanstadtian, din care puºtii dispar peste noapte, cãci saºii se tirau din România
tãcutã,-nfometatã de Ceauºescu. Prilej de incorectitudine politicã strãlucitoare, „vitrion englezesc, Bibicule”,
turnat în vîna boului naþionalist: „am stat 11 ani de
zile în clase cu români./ 11 ani de zile în clase cu
români/ nu fac cît un an de zile într-o clasã cu
nemþi./ (Sibiu, 6F, 1987)”. În micul sãu trib, ritualizînd, în preajma acelui orgasm public, cetãþenesc, legal
din jurul pelotei: „Pe vremea aia lumea cînta:/ O,
Marrakesh, o, Marraaakeeesh,/ Luptã Inter, dacã ne
iubeºti” (Inter, „imn” lipcanian pentru un club de fotbal, ruinat azi, din Sibiu). Texte unde sînt antologate,
„valorificate” abrupt-literar, Gabi Nicula, Hannaexhibiþionista ºi, bineînþeles, Harriet, Sweet Angel of
Communism. Unele nu s-ar fi ruºinat sã le scrie nici
Procopius din Cesareea: „Se zicea cã Angela Similea/ a
fãcut un film porno la bulgari,/ cã juca ºi Florin
Piersic/ ºi Corina Chiriac./ Se numea Trestia.” (XXX)
Altele i-ar fi picat bine lui Ginsberg, lui Ianuº (ereticul): „Am vãzut filme cu coreeni/ murind agãþaþi de
elicopter,/ cu grenada în mînã./ L-am vãzut pe Ondali
îmbãrbãtat de femei,/ plîngînd mereu, mereu./ Aºa-s
ei, mai sensibili, zicea frizeru’[…]
L-am vãzut pe Gheorghe Visu fãcînd accident,/ pe

Gicã Hagi dîndu-i gol lui Stelea la vinclu,/ (Lãscãricã,
dom’ Semaca, cine erau?)” (Drumul oaselor)
Perfect de-acord cu Alex Goldiº, care observa, întrun comentariu din revista Cultura, cã „aceeaºi legitimare a copilãriei prin comunism ºi a comunismului
prin copilãrie va scandaliza pe colecþionarii atrocitãþilor totalitariste. Numai cã de data aceasta destinatarul acuzelor va fi mai greu de identificat. Cãci discursul din Fuck Tense aparþine în întregime unei voci
infantilizate, ce nu pare deloc interesatã sã evalueze
sau sã judece, ci sã-ºi asume nemijlocit valorile de zi
cu zi ale regimului. Oricât de ciudat ar pãrea, lumea
intens ideologizatã a comunismului nu e decât universul «jocurilor ºi jucãriilor» pline de hazul ºi farmecul
copilãresc”. Strategie inspiratã sau inspiraþie strategicã
de a salva într-o „carte-concept” palpitul ãla al inimii
de pionier (nãscut din dragoste/la comandã).
Pentru azi, meditaþi – ortodox sau zen – în
marginea Discursului despre socatã: „Ceauºescu era un
geniu pentru cã pe vremea lui era socatã.// De ce am
uitat socata? Abia acum, dupã 8-9-10-15 ani, îmi
amintesc din nou de ea.// Revoluþia a distrus socata.”

cartea strãinã

Cronica unor dezertãri anunþate
Cristina Sãrãcuþ

D

acã nu ar exista Cuvântul înainte, Cãlãreþul
suedez (Humanitas, 2006) ar rãmâne doar un
roman care, pentru cãutãtorul avizat de
formule literare, reînvie la apariþie, în 1936, schema
scriiturii picareºti: o naraþiune stufoasã ºi alertã ai cãrei
protagoniºti sunt douã personaje masculine rãtãcite în
veacul al XVIII-lea, cu schimbãri intempestive de
situaþii ºi de identitãþi, cu soluþii mijlocite de puteri
fantastice, par a fi atuurile Cãlãreþului suedez.
Christian von Tornefeld îºi loveºte cãpitanul pentru cã
acesta îl ponegreºte pe Maiestatea sa, regele Carol al
XII al Suediei, ºi, cum curtea marþialã îl condamnã la
moarte, dezerteazã, cãutându-ºi naºul de la care
aºteaptã bani ºi un cal cu care sã ajungã în Polonia. În
goana din faþa dragonilor, Christian von Tornefeld îl
întâlneºte într-o zi geroasã a anului 1701 pe cel care îi
va trãi o parte din viaþã – hoþul - ºi cu care se va uni o
vreme într-o nefericitã frãþie a mizeriei. Hoþul ajunge
astfel sã se cãsãtoreascã cu Maria Agneta, cea care îi
fusese hãrãzitã adevãratului Christian von Tornefeld,
iar dezertorul de viþã nobilã lucreazã la cuptoarele de
topit ºi în carierele de piatrã de pe moºia episcopului,
moºie ale cãrei hotare delimiteazã spaþiul unui nou iad
pe pãmânt. Dupã nouã ani, cei doi se revãd pentru un

ultim schimb de destin: hoþul ia locul nobilului suedez
în infernul pãmântean patronat de episcop, unde ºi
moare, în timp ce Christian von Tornefeld se grãbeºte
sã se înroleze în oastea regelui Suediei.
Avancronica acestei istorii, scrise chiar de Leo
Perutz, îi dezleagã însã misterul în sensul unui roman
despre forþa fragilitãþii ºi a afecþiunii paterne. Scriitorul
matematician, descoperit ºi promovat de Borges,
devoaleazã aici ideea originarã a romanului, invocând
o carte - Frescã expresivã ºi însufleþitã a vieþii mele.
Volumul, despre care nu ºtim dacã este o invenþie a
lui Perutz sau o referinþã livrescã extrem de rarã,
constituie rama compoziþionalã a întregii naraþiuni ºi
adunã memoriile Mariei Christine von Rantzau, fiica
adevãratului Christian von Tornefeld, cãlãreþul suedez,
ofiþer în armata suedezã a regelui Carol al XII. Ceea
ce reþine autorul de aici ºi ceea ce exploateazã în
construcþia narativã a romanului apãrut în 1936 este
legãtura afectivã dintre Marie-Christine, autoarea
memoriilor, ºi tatãl acesteia, Christian von Tornefeld.
Leo Perutz creeazã în backgroundul acestui sentiment
al dragostei paterne o psihologie infantilã credibilã în
câteva momente memorabile. Cum pentru copii
moartea nu existã decât ca pretext ludic, MariaChristine nu poate rosti altceva - în acest moment
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grav pentru logica unui adult - decât îndemnul din
jocul ei cu cãluþul de lemn, Dii, cãluþule, dii!, atunci
când tatãl ei, hoþul travestit în identitatea lui
Christian, o roagã sã spunã o rugãciune pentru
amãrâtul ce trece pe dinaintea casei lor în coºciug: Luã
copila în braþe ºi se întoarse la fereastrã. Maria
Christine privi în jos ºi, vãzând pe drum cãruþa ºi
mârþoaga, ridicã braþele în sus ºi se porni din nou sã
strige ºi sã spunã: Dii, cãluþule, dii! Mai târziu, într-o
altã scenã menitã sã marcheze puterea imaginaþiei
asupra realitãþii, când tatãl sãu, aflat acum în postura
hoþului ce lucreazã la carierele de piatrã de pe
domeniul episcopului, evadeazã în câteva nopþi ca sã
îºi revadã fiica, aceasta îl întreabã naiv de ce nu vine
la ea ziua. ªi atunci când i se spune cã ziua calul
merge la pas ºi doar noaptea poate zbura, întreabã din
nou: - Unde-i calul? întrebã copila.
- Nu-i departe. Ia ascultã puþin în noapte ºi-ai sã-l
auzi forãind, spune omul fãrã nume dispãrând apoi
îndãrãtul tufiºurilor de anin.
Sigur, citit sub presiunea acestor douã secvenþe,
care par a prefigura scenariul filmului La Vita è bella,
romanul lui Leo Perutz fascineazã nu atât prin desenul
schimbului identitar dintre hoþul la drumul mare ºi
cavaler - tema dublului este evidentã - cât prin
delicateþea cu care contureazã fabuloasa istorie a
iubirii cãlãreþului suedez pentru fiica sa, Marie
Christine.
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comentarii

Titus Popovici, rentierul
Petru Poantã

D

acã luãm de bunã sinceritatea confesiunii
din Disciplina dezordinii, scriitorul era
solid îndoctrinat cînd a scris cele douã
romane. În Istoria criticã..., Nicolae Manolescu îi
chiar atribuie paternitatea unor cliºee ale
imaginarului realismului socialist. Ideologii
partidului puteau identifica, aºadar, unele
elemente constitutive ale mitologiei comuniste în
niºte creaþii ample ºi nu lipsite de calitãþi artistice.
Ele sînt percepute drept marile naraþiuni
fondatoare ºi legitimatoare ale noii literaturi. Titus
Popovici era, deci, o emergenþã viguroasã a
sistemului ºi nu un convertit precum Mihail
Sadoveanu. Era copilul providenþial, aºa ca
Nicolae Labiº în poezie. Capitalul acesta simbolic,
dublat de diverse beneficii materiale, îi va fi
recunoscut de cãtre oficialitãþi pînã la cãderea
regimului. În viaþa literarã s-a implicat discret ºi
nonconflictual, mai curînd dintr-un dezvoltat
instinct al conservãrii, decît din absenþa vanitãþii.
Cum însuºi mãrturiseºte, dupã dizgraþierea lui
Mihai Beniuc, Nicolae Ceauºescu îi propune
funcþia de preºedinte al Uniunii Scriitorilor.
Refuzã diplomatic, invocînd handicapul tinereþii
ºi, la rîndul lui, îl propune pe Zaharia Stancu,
care chiar devine preºedinte. Mai mult ori mai
puþin intenþionat, Titus Popovici vrea sã ne spunã,
de fapt, cã era o persoanã importantã din
moment ce ºeful partidului îl consultã în luarea
unor decizii. Dar mai lasã sã se înþeleagã ºi
altceva: cã el s-a situat faþã de oficialii regimului
într-un soi de obedienþã ironicã ºi cã, în fond, nu
aparþine acestei lumi inculte ºi primitive. Adevãrul
e cã, în principal, trãieºte din scris, ca un liber
profesionist, ºi duce o viaþã hedonistã. Lucreazã
din plãcere, practicã vînãtoarea ºi pescuitul ºi
cãlãtoreºte în strãinãtate. Merge ºi cu burse (în
SUA), însã de regulã e trimis.
Am citit recent Disciplina dezordinii, poate
cartea cea mai consistentã a lui Titus Popovici.
Apãrutã postum, în 1998, ea aparþine în mod
evident genului memorialistic, deºi e numitã în
subtitlu „roman memorialistic”. În cîteva capitole
de sine stãtãtoare, autorul rememoreazã episoade
disparate din biografia sa ºi din lumea pe care a
traversat-o în timpul regimului comunist. Începe
cu evocarea caricaturalã a ultimei plenare a
Comitetului Central al PCR, din decembrie 1989,
la care scriitorul participã în calitate de membru.
Pentru Titus Popovici, aceasta este un eveniment
de naturã apocalipticã: sfîrºitul unei lumi ºi
convocarea pãcãtosului la judecata de apoi. ªi,
într-adevãr, pe un nivel al ei cartea reprezintã
„spovedania unui învins”, cu consumarea unui
destin ratat ºi a vinovãþiei care l-a însoþit. Nu vrea
sã lase impresia cã ar fi fost o victimã inocentã a
sistemului. S-a înrolat de bunã voie încã de tînãr
ºi, ca nomenclaturist mulþi ani, a beneficiat de o
seamã de privilegii. A fost membru în Comitetul
Central al partidului pe toatã durata regimului
Ceauºescu, iar în cîteva legislaturi, deputat în
Marea Adunare Naþionalã. N-a avut funcþii de
conducere în partid, însã, prin diverse relaþii
amicale, i-au rãmas mereu accesibile culisele
puterii. Mai mult, era într-o legãturã cel puþin
cordialã cu însuºi Nicolae Ceauºescu, cãruia
apucase sã îi promitã cã va scrie „adevãratul”
roman al colectivizãrii. Dar celebritatea ºi-o
dobîndise în epoca lui Gheorghiu-Dej, prin douã
romane, Strãinul ºi Setea, apãrute în 1955 ºi,

TRIBUNA •

NR.

respectiv, 1958. Cînd fãceam eu liceul (19611965), prozatorul intrase deja în manualele
ºcolare ºi devenise un scriitor canonic. Cu
scenariul dupã Setea, pãtrunde ºi în
cinematografie, unde va avea apoi o carierã foarte
profitabilã în misiuni culturale sau parlamentare,
pãrînd mereu indispensabil. Cîteodatã îºi permitea
gesturi de nabab extravagant, precum în URSS,
unde cheltuieºte la un chef de-o noapte cinci mii
de ruble. Altminteri e un rafinat, cu lecturi
temeinice ºi cunoscãtor de limbi occidentale. Face
pasiune pentru istorie, cu documentare în arhivele
secrete, ºi încearcã în unele scenarii
cinematografice sã contrazicã istoriografia oficialã.
În orice caz, în deceniile opt ºi nouã, el nu
figureazã ca un supravieþuitor al proletcultismului,
ci mai degrabã drept un personaj puþin misterios,
cu relaþii oculte. Îºi întreþine aceastã aurã
enigmaticã tocmai prin relativa absenþã din viaþa
literarã. Prieteni apropiaþi, care îl cultivã în
intimitate, îi colporteazã o asemenea imagine în
mediile intelectuale, astfel cã generaþia mea ºi-l
reprezenta ca pe un nonconformist. Dar rentierul
celor douã romane mai era capabil de surprize.
Prozatorul nu-ºi epuizase energiile. În 1970
publicã puternica nuvelã Moartea lui Ipu, într-un
limbaj nou, de o densã expresivitate. De acum,
Titus Popovici nu va mai fi un captiv al ideologiei
comuniste, nici stilistic, nici mental. Deºi nu mai
publicã decît scenarii de film, el îºi cultivã în
secret talentul de prozator care va cristaliza în
surprinzãtoarea scriiturã din cãrþile apãrute dupã
1989.
Memorialistica din volumul la care mã refer
aici este în primul rînd prozã, creaþie adicã. Existã
atmosferã, miºcare epicã, amãnunte sugestive ale
concretului cotidian ºi ale epocii, culoare localã ºi
mai ales o sumedenie de personaje extrem de vii
ºi de pitoreºti. Registrul afectiv al evocãrilor e
foarte larg: de la tandreþe ºi umorul bonom pînã
la ironia causticã ºi caricatura sarcasticã. Lumea
copilãriei, cu locurile ºi oamenii ei, este cea care
beneficiazã de privirea tandru-nostalgicã, fiind în
schimb caricaturizaþi, uneori cu ferocitate, foºtii
tovarãºi de drum. Pentru portretizarea
personajelor negative îºi formase mîna în Strãinul
ºi Setea, maniera aceasta de lucru fiind de fapt
specificã realismului socialist ºi singura viabilã

estetic. În cartea de faþã, personajul cel mai
pitoresc în deriziunea lui rãmîne Mihai Beniuc,
urmat de soþia sa, Ema. E un soi de contra-model,
o imagine a degradãrii ºi a obedienþei iraþionale;
un intelectual cu studii în Germania ºi poet
remarcabil în interbelic, complet idiotizat prin
îndoctrinare ºi beþia puterii. De o savoare specialã
este umorul absurd de la o lecþie de învãþãmînt
politic în care se confruntã cinicul politruc Leonte
Rãutu, pe post de profesor, ºi actorul Birlic, pe
post de elev. La un alt nivel, apoi, Titus Popovici
deconstruieºte cîteva dintre miturile constitutive
ale istoriei ºi ideologiei comuniste, sugerînd, în
fond, cã, mãcar în regimul Ceauºescu, el cunoºtea
întreaga politicã de falsificare a realitãþii.
Cunoaºterea adevãrului nu-l împinge însã la
revoltã. Încearcã doar, ca deputat ºi în logica
sistemului corupt, sã aranjeze unele lucruri în
beneficiul alegãtorilor sãi. Sentimentul
superioritãþii intelectuale îi asigurã confortul
conºtiinþei, aºa încît se poate converti fãrã
probleme dupã cãderea comunismului. În 1994,
moare într-un accident de maºinã, într-o escapadã
vînãtoreascã. Judecînd dupã postumele rãmase,
prozatorul pãrea foarte hotãrît sã-ºi ia revanºa ºi,
ca mulþi dintre privilegiaþii de odinioarã, sã devinã
în lumea nouã un rentier al anticomunismului.
Oricum, apucase sã se despartã de trecut rîzînd.

Tema autoportrete (tapiserie) din expoziþia Ce mai face Penelopa? 2011, Muzeul de Artã din Cluj-Napoca
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Amanþii intermitenþi
Vianu Mureºan
„Tu, frumosul ºi tristeþea se întind peste zilele
care trec în zbor.”, dintr-o scrisoare
neterminatã a lui Ingeborg Bachmann
cãtre Paul Celan, mai, 1949

O

rele amanþilor sunt mereu prea lungi sau
prea scurte. Lor nu le este datã fiecare zi, ei
nu au fost încununaþi cu modestul nimb al
cãsniciei. Ei nici nu ºtiu dacã fericirea ce-i cuprinde
uneori e mai degrabã minune sau pedeapsã, ºi cât
de aproape e amãrãciunea cu care ea umblã
pereche. Poate cã nu existã o ºtiinþã care sã
acordeze timpul când la mãsura scânteierilor
nerãbdãrii, când dupã umbra lungilor neliniºti
întinse searbãd între douã iubiri. Pentru amanþi
întotdeauna e fie prea devreme, fie prea târziu.
Dragostea lor n-a venit la timp, de aceea vor simþi
mereu o oarecare vitregie a vremurilor. Pacea, tihna,
zilele rodnice, serbãrile domestice nu le sunt
rezervate. Ei trebuie sã fure timp, trebuie sã mintã
de dragul puþinului adevãr la care inimile lor au
dreptul. Ei sunt ticãloºi fãrã voie, pentru cã santâmplat sã nimereascã de la început cãrarea
greºitã, iar când sã dea înapoi au înþeles cã se miºcã
în cerc. Dorind cândva sã îndrepte lucrurile nu fac
decât sã lãrgeascã ocolul care-i va duce acolo de
unde au încercat sã scape.
Corespondenþa lui Paul Celan cu Ingeborg
Bachmann, nu demult apãrutã ºi în limba românã
la editura Art, cu titlul Timp al inimii, relevã câteva
aspecte semnificative din ceea ce ar putea fi o
fenomenologie a pasiunii erotice, ale cãrei linii de
evoluþie apar cu atâta limpezime tocmai pentru cã
cei doi au fost atât de înzestraþi scriitori, reuºind sã
cuprindã în formule lãmuritoare ceea ce prin naturã
e neclar ºi bâjbâitor. O numesc fenomenologie a
pasiunii pentru cã este vorba mereu de un fond
intenþional care, lucind din loc în loc în întunericul
pasiunii, îngãduie desfãºurarea unui proiect. Dusã
pe un interval de 22 de ani relaþia lui Paul Celan cu
Ingeborg Bachmann, se desprinde lãmuritor din
aceste scrisori, nu s-a consumat la voia întâmplãrii,
ci asumatã într-un proiect început ca pasiune,
continuat ca prietenie ºi isprãvit în amabilitate,
neîmpãcare ºi agonie. Niciodatã însã, cei doi n-au
reuºit sã-ºi fie indiferenþi.
Celan se gãsea la Viena în 1948 ca refugiat.
Ingeborg Bachmann era studentã la Filozofie. S-a
îndrãgostit aproape brusc de ea ºi i-a dedicat
poemul Im Ägypten, cu care ºi debuteazã, de fapt,
corespondenþa lor la foarte scurt timp dupã ce s-au
cunoscut. Poemul este scris într-un album Matisse,
oferit se pare pe 23 mai 1948 când tânãra împlinea
22 de ani. Deja înainte cu trei zile ea le scrisese
pãrinþilor, mãgulitã poate, cã „poetul suprarealist
Paul Celan s-a îndrãgostit foarte tare de mine” ºi cã
„adorã sã mã copleºeascã cu florile acestea”. Era
vorba de maci. La scurt timp el va pleca la Paris,
unde îºi va petrece cea mai mare parte a vieþii, de
altfel destul de scurte. Stârnitã pasional, tânãra
Ingeborg câºtigã mai mult decât un iubit, câºtigã o
fantasmã ºi, putem spune, un complex poetic pe
care îl va cultiva pentru totdeauna. Iubirea ei va fi
alimentatã mereu de fascinaþia pentru poet, de
veneraþia literarã care nu se va dezminþi în pofida
unor sincope, periculoase uneori, ale relaþiei lor. În
tonul scrisorilor ei de la-nceputul relaþiei se simte
uimirea admirativã, încântarea, dar ºi o pretimpurie
certitudine: destinul îi leagã într-un fel greu de
înþeles, dar de nedezlegat. Ea înþelege de pe-acum
cã iubirea e sentimentul unui gol nesfârºit pe care
nu va fi nimeni în mãsurã sã-l umple, o râvnã spre

ceva fãrã de margini ºi contur. Îi scrie lui: „Mi-e
foame de ceva ce nu voi primi…” (24 iunie, 1949);
„Mã uit cu multã teamã cum te depãrtezi în largul
unei mãri imense, dar vreau sã-mi construiesc un
vapor ºi sã te aduc acasã din rãtãcire.” (24
noiembrie, 1949).
Nu apucã, ºi poate nici nu doresc sã ajungã un
cuplu. Ea se cunoscuse încã din 1947 cu scriitorul
Hans Weigel, cu care coabiteazã oarecum relaxat ºi
dupã tulburãtoarea întâlnire cu Celan. În sufletul ei
vast nu e o contradicþie între coabitarea cu Weigel
ºi pasiunea vãditã pentru poet. Mai târziu, când
partener îi va deveni scriitorul elveþian Max Frisch,
îl va împãca în sufletul ei cu Paul Celan ºi nu se va
feri sã-ºi continue pasiunea de amantã a poetului.
Ba le va face cunoºtinþã, punând baza, astfel, unei
amiciþii ºi unui scurt schimb epistolar. În realitate
cei doi scriitori nu se apropie deolaltã, nu devin
prieteni. Legãtura lor puternicã era doar Ingeborg,
cu care Frisch trãia ºtiind cã ea ºi Paul sunt amanþi.
Poate nu numai din raþiuni de echilibru ºi nici din
simplã politeþe, Celan o introduce pe Bachmann în
anturajul propriei familii. Soþia lui, artista Giséle
Celan-Lestrange cu care se cãsãtorise în 1952, se
dovedeºte o femeie extraordinar de sensibilã, finã,
înþelegãtoare ºi în stare sã dezvolte nu gelozie, ci
un adevãrat cult pentru talentata amantã a soþului
sãu, ale cãrei merite, influenþã, putere de a-l
echilibra pe poet le înþelegea clar. Gãsim asta din
schimbul de scrisori pe care cele douã femei îl au ºi
în timpul vieþii ºi dupã moartea lui Paul. Poate cã
din tot acest cvartet conjugal neobiºnuit imaginea
Gisélei este, de fapt, cea mai frumoasã, mai
admirabilã.
Cred cã e o hiperbolã inutilã sã se susþinã cã
relaþia Celan – Bachmann ar fi exemplarã sub
aspect pasional-erotic. Dacã cei doi n-ar fi fost niºte
poeþi atât de talentaþi ºi, de la o vreme, notorii,
dacã n-ar fi avut un destin literar ieºit puþin din
notele comune, elementele strict pasionale din
epistolarul lor ar rãmâne în gama obiºnuitã a
oricãrui schimb de sentimente. Poate chiar ar pãli
în faþa pasiunii mult mai spectaculoase a unor
parteneri lipsiþi de orice notorietate. Destinele lor
paralele în plan literar ºi, mai cu seamã al lui, ºi
biografic, ne fac sã citim scrisorile cu un surplus de
disponibilitate, sã accentuãm prea des liniile de
altminteri destul de subþiri ale întâmplãrilor ce-i
leagã. Pentru o perioadã de peste douã decenii, cele
196 de scrisori schimbate, unele foarte scurte, unele
telegrafice, câteva mai elaborate ºi mai cu seamã ale
ei, netotalizând împreunã 150 de pagini indicã o
mult prea micã dedicaþie reciprocã, fie ºi în calitate
de amanþi, pentru a face din corespondenþa lor
ceva paradigmatic. În schimb ea, Ingeborg, întradevãr a preluat relaþia lor la un nivel destinal, cel
mai înalt care poate fi asumat, ºi i-a dat o formulã
magistralã în romanul Malina. Aici ea moare odatã
cu el. Aceastã însemnare tulburãtoare e fãcutã dupã
moartea lui: „Viaþa mea a luat sfârºit, cãci el s-a
înecat în fluviu, în timpul transportului, el a fost
viaþa mea. L-am iubit mai mult decât propria-mi
viaþã.” (p. 234)
Dacã am pune cap la cap mãrturiile, declaraþiile,
împãrtãºirile ºi gesturile pe care subtextul ne lasã sã
le bãnuim, ar ieºi o relaþie cam sãracã sub aspect
temporal, poate de câteva sãptãmâni în total, însã
teribil de fermã sub aspectul conºtiinþei unui destin
comun. Poate existã un dezechilibru. Ea scrie cele
mai multe ºi mai frumoase scrisori, ea îl susþine pe
Celan în mediile literare, îl recomandã ºi îi face
imagine, ea îi ia apãrarea cât poate de mult atunci
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când e acuzat de vãduva lui Block de plagiat sau
când suferã de pe urma unor cronici literare
arþãgoase, cu vãdite sau bãnuite accente antisemite.
El se mulþumeºte prea uºor sã fie admirat, se
refugiazã prea adese în suspiciuni ºi duºmãnii,
unele fictive, care vor sfârºi prin a-l face acru,
ursuz, poate ºi uºor mizantrop. Nemulþumit de
felul cum e tratat ca scriitor ºi pe fondul evreitãþii
de care îi plãcea sã facã atâta caz, dobândise nu
doar conºtiinþa de victimã, ci voluptatea de-a se
simþi ca atare în public ºi nevoia de-a vedea
vinovaþi pentru nefericirile lui. Aºa îmi explic aceste
rânduri, între cele mai puternice ºi pãtimaºe din
întreg ciclul epistolar, pe care le scrie Ingeborg, dar
nu mai trimite scrisoarea: „Aceasta e nenorocirea ta,
ºi cred cã e mai mare decât nenorocirea care þi-a
ieºit în cale. Vrei sã fii victimã, însã de tine depinde
sã nu fii (…) Tu vrei sã fii cel blasfemiat, iar eu nu
pot sã fiu de acord cu asta – de tine depinde sã
schimbi situaþia. Vrei ca ei sã fie vinovaþi din cauza
ta, iar eu nu voi putea împiedica ceea ce îþi
doreºti.” (scrisã în 27 septembrie, 1961).
Dar poetul nu se va mai abate de la aceastã
ipohondrie publicã în urmãtorii ani. Dimpotrivã,
starea se va agrava, astfel încât ajunge sã-i distrugã
ºi relaþia cu Giséle. Exasperatã de crizele lui,
incapabilã sã-l mai ajute, decide sã se salveze pe
sine ºi pe fiul lor. Astfel, în 1968 se despart. Greu
de ºtiut în ce fel abandonul familiei torsioneazã
aprehensiunile lui ºi aºa extrem de tulburi faþã de
viaþã. Probabil cã nu au lipsit decât niºte picuri
pentru a-i dãrâma definitiv dorinþa de-a trãi.
Ingeborg primeºte de la Giséle o scrisoare, compusã
în 10 mai 1970, la trei sãptãmâni dupã moartea lui
Celan, despre care cu siguranþã aflase, în care îi dã
detalii despre starea lui sufleteascã în ultima
perioadã. Regretã, între altele, cã a ales „moartea
cea mai anonimã ºi mai solitarã” (p. 196).
Prietenia celor douã a mai durat o vreme, dar
nu prea mult. Parcã Ingeborg ar fi înþeles cã trebuie
sã-l ajungã din urmã, aºa cum mãrturiseºte
personajul ei din romanul Malina. În 1973 moare ºi
ea în condiþii defel limpezi la Roma, la doar 47 de
ani. Nu e clar dacã incendiul din baia locuinþei sale
iscat de la þigarã, din care a scãpat cu grave arsuri,
sau uzul comun al unor stupefiante i-au grãbit
sfârºitul. Pe care probabil cã ºi-l dorea. Relaþia lor
confirmã ceea ce a observat într-o carte Milan
Kundera – toate iubirile exemplare din tradiþia
europeanã sunt nefericite ºi sfârºesc cât se poate de
prost. Pânã ºi iubirile de sine, trebuie completat.
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lecturi

Un „jurnal poetic itinerant”
Ion Pop

O

neobiºnuitã suitã poeticã în cinci volume (al
ºaselea în pregãtire) a publicat Constantin Th.
Ciobanu cu începere din anul 1998, reluatã în
2006 la Editura Aristarc. Insolitul întreprinderii constã
în scrierea zilnicã a câte unui poem. Ca atare, fiecare
dintre volumele amintite (cu titluri diferite, totuºi)
conþine nu mai puþin de trei sute ºaizeci ºi cinci de
mici texte, datate adesea cu mai multe cifre, marcând
revenirea asupra compunerii. Poate cã termenul de
jurnal nici nu este cel mai adecvat aici, fiindcã nu e
vorba de notarea unor evenimente cotidiene în sens
propriu, ci de stãri de spirit, de idei, ilustrând mai
curând anticul dicton latin nulla dies sine linea,
traductibil, pentru circumstanþã, ca nicio zi fãrã un
poem. (Într-un text de pe coperta a patra a ultimului
volum, Al. Cistelecan numeºte aceastã ordine
autoimpusã „principiu administrativ”). Întreprinderea
nu e deloc comunã, cãci a gãsi motiv de inspiraþie –
de notaþie fie ºi impresionistã ori de reflecþie, aforisticã
ori doar mediatã metaforic-simbolic – nu e deloc uºor,
starea de inspiraþie permanentizatã fiind pânã acum
teoretizatã doar de suprarealiºti, ca niºte neoromantici
ce erau ºi pe care „dictarea automatã” îi scutea, în
principiu, de eforturi prea stricte de construcþie a
textului.
Foarte dinamicul profesor Constantin Th.
Ciobanu, care a reuºit sã organizeze pânã acum,
anual, cu o calmã pasiune ºi consecvenþã, de patruzeci
ºi douã de ori, „Zilele culturii cãlinesciene” de la
Oneºti, fãcând din aceste întâlniri evenimente de
anvergurã naþionalã, nu se dezminte, iatã, nici ca autor
de versuri „diaristice”, dupã ce publicase deja alte câteva volume de poezii (Cetatea din inimã, 1972; Porþile
lui septembrie, 1979; Infranord, 1981; Inscripþii pe
drumul rotund, 1989).
„Însemnãrile” acestui „jurnal itinerant” sunt, de
fapt, mici, concentrate poeme de accent majoritar
sentenþios, meditativ, cu prea puþine note
impresioniste. Al. Cistelecan le numeºte foarte just
„sublimarea unui jurnal”. Senzaþia mai mult sau mai
puþin fugarã, impregnatã afectiv, e destul de rar
prezentã în chip direct în pagini în care concretul
palpabil e mai degrabã pragul, trambulina de pe care
se sare spre speculaþia intelectualã prelucratã ca joc al
ideilor ºi, foarte frecvent, ca joc al cuvintelor. Atracþia
cãtre ludicul verbal este atât de puternicã încât
mobilizarea fanteziei ligvistice, a unei arte
combinatorii în care contiguitãþile sonore devin
adevãratele generatoare ale notaþiei de „jurnal”, ia
adesea locul datului sufletesc concret, situaþiei
existenþiale marcate afectiv. S-ar zice cã punctul de
plecare al poemelor e întâi de toate textual, þine de
substanþa limbii, mobilizatã, dinamizatã de idee. Ne
apropiem în felul acesta de definiþia manierismului
(tipologic) ca „joc al ideilor cu fantezia”, o fantezie,
cum spuneam, prin esenþã verbalã. De aceea, reuºitele,
unele reale performanþe ale „jurnalului itinerant” astfel
conceput, þin de acest nivel al manevrãrii omofoniilor,
al diverselor grade de similaritate foneticã dintre
cuvinte, creatoare de punþi semantice de cele mai
multe ori insolite ºi, voit-nevoit, chiar expresive în sens
strict. Ceva din fortuitul, din hazardul suprarealist ce
disimuleazã mecanismul pe care manieriºtii îl recunosc
ca raþional, calculându-ºi uimirea ºi surpriza, se
regãseºte ºi în acest mod de a lucra al poetului nostru.
Titlurile câtorva dintre volume avertizeazã asupra
primatului textului ca realitate sui generis: unul se
numeºte Înger în gerunziu, altul La vama virgulei, iar
altul, chiar mai sofisticat, De-un ger cu Heidegger,
sugestia comunã tuturor fiind tocmai aceea a înscrierii
ideii (reflecþiei) în chiar miezul sonor al cuvântului.
Pasul pe nu – încã un titlu din acelaºi ciclu – aproape
expliciteazã o asemenea substituire a lumii elementare,
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a solului concret, primar, cu un element al limbii, aici
adverbul negaþiei. Doar cel numerotat cu cifra 4,
Mergându-mã, trimite spre o culoare subiectivã mai
evidentã, cu toate cã ºi aici, dacã ne jucãm împreunã
cu autorul, cuvântul gând, al meditaþiei ºi reflecþiei
abstracte, pare a fi luat în seamã în mod pre-meditat…
Poetul îºi desfãºoarã discursul pe parcele reduse,
acumulând enunþuri scurte, ce amintesc cumva de
economia stanþelor bacoviene, numai cã neglijenþei
obosite, foarte expresive, a maestrului i se substituie
aici supravegherea extremã a fiecãrei sintagme. Un fel
de definiþie, sugestivã, a „jurnalului itinerant” e
propusã, totuºi, undeva în aceºti termeni: „Ca
de-nsoþire, lucruri ºi-ntâmplãri/ familiare,/ pânã sã aflu
de unde le ºtiu/ se-ntorc din ele înseºi/ mai cãutãtoare
decât cãutate/ ºi mai rapide la neoprirea mea/
m-apropie ori se lasã-ntrecute/ sã le dau fir/ ca un fel
de custode/ nimerit/ în acest muzeu cãlãtor”.
Diaristul-custode nu este, însã, dintre aceia care-ºi
pãrãsesc repede „întâmplarea familiarã”, cãci se
opreºte, totuºi, selectând cu zgârcenie „impresia”,
prelucrând-o intelectual, asociind-o unei reflecþii fie ºi
fugitive, cãlãuzind puþinul dat senzorial cãtre un
înþeles abstract ce înfruntã riscul devitalizãrii. Cum
spune în altã parte, „ies totuºi la cules de litere/ din
mers,/ gata sã-ndrept c-un pas/ umbra cãzutã
neglijent” - ºi într-adevãr „îndreptãrile” sunt mereu
active, notaþia fiind, ca sã zic, aºa, corectatã
intelectual, condusã cãtre noþional ºi cãtre un soi de
grafie aproape dematerializatã a „obiectului”. Sau,
încã: „Azur coborând/ luciu/ pe lucruri,/ la cititul
de-adnotat/ cu paºii pe ºleau/ pentru scrisul cel mai/
mãrunt/ în care semnelor/ ce se depãrteazã/ li s-ar
face de caligrafie”. E, aici, o interesantã, neobiºnuitã
confruntare ºi simbiozã între bacovianismul notaþiei
„sãrace”, precare, sugerând un soi de vulnerabilitate a
eului ºi a scrisului, tentaþia de sorginte barbianã a
disciplinãrii ºi transgresãrii cãtre un soi de geometrie a
ceea ce e fragmentar, dezordonat ºi în destrãmare.
Plus tentaþia „manieristã” despre care vorbeam.
Textele cu adevãrat reuºite – ºi se pot antologa
multe de pe suprafeþe atât de întinse – sunt totuºi cele
în care aceastã stilizare, care e o deposedare de
palpabil ºi viu, nu e dusã prea departe. Atunci versul
sunã mai apropiat de cel al notaþiei ce sugera, la
Bacovia, ºtergerea de sine, estomparea eului,
bagatelizarea amar-autoironicã a actului scriptural, ca
în Sub replici: „Alb de-abandonat/ încã nu vãzusem
imacularea/ fereastrã-atingând sunetul/ argintiu/ din
ce mai faci?/ uite, cu studiul,/ sunt aici cu moftul
meu,/ dar asta numai pânã la trântitul/ uºilor prin
vecini/ în cinstea topirii”. Zisul „moft” pare a fi, însã,
chiar esenþialul pentru un subiect interiorizat la limitã,
care priveºte/analizeazã pânã la infinitezimal datele
lumii din afarã, considerate cu un ochi aparent
detaºat, dezabuzat, flegmatic, de o ironie abia
reprimatã. De fapt, pentru C. Th. Ciobanu, toatã viaþa
e alcãtuitã din asemenea mofturi, fapte mãrunte ale
unei vieþi de contemplativ melancolic al lumii din jur,
cu momente mai degrabã de dezabuzare, relativist,
identificând repede derizoriul de sub suprafeþe mai
respectabile. Regimul sensibilitãþii sale e cel al
discreþiei ºi surdinei, sugerate foarte expresiv în versuri
ca acestea: „Stupoare la capãtul sângelui,/ dinspre
vãrsare,/ dureri noi ºi vechi încãpând/ în acelaºi
pianissimo;/ ceru-i departe,/ cã-ar mai fi de adunat/
frânturile cãderii”…
Notaþile sale insinueazã în fond, ºi foarte adesea,
o nevoie de ordine a subiectului într-o lume de
destrãmãri ºi, totodatã, de ordonare, pe cât posibil a
micului haos din obiectele înseºi. E grãitoare în acest
sens maxima atenþie acordatã facerii textului, într-un
soi de solidaritate cu mersul, cu miºcarea, cu trãirea:
caligrafia devine atunci o reverie a unitãþii ºi întregului

ce ameninþã cu desfacerea. „Obiecte sfãrâmicioase/ ca
dintr-o piliturã/ se lipesc de ziua magneticã”, „aºchiile
cerului/ care-ncotro/ le-aº chema din muþenie,/ dar
n-au nume”, „în atâtea impulsuri/ ideea cãutându-se
singurã”, „rupturi ºi nimicuri ºterse/ în alt aºteptat”,
„mã întreb în ce direcþie/ miroase-a orizont”…. Însãºi
libertatea personalã are nevoie de o bunã aºezare sub
efigii astrale: „încerc sã-mi fiu liber,/ ºi totuºi, mai
dezleg/ mici sfere/ zodiacale/ ce ºi-ar evita ciocnirile/
pe seama mea”… Altãdatã, atitudinea rececontemplativã poate fi o soluþie provizorie: „Zâmbet
pe gheaþã/ lustruind strada-n rãscruce/ cu-aria
destrãmãrii/ din care urcã un fir”… Construcþia poemului e ºi ea o punere în ordine – „culoarul protocolar/ dintre de-ascultat/ ºi ce se vede/ din mers” –,
altãdatã colaj restaurator, din „aºchii oarbe/ din
fotografiile acestor strigãte”, pentru al „zilei zenit”.
Aceasta, pe fundalul unei sensibilitãþi vulnerabile,
„bacovian” obosite: „Lucrul de care-atârn/ fãrã calcul/
nu-i decât/ o fragilã fereastrã/ de mutat vederea/ din
vestimentar,/ aproape urmând/ linia/ oboselii/ pe
toate lanþurile-asimilate”. Dar aceastã nevoie de
închegare a sinelui ºi a textului care-l exprimã îºi
gãseºte un soi de corolar în chiar felul cum este
articulat cuprinsul fiecãrui volum, aºezat în deschidere,
ca Poem sumar. El se poate citi astfel, înºirând titlurile
ca versuri, în chip de supra-poem ce înglobeazã
principalele teme ºi motive ale poeziilor, cu secvenþe
demne a fi menþionate: „scame-ale semnelor/ scuturã/
veºtile veºtede/ multfumegândele”, „Dumirit sã nu
stau/ m-ajustez la umbra tristeþii/ cam de pe când/
mã ºtiam liber/ în augusta foame/ de-a mã drege”;
sau, uzând ºi aici de jocul verbal, un rezumat al
traseului pe care, ºi subiect, ºi poem se decanteazã
aproape aforistic: „cu estu-n ce este/ mai vestitor/ prin
vest,/ sudându-mã/ din tot sudul/ în ordinea
nordului/ la gerunziu de ger”…
Exemplele s-ar putea înmulþi, ilustrând felul cum
un ochi autoanalitic foarte atent îºi focalizeazã
luminile pe fiecare gest, idee, stare, retrasate într-o
geometrie ce le condenseazã, procedând la neobosite
decantãri, într-o concurenþã permanentã a concretului
cu abstracþiunea, de unde ºi un marcat aer ermetizant
sau, mai exact, complicarea uneori extremã a expresiei.
Desfãºurat pe foarte mari suprafeþe ºi obligat sã-ºi
descopere mereu pretexte de notaþie/reflecþie cu
fiecare pas fãcut în spaþiu ºi în timp, acest „jurnal
itinerant” cu atâtea notaþii în formulãri memorabile,
de realã fineþe a gândului ºi avare în selectarea
„impresiei”, are ºi inevitabile poticniri, nici ele puþine.
Tentaþia vicleanã, cãci poate fi ºi pozitivã ºi nocivã
pentru poem, este în primul rând cea a jocului verbal,
a asocierii de cuvinte în virtutea contiguitãþilor sonore.
Ies câteodatã combinaþii productive ºi din acest
procedeu, – de pildã, când se vorbeºte despre
„nimeritul din minerit” ca posibilã definiþie a
trouvaille-ului poetic, ori când poetul se declarã
„ameþit de-ametiste” ori observã, preþios el însuºi, cã :
„În jurul focului/ de pietre preþioase/ s-au procopsit/
amanþii diamantelor”; sau când, jucându-se, vorbeºte
serios despre „orientul dispãrut/ între un azi/ prea
iezuit/ ºi-un mâine mai amânat”. ªi încã, nu fãrã
umor: „Chiajna din machiaj/ n-are de lucru/ ºi-nchide
fereastra / prin care Veta s-ar vedea vedetã”… Însã
când se lasã necontrolat în voia inerþiilor sonore,
efectele sunt foarte discutabile: „album de-alegro
angro”, „sã-mi urc bila-bilanþ/ a nord colorat/ spre
gândul pe roþi”, „am riscat cu-asterisc/ pe marginea
ploii”, „Viaþa sub scut m-a scutit/ s-o scutur/ pe-un
pãscut”, „pãrerea cu pãrul noros/ la pigmenþii de
heliu”, „atuul mantalei-tabu”… Ar mai fi de renunþat
în viitor ºi la unele complicaþii sintactice, la un
oarecare exces de abstracþiuni, ºi de arãtat o ºi mai
mare îngãduinþã pentru concretele, fie ºi modeste,
printre care se miºcã un subiect ce încearcã sã evite
„plictisul fundamental” al vieþii comunitare de fiecare
zi, îmbrãcându-ºi – cum spune undeva – „absenþele cu
câte-un gând”
.
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istorie literarã

Despre „numele” Blajului:
Roma Micã

E

Ion Buzaºi

ste Eminescu autorul acestei antonomaze,
acestui supranume al Blajului? Oraºului care
a fost începând din secolul XVIII – pânã la
Marea Unire din 1918, capitala culturalã a
Transilvaniei i s-au dat diferite denumiri: „Meka
românilor”, „Sionul românesc”, oraºul „Luminilor
ardelene”, „ªcoala ºcolilor româneºti”. Dar toate
pãlesc în faþa a ceea ce istoricii literari ºi biografii
lui Eminescu, considerã numele eminescian al
Blajului: Mica Romã (Roma Micã). Înfãþiºând
drumul lui Eminescu spre Blaj din primãvara
anului 1866, G. Cãlinescu scrie cã împreunã cu
cei doi seminariºti din þinutul Bicazului, Teodor
Cojocariu ºi Ion Cotta, „ajunseserã în cele din
urmã în vârful Hulei, de unde se vede Blajul,
Eminescu, ridicându-se, strigã atunci emfatic, cu
carnetul într-o mânã ºi cu pãlãria într-alta: Te
salut din inimã, Roma-micã. Îþi mulþumesc,
Dumnezeule, cã m-ai ajutat s-o pot vedea!
(v. G. Cãlinescu, Viaþa lui Mihai Eminescu, E.P.L.,
1966, p. 83). G. Cãlinescu preia informaþia din
memorialistica pe care Dr. E. Dãianu a adunat-o
de la cei ce l-au cunoscut pe Eminescu în popasul
sãu blãjean, ºi a publicat-o cu titlul Eminescu ºi
Blajul, mai întâi în „Familia”, 1902, p. 301-302,
iar în 1914, într-o broºurã, cu un titlu uºor
schimbat ºi cu un subtitlu explicativ: Eminescu în
Blaj. Amintiri de-ale contimporanilor, culese de
Dr. Elie Dãianu. De atunci numele acesta a
devenit un loc comun, fiind citat în toate
monografiile închinate lui Eminescu ºi în toate
contribuþiile biografice privind legãturile poetului
cu Transilvania. Eu însumi când am scris o
asemenea „contribuþie de istorie literarã”, am
intitulat ultimul capitol chiar astfel Numele
eminescian al Blajului, strãduindu-mã sã-i
desluºesc semnificaþiile, bazat pe eseurile
clasicistului N. I. Herescu ºi ale italienistului
Alexandru Balaci: „Ca în atâtea alte împrejurãri,
Eminescu gãsise formula cea mai fericitã pentru a
defini Blajul ºi rolul sãu în viaþa românilor.
Modestul oraº din inima Transilvaniei poate fi
socotit, în adevãr, ca Roma micã a României. De
ce? Fiindcã la Blaj acum douã sute de ani,
episcopul Inocenþiu Micu aºezase temelia unor
ºcoli al cãror principal rol ºi principal merit a fost
de a rãspândi printre români latinitatea”
(v. Omagiu ºcolilor din Blaj, (1754-1954), Paris,
1955, p. 146). „De pe treapta cea mai înaltã a
vastului amfiteatru geologic strãbãtut de undele
îngemãnate ale celor douã Târnave, va fi salutat,
în extaz, adolescentul Mihai Eminescu, peregrin
prin Transilvania, Mica Romã. Omagiul lui se
îndrepta cãtre steaua latinã a învãþaþilor care au
strãlucit în perimetrul Blajului… Aceºti învãþaþi
care studiaserã îndelung la Marea Romã, Caput
Mundi, aflaserã acolo cheile istoriei româneºti. Ei
putuserã citi pe cilindrul de marmurã ºi de artã al
Columnei lui Traian actul de naºtere al poporului
român, dovadã de piatrã a vitejiei strãmoºilor,
semnul perfect al latinitãþii rãsãritene”
(v. Alexandru Balaci, „Mica Romã”, în România
literarã, Anul XIII, 1980, nr. 10, p.5). La acestea
am adãugat încã un argument, oarecum simetric:
dupã ce în 1737, Inocenþiu Micu Klein, mutã
capitala Episcopiei greco-catolice de la Fãgãraº, la
Blaj, oraºul de la încrengãtura Târnavelor devine –
pentru o mare parte a românilor ardeleni – Mica

Romã, aºa cum, pentru catolicismul mondial,
capitala este Marea Romã.
Dar, de curând, la o sesiune de comunicãri,
am avut o surprizã care mi-a clãtinat oarecum
aceste convingeri de istorie literarã. Un fost coleg
de facultate, profesorul Ion Poenaru, harnic
scotocitor al arhivelor nãsãudene, dupã ce ºi-a
þinut comunicarea cu un titlu interogativ, Sunt
cuvintele lui Eminescu?, mi-a înmânat o copie a
Odei (Liceului grãniceresc „George Coºbuc” din
Nãsãud) de Ioan Marte Lazãr.
Liceul din Nãsãud s-a înfiinþat în 1863 ºi
atunci purta numele „Gimnaziul românesc grecocatolic din Nãsãud”. De-a lungul timpului a
purtat mai multe denumiri; denumirea de Liceul
grãniceresc „George Coºbuc” apare pentru întâia
oarã în anul ºcolar 1922/1923. Aºadar copia
înaintatã mie ºi pe care o reproducem este
ulterioarã, dar nu este nicio îndoialã cã ea a fost
intonatã în octombrie 1863 dupã cum citim într-o
micromonografie închinatã, liceului nãsãudean:
„Încã în seara zilei de 3 octombrie 1863, orãºelul
a intrat în lumina ºi frumuseþea sãrbãtorii. Corul
elevilor ºi fanfara au cuprins oamenii ºi casele în
învãluire de cântec ºi vorbã, s-au rostit cuvinte de
mulþumire ºi cinstire a celor care au trudit întru
întemeierea fondurilor ºcolare ºi a ºcolii
gimnaziale, adusã la îndemâna celor ce nu se
aflau în stare a cheltui pentru învãþãturã în ºcoli
mai depãrtate ºi care au pus mânã de la mânã
pentru ca, din sãrãcia lor, sã întemeieze un lãcaº
de mai înaltã culturã (Liceul „George Coºbuc”
Nãsãud (1863-1988), micromonografie, Nãsãud,
1988, p.11)”. Cei care pânã acum au purtat
armura lui Marte se îmbracã irevocabil în zalele
Minervei, în locul virtuþii militare este aºezatã
virtutea ºtiinþei ºi a omeniei: „Astãzi virtuþii belice
strãbune/ Fiii lui Marte de pe Valea Rodnei/ ºtiu
sã-nsoþeascã a doua „ Rediviva/ Virtus
Romana”.// Dacã romanii, domnitorii lumii/ În
mama noastrã, acea veche Romã/ Zidirã altare ºi
temple mãreþe/ Sacrei Minerve;// Astãzi
strãnepoþii þie, o, Minervã:/ Þie-þi consacrã brava
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sa junime/ Ea va fi þie auriul templu/ În Dacia
veche”. Urmeazã o strofã de îndemn la bucurie
pentru cã la ºirul vechilor ºcoli româneºti din
Blaj, Braºov ºi Beiuº se adaugã gimnaziul
nãsãudean, „soþul june” cãruia îi întind o mânã
de frãþie: „Sãlteze Blajul, mica noastrã Romã/
Braºovul antic, cu tine Beiuºe,/ Cã pot întinde
mâna de frãþie/ Soþului june!”
Scrisã în metru antic, într-un elogiu patetic al
originii noastre romane, oda este un ecou poetic
al operei istorice ºi filologice a reprezentanþilor
ªcolii Ardelene.
Ioan Marte Lazãr care a introdus, ºi în numele
sãu, numele latin al zeului rãzboinic, era, la data
deschiderii gimnaziului nãsãudean, nu numai
autorul odei, ci ºi printre cei care au vorbit la
acest moment entuziast de început al ºcolii
nãsãudene, a predat limba latinã între anii 18631873, ºi timp de patru ani, între 1869-1873, a fost
directorul liceului.
A cunoscut Eminescu oda liceului nãsãudean?
E posibil, pentru cã la gimnaziul din Cernãuþi
poetul a avut colegi din þinutul Nãsãudului, care
i-au putut relata lui Eminescu într-o convorbire
amicalã despre festivitãþile deschiderii liceului, ºi
sã-i recite chiar un fragment (acesta putea fi cel al
oraºelor scolastice) din oda care a devenit imnul
liceului. Aºa cum s-ar putea ca Aron Pumnul
însuºi, dascãl blãjean, refugiat dupã 1848 la
Cernãuþi, sã fi rostit aceastã sintagmã despre Blaj.
Salutul entuziast al lui Eminescu adresat
Blajului în primãvara anului 1866, îl cunoaºtem
numai din memorialistica adunatã de Dr. Elie
Dãianu. Elevii Blajului, crescuþi în cultul latinitãþii,
puteau la o distanþã a rememorãrii de o jumãtate
de secol, sã atribuie lui Eminescu acest nume al
oraºului, emblemã a latinitãþii noastre. Dar, toate
aceste presupuneri ºi chiar oda liceului nãsãudean,
care precedã cu trei ani „salutul eminescian al
Blajului” nu schimbã prea mult acest moment
biografic, pentru cã o expresie devine celebrã nu
numai prin ea însãºi, ci mai cu seamã prin cel
care a rostit-o. Rãmasã într-un anuar ºcolar, „mica
noastrã Romã” din oda lui Ioan Marte Lazãr, ar fi
fost de bunã seamã uitatã, rostitã de Eminescu, –
mãrturisitã de tovarãºii sãi de drum spre Blaj, – ea
a cãpãtat notorietate ºi, într-un fel, „paternitate”
care sunt imposibil de schimbat.
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Iarnã cu prietenie, iubire ºi
cartea Alcool
Discuþie purtatã în cadrul unei emisiuni a TVR Cluj,
februarie 2011
Mihai Dragolea: – Doamnelor, domnilor, bunã
ziua! Într-o zi de sãrbãtoare, duminicã fiind, un
invitat de sãrbãtoare, Ion Mureºan, poetul Ion
Mureºan. Ioane, bine ai venit! De data aceasta
într-o posturã deosebitã de cea în care apari de
obicei, de moderator, ci de invitat.
Ion Mureºan: – Acum sunt moderatorul
moderat!

– Nu ne-am mai întâlnit în acest spaþiu
demult. Prilejul, sã zic oficial, al acestei invitaþii
este apariþia unei cãrþi cu un titlu care, sigur, va
stârni mult interes, cartea Alcool, apãrutã la
editura Charmides, din Bistriþa, la sfârºitul anului
2010. Bãnuiesc cã nu sunt nici primul, nici
singurul care întreabã de ce acest titlu de carte?
– M-a întrebat ºi Liviu Antonesei, chiar în
scris, într-un articol din Observator cultural,
spunea foarte bine cã puteam pune ,,cartea” cu C
mare. Cartea e cu C mic, Alcool e cu A mare, dar
nu e din cauza faptului cã pun accentual pe
alcool, dar e foarte greu sã dai titlu unei cãrþi ºi,
cum aveam Cartea de Iarnã, Cartea Pierdutã, am
zis sã mai continui cu încã o carte. Pe de altã
parte, ,,Alcool” simplu nu puteam sã-i pun,
pentru cã sunt celebrele Alcooluri ale lui Rimbaud
ºi i-am propus editorului meu dintâi, prietenul
Petre Romoºan, titlul Alcool ºi el a spus cã
nimeni nu se va prinde cã eºti aproape de
Apolinnaire, pentru cã eºti în situaþia de a zice
Floarea rãului sau Florile rãului ºi tot cazi în
conul de umbrã al celebrului titlu. ªi aºa am gãsit
acest titlu, ,,cartea” fiind un fel de serie de cãrþi.

– Te citez, adevãr spus, dupã mine: ,,Uneori
mã întreb dacã nu cumva îl întâlneºti pe
Dumnezeu mai degrabã în cârciumã decât în bisericã”. Aºa e?
– Pe Dumnezeu îl întâlneºti peste tot. Nu
vreau sã intru în fineþuri teologale, sã vorbesc
despre panteism, sã disec concepte care þin de
competenþa teologilor, dar eu sunt o persoanã
religioasã, un om religios ºi eu cred cã poezia,
pânã la urmã, ºi am mai spus-o de multe ori, este
cea mai bunã dovadã a existenþei lui Dumnezeu.
ºi atunci, unde întâlneºti poezia este ºi Dumnezeu
aproape. Sigur, atunci fãceam o întreagã demonstraþie despre aceastã dovadã, cât este ea de puternicã, poezia ca dovada existenþei lui Dumnezeu ºi
spuneam, pornind de la oameni de ºtiinþã,
fizicieni, de la Bekerrell, care afirma cã, dacã
miºti un deget pe pãmânt, ceva se miºcã în Sirius.
Eu mergeam mai departe, dacã miºti o literã în
cuvântul „deget”, ceva se miºcã în cuvântul
,,Sirius”. Poezia încearcã sã vorbeascã cu toate
sensurile unui cuvânt, legate de toate sensurile
cuvântului urmãtor ºi aºa mai departe. Limbajul
ºtiinþei este univoc, sãrac în nuanþe ºi tocmai în
aceasta constã tãria lui, devine util ºi eficient, pe
când poezia devine bogatã ºi îþi face lumea mai
dragã tocmai pentru cã uneºte toate contextele în
care este un cuvânt de toate contextele în care
este celãlalt cuvânt ºi aceastã legãturã care este
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cosmicã între lucruri ºi între cuvinte îþi certificã
cã existã undeva o armonie, o ordine frumoasã în
lumea aceasta. De fapt, asta iar o spun, nu prima
datã, proorocii, când auzeau glasul lui Dumnezeu,
îl auzeau vorbind cu toate cuvintele deodatã ºi li
se pãrea cã aud un tunet, dupã cum ºi Isus a
predicat în faþa oamenilor, a popoarelor care vorbeau limbi diferite, dar toþi l-au inþeles, fiecare în
limba lui. Aceasta este ºi puterea poeziei, desigur
– puþin trufaºã!, aspirând sã fie un limbaj dumnezeiesc, eu îl cred, cu ghilimele, ,,dumnezeiesc”.
Dar ºi faptul cã noi vedem în poezie, întrevedem
mai bine zis, aceastã ordine, aceastã armonie cosmicã, înseamnã cã Dumnezeu existã.

– Cartea aceasta apare la distanþã destul de
mare de precedenta, a fost mult aºteptatã cartea
Alcool. Precedenta a apãrut, dacã nu mã înºel, în
1993. De ce aºa distanþã mare între cele douã
volume de poezie?
– Între timp am fãcut publicisticã, multã, cred
cã am mii de pagini de publicisticã, am scris ºi
teatru pentru copii, împreunã cu soþia mea, Ana;
am scris ºi o carte de eseuri, Cartea Pierdutã. Eu
nu mi-am propus sã scriu cãrþi de poezie, ci
poezii. Asta remarca fiica mea citind cronicile la
acest volum, cã este o carte îndelung aºtepatã,
toatã lumea a spus asta. Dar eu am citit, pe la tot
felul de festivaluri ºi întâlniri, poezii, unele din
carte, unele care au rãmas înafara volumului, erau
cunoscute poemele. Erau ca niºte copii pe care
i-am trimis în lume, sa-ºi încerce puterile cu
auditoriul, ca sã zic aºa, care s-au întors sãnãtoºi,
ceea ce a însemnat cã meritã sa intre în volum.
Sigur cã bucuria mea este cã, în atâta vreme,
poeme scrise în urmã cu, sã zicem zece ani, nu
ºi-au pierdut nimic din actualitatea ºi prospeþimea
lor. Acesta, zic eu, este un lucru care mi-a reuºit!
Chiar spuse, rãspuse, acum ºi potrivit cronicilor,
poemele îºi pãstreazã prospeþimea, s-au întors
sãnãtoase. Cartea are 32 de poeme. Ai putea sã
mã întrebi de ce 32. Au fost mai multe poeme,
m-am oprit la 33 ºi am scos unul!

– De ce?
– Ca sã nu fie 33, vârsta cristicã! Pînã la urmã
ºi Nichita Stãnescu spune cã un cub, ca sã fie
perfect, trebuie sã-i ciobeºti mãcar un colþ, ca sã
nu se închidã, ºi atunci ºi eu nu am de gînd sã
închei afacerile mele cu poezia...

– Ai spus cã au fost ºi poeme care n-au fost
incluse în acest volum. Sunt mai multe care nu
au mai fost incluse?
– Mai sunt!

– Deci, mai stãm ºi mai aºteptãm câþiva ani...
– Nu ºtiu dacã vor avea noroc mai bun la o
altã carte, dacã nu voi scoate din nou din ele ºi,
cine ºtie?, nu pot sã ºtiu!
– În acest volum existã un vers în care tu spui:

Ion Mureºan

„În cultura românã se plânge prea mult”. De ce
se plânge prea mult în cultura românã, Ion
Mureºan?
– ªi în România se plânge prea mult, suntem
dispuºi sã ne lamentãm ºi nici poezia românã nu
este prea plinã de revoltã, nu are germenele
acesta al revoltei, mai degrabã unul al lamentaþiei
ºi al estetismului, rezistenþa noastrã prin culturã a
fost mai degrabã una de dimensiune esteticã ºi nu
una, sigur!, ceea ce ni s-a interzis, de altfel. De
fapt, s-a ºi interzis estetismul, s-a interzis acea
„artã pentru artã”; noi am trecut, spre deosebire
de alte culturi, prin experienþa prolecultismului,
experienþa opresiunii ºi a cenzurii comuniste ºi
pânã ºi frumosul „dezangajat”, sã zic aºa, politicosocial, era interzis, ºi el a fost recucerit pas cu
pas, cu greu esteticul, care este ºi are un fel de
blândeþe ºi este, de fapt, o retragere în frumos, în
altceva, o bunãtate resemnatã.
– Spre asta e predispus românul?
– Pãi nu e doina cea care ne caracterizeazã, nu
spune lumea cã asta ne caracterizeazã, doina ºi
dorul, ºi el un sentiment trist, predispus la
melancolie, sã ne cîntãm amarul undeva în
pãdure sau pe un deal, departe.
– Chiar trecând dincolo de culturã, crezi cã
aceastã predispoziþie pentru lamento ne face bine,
în general, nouã, românilor?
– Nu prea ne face bine, sigur cã da, astea sunt
lucruri îndelung frecventate în discursuri, noi
ardeam pãdurile, lanurile ºi fântânile, cel puþin
când veneau turcii ºi – nu mã indoiesc de asta –
ne retrãgeam tot în pãdure ºi doineam, ne
plângeam de milã. Polonezii, ºtim exemplul acela
celebru din cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, când
au ieºit cu sãbiile, un întreg regiment de cavalerie,
ºi dãdeau în tancuri – nu s-ar putea spune cã sunt
un popor plângãcios, dar – Doamne, iartã-mã! –
nu vreau sã-mi judec poporul, nici neamul cãruia
îi aparþin ºi care este un neam minunat.
– Aº putea spune în toate felurile minunat...
– Dar ºi de minune?!
– În acest volum încap ºi trei poezii dedicate
unor prieteni. Doi dintre ei, binecunoscuþi nouã,
(continuare în pagina 27)

11

206 • 1-15 aprilie 2011

Black Pantone 253 U

11

Black Pantone 253 U

verdele de Cluj

Fructul otrãvit
Aurel Sasu

D

in prietenie, respect ºi admiraþie (nu am nici
un motiv sã mã îndoiesc de sinceritatea
sentimentelor), Veronica Bârlãdeanu ºi-a
asumat dificila misiune sã adune ºi sã ordoneze
„fondul valoros de creaþie” pe care M. N. Rusu, dupã
o prestigioasã activitate de cronicar, dezinvolt ºi
oarecum inexplicabil, l-a abandonat în paginile de
arhivã literarã. Au rezultat, din zelul ºi ardoarea liricã
a dnei Bârlãdeanu, câteva sute de pagini, neobiºnuite
prin dispreþul faþã de normele consacrate ale cercetãrii,
prin gravele erori de informaþie ºi prin încãlcarea
deliberatã a unor criterii de moralitate profesionalã.
Aºa-zisa carte se numeºte Cu... ºi despre M. N. Rusu
(2010; datele despre editurã lipsesc cu desãvârºire!).
Cu cel supus acestui supliciu al iubirii m-am întâlnit,
în vara anului trecut, la New York. Îmi arãtase opul,
cu un fel de discreþie îngrijoratã (ori, cel puþin, aºa mi
se pãruse mie). L-am rugat atunci sã nu permitã
punerea pe piaþã a acestui fetiº publicistic, periculos
deopotrivã pentru prestigiul activitãþii lui prezente ºi
pentru posteritatea lui criticã. Nu m-a ascultat ºi este
cu atât mai regretabil! Sunt nevoit sã-i ofer argumente
pentru cererea mea colegialã, ce putea pãrea, atunci,
un moft de istoric literar dedat cu slãbiciunile
adevãrului incoruptibil. Iatã-le:
1. Fãrã precedent în cultura românã, altfel plinã de
surprize, este capitolul Autografe (53 de pagini). Da,
cititorul a înþeles exact, sunt dedicaþii primite de
comentatorul la zi al fenomenului literar
(M. N. Rusu), în perioada 1963-2009, de la autori
importanþi sau de toatã mâna, puºi, în imaginaþia lor,
pe lista de aºteptare a recunoºtinþei publice, prin pana
celui sincer sau fãþarnic lãudat (cu simpatie, stimã,
adoraþie, dragoste, recunoºtinþã, preþuire, bucurie,
îmbrãþiºare, cãldurã, afecþiune, respect, gratitudine,
frãþietate, încredere, iubire, nostalgie, prietenie,
satisfacþie etc.). Dincolo de uzanþa atâtor formule
repetitiv-convenþionale, de citit la lumina lãmpii, mã
întreb la ce ºi cui folosesc aceste „înscrieri” (aºa le
numeºte Veronica Bârlãdeanu), în care se amestecã,
egal, sinceritatea, amorul prefãcut, subtila viclenie,
lealitatea falsã ºi panegiricul de circumstanþã. Nu este
un caz particular aceastã micã strategie de convieþuire
socialã. Faptul, însã, cã i se acordã importanþa unui
criteriu de receptare criticã pune serios sub semnul
întrebãrii capacitatea autoarei de a se descurca în
hãþiºul principiilor care decid unicitatea operei
restituite. Chiar dacã ni se atrage atenþia cã „lucrarea
nu se supune niciunor canoane”, cã e sumarã,
incompletã ºi documentar-deficitarã. Aspect cu atât
mai grav, cu cât alte secþiuni ale volumului par anume
gândite sã confirme incompatibilitatea organicã între
starea de graþie a autoarei ºi insuficientele posibilitãþi
de valorificare a moºtenirii celui lãudat. Oare, ce
subtile, înalte aprecieri, pe care nu le ºtiam, vor fi
stând ascunse în faldurile unor autografe (recuperate?)
ale lui Ion Ianoºi („Tovarãºului Rusu Mircea”), Darie
Novãceanu („Lui M. N. Rusu acum ºi în vecii
vecilor”), Mircea Radu Iacoban („Lui M. N. R. din
partea lui M. R. I.”) sau Mircea Micu („De la Naºu
pentru Mircea”)? Unde se aflã, între reticenþa de reflex
politic ºi ludicul de fiecare zi, „marca inconfundabilã a
criticului”? Nu se aflã, fireºte, nicãieri. Pentru Veronica
Bârlãdeanu, risipa de inteligenþã a celui admirat e doar
pretextul unei performanþe în improvizaþie, greu de
egalat ºi mult mai greu de înþeles.
2. Ce face autoarea sã restituie contemporanilor
modelul de creativitate, erudiþie ºi sensibilitate, curajul
politic, dãruirea intelectualã, demnitatea,
„devotamentul total faþã de valorile literaturii române”
ºi „tezaurul minþii” celui alãturi de care experiazã

permanenþa spiritului? Apeleazã, ne încredinþeazã
domnia-sa, la memoria publicaþiilor periodice ºi a
colecþiilor de reviste, studiate, chipurile, cu râvnã în
beneficiul culturii naþionale ºi a tinerilor interesaþi sã
studieze fondul arhivat deja („aproape 1600 de articole
de criticã ºi istorie literarã din peste 3000 depistate”).
Capitolul se numeºte precaut: Opis – selecþie de titluri
publicate. O generozitate puþin obiºnuitã, un efort
exemplar, o rarã abnegaþie ºi jertfã din iubire aº fi zis,
dacã ispita unor verificãri succinte nu mi-ar fi scos în
cale spectacolul de tot întristãtor al unui patetism
lipsit de argumentul faptei. Sincer sã fiu, mi-e greu sã
cred cã cineva, vãzând textele, putea produce mai
multe falsuri într-o simplã excerptare de informaþii,
prin eludarea deconcertatã a competenþei de lecturã.
Iatã numai câþiva ani ºi titluri,
AMFITEATRU
1977, nr. 1 – Titlul în revistã: Siluete la Budapesta.
Veronica Bârlãdeanu adaugã o parantezã: (Galeria de artã
contemporanã), Galeria fiind locul vizitat de M. N. Rusu,
autorul reportajului.
nr. 5 – Titlul corect al cronicii: Un album literar, nu
Un album literar – Românii la 1877 (ultimul e titlu de
copertã, introdusã în text).
nr. 6 – Titlul corect al cronicii e Personajul numit
destin, nu Nicolae Neagu, Întoarce-te sã mã vezi.
nr. 7 – Cliºee ºi inerþii critice. Opinia literarã e
supratitlul unei anchete, nu titlul rãspunsului, oferit
revistei de M. N. Rusu.
nr. 8 – La cronica literarã nu e comentat doar Leonid
Dimov (Dialectica vârstelor), ci ºi Emil Brumaru (Cântece
naive).
nr. 10 – Titlul: O graficianã: Aurelia Morãrescu, e
completat de V. B. cu: Desene din ciclul: „Anotimpurile
iubirii, inexistent în pagina revistei.
Articolul: O nuvelã ineditã ºi un roman necunoscut e
reprodus de V. B.: Arhiva: „O nuvelã ineditã ºi un roman
necunoscut” („Distracþia unui poet”), lãsând impresia cã
Distracþia unui poet aparþine lui M. N. Rusu. În fapt, e
nuvela ineditã a lui C. D. Aricescu, publicatã în
continuarea prezentãrii ei.
LUCEAFÃRUL
1964, nr. 9 – În cartea Veronicãi Bârlãdeanu, titlurile
(numele autorilor comentaþi) sunt precedate, cu rare
excepþii, de o informaþie, absentã în revistã, care poate
naºte regretabile confuzii. În formula: Dicþionar de istorie
literarã contemporanã: Nicolae Deleanu, de exemplu,
cititorul poate crede cã M. N. Rusu avea în pregãtire un
astfel de Dicþionar ºi cã scriitorii abordaþi (Ioan
Grigorescu, Ioanichie Olteanu, Veronica Porumbacu,
Romulus Rusan, Dimitrie Stelaru, Gheorghe Tomozei,
Dragoº Vrânceanu, George Bãlãiþã, ªtefan Bãnulescu, Ion
Caraion, Matei Cãlinescu º.a.) puteau fi pãrþi din
respectivul proiect, între timp, abandonat. În realitate,
Dicþionar de istorie literarã contemporanã era titlul de
rubricã al revistei, la care au colaborat, de-a lungul anilor
(1964-1968), numeroºi alþi critici ºi istorici literari:
Theodor Vârgolici, Zoe Dumitrescu-Buºulenga, Al. Oprea,
C. Regman, Toma Pavel, C. Stãnescu, Aurel Martin,
Mircea Anghelescu, I. Negoiþescu, Ov. Papadima º.a.
1965, nr. 6 – La rubrica „Jurnal de lector”, M. N.
Rusu scrie despre volumul Colocvii de ªtefan Bãnulescu
ºi Ilie Purcaru. V. B. îl „completeazã” cu Maricica de
N. Þic.
1966, nr. 6 – Nu e înregistrat articolul despre Tiberiu
Utan, nici cele despre Eugenia Tudor (nr. 9) ºi Romulus
Vulpescu (nr. 10).
nr. 27 – Articolul: Treptele personalizãrii lirice începe
aici (nu e partea II), continuat în nr. 29 (absent la V.B.) ºi
în nr. 32 (numerotat III, cu titlul: Spaþiul sentimentelor,
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nu Spaþiu sentimental). Accepþiile realismului, atribuit lui
M. N. Rusu, e o gravã eroare. E semnat ºi aparþine lui
Matei Cãlinescu.
VIAÞA CAPITALEI
1990, nr. 4 – Titlul cronicii, corect: Conferinþele
Ateneului. Fãrã paranteza introdusã de V. B., trimiþând la
volumul comentat (Culturã ºi civilizaþie, Ed. Eminescu,
antologie publicatã de Gheorghe Buluþã).
Nici vorbã, în acest numãr de: Eminescu – luptãtorul
sau de vreo cronicã la volumul Portret la Mogoºoaia de
Dan Ion Tãnãsescu (confuzie cu un articol al lui Dan
Claudiu Tãnãsescu, Setea de putere).
nr. 7 – Titlul cronicii: Ei l-au vãzut pe Eminescu, nu
Ei l-au vãzut pe Eminescu (Vasile Marinache, Victor
Crãciun, Vasile Smãrãndescu).
nr. 14 – Interviul: Germenul dictaturii este
pretutindeni prezent, cu Aldo Roselli (nu Roselini), este
luat de M. N. Rusu, în colaborare cu Geo Vasile (ultimul
absent din listã).
nr. 15 – Nu existã nici Început de cronicã (la George
Virgil Stoenescu), nici O lecþie deschisã (despre expoziþia
americanã de artã).
nr. 17-20 – Nunta la români ºi Nunta lui Sulzer (V. B.
dã numai primul titlu!).
nr. 49 – Pe pagina întâi, se publicã poezia lui Nichita
Stãnescu, Cãtre tânãra generaþie, cu precizarea: „Text
comunicat de M.N. Rusu”. O nedumerire, totuºi: aceeaºi
poezie e reprodusã în Opera Magna, ediþie de Alexandru
Condeescu (VI, 2007), dupã Viaþa studenþeascã (1
decembrie 1982), ceea ce înseamnã cã fusese deja tipãritã
în timpul vieþii marelui poet. Prin urmare, Viaþa capitalei
o reediteazã doar. Iatã „testamentul”, lipsã din volumul
Veronicãi Bârlãdeanu: „Nici o diferenþã nu este / între
inima mea ºi inima ta / nici o diferenþã nu este / între
ochiul meu ºi ochiul tãu / Nu-i aºa cã la mine e toamnã
/ ºi cã la tine e primãvarã / nu-i aºa, nu-i aºa, nu-i aºa? /
Nici o diferenþã nu este / între cel care moare ºi cel care
se naºte! / Ah, voi, scumpilor / ocoliþi dacã puteþi
durerea / înlocuiþi-o dacã puteþi / cu mirarea / Vã zic:
dacã puteþi! / Chiar cu mirarea! / Mirarea”.
VIAÞA STUDENÞEASCÃ
1981, nr. 4 – Nu existã articolul Inscripþie pe un baraj
(e un numãr, în întregime, închinat lui Nicolae
Ceauºescu).

Opresc aici lista mult mai încãpãtoare de libertãþi
nepermise, practicate cu nefireascã seninãtate în
numele prieteniei ºi al respectului. Completãri aleatorii
în textele autorului, paranteze explicative introduse
voluntar, comasãri de titluri (rubrici, comentarii ºi
volume), exegeze critice (în Opisurile selective), unele
cu indicarea anului, fãrã titlu de revistã, altele cu titlul
de articol, fãrã an, „scrieri despre”, la întâmplãri
comunitare ºi anunþuri cu valoare de eveniment, iatã
topografia intelectualã a unei cãrþi puse sub semnul
ofrandei ºi al prinosului de recunoºtinþã. Dacã aºa
aratã fondul arhivat deja al risipitei opere, îºi va
imagina oricine zãdãrnicia efortului documentar, în
care priceperea a fost înlocuitã cu fervoarea liricã ºi
profesionalismul cu extazul comod al neputinþei.
3. Capitolul dedicat lui Nichita, fondului documentar
M. N. Rusu, putea singur salva proiectul eºuat al
Veronicãi Bârlãdeanu, dacã n-ar suferi ºi el de acelaºi
sindrom al exaltãrii facile ºi al subestimãrii dificultãþilor
de evaluare, editare, restituire ºi valorificare, în general, a
textului literar (a manuscriselor cu atât mai mult). Poezia
Mormânt de aer se aflã în volumul VI, din Opera
Magna, ediþie de Alexandru Condeescu (2006). Veronica
Bârlãdeanu o reproduce dupã Almanahul Coresi (1986),
cu douã, nu tocmai simple, erori de transcriere: „vol
alapta-o nororilor”, în loc de (corect!): „vom alãpta-o
norilor” ºi: „înde adiera”, în loc de (corect!): „în de
adiere”. Alte diferenþe care, în orice lucrare „cu scop strict
informativ”, se cereau, obligatoriu, explicate: poezia
Doinã are, în volumul VI, din Opera Magna (2006), cu
un vers mai puþin („pentru lumea cealantã / dispãrutã ºi
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atlantã”; lipseºte versul al doilea): poezia Identitate, în
volumul III, din Opera Magna (2005) – „Ne povestim cã
eºti / M cãtre M / Ce poveºti”; în Cu... ºi despre
M. N. Rusu – „Ne povestim cã eºti / M cãtre M / Ce
povesteºti!” (Alexandru Condeescu o reproduce din
Luminã linã, New York, aprilie–iunie 1998, publicatã,
peste Ocean de... M. N. Rusu!). Prin urmare, cui aparþine
greºeala? Poezia Horoscop, în volumul III, din Opera
Magna (2005): „Scris în hieroglife / Dintr-un fel de
viitor” (reprodusã tot din Luminã linã, aprilie–iunie
1998); la Veronica Bârlãdeanu: „Scriere în hieroglife /
Dintr-un fel de viitor”. Aceeaºi întrebare! Poezia Medalie,
în Opera Magna (III, 2005), e reprodusã din Sãptãmâna
(29 octombrie 1976); V. B. reproduce textul olograf al lui
Nichita, fãcând vizibile erorile de transcriere a
manuscrisului în propriul ei volum: în Opera Magna: –
„Eu te-am bãtut pe aer, o monedã”; în Cu... ºi despre
M. N. Rusu: – „Eu þi-am bãtut pe aer o monedã”. În
continuare: „sub rãsãrirea ursei patrupedã” – „sub
nemiºcarea ursei patrupedã”, „de raze ºi de noapte
luminândã” – „de raze ce în noapte luminândã”, „iubita
mea râzândã ºi plângândã” – „iubirea mea râzândã ºi
plângândã”, „eu te-am oprit cum amfora din toarte / la
gura mea de-a pururi murmurândã / întregul vis al tãu
parte cu parte” – „eu te-am oprit cum amfora din toartã
/ la gura mea de-a pururi murmurând / întregul vis al
tãu parte în parte”. În sfârºit, poezia Fratelui Mircea:
„dacã inima mea ar fi clopot” (în Opera Magna, III,
2005; reprodusã din Luminã linã, aprilie–iunie 1998) ºi:
„dacã urechea mea ar fi clopot” (volumul Veronicãi
Bârlãdeanu). I-aº adresa o întrebare prietenului
M. N. Rusu, cu o experienþã de câteva decenii în editarea
ºi publicarea de carte: pe seama cui lãsãm „actul de
înaltã responsabilitate culturalã” al valorificãrii moºtenirii
literare ºi cum ocrotim prestigiul în universalitate al
marilor scriitori? Nu se cãdea cineva (Veronica
Bârlãdeanu?) sã îndrepte, în 2010, informaþia ºi din
articolul Ultima carte, reprodus, în volum, dupã
versiunea de acum aproape trei decenii (Amfiteatru,
1983)? Fiindcã, între timp, poezii din proiectata culegere
de Scrisori (sau: Scrisori cãtre Utopica), trecute illo
tempore la capitolul „de publicat”, au apãrut, în fapt
fuseserã publicate (Ora H ºi Ultima scrisoare ruptã), în
acelaºi an (decembrie 1983), în Amfiteatru, ºi doar
reluate, peste douã decenii, în Opera Magna (volumul V,
2006). Împreunã cu Cântecul de leagãn, reprodus din
Steaua (decembrie 1971; în Mãreþia frigului sunt nouã
poeme cu acelaºi titlu). Nichitian vorbind, Veronica
Bârlãdeanu a gândit o carte pe care nenorocul a
recunoscut-o chiar înainte de a se naºte.
4. Dupã confruntarea cu marile colecþii de reviste ºi
cu labirintul variantelor lui Nichita, misiunea doamnei
Veronica Bârlãdeanu se simplificã substanþial.
Urmãtoarele 50 de pagini sunt reproduceri integrale din
trei volume: Aurel Sasu, Carmina Popescu, Cãile luminii
(2005), idem, Întâlnirile de vineri (2005) ºi Doru George
Burlacu, New Yorkul pe româneºte (2008). Transcrieri
fãrã permisiune, fãrã complexe, fãrã urma vreunui proces
de conºtiinþã, fãrã prejudecãþi, fãrã mulþumiri, fãrã
sentimentul infracþiunii penale, fãrã intenþia, mãcar
simulatã, a dialogului, fãrã vreo aparenþã de remuºcare,
simplu, împovãratã cu munca altora, spre a afla noi, cei
dinspre pãdure, cât de smintit e timpul în care trãim ºi
cât de bogaþi în înfrângeri ne putem trezi uneori. M-am
resemnat! Primesc asigurãri cã „s-au respectat prevederile
legii de autor (sic!) ºi ale celor (sic!) de confidenþialitate”.
Mai mult ce pot spera? Cartea, oricum, neaparþinând
vreunui gen, nu poate fi nici constrânsã unor reguli.
Fiindcã e cartea nefericirii: a unui amator incapabil sã-ºi
înþeleagã limitele, dar destul de abil sã-ºi asume
rãspunderea compromiterii aproapelui sãu. ªi iarãºi mã
gândesc la vara, când îl rugasem pe M. N. Rusu sã nu se
asocieze acestei aventuri. A decis altfel. Ca prieten, era
îndreptãþit sã afle temeiul îndoielii mele.
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Sãrbãtoarea recoltei
Laszlo Alexandru

A

m avut recent o experienþã amuzantã, pe un
blog de borfaºi. Poate cã ar fi elocventã o
succintã recapitulare.
Tînãra speranþã a criticii literare româneºti din
toate timpurile, Andrei Terian, s-a gîndit cã i-a venit
vremea sã debuteze ºi editorial, cu o carte plicticoasã ºi interminabilã cît o zi de post, despre care
cel mai politicos lucru de spus ar fi (vorba lui
I. D. Sîrbu) cã toþi cei care au citit-o au ºi scris
despre ea. Îndatã s-au nãpustit pretenarii cu ditirambii – ba unul zicea cã pînã ºi G. Cãlinescu ar avea
cîte ceva de învãþat de la… Terian. Altul s-a pornit sã
adjectiveze numele de familie al novicelui, în ignorarea oricãrui simþ al ridicolului.
Am intrat ºi eu oarecum în vorbã, observînd cã
debutantul proslãvit are la inventar un mic – dar
penibil – autoplagiat. Îndatã s-a deschis pe blogul
revistei Cultura ºuvoiul de replici în capul meu, una
mai vicleanã decît cealaltã. Poanta delirantã este cã
ceata lui Papuc dã lecþii cu semeþie ºi liste de bibliografie, ascunzîndu-se totodatã în spatele unor
pseudonime oligofrene: Robin, Robinho (bine cã nu
Robingo), Gino… Ce pete se pot înghesui oare pe
creierul celui care predicã virtutea, pitit sub paravanul identitãþii mãsluite?!
Dacã-i semnalezi cuiva pe stradã cã i s-au desfãcut
ºireturile, sã nu cadã cumva în nas, omul îþi poate
mulþumi cã l-ai ajutat, ori se poate duce jignit mai
departe, ignorîndu-te. Mai poate surveni, fireºte, ºi
varianta cu junele bulibaºã, care nu doar se
nãpusteºte sã te poceascã în bãtaie, dar mai cheamã
ºi niºte prieteni. Cam asta a fost soluþia practicatã,
vreo cîþiva ani, de adunãtura tinerilor critici înghesuiþi la Cultura. Cãrþi n-aveau, dar frenetic se gratulau. Se înãlþau clasamente de literaturã românã
(fãcute de ei, cu ei, între ei ºi pentru ei), se
dezlãnþuiau atacuri cu escadronul împotriva oricui se
minuna de aceastã nouã Þiganiadã. Marile teme ale
societãþii în transformare se perindau neremarcate
prin faþa autosuficienþei lor endogene.
Povestea mi-e cunoscutã de peste douãzeci de ani.
Nu altfel se fãceau ºi se desfãceau gloriolele, pe vremea tinereþii mele, la ºcoala clujeanã a Echinoxului.
Atunci, la vîrsta post-adolescenþei ºi a curiozitãþii
mele naive, proiectate spre lumea înconjurãtoare,
îmi picase foarte prost o asemenea revelaþie. Sã vãd
azi reconstruite, într-un context politico-social complet modificat, gratiile mecanismului de odinioarã,
ce poartã la temeliile sale aceleaºi motoare ale mediocritãþii vanitoase, mã umple de o scîrbã tenace.
În asemenea confrerii nu realitatea conþinutului
primeazã, ci aparenþa ambalajului. ªi rapiditatea
reacþiei coup sur coup. Nu mai conteazã ce anume
spui, important e sã dai replica. Etica dialogului ar
pretinde sã abordezi un subiect, sã-l discuþi pe toate
feþele ºi, atunci cînd l-ai epuizat, alãturi de colocutorii tãi, sã treci mai departe. În acest mod, realitatea este pusã într-o luminã corectã.
Dar nu lumina onestã a realitãþii este cãutatã pe
blogurile borfaºilor, ci manevra înºelãtoare, din
încheietura mîini. Se iveºte, de pildã, o problemã. Ea
este dezbãtutã. Dacã vii cu o soluþie, celãlalt alunecã
îndatã spre altã temã. Sugerezi ºi acolo o soluþie.
ªmenarul scoate din pãlãrie a treia temã. ªi tot aºa
mai departe, la infinit. Viclenia e de tot mãruntã,
cãci mãsluitorul fie ajunge sã te încîlceascã în
nenumãratele chichiþe pe care le þese în jurul tãu, fie
te îndepãrteazã irevocabil de la adevãratul subiect al
dezbaterii, fie te vlãguieºte de toate rãbdãrile. În
orice situaþie, rãmîne el în final, imperturbabil, pe
cîmpul de “dialog”, nutrind eventual ºi iluzia unei
victorii sardonice.
Iatã situaþia de faþã. Semnalez cã imaginea lui
Terian e umflatã cu pompa de la bicicletã, întrucît,

aºa tînãr, are deja la activ un autoplagiat. “Robin”
îmi cere sã dovedesc ce afirm. Semnalez unde
anume am fãcut deja dovada. “Robin” schimbã pîrtia ºi susþine cã “nu putem fi originali tot timpul” ºi
cã e voie sã ne repetãm. [De la eventuala contestare
a producerii fenomenului, odatã ce acesta a fost
demonstrat, se trece la nuanþarea consistenþei sale
teoretice.] Îi explic cã plagiatul e, într-adevãr, o
chestiune de repetiþie (cuvînt cu cuvînt). “Robin” îmi
rãspunde cã “ce e inteligent ºi bine spus, se poate
repeta”. [Latura etic reprobabilã a fenomenului
începe sã fie coloratã în nuanþe rozalii.] Apare nãvalnicul “Robinho”, care mã asigurã cã “autoplagiatul
sau autocanibalizarea este o practicã academicã
acceptabilã ºi acceptatã”, aruncînd pe tapetul exemplelor numele lui Umberto Eco, iar ulterior pe al lui
Nicolae Manolescu. [Infracþiunea este înãlþatã pe
tãrîmul elitelor. Sofismul “name dropping” vine sã
rarefieze abjecþia.] ªi tot aºa mai departe, cu diversiunile ºi rãstãlmãcirile ascunse sub faldurile înºelãtoare ale “dialogului”.
S-a vãzut prea limpede moriºca interminabilã a
denaturãrilor – unde miza e legatã nu de ce anume
se spune, ci de însãºi prezenþa pe cîmpul de
înfruntare. Am decis aºadar sã-i las baltã. M-am
retras cu o analizã, pe puncte, a mecanismelor de
falsificare a regulilor dialogului, prin care tocmai fusesem abuzat. Am expus un scurt inventar al tehnicilor de argumentare distorsionatã, care se manifestaserã de-a lungul “convorbirii”.
Îmi rãspunde, cu un vulgar atac la persoanã,
“Robinho” (sper cã nu însuºi fotbalistul brazilian) ºi
îmi aratã de asemeni pe puncte – ca sã nu rãmînã
formal mai prejos (!) – cã sînt un “frustrat”, un
“etern aspirant”, un ratat ºi un nemernic. Ce mi-ar
mai fi rãmas de zis? Ba pe-a mã-tii?
Cîteva succinte concluzii se impun. Nu cred cã e
convingãtor, într-o polemicã, acela care dueleazã sub
ascunziºul falsei identitãþi (dar invocînd mereu
onestitatea ºi corectitudinea!). Nu cred cã e
convingãtor, într-o polemicã, acela care vrea sã-ºi
deruteze adversarul, azvîrlindu-l de la o problemã la
alta, pentru a n-o mai rezolva pe niciuna. Nu cred
cã e convingãtor, într-o polemicã, acela care se apucã
sã remodeleze conceptele realitãþii (descoperind,
bunãoarã, virtuþile academice ale… autoplagiatului).
Nu cred cã e convingãtor, într-o polemicã, acela
care-ºi exterminã prin sofisme adversarii, pentru a-ºi
pãstra, cu orice preþ, dreptul la ultima replicã. Nu
cred cã e convingãtor, într-o polemicã, acela care
aplicã tactica sconcsului, dînd o raitã prin grobienele
atacuri la persoanã. Nu cred cã e convingãtor, într-o
polemicã, acela care-ºi cheamã la încãierare ºi prietenii, ca la un viol în grup (cu care sã se mai ºi
fãleascã pe urmã).
Pesemne cã am fost iarãºi cam naiv, aºteptînd
respectarea eticii dialogului, de cãtre oameni care nu
dau doi bani pe însãºi etica profesiei (“sã nu autoplagiezi!”). Dar poate cã naivitatea mea ultragiatã,
adusã la cunoºtinþa publicului, va atrage atenþia ºi
altor victime ale tinerilor rinoceri. Pentru ca rãgetele
sã nu mai fie echivalate cu muzicalitatea.
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Douã chipuri ale poeziei
Ovidiu Pecican

R

evenirea în poezie a Adrianei Barna, prin Lentile
de contact. Poeme în prozã însoþite de
comentarii ºi audiobook (Bistriþa, Ed.
Charmides, 2011, 100 p.) înseamnã întoarcerea într-un
loc pe care nu l-ai pãrãsit niciodatã. Dacã vorbesc aici
de întoarcere este doar pentru cã, naturã discretã ºi
ezitantã mai mult decât se obiºnuieºte, autoarea îºi dã
la tipar poemele dupã ere geologice. Debutul cu
Manual de supravieþuire (1994) a fost urmat de
scrierea, în timpi dilataþi, a urmãtoarei cãrþi, Respiraþie
gurã la gurã, oferitã Ed. Cartea Româneascã în 2002,
într-un moment care, coincizând cu o crizã
managerialã ce a condus în cele din urmã la
„absorbirea” faimoasei case editoriale de Polirom-ul
ieºean, a însemnat amânarea definitivã a apariþiei.
Între timp însã, Adriana Barna a publicat douã piese
de teatru (Concurs de împrejurãri ºi Arcimboldo &
Comp., 1999) ºi a fost prezentã în antologia de poeme
româneºti în prozã tipãritã la Polirom de Adam Sorkin
(2001).
Iatã însã cã, dupã un ocol de ºaptesprezece ani
bãtuþi pe muchie, lirica Adrianei Barna ajunge din nou
la cititor, însoþitã fastuos de un CD ºi, în secþiune
aparte, de comentariile la poemele postate pe internet
de cititorii din cadrul Reþelei literare puse pe picioare
de Gelu Vlaºin. Cartea este, prin urmare, conceputã în
ton cu explozia multimediaticã actualã, permiþând trei
trepte ale savurãrii ei: via internet, în volum ºi în
format audio. Câºtigã poezia astfel? Fãrã îndoialã cã
da, mãcar ca forþã de transmitere, ca ºansã de a ajunge
la public.
Lãsând deoparte consideraþiile referitoare la
biografie, împrejurãri literare ºi vehicule de transport
liric, mã grãbesc sã constat cã poemele în prozã ale
autoarei au, fiecare, parcã, un nucleu epic propriu.
Întâmplãrile, împreunã cu retorica vocii care le pune
în paginã, fac împreunã o poezie ce pleacã, mai
mereu, de la peripeþii ale cotidianului care activeazã o
sensibilitate mucalitã ºi cultivatã. Scriitoarea
mãrturiseºte într-o ars poetica urmãtoarele: „Cãlãtoresc
printre vorbele mele/ ca un strãin ce-ºi cautã/ un loc
de popas,/ în sãlbãticia îndestulatã/ de puternicii
zilei./ Trec fraudulos cu privirea/ peste întrebãri ºi mã
opresc/ la rãspunsuri./ Pun cap la cap haine, oameni,
lucruri./ Caut dovezi cã exist/ ca ºi când/ viaþa nu miar fi de-ajuns./ Mi-e mai aproape oceanul, decât
uscatul cu pomii verzi./ Scriu o confesiune,/ ca o
restituire,/ semnez/ ºi þi-o trimit” (Temeri) Chiar aºa
se ºi întâmplã, nu este vorba de nicio metaforã,
Adriana Barna îºi noteazã cu multã conºtiinciozitate
opþiunile, atitudinile, pornirile, iar ceea ce iese este…
poezie. Nu încape îndoialã, modurile spunerii ei au ºi
ceva din notaþia scrupuloasã a lui Edgar Lee Masters,
ºi din convertirea în lirism de mare precizie
autobiograficã dar ºi de mare pãtrundere existenþialã a
lui Frank O’Hara. Iar dacã tot i-am adus pe cei doi
americani în discuþie, s-ar cuveni sã adaug ºi numele
lui Marin Sorescu din ciclul La Lilieci, specificând însã
cã sensibilitatea poetei este deplin citadinã, luminatã
de ecranul computerului ºi firmele de neon ale
actualitãþii, împrãºtiind farmecul dens ºi abulic al
fragmentelor din „camera obscurã” ale trilogiei S.U.A.
de John Dos Passos. Lucru extrem de important,
poezia Adrianei Barna nu seamãnã cu Adriana Barna,
ci este chiar Adriana Barna; fapt rarissim, dar, uite,
totuºi posibil. Cine s-ar fi aºteptat ca autenticitatea sã
mai existe?...
În traseul liric al lui Viorel Mureºan, Buchetul de
platinã (Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2010, 100 p.) survine

ca al optulea volum, precedat de antologia din creaþia
proprie Sâmbãta lucrurilor (2006). Suntem la patru ani
dupã primul bilanþ fãcut cu mijloace proprii, iar
reliefurile puse în joc de sensibilitatea liricã a autorului
au dobândit contururi mai decise, ajutate de o retoricã
debarasatã parcã de timiditãþile iniþiale ºi mai robust
articulatã. Acum seducþia este a parabolei: „nu trezi
leii/ miºcându-le umbra/ care zace sub ei” (33 de rime
pentru umbrã, 1), iar dominanta este a unei imagistici
precis decupate, cu economie de cuvinte, din care
poezia se înalþã precum se decupeazã prezenþele în
teatrul de umbre turcesc. S-ar spune cã este, în
placheta cea nouã, o dorinþã de recuperare pe seama
poeziei a procedeelor narative prozastice, storcându-le
de potenþialul de a reverbera în zona lirismului. Cum?
Mai ales prin forþa evocatoare a cuvintelor ºi
contextelor, într-o mitologie personalã, infuzatã
biografic. Uneori, travaliul acesta devine vizibil încã
din titlu, precum în Gerunzii întrerupte, unde modul
spunerii atât de preþuit în poezie întâlneºte referinþe
geografice ºi livreºti precise, ca în versurile: „aºa cum
am vedea Someºul trimiþându-ne scânteieri/ dintr-o
oglindã/ în vreme ce braþul întins al lui Ekermann/ cu
degetul ar împunge spre vârf Dealul lui Rakoczi/ zis
pe la noi ºi Pliscul Ronei/ nu Romei/”. Precizia ironicã
în materie de topos, evocarea unor personalitãþi
istorice ºi culturale compun contrastul la notaþia
romanticã referitoare la curgerea râului, rafinându-se
într-un baroc etajat prin oglindiri suprapuse”. O poezie
în care nivelul de intelectualitate nu este lãsat sã o ia
înaintea pregnanþei vizibilului, cu evocãri de o precizie
neverificabilã, însã deplin plauzibilã ºi aptã sã
stârneascã empatie. Viorel Mureºan se exerseazã, de
altfel, în connstrucþii mai ample, ca ºi în haikuri. El se

Claudiu Groza

initã, pe un câmp din care au plecat
toþi rãzboinicii.
ªi Dumnezeu.

Poem pentru mama
Era ca o trestie de subþire.
Era frumoasã ca o trestie.
Îºi purta trupul cuminte ºi nu-ºi dãdea seama,
cã e ca o trestie de mândrã, sfioasã ºi frumoasã.
Nu, nu e un poem din secolul XIX,
Nu e scris nici de Bolliac, nici de Alecsandri,
E scris de mine,
cel care nu ºtie sã scrie poeme,
e poemul ãsta stângaci, sfios ºi oarecare, despre
cineva care a fost oarecare în curgerea mare
a lumii, dar a fost cineva în curgerea mea.
E un poem trist despre o viaþã frumoasã,
despre cum se îngrãdeºte viaþa aceea când noi n-o
mai privim în ochi,
despre cum ne înºalã viaþa aceea când noi credem
cã ne înºelãm doar pe noi.
ªi pe ceilalþi.
ªi despre luptã, victorie, mândrie, piept scos în
faþa viforului,
cu orgoliul cã ºtii, cã poþi, cã eºti, cã ai.
Chiar dacã lupta e micã, victoria e vagã, mândria
e umilã, pieptul îþi îngheaþã.
Tu crezi, tu lupþi, te bucuri, învingi. Ai cu cine, ai
pentru cine.
Pânã când te vezi, sfâºiat, singur, cu sabia rug-
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simte bine în ambele tipuri de retoricã, semn cã
lecturile ºi meditaþiile proprii l-au dus pe profesor
departe, în larg, chiar dacã revelaþiile din poemele lui
se pãstreazã într-o intimitate a experienþei personale,
neurcând la cosmos, nedeplasându-se în istorie,
nemetamorfozându-se impersonal. Inima mea aºa cum
nu e pare un rãspuns în rãspãr la faimosul titlu
baudelairian Mon coeur mis à nu, dar ºi o parafrazã
poeticã dupã faimoasa inscripþionare plasticã a lui
René Magritte, Ceci n’est pas une pipe. Sedimentãrile
culturale subîntind, precum straturile dense de þesãturã
dintr-un covor persan autentic, înþelesurile imediate ºi
formulãrile clare, decantate, ale suprafeþei tangibile.
Versurile se înºiruie în acest portret al unui eu-contrecoeur în ordinea amintirii momentane ºi cvasisimultane („Amintiri de pe un ºir de scãri”, zice
subtitlul poemului, conducând în subtext la amintirea
scãrii lui Iacob, dar ºi la cea a lui Ioan Scãrarul).
La aproape treizeci de ani de debutul în volum –
dupã Scrisori din þara pendulelor (1982) au urmat
Biblioteca de os (1991), Pietrele nimicului (1995),
Ramele nordului (1998), Lumina absentã (2000),
Ceremonia ruinelor (2003) ºi antologia deja numitã –
poetul s-a dezbãrat de o anume stingherealã ºi afectare
a spunerii, pãºind mai cu curaj în luminã, luându-ºi
inima în dinþi. Acum a împins lumea în faþã, fãcându-i
însã contraforþi din toate cãrþile citite. E mai bine aºa,
mi se pare. ªi portretul bardului se întregeºte prin
crochiul unui prieten din facultate: „Bun cunoscãtor al
lui Mallarmé, dar ºi al lui Henri Michaux sau al
suprarealiºtilor, Viorel Mureºan este unul dintre puþinii
netranzitivi de astãzi, contragerea fiind metoda lui
predilectã, dar nu cea gramaticalã, ci a imaginii, iar
dintre tropi, comparaþia lui face întotdeauna cît un
poem întreg”, este de pãrere poetul ºi criticul Traian
ªtef. Subscriu, bucuros cã Buchetul de platinã al lui
Viorel Mureºan m-a gãsit acasã.

ªi atunci cine rãmâne? Cine? Cine? Cine?
Nici tu nu mai poþi sta acolo, pe câmpul ãla
unde, chiar dacã urli,
nici lupii stingheri nu vor urla cu tine.
Sã pleci. Sã pleci. Te aºteaptã însã doar stepa,
întinsã, cu licheni, ciulini ºi melci ascunºi,
care tac cu toþii, fãrã sã aºtepte mãcar ca tu sã le
vorbeºti.
Acasã nu mai existã. Ai luptat prea mult, þi s-a
lipit coiful de creºtet,
sabia þi se topeºte sub mânã, zalele te-au spintecat.
Eºti propria ta statuie, propria ta ruinã, propria ta
icoanã, la care n-ai cum
sã te rogi. La care nu se mai roagã nimeni.
ªi rãmâi acolo, contemplând stepa fãrã sfârºit,
Luptãtor al unei cauze demult pierdute. Te duci
din tine, te duci fãrã tine,
ai rãmâne dacã ar fi cineva
sã te cheme înapoi.
Dar nu e nimeni...
ªi ea era, demult, ca o trestie de subþire.
Era frumoasã ca o trestie,
îºi purta trupul cuminte ºi nu-ºi dãdea seama...
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emoticon

Mâini dragi
ªerban Foarþã
O paginã ce tulburã ºi doare este aceea a Jurnalului lui
Gide, în care el constatã, deplorã, dezaprobã, acuzã
(imputându-ºi-o, de fapt) degradarea,-n timp, de bunã
voie (ca o revanºã, poate, sado-masochistã, ca un tacit
perpetuu reproº) a prea-„frumoaselor” mâini „dragi”
ale Madeleinei: zadarnica, abstracta lui soþie, pe
totdeauna pusã-ntre albe paranteze; a „finelor” ºi
„expresivelor” ei mâini, treptat, cu obstinaþie
compromise, ca într-un soi de grevã rãsturnatã, în
„cazne dintre cele mai grosiere”.
(Cuvintele ghilimetate îi aparþin, cu toatele, lui
Gide.)
Or, în pofida aberaþiei înseºi a insolubilului caz
Madeleine - André, fãrã ieºire, nici speranþã, alta, decât
dispariþia, din pãcate, a unuia dintre protagoniºti (ºi
fãrã, baremi, pentru... Corydon, precarul drept la o
palinodie, cãci culpa-i e inexpiabilã, în fond, – nu
pentru cã era ceea ce ºtim, dar, pentru cã, ºtiindu-se
aºa, a cerut, totuºi, mâna „finã”, „expresivã” a
veriºoarei sale!), aceastã paginã nu ne priveºte, cu
toate astea, mai puþin pe toþi.

Cãci îndurãm mai lesne ofilirea, sã zicem, a
obrazului iubit (în firea lucrurilor, ea, ºi ipso facto
mai... comodã), decât fanarea mâinilor iubitei, pe care
nu le-am pus la adãpost de „cazne dintre cele mai
grosiere” (parte dintr-însele vizându-ne de-a dreptul);
mâini care, în tãcere, ne acuzã, denunþã, ofenseazã,
umilesc nu numai estetismele fireºti, dar ºi „ambiþul”,
fumurile noastre de întreþinãtori munificenþi (Gide, de
altminteri, era om avut) ai sexului ce se mai zice
„slab”.
ªi, de altfel, mai niciun poet nu va fi pus în
mâinile iubite (fie ºi „sans paresse”, acestea, ca ale
Doamnei Mallarmé) alta decât o floare, un evantai, o
carte (absenþa cãreia din „dreapta inelatã” a, pasãmite,
Doamnei Paraschiva, Arghezi o resimte,-n Tu nu eºti
frumuseþea..., nu fãrã, totuºi, o amãrãciune); sau, in
extremis, ca „sãlbaticul” Rimbaud, din spirit insurgent
ºi mare scârbã a secolu-i manual, „à mains”, o
mitralierã (cf. Les Mains de Jeanne-Marie). Vocaþiile
„cãrvunãreºti” nu sunt, altminteri, incompatibile cu
mâinile frumoase, – Ferrante Palla fiind un soi de
fetiºist ale acelora preaalbe ºi ducale ale Sanseverinei

(cf. La Chartreuse de Parme, II, cap. 21). (E drept cã
unui progresist spanacagiu ca G. B. Shaw, i-ar fi surâs,
în mâinile iubitei: o sufragetã, pe cât bãnui, niºte
cartofi de curãþat!)
Ci, asta, nu doar dintr-o foarte veche prejudecatã
(fie ºi sexistã); nici numai dintr-un romantism, mult
mai dincoace, quasi-filistin, dar ºi dintr-un elan (sã-i
spunem:) biologic, nemijlocit ºi sincer, cavaleresc ºi
tandru.
Cãci Ea, dintotdeauna,-i mai expusã decât pars
nostra riscurilor vârstei, oprobriilor ºi daunelor ei, în
calitatea-i însãºi de, cum se zice încã, „sex frumos”:
„Corps femenin, qui tant es tendre,/ Poly, souef, si
precieulx...” (cu un distih al lui Villon); ca ºi (în ciuda
unor încercãri, ca boala, suferinþa, moartea, în care-i
mult mai tare decât noi), prin definiþie, vulnerabil: o
veºnicã, dupã Michelet, „bolnavã”, ca victimã a
crugurilor Lunii, ca mater fatalmente dolorosa, ca
fiinþã, dar, întru durere, devoþiune, abnegaþie, altruism,
expectativã.
P.-S. Îi rog pe domnii cinici ºi blazaþi, pe doamnele
dezîncântate ºi, in extremis, feministe, ca ºi pe
pubescenþii „dãºtepþi” nevoie mare, sã nu citeascã
pagina aceasta!
De altfel, dumnealor nici nu citesc, fiind a priori
omniscienþi.

poezia

Dumitru Gãleºanu
Poet dincolo de mode ºi timp, Dumitru Gãleºanu
este, în viaþa de toate zilele magistrat, neafiliat unei
grupãri sau ºcoli literare. Poate de aceea, debutul
autorului – cu volumul masiv Emoþii în multivers
(Tracus Arte, 2010) – s-a petrecut într-o discreþie
nemeritatã. „Este o poezie solarã, fãrã tenebre, cu un
personaj care traverseazã «þinutul arid», unde pleacã
singur, cu conºtiinþa «risipirii»”, cum observã Graþiela
Popescu în prefaþã, o poezie care construieºte (nu deconstruieºte) în marginea teoriilor fizico-filozofice (de
la Parmenide la teoreticienii multiversului). Pãrþile cele
mai bune ale cãrþii sînt chiar acelea unde un duh clasic
ºi spiritualist întîlneºte seismograful unor trãiri
cotidiene diafanizate (descrise aproape „ºtiinþific”).

Autoportret
Imnuri de dragoste înãlþând
dintre galbene file,
un punct al orizontului
mi s-a scurs în pupile
ºi, subþiat din adânc
pânã-ntr-un gând,
cum focul veºnic viu
din suflet arzând,
prin starea de veghe
m-am desprins –
întrupând o vibraþie
linã ºi plinã de graþie,
într-o luminã
mirificã,
în urma cãreia
moartea se purificã,
strãluminându-se
Fiinþa –
în unica respiraþie.
ªi m-am lãsat sedus
de-un dor aromitor
sã transgresez Universul
prin nobilul Vid –
ca un zeu cãlãtor
în unicul zbor,
ca-ntr-un vis
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rostit în uºor,
din uºor în uºor,
ingenuu ºi pur,
ancorând ancestral,
de la infinit – Multiversul.
.....................................................................
Numele este omul,
întrupat Univers –
în eonii timpului,
un destin de(s)-finit,
gândirea-gândind,
întrebare-ntrebând,
prin Sine fiinþând –
din genunea lucrului
în-spaþiat metafizic,
împresurat din Sine
cum nobilul Spirit –
sunt adevãrul unic,
pânã la Unu a-mãrginit,
din triunghiul gândului,
EU – rãsãrind infinit.
Antum ºi postum –
înveºmântat în verbul pur,
un gând înflorit de gând,
arzând-sângerând
ºi smuls în destine
cu visul
abisul fãrã contur –
Eu însumi: Fiinþa:
întrebare ºi sens:
sunt –
veºnic de-Acum
în Prae-(s)-ens,
cum nobilul Spirit,
antum ºi postum.

Sãlbatic ºi nud
Soarele este în fiecare zi nou.
Heraclit

Sãlbatic ºi nud –
în care suflet cãlãtor
ne-au ascuns rãsãritul de soare?
ºi-n care fãrã de capãt uitare
cuvintele mele –
nesupuse ºi triste,
sângerând în adânc
de tainele Universului?
Sãlbatic ºi nud –
un suflet etern cãlãtor,
îndrãgostit ºi avid în culoare,
ne-a azvârlit rãsãritul de soare
într-un zbor
nemaivãzut
printre sãlbãticiile Universului
ºi într-un infinit de uitare,
pânã ce inima-i s-a stins de dor
renãscând pe culmile versului
sãlbatic ºi nud în chip de stea cãzãtoare,
în veci rãtãcitoare.
De-atunci –
în adevãrul stelei
înflorit,
printre zorii –
fiorii trupului meu
am vrut sã-l aºez
pentru totdeauna –
într-un chip lãmurit,
dar inima-i se tot rãcea la nesfârºit –
asfinþit
ºi într-atât de tare –
el sângera în cuvinte,
cerºind infinitã uitare.
Astfel: amândoi – rãtãceam,
Sângeram pe culmile versului,
ªi-n tot rãsãrind – asfinþeam,
Pe veci rãtãcind – nemurind
Între sãlbãticiile Universului.
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interviu

”Am fost întotdeauna
convinsã cã orice curaj
conþine o dozã beneficã de
inconºtienþã”
de vorbã cu poeta Ana Blandiana
Andreia-C
Crisstina Oltean: ªtiu cã, la sfârºitul
anului 1985, vi s-a publicat un grupaj de poezii, cu
caracter considerat subversiv, în revista Amfiteatru.
În urma acestor publicãrii câþiva redactori au fost
penalizaþi, redactorul-ºef, Stelian Moþiu, a fost
mutat la altã redacþie, iar dumneavoastrã v-aþi
pierdut dreptul la semnãturã, un lucru foarte grav
pentru o þarã în care se presupunea cã nu existã
cenzurã legalã. Cum a reuºit acest grupaj de poezii
sã fie publicat, în condiþiile în care se ºtie cã
cenzura a devenit din ce în ce mai asprã în ultima
perioadã a dictaturii Ceauºiste?
Ana Blandiana: Nu ºtiu. Eu eram convinsã ca
nu vor apãrea. Le-am dat, pentru cã întotdeauna am
considerat cã datoria mea de scriitor este sã scriu
ceea ce cred ºi sã încerc sã public ceea ce am scris.
Tot ce ºtiu este cã printr-o întâmplare- în care cred
cã rolul determinant l-a avut faptul cã era sfârºitul
anului ºi toatã lumea aºtepta sã ajungã în vacanþa –
poeziile au ajuns în tipografie fãrã nicio semnãturã
de aprobare din redacþie. Asta s-a dovedit în cadrul
scandalului. Atunci toþi s-au lepãdat de ele, iar dupã
‘89 nenumãraþi membri ai redacþiei mi-au spus ca
era meritul lor ca au apãrut.

- A fost greu pentru dumneavoastrã sã vã
recâºtigaþi dreptul la semnãturã? Ce greutãþi aþi
întâmpinat pânã în momentul în care vi s-a redat
acest drept?
- De data aceasta, interdicþia a fost scurtã.
Aveam experienþa primei interdicþii care durase
patru ani ºi mã aºteptam cel puþin la aºa ceva. Dar
cum nu mi-a spus nimeni cã sunt interzisã, nu mi-a
spus nimeni nici cã am voie sã public. Pur ºi
simplu redacþiile au început sã-mi cearã din nou
colaborãri. Faptul cã au fãcut-o dupã numai câteva
luni mi l-am explicat prin dependenþa lui Ceauºescu
de propria sa imagine din Occident, care în ‘85 era
încã destul de bunã. Protestele ºi solidarizãrile cu
mine puteau sã i-o strice ºi l-au fãcut sã cedeze
imediat. Ceea ce nu avea sã se mai întâmple trei
ani mai târziu, când nu mai avea nimic de pierdut
ºi când cea de a treia interdicþie a rãmas neclintitã,
deºi protestele apusene au fost mult mai
numeroase. Dupã ’85, am început sã dau din nou
texte spre publicare, dar nimic nu mai era ca
înainte. Totul era privit prin lupa, purecat. La
România Literarã unde scriam sãptãmânal, trebuia
sã scriu câte 2-3 articole ca sã poatã apãrea unul.

- Dupã “scandalul” din 1985, a fost nevoie ca în
cãrþile publicate sã faceþi referiri la realizãrile
regimul comunist, la persoana dictatorului sau sã
folosiþi anumite trimiteri sugestive la „realitãþile”
socialiste pentru a fi tipãrite?
- Rãspunsul este NU. N-am fãcut asta nici
înainte, nici dupã ’85. Dar înainte de a-mi pune
aceasta întrebare, ar fi trebuit sã vã convingeþi
singurã, citindu-mi cãrþile.

- Cât de strictã a devenit cenzura, în cazul
dumneavoastrã, dupã ce v-aþi recâºtigat dreptul de a
publica ºi de a va semna scrierile? Existau anumite
cuvinte sau expresii interzise, pe care nu aveaþi voie
sã le folosiþi în poeziile dumneavoastrã?
- Nu, nimic nu era atât de simplu. Nimic nu era
mecanic, totul era reglat de spaima cenzorilor cã ar
putea funcþiona o sugestie artistica subversivã.

- Cãrþile dumneavoastrã au fost interzise
publicãrii în trei rânduri: 1959-1964, 1985 ºi 19881989. În ultimele douã cazuri acest lucru s-a
întâmplat din cauza unor scandaluri legate de
activitatea dumneavoastrã de publicistã, poetã,
prozatoare. De ce aþi fost cenzuratã însã între anii
1959-1964, având în vedere cã, în aceea perioadã,
dumneavoastrã încã nu nu aþi debutat ca ºi scriitor.
- Prima interdicþie a intervenit dupã ce am
debutat, deci dupã ce am publicat prima poezie
semnatã Ana Blandiana, iar motivul a fost cã eram
fiica tatãlui meu, care era deþinut politic.

- În anul 1988, aþi recidivat ºi, într-o carte
„nevinovatã” pentru copii, aþi introdus, ca personaj
(în poezia O vedetã de pe strada mea) pe motanul
Arpagic, în care toatã lumea – forurile deopotrivã –
a vãzut pe dictator. În urma apariþiei acestei poezii
vi s-a interzis sine die dreptul la semnãturã, iar
cãrþile dumneavoastrã sunt scoase din biblioteci.
Vorbiþi-mi vã rog despre aceastã experienþã. Ce v-a
determinat sã continuaþi sã îl “atacaþi” pe dictator
deºi aþi mai avut conflicte cu sistemul, în urma
cãrora aºi fost ”sancþionatã” ºi vi s-a mai retras o
datã dreptul de semnãturã?
- Ca sã fiu sincerã, nu mi-am închipuit cã cineva
va observa faptul cã motanului meu, cãruia i se
urcase Gloria la cap, se purta ca Ceauºescu. Faptul
cã volumul s-a epuizat în câteva ore ºi tot scandalul
care a urmat vorbesc mai mult despre exasperarea
cititorilor, decât despre curajul scriitorului. De altfel,
am fost întotdeauna convinsã cã orice curaj conþine
o dozã beneficã de inconºtienþã.

- În ceea ce priveºte prezentul, vorbiþi-mi, vã
rog, despre cum percepeþi dumneavoastrã libertatea
de exprimare în literatura ºi în presa actualã.
- Libertatea este totalã. Discutabile sunt temele
ºi scopurile în care este folositã.

- Dacã acceptãm cã în prezent existã libertate de
exprimare, putem considera cã se poate scrie orice,
în orice stil. Care sunt, în opinia dumnevoastrã,
subiectele “la modã” din literatura actualã, interzise
înainte de ’89?

- Trebuie sã þinem cont de faptul cã acum
scriitorului îi este permis sã abordeze, în scrierile
sale, orice temã doreºte ºi sã foloseascã orice limbaj
doreºte. Cum vedeþi dumneavoastrã aceastã
vulgaritate apãrutã în presa ºi literatura
postcomunistã?
- Ca pe o expresie a lipsei de culturã a celor
care scriu.

- Ce pãrere aveþi despre promovarea care i se
oferã acum scriitorului, în ceea ce priveºte
mediatizarea, lansãrile de carte, recenziile, în
comparaþie cu perioada dinainte de ‘89?
- Înainte singura promovare erau cronicile
literare serioase care apãreau despre o carte. Ele
stabileau importanþa esteticã a cãrþii, care era
cãutatã apoi în funcþie de aceste judecãþi de valoare.
Astãzi promovarea este fãcutã de edituri în funcþie
de numãrul de exemplare pe care sperã sã-l vândã
ºi care nu are nicio legãturã cu perenitatea.

- În ce perioadã se publica mai uºor, înainte sau
dupã 1989? Aici mã refer la costul tipografiei,
numãrul exemplarelor.
- Înainte era greu de publicat din cauza cenzurii
politice, acum din cauza cenzurii economice.
Înainte, statul, care era ºi cenzor, plãtea totul.
Acum adesea scriitorul, mai ales poetul, trebuie sã
îºi plãteascã totul.

- Sunteþi mulþumitã de actuala perioadã, din
punctul de vedere al scriiturii, existã scriitor sau
poeþi, care au debutat dupã cãderea comunismului,
pe care îi citiþi cu plãcere?
- Da, existã mulþi ºi poeþi, ºi prozatori, ºi
dramaturgi. (Din pãcate existã mai puþini critici,
ceea ce face ca sã nu existe criterii de selectare a
celor ce scriu). Este însã minunat cã - în aceste
condiþii dificile, material vorbind, ºi într-o lume în
care este loc de orice, dar nu de poezie – se scrie în
continuare, ºi încã foarte bine.
Interviu realizat de
Andreia-C
Cristina Oltean

- Unul dintre ele este pornografia. Aºa se
explicã, fãrã îndoialã, valul de literaturã fãrã perdea
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izbucnit în 1990-’91. Întrebarea este dacã, în acest
caz, literatura (ºi dragostea) a avut mai mult de
câºtigat din libertate decât din cenzura.
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„Ajunge dacã reuºeºti sã trezeºti,
fie doar ºi pe unul singur”
de vorbã cu poetul Andrei Zanca
(urmare din numãrul trecut)

- În ciuda situaþiei din România pe care o evoci, eºti
un îndrãgostit de þarã (ºi ortografiezi întotdeauna
cuvântul cu majusculã). Ai pãstrat relaþiile cu
scriitorii de aici, eºti mereu prezent în paginile
revistelor, publici cãrþi în România. ªi nu ai încetat
nicio clipã sã fii scriitor român. Ca atare, cum se
vede din Germania lumea literarã din România? ªi
ce i-ai reproºa în primul rând acestei lumi literare?
- Într-adevãr, am publicat, cu excepþia unor
antologii ori reviste editate tot de români (Al.
Lungu, Sorin Anca, Gh. Sãsãrman, Radu
Bãrbulescu, Gabriel Stãnescu), apãrute în Occident,
doar în editurile ºi revistele din Þarã. Mereu uluit
de un anacronism al vremurilor triste ºi zãbrelite, ºi
anume referitor la acel „stigmat” de exilat, care a
atras dupã sine (s-a declarat clar acolo la o reuniune
scriitoriceascã), ºi trecerea mea sub tãcere ºi-n
genere ºi ignorarea unor prieteni scriitori din toate
colþurile lumii aflaþi ºi ei sub egida acestui stigmat.
Mã întrebam cum se poate ca afilierea noastrã la
comunitatea europeanã de care suntem atât de
mândri ºi pe care o evocãm la tot pasul sã se
racordeze cu aceastã atitudine vetustã. M-a mai
uimit total ºi faptul cã unii colegi de redacþie de la
Echinox, însã ºi scriitori ºi prieteni cu care am
petrecut ani ºi ani împreunã, atunci când fac
evocãri ori „clasamente” par a mã fi uitat, a ne fi
uitat cu desãvârºire. Lumea literarã? Mã abþin sã fac
în acest sens comentarii. Aº vrea doar sã spun cã
mã bucurã mult prezenþa unor tineri de talent în
edituri, cotidiene ºi reviste, tineri care ºi-au asumat
pe lângã o culturã fundamentatã ºi o anume
rãspundere pentru textul tipãrit, care nu sunt
deîndatã gata de compromisuri, care încã nu au
gustat ºi refuzã sã guste din acea, cum o
denumeam într-un eseu, eroticã a corupþiei,
devenitã la noi sistem cimentat ºi paralizant, ºi a
cãror scriiturã este decantatã de prolixitãþi ºi
pretenþii ostentativ afiºate de culturã elitarã prin
copleºirea cu citate ºi note, tinzând decis spre acel
Klartext, acea limpezime ºi simplitatea a expunerii,
atât de anevoie de stãpânit ºi la care doar puþini, ºi
îndeobºte doar la senectute, ajung. Mã bucur
enorm cã ei existã, îi felicit din toatã inima ºi sunt
total alãturi de ei. Lumea literarã? O sintagmã
extrem de confuzã la ora actualã, atât la noi cât ºi
în þãrile occidentale. Dacã la noi existã un soi de
agresiune, de aversiune resentimentarã (o proiectare
a umbrelor ne-asumate din lãuntru asupra altora,
asupra celor de afarã) ºi mai mult ori mai puþin
brutalã, mojicã, mahalagistã, în þãrile occidentale
dominã, în mare, aproape aceleaºi umori ºi
mecanisme, însã sub o formã mult mai rafinatã,
mai temperatã, mai reþinutã ºi mai rezervatã. Aici þi
se spun lucrurile cele mai catastrofale pentru un
destin, lucrurile cele mai crude, mai nemiloase, cele
mai ameninþãtoare, cu zâmbetul pe buze, cu o
„amabilitate” de invidiat, îndelung exercitatã. Te
concediazã, mai curând, de pe o zi la alta, dupã
modelul american „progresist”, în multe companii
în care ºefii ºi proprietarii sunt concomitent ºi
deþinãtorii majoritãþii acþiunilor, ºi te concediazã tot
aºa, cu un zâmbet pe buze. Nimeni nu urlã la tine,
nu se rãsteºte, nu se manifestã ca într-o banlieue
sordidã, ci îþi zâmbesc, comunicã ce au de
comunicat ºi îþi mai ºi doresc succes în continuare.
Circul publicitar în jurul unor logofeþi ai scrisului,
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mai mult ori mai puþin servili, mai încuscriþi, acest
„carnaval” al lumii literare este parcã mai crud, mai
sever, mai aseptic ºi mai neiertãtor decât la noi, sub
o egidã însã deplin „civilizatã”. Însã traficul de
influenþã, ºi alte tare neasumate ale
subconºtientului colectiv au rãmas la fel de
„orientale” ºi aici ºi la Paris, bunãoarã. Sã-þi dau un
exemplu. În urmã cu câþiva ani mã aflam la Berlin
în vizitã la un prieten, scriitor destul de renumit.
Am vorbit de unele, de altele. Printre ... altele îmi
spune. Tu crezi cã cei care au ajuns în vârful
adulaþiei ori al piramidei literare sunt ºi cei mai
buni? Scriitorii buni, adevãraþii scriitori sunt ca
întotdeauna foarte puþini. Se vor decanta prin ani...
Hai sã te duc la editura unde lucreazã în poziþie de
vârf un prieten de-al meu. Am ceva de rezolvat
acolo. O promisiune mereu amânatã cuiva (ºi a
rostit numele unui autor, pe care îl apreciam ºi eu
ºi al unei edituri renumite în perimetrul german.).
Am intrat. Omul stãtea la birou frunzãrind un act
ºi fumând. Ne-a fãcut semn sã luãm loc, a chemat
secretara sã aducã trei cafele. S-a lãsat pe spate
privindu-ne obosit. A urmat un schimb de vorbe ºi
de amintiri amicale între cei doi, care nu se
vãzuserã de doi ani. Apoi, acest prieten al meu s-a
adresat deodatã omului: hai sã ieºim la un pahar ºi
o gustare... Apropo, a adãugat el imediat, þi-am
trimis acum 4 ani manuscrisul acelui tânãr talentat
(ºi i-a rostit numele). Ce se mai aude de el? Omul
s-a ridicat de la birou, s-a dus într-o încãpere
alãturatã ºi a revenit dupã un timp cu manuscrisul
numerotat, suflând peste el ºi împrãºtiind un nor
tulbure de praf... l-a trântit pe birou ºi a zis: hai sã
mergem...când mã întorc mã voi uita la el... Atât.
Peste trei luni de zile a apãrut ºi cartea. Dupã patru
ani de aºteptare ºi o intervenþie încoronatã de o
dupã-amiazã prelungitã pânã târziu în noapte întrunul din cele mai luxoase restaurante tailandeze ale
Berlinului. Nu vreau sã vorbesc acum ºi aici despre
clanurile literare, despre corifeii culturii ale cãror
intervenþii în reviste ºi presã sunt ca un sigiliu
papal, nici despre o anume aºezare pe caste a lumii
literare, caste bine definite ºi greu penetrabile, nici
despre deþinãtorii fondurilor ºi care ameninþã
pretutindeni cu desfiinþarea revistelor, proclamând
de la bun început, însã ºi pe parcurs, cine ºi cine
nu va fi publicat, cine va fi de pe acum ignorat cu
desãvârºire ori trecut sub lespedea tãcerii absolute,
potrivit vorbei celebre ºi mereu uzitate „ e de-al
nostru...nu e de-al nostru”... Unde e confratele care
sã se bucure într-adevãr nu atât de succesul tãu, ci
de un text bun al altui confrate, conºtient de faptul
cã în fond el este rãsfrângerea harului divin, altoirea
lui pe un individ, aflat deseori în flagrant conflict
cu propriul caracter (din nou o pildã elocventã
despre modul paradoxal cum se manifestã
divinitatea) ºi care în alte contexte are mai degrabã
o atitudine ternã, ºtearsã ºi cu totul insignifiantã.
Multe s-ar putea povesti despre deficienþele
mecanismelor editoriale, despre distribuþia
catastrofalã a cãrþii de valoare, despre relaþia cu
publicul care în fond constituie capitalul unei
edituri, de munca în perspectivã ºi nu de venitul
iute dinspre unele „talente” capabile de a-ºi plãti cu
sume uriaºe „capodoperele”, despre calitatea acestei
munci în colaborare absolut necesarã cu librarii,
care constituie o verigã extrem de importantã în
aceastã, de pe acum, industrie culturalã ºi care
trebuie atraºi ºi antrenaþi în actul acesta ºi
consideraþi pe picior de egalitate cu editorul ºi

autorul, despre strategiile de marketing, mai ale
acelea care privesc analiza amãnunþitã a posibilului
public dintr-un anume fragment teritorial al
distribuþiei, etc. Le-am expus, de altfel, pe larg în
cartea de eseuri Lumea un limbaj al invizibilului ºi
nu vreau sã le mai repet ºi aici. Tot ce vreau sã
spun se rezumã la un lucru simplu ºi necesar: în
aceste momente grele, în care pãtura largã a Þãrii
abia îºi poate asigura traiul zilnic, chiria ºi
cheltuielile adiacente, trãind de la o zi la alta,
trãgând, cum s-ar zice, de þol, zi de zi, în vreme ce
o mânã de oameni abili ºi fãrã de scrupule au
paralizat deja structurile þãrii cu averile lor uriaºe
„fãcute” într-un timp atât de scurt, încât ar face sã
pãleascã de invidie ºi pe celebrii naºi mafioþi, ar
trebui, zic, cu o anume naivã durere (cum ar zice
alþii...), sã se solidarizeze, ca tot ce-i înspãimântã ºi
neliniºteºte pe ei mai tare (lãsând la o parte o
vreme alte proiecte ºi renunþând la egoismul lor
legendar, renunþând o vreme la animozitãþile,
invidiile ºi resentimentele înveninate de care e plinã
presa în ultima vreme), întru impunerea cu orice
preþ ºi cu orice risc a unei normalizãri a situaþiei.
Cu orice risc. Astfel îºi vor recâºtiga atât adeziunea
„celor mulþi”, dezamãgiþi de nepãsarea ºi lipsa de
angajare a intelectualitãþii, cât ºi pe cea nespus de
importantã a tinerilor, cu totul dezorientaþi de lipsa
unui model, fiind în fine din nou ceea ce trebuiau
sã fie, un vârf de lance al unei naþiuni, cum a fost
mereu pânã la sacrificare ºi Eminescu, care spunea
unui prieten un lucru extrem de semnificativ în
acest sens: istoria noastã este un lung ºir de martiri.
Nu cãrþile lor vor fi cântãrite acolo pe pragul
trecerii, ci credinþa, crezul lor ºi descinzând apoi
direct din ele, dãruirea lor în faþa aproapelui prin
fãptuire ºi atitudine susþinutã ºi concretã, faþã de
semenii aflaþi în mizerie ºi disperare. Ori, cum am
mai spus undeva, nu de capete ducem lipsã, ci de
inimi, de inimã. Cãci doar ea va fi la urmã
cuantificatã la vama trecerii, în relativitatea
incomensurabilã a clipei din urmã. ªi acest lucru ar
trebui sã fie radical ºi cu rãsfrângeri reluate pe plan
lãrgit, european. Sunt absolut sigur cã „exilaþii” îi
vor susþine ferm. ªi nu e puþin lucru, dacã mã
gândesc ºi la relaþiile care le-au încropit în timp aici
cu diverºi reprezentanþi de seamã ai consiliilor
europene din diverse domenii. Vorbesc în deplinã
cunoºtinþã de cauzã ca referent european ºi cu
asigurarea existenþei acestor relaþii, încã ne-abordate
dintr-o anume delicateþe ºi reþinere poate nelalocul
ei. Fiindcã doar acest lucru îi mai poate atinge, îi
mai neliniºteºte într-o anume mãsurã. În câþiva ani,
vasul pe care-l cred atât de solid ºi de consolidat în
plutirea lui arogantã poate fi rãsturnat ierarhic ca ºi
Titanicul. Totul e posibil. Nimic nu dãinuie o
veºnicie. Altfel, cultura românã se va scufunda, iar
reprezentanþii ei îºi vor tãia singuri craca de sub
picioare, fiindcã pânã la aceastã normalizare în care,
potrivit celebrei piramide, nu sunt satisfãcute
cerinþele de bazã, primare, nimeni nu va acorda
atenþie, nu va putea deci susþine material cultura, va
ignora deplin orice realizare culturalã, oricât de
valoroasã ºi incitantã ar fi ea, fiind cu toþii obsedaþi
ºi chinuiþi de grijile copleºitoare, zilnice. Sã ne
aducem aminte de vorbele sacre: atunci mulþi se
vor poticni ºi unii pe alþii se vor vinde ºi unii pe
alþii se vor urî. ªi mulþi profeþi mincinoºi se vor
scula ºi pe mulþi îi vor amãgi. Iar din pricina
înmulþirii fãrãdelegii, iubirea multora se va rãci...
- Se aflã în curs de apariþie la Editura Grinta
volumul tãu Cartea Surâsului. Ce ne poþi spune în
avanpremierã despre aceastã carte?
- Mi-aº dori ca aceastã carte sã ajungã ºi în
librãrii, sã ajungã în mâinile unor tineri interesaþi de
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Spiritualitate, care constituie garantul viitorului. Aº
mai dori mult ca ea sã fie receptatã prin ceea ce
oferã ea integral: desele referiri la reprezentanþii
spiritualitãþii universale, la oameni de ºtiinþã, etc., sã
fie interpretate ca puncte de referinþã, ca vârf de
unghi în deschiderea cãtre acest abis în care dacã
pãtrundem cu smerenie, rãbdare, asumare ºi mai
ales „uitând” tot ce ºtim, aºadar fãrã nicio
prejudecatã a minþii, ci doar cu inima deschisã prin
care sã pãºim desculþi spre a intra în zonele
incipiente ale luminii, ale beatitudinii aflãrii în
Clipã, a ceea ce bãnuiam mereu. Ca artist, ca
scriitor nu-þi poþi dori mai mult decât sã Trezeºti.
Sã trezeºti ca incipienþã a unei Opriri, a unei
posibile metanoia. Ori cum spuneai tu undeva: o
carte bunã este o carte pe care dupã ce ai citit-o nu
mai eºti acelaºi. Lucru care iarãºi presupune
Trezirea. Sã fii un trezitor mi se pare a fi lucrul cel
mai important. Nu poþi învãþa pe nimeni ceva. Însã
îl poþi trezi ca el sã înveþe prin propriul efort ºi prin
metoda lui mereu unicã. ªi poate introducerea la
aceastã carte, Cartea Surâsului (jurnalul unui drum
lãuntric), este ºi cea mai relevantã în acest sens:
„Aceastã carte este prima dintr-o serie care mã va
însoþi de pe acum, cât îmi va fi îngãduit. Urmând o
anume Cale. Tot ce s-a adunat în aceastã carte a
surâsului, purtând subtitlul: intermitenþele aflãrii, se
referã tocmai la acest demers individual al aflãrii,
însoþit de paradigme ºi experimente adiacente întru
prefigurarea fragilã a conºtiinþei, în fond doar Una.
Conºtiinþa - o lamã cu douã tãiºuri: pricina
suferinþei, dar în acelaºi timp ºi a mântuirii. Sosim
dinspre diferite nivele ale conºtiinþei pe lume. De
aici totul. Miturile strãvechi ºi paradigmele biblice
sunt lentilele prin care putem re-interpreta trãirile ºi
lumea. ªi tot de aici vectorul limpede al tendinþei
generale a evoluþiei, tot mai clar configurate în acest
demers absolut individual, ca orice Cale genuinã.
Neobosita metanoia, mereu fragedã. Tot ce am
trãit, purtat de o anume Sete, înscrie desenul unei
vieþi, din care transpare treptat chipul inimii. Când
începi sã te întrebi asupra fiinþei tale, sã te întrebi
cu sete, eºti deja pe Cale. Între realitatea de sorginte
mentalã ºi cea psihologicã se cascã la mulþi un abis.
Ce putem face, când nu mai putem face nimic?
Nimic ºi totul.
Capitularea e în fond premiza victoriei în procesul
spiritual.”
- Ai trãit în fantasticul Cluj al anilor ’80. Ce a
avut special acea perioadã? Echinoxul, triumviratul
Ion Pop – Marian Papahagi – Ion Vartic… Ce-þi
aminteºti de atunci ?
- Anii Echinoxului ºi concomitent cei ai studenþiei
1978-82 au fost fãrã doar ºi poate cei mai plini ºi
mai frumoºi ani, în ciuda atmosferei apãsãtoare, de
pustiu zãbrelit. ªi asta evident fiindcã în primul
rând eram tineri. Aveam o grupare orientatã valoric,
ne consideram un vârf de lance, o replicã la o
realitate tragicã ºi apãsãtoare. ªi apoi ne credeam
tare solidari în ciuda unei continue suspiciuni ºi
neîncrederi otrãvitoare, care se rãsfrângea însã
mereu în… afara acestui cerc inviolabil. ªedinþele de
redacþie din fiecare sâmbãtã ne reuneau în mica
încãpere din faþa Universitãþii clujene. Erau
prezidate de treimea Marian Papahagi, Ion Vartic si
Ion Pop … Domnul Pop… cum îi spuneau cu toþii,
încât gândul te purta invariabil mereu la domnul
Trandafir… Dânsul era cel care prezenta starea de
lucruri aºteptând propuneri aduse mereu pe o linie
de plutire de logica incontestabilã a lui Marian
Papahagi, totul sub egida zâmbetului moderator ºi
ironic (un soi de feed-back) al lui Ion Vartic. Dacã
unii aveau reþineri faþã de aceºtia din urmã, nu
ezitau niciodatã sã i se adreseze domnului Pop
când aveau necazuri ori erau dintr-un motiv ori
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altul la ananghie. Domnul Pop era mereu prezent
pentru fiecare, mai ca un pãrinte, cum ºi pe cât se
putea. Nu ºtiu sã fi refuzat pe vreunul vreodatã, cu
excepþia acestui mic episod amuzant care mi-a
rãmas în memorie: (Miticã Chioaru): Domnu`
Pop… mi-au publicat într-o revistã un poem… însã
nu l-au publicat cum trebuie… l-am putea relua în
Echinox? (Domnul Pop, fãrã a sta prea mult pe
gânduri): Da` ce-i aici… Bucãtãrie cu scarã?!.... Þin
minte cã în vacanþa dinainte anului II de studii
filologice secþia Germanã-Românã, domnu` Pop
m-a chemat la Cluj (eu fiind cunoscut pentru
rapiditatea cu care dactilografiam, poate ca urmare
a celor 18 ani de studiu al pianului, pe care a
trebuit sã-l abandonez definitiv dupã un accident la
mâna dreaptã, soldat cu o parezã), spre a-l ajuta la
dactilografierea manuscrisului critic despre Nichita.
Lucram la dânsul acasã, cam 10-12 ore pe zi, cu
mici întreruperi de respiro. În prima zi, înspre
searã, am ieºit în grãdinã spre a ne destinde la o
þigarã. Am vorbit de Mircea Ivãnescu pe care abia
atunci îl descoperisem cu entuziasm în biblioteca
uriaºã a Profesorului. Apoi, privind eu, aºa într-o
doarã la ceas mi-am luat inima-n dinþi ºi am spus: Domnu` Pop… eu mã cam duc acum… dau ºi eu o
raitã prin oraº… - A, nu, nu…. Nu domnule!… Lasã
cã mergem înãuntru ºi bem împreunã un pahar de
vin… Nicio raitã… Nu, nu… ºtia dânsul ce ºtia… ºi
bine a fãcut, cãci doar astfel am putut duce în
câteva zile treaba la capãt. În ultima zi a venit ºi
soþia mea, sã mã ia de la Cluj, spre a mai ieºi ºi ea
în lume. Era gravidã în luna a ºasea (viitorul
Alexandru, fiul meu). Noaptea pe la ora 1 ºi ceva,
mã trezeºte cã e musai sã-i culeg niºte prune din
copacul aflat în faþa ferestrei apartamentului unde
ne cazase domnul Pop… altminteri e de rãu… Ce sã
fac? Jos uºa era închisã. Am sãrit pisiceºte pe
fereastrã ºi i-am adus bombãnind prunele… Ei bine,
abia acum aflã ºi domnul Pop despre aceastã
pãþanie pe care am þinut-o pânã acum în mare
tainã… Oare ce ar fi zis atunci dacã s-ar fi trezit ºi
m-ar fi vãzut cãþãrându-mã în copac ºi apoi înapoi
prin fereastra casei lui? Bãnuiþi, nu-i aºa? :- Vai,
domnule!… ºi aceasta - o ºtiu toþi echinoxiºtii -, a
fost ºi mai este ºi azi cea mai asprã ºi ruºinoasã
dojanã pe care o putea aduce vreodatã cumintele,
feciorelnicul domn` Pop… Cine auzea aceastã
dojanã se înroºea, pleca capul ºi nu mai zicea
nimic. Cum la fel am reacþionat ºi eu pe vremuri la
o altã boacãnã rãsfrântã cu “nevinovãþie” tot asupra
lui: în primãvara anului 2 de studii aflându-mã
împreunã cu Cristina Felea la o cafea la Marta
Petreu mi-a dat prin gând sã organizãm un festival
de poezie la Sighiºoara. Reacþia fetelor a fost
instantanee: nu o sã vinã cã nu au auzit de tine... E
drept (ca ºi azi într-un fel....). Însã eu nu m-am dat
bãtut ºi dupã oleacã de cugetare am zis: ce ar fi
dacã am face o scrisoare oficialã bãtutã la maºinã ºi
sã o semnez Ion Pop... Dupã un moment de
stupoare, fetele au aprobat rãzând acest proiect.
Marta avea adresele unor oameni de bine ºi de
valoare... ºi astfel am expediat scrisorile. La
Sighiºoara, domnu’ Pop a rãmas uimit de numãrul
distinºilor oaspeþi: Domnule, mi-a spus, nu credeam
sã vinã toþi aceºti oameni... mã bucur… Este meritul
dumneavoastrã, i-am zis, ºi dupã o micã ezitare
i-am relatat „cazul”. ºtiþi ce a spus? Da: Vai
domnule!... Atât. Nu vreau sã vorbesc aici despre
Profesorul, nici despre eminentul critic, nici despre
rafinatul, sensibilul poet Ion Pop, nici despre
inegalabila carte de interviuri „Ore Franceze”, ori
despre alte apariþii editoriale care îi fac cinste. Am
vrut ºi vreau sã vorbesc despre minunatul Om Ion
Pop, despre care pe drept se poate spune cã rugat
sã însoþeascã pe cineva 2 mile, îl însoþea fãrã
ezitare preþ de 10 mile ºi mai bine… ºi asta, mai
ales în momente ºi împrejurãri în care alþii ar fi

ezitat ori ar fi gãsit tot felul de justificãri. Îi urez
iatã acum la împlinirea onorabilei vârste de 70 de
ani sãnãtate, putere si har în tot ce întreprinde.

-Te-aº ruga sã ne vorbeºti puþin despre proiectele
tale, despre ceea ce te preocupã în acest moment.
La ce lucrezi?
- Nu prea mi-am fãcut niciodatã gânduri referitor
la proiecte literare. Am trãit epurant, intens,
trecutul, am tot privit (ºi nãdãjduit cu o anume
disperare, ºi nu atât pentru mine), în viitor. Însã de
câþiva ani buni trãiesc ºi încerc sã mã menþin, graþie
unei anume stãri de veghe, mulþumitã, cum îi spun
eu, unei atenþii nude, mereu în Prezent. ªi-n acest
prezent nu existã proiecte, nici amintiri. Doar
Clipa. ªi vocea aceea stranie care se înalþã uneori
din adânc (în momentele de detaºare ºi mai ales de
debarasare deplinã de balastul lãuntric, faþã de tot
ce credeai cã ai «învãþat» ori cã «ºtii», în momentele
de liniºte egalã ºi de spornicã tãcere) ºi care mereu
mi-aduce aminte de dicteul lui Rilke, de scrisoarea
lui cãtre Marie von Thurn und Taxis, în care
spunea printre altele: elegiile mi-au fost dictate în
întregime... uneori îl ºi zãream... Acest dicteu nu
are nimic de a face cu cel iluzoriu pornit dintr-o
avalanºã declanºatã de un declic lãuntric (cãci
dinspre un anume grad al luciditãþii poetice, mereu
simþi când eºti neautentic). Ea este Clipa harului, a
graþiei. Nimic nu întrece aceastã clipã. Nu este,
cum cred unii încã, o umilinþã faptul de a recepta
cu cea de-a treia ureche acel glas, care este apanajul
graþiei ºi care pe mãsura fiinþãrii tot mai depline în
Clipã, revine mereu, ci purã gratitudine, smerenie ºi
beatitudine. Este Totul. Restul, aprecieri, succese,
recunoaºteri, toate pãlesc cu desãvârºire în faþa ei.
Cel care a cunoscut aceste clipe, nici nu-ºi mai pune
aceste probleme adiacente. Dacã vin, cu atât mai
bine. Dacã nu, aceste clipe în care parcã tot restul
dispare ca prin farmec în jur ºi din care s-au mistuit
parcã ºi timpul ºi spaþiul, îi sunt recompensã
deplinã. Poezia, arta, nu sunt un scop în sine, ci
mijloace cãtre o altã finalitate rãsfrântã în
eternitate. Începi sã înþelegi semnificaþia Golului.
Acest Gol atât de însãrcinat cu o iubire de
nedefinit, prin care dobândeºti Înþelegerea, ori dacã
se vrea, Priceperea. Însã concomitent ºi delicateþea,
dreapta socotinþã ºi responsabilitatea a ceea ce poþi
ºi ceea ce nu vei putea nicicând rosti ori scrie. În
mod paradoxal tocmai aceastã stare duce la o
sporire a iubirii. ªi dintr-odatã totul se preschimbã
în sugestie extrem de vulnerabilã, cu extrem de
palide rãsfrângeri din ce ai Vãzut ºi Înþeles atunci.
Ajunge însã dacã reuºeºti sã trezeºti, fie doar ºi pe
unul singur. Restul e tãcere.
- În încheiere, te-aº ruga sã adresezi câteva
cuvinte cititorilor revistei Tribuna.
- Sãnãtate, putere ºi iubire.

- Îþi mulþumesc.
Interviu realizat de
Letiþia Ilea
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ancheta

O crizã a presei scrise?
Am rugat participanþii la un curs de ºcoalã doctoralã în ºtiinþele comunicãrii sã-ºi comunice opiniile pe
marginea acestui subiect-vedetã al mediilor româneºti. Sã rãspundã, mai precis, urmãtoarelor întrebãri:
1. Dacã existã, în ce constã aceastã crizã? Dacã nu, cum se explicã panica celor care o aclamã?
2. Este presa un pericol social? Ce a putut provoca o asemenea percepþie?
3. ªi-a pierdut presa credibilitatea? Dacã da, ce a contribuit la pierderea ei?
4. Cât de periculoasã e manipularea în lupta politicã? Cu ce consecinþe?
5. Raportul presã – autoritãþile statului: o logicã a discursului paralel?
6. Despre condiþia presei comunitare. Cât de comunitarã este aºa-zisa presã localã?
Rãspunsurile, majoritatea, sunt remarcabile prin acuitatea observaþiilor ºi prin rigoarea diagnosticului politic.
Pentru câteva din ele, revista Tribuna ºi-a oferit cu generozitate paginile.

Aurel Sasu

George Prundaru

Discursuri de subminare reciprocã
1. Urmãrind în ultimii ani, din ceea ce s-ar
putea numi interes profesional, situaþia presei, pot
spune ca mi-am format o imagine generalã asupra
a ceea ce s-a întâmplat. Mã consider, mai degrabã,
detaºat de subiect decât observator implicat.
Cunosc în mare situaþia pieþii muncii în domeniu,
la nivel local, peisajul instituþiilor de presã la nivel
naþional ºi o atmosferã generalã care vuieºte la
nivel internaþional (deºi nu m-aº extinde cu
încredere dincolo de culturile occidentale mai
familiare – Europa ºi America de Nord).
În aceste condiþii, mã aventurez sã spun cã nu
existã o crizã a presei. Existã mai multe crize,
care nu sunt distribuite neapãrat uniform în toatã
sfera media, fiecare cu cauze ºi efecte proprii, dar
nu total deconectate între ele. În primul rând, aº
vrea sã o marchez pe cea mai uºor de identificat,
o crizã care se anunþã de mult ca apocalipticã
pentru presã, dar care, în ciuda efectului izbitor
care îi era prezis, pare mai degrabã un rãzboi de
uzurã al cãrui sfârºit nu se întrezãreºte curând:
criza tehnologicã. Moartea presei scrise s-a mai
speculat la apariþia radioului. Pe la mijlocul
secolului trecut se aºtepta în zadar dispariþia
radioului, sub ameninþarea televiziunii. Acum,
toatã media tradiþionalã e „depãºitã” de new
media. Dar opoziþia aceasta, care devine deja un
fenomen ciclic, nu este, în fapt, o ameninþare cu
dispariþia. Este, ca ºi în celelalte cazuri, o crizã
care impune o re-evaluare, o regândire a rolului
fiecãrui mediu care e puþin probabil sã se
finalizeze în o eliminare completã.
Aceastã crizã tehnologicã trage dupã sine o
crizã comercialã. Dacã considerãm, în termenii
ºcolii de la Frankfurt, presa ca pe o industrie,
avem în faþã o tranziþie la noi mijloace de
producþie. Faþã de Internet, care presupune
resurse materiale aproape neglijabile, presa scrisã
devine un produs de lux pe care puþini mai
opteazã sã-l cumpere ºi puþini se mai aventureazã
sã îl producã. Dar, din aceleaºi motive, s-a trecut
la o producþie de masã care a transformat presa
într-un bun perisabil a cãrui calitate e din ce în ce
mai puþin relevantã.
Concentrarea pe presã ca mediu de afaceri
mai degrabã decât de informare a dus, deci, la o
crizã calitativã. S-a trecut la un ciclu de rodaj,
majoritatea jurnaliºtilor au devenit echivalentul
muncitorilor necalificaþi sau calificaþi la locul de
muncã. Gazetãria a devenit doar o altã meserie în
care oricine poate lega douã cliºee poate intra, ºi
din care toþi cei care ajung la un nivel superior
vor sã iasã. Filtrele de la intrarea ºi ieºirea din
breaslã sunt defecte. Singurul loc unde calitatea se
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mai poate menþine este unde nu se lucreazã
pentru bani. Unde scrisul este doar o activitate
secundarã, nu garantul subzistenþei.
Nu pot însã sã nu menþionez ºi o crizã venitã
din cealaltã parte a baricadei: dinspre publicul
consumator de presã. Conforturile civilizaþiei
moderne au adus, paradoxal, o scãdere a nivelului
mediu de educaþie. Astfel s-a ajuns la o situaþie în
care consumul pasiv de informaþie este de departe
preferat consumului activ (chiar ºi luând în
considerare posibilitãþile de comunicare multidirecþionalã ale Internetului, atât de populare
acum). Presa scrisã necesitã un efort (aº zice
minim) din partea cititorului. Spre deosebire,
televiziunea, dar ºi radioul, proiecteazã informaþia
în aºa fel încât trebuie doar sã fi în drumul ei ca
sã beneficiezi de ea. ªi presa scrisã tinde, pe
mãsura posibilitãþilor, spre aceastã stare, lucru
observabil în special la tabloide (titluri mari ºi
colorate, foarte multe fotografii, texte scurte, lexic
redus ºi un impact cât mai mare). Aceasta se
leagã evident ºi de criza comercialã care dicteazã
acoperirea unei cereri de pe piaþã. De obicei, se
omite faptul cã cererea poate fi controlatã ºi de
ofertanþi.
2. Cã presa este a patra putere în stat este o
sentinþã extrem de uzatã ºi imprecisã, dar nu
lipsitã de adevãr. Dar puterea este o energie
dualã, cu potenþial benefic dar ºi distructiv.
Conceptul separãrii puterilor în stat a apãrut din
nevoia de control ºi de menþinere a echilibrului.

Recent, reprezentanþi ai puterilor din stat, printre
care inclusiv preºedintele þãrii au început sã atragã
atenþia asupra acþiunii distructive a presei,
numind-o un pericol social. Consider cã, întradevãr, presa are potenþial sã devinã un pericol
social ºi cã uneori exercitã influenþe negative
asupra societãþii. Dar discursul oficial este
exagerat. Dacã presa trebuie sã controleze
acþiunile statului, la rândul lui, statul are datoria
sã controleze acþiunile presei. Toate puterile se
echilibreazã între ele. Dar s-a ajuns la o situaþie în
care nu se mai urmãreºte echilibrul. Fiecare trage
atât de tare în direcþia lui încât, chiar dacã media
forþelor este nulã ºi nimeni nu iese pânã la urmã
câºtigãtor, pãstrându-se echilibrul, edificiul
oscileazã extrem de mult în cele douã direcþii.
Continuând analogia, aceste oscilaþii pãstreazã
clãdirea pe loc, dar cresc riscul apariþiei defectelor
în structura de rezistenþã. Edificiul nu va cãdea
într-o direcþie sau în alta, ci se va prãbuºi pur ºi
simplu pe propria fundaþie. Discursurile de
subminare reciprocã duc, de fapt, la o subminare
a sistemului.
3–4. Din punctul meu de vedere, încrederea în
presã variazã invers proporþional cu încrederea în
conducerea statului de la un moment dat. Acest
lucru se datoreazã faptului cã, în general,
discursul presei ºi cel al statului se dezvoltã în
opoziþie.
Individul are o tendinþã constantã de a fi
nemulþumit. Din acest motiv, sondaje similare din
state diferite prezintã deseori grade de
insatisfacþie relativ egale raportate la condiþii reale
foarte diferite. Un american este cam la fel de
nesatisfãcut de nivelul taxelor ca ºi un român,
deºi americanul primeºte, în schimb, relativ la
suma contribuitã, servicii mult mai ample.
Bineînþeles, într-o situaþie de crizã economicã,
cum este cea prin care încã trecem, sentimentele
se amplificã. Presa, în special la noi, unde lupta
pentru existenþã a instituþiilor media este mai
crâncenã, se sincronizeazã cu discursul popular de
la nivelul individului urmãrind ideea cã publicul
consumã presa cu care se identificã cel mai uºor.
Bineînþeles, acesta poate fi începutul unui cerc
vicios. Presa criticã guvernul pentru cã populaþia
este nemulþumitã ºi populaþia este nemulþumitã
pentru cã presa o expune doar la critici la adresa
guvernului.
Urmãrind aceastã logicã, în care tendinþa de
comercializare duce la paralelizarea discursurilor
de stat ºi de presã ar trebui sã ajungem la
concluzia cã în momentul de faþã, în mijlocul
crizei economice, presa ar trebui sã beneficieze de
un nivel de credibilitate foarte mare din partea
populaþiei. În practicã intervin o serie de alþi
factori care influenþeazã încrederea în presã.
Creºterea masivã a presei imediat dupã 1990 a
dus la o scãdere a calitãþii. Acea
supradimensionare bruscã nu a putut fi controlatã
pe moment din punctul acesta de vedere. Dupã
aceastã fazã, domeniul a început sã scadã în
dimensiune, ajungând la în limite normale, ºi
poate chiar sub acestea în ultima perioadã. Însã
reducerea nu s-a fãcut întotdeauna urmãrind
criterii calitative. S-a ajuns, treptat, la o presã
stabilã, dar nu neapãrat profesionalizatã. Lipsa
aceasta de profesionalism (care, în opinia mea,
poate fi rezolvatã, cel puþin parþial, prin
generalizarea studiilor de specialitate pentru cei
care activeazã în presã) aduce cu sine, evident, ºi
o scãdere a încrederii, deºi deseori chiar jurnaliºtii
confundã autoritatea profesionalã cu carisma.
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Un alt factor care contribuie la scãderea
credibilitãþii este existenþa discursurilor paralele
între instituþiile de presã. Mai ales dacã e sã
vorbim de presã în general, atâta timp cât sunt
prezentate, în acelaºi timp, poziþii contradictorii,
o parte sau cealaltã va trebui sã trãdeze la un
moment dat încrederea. Situaþia e similarã cu a
paria pe roºu ºi pe negru, în acelaºi timp, la
ruletã. ªi nici mãcar discursurile paralele nu pot
acoperi întreaga plajã de posibilitãþi (ca la ruletã,
bila poate cãdea pe zero). Discuþia despre
încrederea într-o entitate atât de eterogenã cum
este presa este pânã la urmã o generalizare futilã.
Existã un nivel general identificabil, dar în cadrul
presei ºi în cadrul publicului, indicatorul variazã
foarte mult. Mai mult, situaþia poate fi rãsturnatã
foarte uºor într-o direcþie sau alta de un
eveniment cum ar fi prinderea în flagrant a unui
politician corupt sau deconspirarea unui ziarist ca
fost colaborator al securitãþii.
5. O ºtire are impact cu atât mai mare cu cât
este mai relevantã pentru cel cãruia îi este
destinatã. O crimã la tine în cartier este mai
importantã decât un genocid într-o insulã din
Pacificul de Sud. Mai mult, efortul necesar pentru
a acoperi un eveniment din cealaltã parte a
Globului este exponenþial mai mare decât pentru
cel din propria ogradã. Oamenii nu sunt
interesaþi de lucrurile care nu îi afecteazã direct.
Din acest motiv, o presã la nivelul comunitãþii
europene la momentul de faþã este doar o utopie.
Evenimentele din Uniunea Europeanã
relevante pentru noi îºi vor avea multã vreme de
acum înainte locul pe pagina de ºtiri
internaþionale. ªi presa din Statele Unite, care
este un stat cu identitate naþionalã, chiar dacã
federal, are doar cinci ziare naþionale, la o
populaþie cu în jur de 40% mai micã decât a UE.
Pentru a putea fi relevantã, o instituþie de
presã trebuie sã se adreseze unui cititor generic
care sã fie un model idealizat al grupului þintã.
Adicã sã reprezinte caracteristicile medii ale
comunitãþii. Adresabilitatea scade însã pe mãsurã
ce populaþia þintitã devine din ce în ce mai
eterogenã. Astfel, o presã la nivel european este
un concept fantezist având în vedere diversitatea
populaþiei ºi a intereselor din spaþiul european. La
nivel naþional, presa începe sã devinã eficientã
pentru cã adreseazã probleme care-i privesc pe
majoritatea cetãþenilor unei þãri, ºi care au impact
mare asupra bunãstãrii lor (în special deciziile
conducerii statului). La nivel local, presa câºtigã
în coeziunea cu publicul þintã ºi în capacitatea de
comunicare cât mai directã, dar se pierde din
importanþa pe care o au evenimentele (în special
pe partea politicã, datoritã sistemului românesc
centralizat) asupra vieþii individului.

strategie & patrimoniu cultural

Pentru o strategie culturalã a
judeþului Cluj
Leonard Horvath, Director DJCPN Cluj

C

ultura este definitã ca totalitatea valorilor
materiale ºi spirituale create de omenire ºi
a instituþiilor necesare pentru comunicarea
acestor valori.
Cultura are un rol central în dezbaterile
privind viitorul Omenirii, ceea ce necesitã sã
înþelegem Cultura nu doar ca un consumator de
resurse, ci ºi ca un factor de dezvoltare socialã. În
acest sens, Cultura devine un instrument pentru
realizarea altor obiective sociale ºi economice
(precum: ocuparea forþei de muncã, beneficii
economice ºi educaþionale, coeziune socialã,
reducerea fenomenelor de viaþã socialã) ºi trebuie
înþeleasã ca având valoare ºi dinamicã transsectorialã.
O asemenea abordare instrumentalizatã a
Culturii nu este curentã în þãrile est-europene ºi
se impune o schimbare radicalã de concepþie
privind locul ºi rolul culturii în viaþa economicã ºi
socialã, raportul ei cu celelalte sectoare, precum ºi
în legãturã cu proiecþia imaginii ei în spaþiul
public ºi cu percepþia acestei imagini.
Ideea de a se realiza o strategie culturalã, la
iniþiativa Direcþiei Judeþene pentru Culturã ºi
Patrimoniu Naþional ºi a Consiliului Judeþean
Cluj, a fost gânditã pornindu-se de la necesitatea
alinierii la procedurile europene privind definirea
unei politici culturale coerente ºi unitare.
Aºezarea geografica favorabilã, la confluenþa între
Europa Centralã ºi cea de Est, îi conferã judeþului
Cluj o largã deschidere ºi multiple avantaje atât
economice, cât ºi culturale. Totodatã, fiind un
spaþiu de interferenþe, în decursul timpului aici
s-au produs transferuri etnice ºi culturale între
cultura ºi religia Occidentalã ºi cea Orientalã.
Oportunitate majorã, distanþa redusã între Cluj ºi
puternice centre culturale europene a fost
fructificatã de mediul cultural-artistic prin
dezvoltarea unor schimburi susþinute, ceea ce a
dus la o conectare continuã la valorile culturii
europene. Prin tradiþie, judeþul Cluj este un spaþiu
multicultural ºi multietnic, în care s-au manifestat
ºi interferat valori ale creaþiei populare ºi culte
aparþinând românilor, maghiarilor, germanilor ºi
altor minoritaþi naþionale.
În acest context se impune o primã
constatare. De domeniul evidenþei. Judeþul Cluj
nu reprezintã un spaþiu omogen din punct de
vedere cultural. Putem disocia între trei zone:
Municipiul Cluj-Napoca – este fãrã urmã de
îndoialã focarul cultural al judeþului. Capitala
culturalã neîncoronatã a Transilvaniei are de
partea sa o lungã tradiþie, numeroase instituþii
specializate ºi un public avizat.
celelalte zone urbane – mult mai puþin
dezvoltate din acest punct de vedere, cu o tradiþie
minimalã, eventual strict axatã pe o singurã
manifestare, cu un public mai degrabã needucat
în privinþa consumului de culturã.
zona ruralã – din pãcate, la fel ca în restul
þãrii, zona ruralã din Judeþul Cluj se aflã în pragul
pierderii tradiþiilor, duce o lipsã crasã de instituþii
culturale (chiar minimale precum cãminul cultural
sau biblioteca sãteascã) iar publicul este,
inevitabil, aproape total needucat în ceea ce
priveºte consumul cultural.
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Acþiunile care se preconizeazã trebuie sã ia în
considerare aceastã stare de fapt ºi sã decidã în
cunoºtinþã de cauzã asupra direcþiei de dezvoltare
care se doreºte a fi imprimatã.
O caracteristicã importantã a tradiþiei culturale
clujene este faptul cã viaþa culturalã a fost
promovatã de comunitate. Astfel, în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea, prin înfiinþarea a
numeroase societãþi ºi asociaþii de diferite
naþionalitãþi fenomenul cultural primeºte un
caracter de masã. Pe fundalul toleranþei reciproce adevãrat model de viaþã al ardelenilor,
sentimentul apartenenþei naþionale a determinat
pãstrarea tradiþiilor ºi valorilor spirituale specifice,
de-a lungul timpului cultura devenind un element
marcant în dezvoltarea spiritului de coeziune
socialã al locuitorilor din aceastã parte a þãrii.
Comportamentul populaþiei, spiritul de toleranþã,
respectul reciproc ºi convieþuirea paºnicã a
cetãþenilor aparþinând diverselor etnii ºi confesiuni
fac din judeþul Cluj un model ce poate fi
comparat fãrã echivoc cu modelul de civilizaþie
europeanã. Dupã 1990, se observã un proces
amplu de schimbare a structurii populaþiei
judeþului ceea ce presupune dezvoltarea unei
oferte culturale care sã þinã cont de aceste
schimbãri.
Potenþialul economic divers ºi dezvoltarea
economicã susþinutã situeazã judeþul pe locurile
2-5 pe þarã. Existenþa în judeþul Cluj, cu precãdere
în Cluj-Napoca, a unor importante instituþii de
învaþãmânt preuniversitar ºi universitar, dintre
care le remarcãm pe cele din domeniul artistic cu
profil de artã plasticã ºi artele spectacolului,
favorizeazã accentuarea consumului cultural ºi
formarea de specialiºti în domeniu. Pe de o parte,
existenþa unei vieþi culturale ºi a unui patrimoniu
monumental valoros poate duce la dezvoltarea
turismului cultural, iar pe de altã parte
dezvoltarea generalã a turismului reprezintã o
oportunitate de atragere a consumatorilor
culturali externi zonei de referinþã. Lipsa unui
sistem care sã integreze în oferta turisticã pe cea
culturalã, insuficienþa fondurilor necesare
reabilitãrii monumentelor ºi ansamblurilor
monumentale sunt factori majori care determinã
slaba punere în valoare a impresionantului
patrimoniu istoric ºi arhitectural de care dispune
judeþul Cluj. O altã oportunitate importantã
pentru diseminarea ofertei culturale este existenþa
la Cluj-Napoca a unor mijloace mass-media
diversificate ºi cu acoperire majoritar regionalã,
precum: publicaþii de informare, presa vorbitã,
televiziunea, internetul, care reflectã fenomenul
cultural în totalitatea lui. Din pãcate, nu în toate
cazurile actorii culturali ºtiu sã-ºi construiascã o
relaþie solidã cu presa, în special datoritã lipsei
unor abilitãþi profesionale, a unei strategii de
imagine.
În linii mari, strategia implicã urmãtoarele
elemente de potenþial ºi de necesitãþi:
- puncte tari:
1) existenþa unui ansamblu bogat ºi divers de
bunuri cu valoare de patrimoniu cultural imobil,
din epocile arhaicã, anticã, medievalã, modernã ºi
contemporanã;
2) existenþa unui turism religios, balnear ºi
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cultural destul de important, cu efect economic,
social, cultural ºi educativ pro-patrimoniu;
3) existenþa unui cadru legislativ complet ºi
coerent de reglementare a domeniului;
5) programe naþionale ºi zonale pentru cercetarea, conservarea ºi restaurarea monumentelor
istorice.
- puncte slabe:
1) lipsa resurselor financiare pe plan local ºi
judeþean necesare pentru protejarea, conservarea,
restaurarea ºi punerea în valoare a patrimoniului
cultural imobil;
3) necunoaºterea sau ignorarea de cãtre
primãrii ºi consiliile locale a legislaþiei privind
monumentele istorice, insuficienta implicare ºi
responsabilizare, din partea autoritãþilor locale, în
gestionarea bunurilor de patrimoniu cultural,
mobil ºi imobil existente în unitãþile
administrativ-teritoriale pe care le conduc;
4) absenþa unei educaþii în domeniu, care sã
determine un comportament activ pro-patrimoniu
atât la nivelul individului, cât ºi la nivelul
comunitãþii;
5) lipsa unor preocupãri sistematice privind
reinserþia monumentelor istorice în spaþiul comunitar ºi valorizarea potenþialului lor ca factor de
creºtere a calitãþii vieþii populaþiei ºi satifacerii ca
nevoie cultural-istoricã;
6) lipsa unei abordãri intersectoriale în legãturã cu punerea în valoare a patrimoniului cultural imobil, îndeosebi în relaþie cu turismul ºi
industria hotelierã, construcþiile civile, transporturile, alte servicii pentru consumator;
7) slaba implicare a organizaþiilor neguvernamentale în acest domeniu.
Misiunea ºi direcþiile strategiei vor fi elaborate în urma unui amplu proces consultativ, în
care trebuie analizate oportunitãþile ºi riscurile din
mediul extern, punctele tari ºi punctele slabe ale
mediului intern. Astfel, în urma consultãrilor, a
propunerilor rezultate în workshop-urile iniþiate
pe domenii culturale ºi a dezbaterii publice care
va avea loc în cadrul proiectului ºi la finele acestuia va trebui sã primeze: “dezvoltarea unei vieþi
culturale - diversificate ºi competitive la nivel
european - ca element definitoriu pentru afirmarea identitãþii ºi coeziunii sociale a spaþiului
clujean ºi ardelean”. Direcþiile strategice trebuie
identificate ºi mai apoi prioritizate cu ajutorul
nemijlocit al actorilor culturali ºi cu consultarea
factorilor de decizie din administraþia localã ºi
naþionalã. Forma dezvoltatã a proiectului nostru
poate fi consultatã pe adresa:
www. cluj.djc.ro

Faguri (obiect textil)

Laura Lãpuºte
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Patrimoniul cultural al
Clujului

C

omisia pentru Patrimoniu a fost înfiinþatã
de Primãria Cluj-Napoca spre a sprijini
oraºul nostru sã devinã în 2020 capitalã
culturalã europeanã. Rolul comisiei este de a face
un inventar cât mai exact al patrimoniului istoric,
arhitectonic ºi artistic clujean ºi de a propune
proiecte pentru punerea lui în valoare. În comisia
al cãrei coordonator am fost desemnat au fost
cooptaþi pânã acum urmãtorii membri: Conf. dr.
Vasile Mitrea, Arh. Guttmann Szabolcs, Prof. dr.
Vasile Puºcaº, Prof. dr. Nicolae Sabãu, Arh. Virgil
Pop, drd. Leonard Horvath, director executiv al
Direcþiei pentru Culturã ºi Patrimoniu Naþional,
dr. Simona Munteanu, directoare a Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, dr. Melinda Mitu,
directoare adjunctã a Muzeului Naþional de
Istorie a Transilvaniei, dr. Cãlin Stegerean,
director al Muzeului de Artã. Lista este în
continuare deschisã tuturor celor care vin cu idei
bune ºi cu putere de muncã. Astãzi avem prima
întâlnire oficialã, deschisã în egalã mãsurã presei
ºi publicului. Prezentul raport este rodul unei
prime întâlniri cu Dnii Vasile Mitrea, Guttman
Szabolcs ºi Cãlin Stegerean ºi încã nu a fost vãzut
de ceilalþi membri ai comisiei. Sper cã va fi
îmbunãtãþit atât de ei, cât ºi de ceilalþi
participanþi la aceastã întâlnire. Transparenþã nu
înseamnã cã tot ce spunem trebuie neapãrat luat
ad litteram. Ne vom permite uneori sã gândim cu
voce tare, iar dintre diferitele pãreri pe care le veþi
auzi, o vom alege pe cea care va obþine
consensul. Spunem asta fiindcã nu am vrea ca un
demers iniþiat cu cele mai bune intenþii sã fie
viciat de þinte false. Rugãm presa sã aibã toatã
înþelegerea.
Patrimoniul cultural al Clujului îl împãrþim în
patrimoniu imobil ºi în patrimoniu mobil.
Patrimoniul imobil îl împãrþim în patrimoniu
arheologic ºi arhitectura existentã. Vom începe cu
patrimoniul arheologic imobil. Pe teritoriul
Clujului s-au succedat aºezãri pre- ºi protoistorice
ºi aºezãri aparþinând antichitãþii romane. În
discuþie intrã numai cele din urmã, din simplul
motiv cã pot fi evidenþiate prin structuri solide.
Oraºul roman este foarte bine pãstrat în spaþiile
deschise ale oraºului medieval ºi modern, adicã
de-alungul strãzilor ºi în pieþe, ºi este aproape
complet distrus în arealul cvartalelor de locuinþe
din cauza fundaþiilor ºi pivniþelor. Este o mare
pierdere culturalã pentru Cluj cã sãpãturile
arheologice din anii 90’ au fost manipulate
politic. Nu dorim sã înviem fantasmele trecutului,
ci sã vedem ce mai poate fi salvat. Sãpãturile
arheologice din str. Deleu au evidenþiat mai multe
faze de locuire romanã, deosebit de
spectaculoase. Pavimentul ºi instalaþiile de
încãlzire (hypocaust) ar fi trebuit de mult
restaurate ºi întreaga sãpãturã acoperitã cu o
clãdire uºoarã cu structurã de sticlã. În aceastã
clãdire putea fi organizat pe marginile sãpãturii
un lapidar cu piese romane din Napoca. La
sfârºitul anilor ’90 a fost organizat un concurs de
proiecte, iar câºtig de cauzã a avut un proiect
bun, care însã, conform unui foarte prost obicei,
nu a mai fost pus în operã. Au intervenit ºi alte
idei sau chiar proiecte, care prevedeau
conservarea ruinelor la subsol ºi câteva etaje de
birouri. Trecem peste faptul cã birouri înseamnã
ºi locuri de parcare ºi cã spaþiul pentru ruinele
romane ar fi fost agresat ºi, pânã la urmã, anulat.
Zona respectivã, care include Piaþa Muzeului,
Biserica ºi Mânãstirea Franciscanã ºi Muzeul

Naþional de Istorie a Transilvaniei, ar trebui în
opinia noastrã sã fie destinatã culturii. Pledãm,
deci, pentru o restaurare a ruinelor ºi pentru un
lapidar roman, protejate de o construcþie
modernã ºi totodatã decentã. Propunem, în
ipoteza cã Liceului de Muzicã i se va gãsi o altã
locaþie, sã se facã sãpãturi arheologice ºi
conservãri în curtea Mânãstirii Franciscanilor.
Propunem ca în Parcul Caragiale sã se scoatã în
evidenþã, prin sãpãturi arheologice, zidul oraºului
roman ºi al celui medieval. S-ar crea astfel un
complex arheologic închegat, în folosul cãruia str.
Deleu, legatã de Piaþa Muzeului, ar trebui
transformatã în zonã pietonalã.
Ruinele romane ar putea fi studiate sau chiar
puse în evidenþã ºi în alte locuri. Un exemplu îl
constituie soluþia aleasã pentru a evidenþia, sub
sticlã, un drum roman (decumanus) în holul
galeriilor Ferdinand. Se ºtie cã forul oraºului
roman se aflã la nord de Biserica Sf. Mihail (nu la
sud, unde au fost fãcute sãpãturile din anii ’90).
În timpul rãzboiului aici au fost gãsite lespezile
forului ºi monumente foarte valoroase. În
colaborare ºi în bunã înþelegere cu Arhiepiscopia
Romano-Catolicã s-ar putea încerca, la o eventualã
resistematizare a zonei, recuperarea a ceva din
istoria romanã a oraºului.
Vom trece acum la patrimoniul arhitectural ºi
ne vom ocupa în primul rând de edificiile care
adãpostesc instituþii de culturã sau de cele care, în
opinia noastrã, le-ar putea adãposti pe viitor.
Edificiul din Piaþa Unirii nr. 29 adãposteºte
Muzeul de Istorie a Farmaciei, unul dintre cele
mai interesante muzee din þarã ºi care aparþine
Muzeului Naþional de Istorie a Transilvaniei. În
ultimii ani a fost adãugatã o colecþie de
instrumente medicale, care ilustreazã istoria
medicinei clujene. Clãdirea a fost revendicatã ºi
recuperatã de urmaºii foºtilor proprietari,
deocamdatã farã spaþiile Muzeului Farmaciei. În
ipoteza în care în urma recursului aceste spaþii ar
fi pierdute, autoritãþile locale ar trebui sã le
rãscumpere. Mergem chiar mai departe ºi le
propunem aceloraºi autoritãþi sã cumpere întreaga
clãdire ºi sã o transforme într-un centru, din care
sã fie coordonatã întreaga strategie privind
capitala culturalã europeanã.
Muzeul Naþional de Istorie a Transilvaniei
deþine cel mai important patrimoniu istoric al
þãrii ºi este totuºi singurul mare muzeu din þarã
care nu dispune de o clãdire adecvatã. Actuala
clãdire din str. C. Daicoviciu 2 nu numai cã este
nepotrivitã pentru un muzeu de nivel european,
dar are depozitele igrasioase, are probleme grave
de structurã ºi este prea puþin vizibilã. Aceastã
situaþie se poate constitui într-un handicap în
aspiraþia Clujului de a deveni capitalã culturalã
europeanã. Soluþia raþionalã ni se pare a fi
urmãtoarea. Anumite secþii, cum ar fi lapidariul
medieval, ar trebui pãstrate în vechea clãdire.
Expoziþia de bazã ar urma însã sã fie mutatã întro clãdire funcþionalã ºi reprezentativã din Piaþa
Unirii sau cu acces imediat în Piaþa Unirii.
Actuala conducere a muzeului pledeazã de mult
timp pentru acest proiect ºi sperã ca în noile
condiþii sã aibã câºtig de cauzã.
Pentru Muzeul de Artã, care ocupã unul
dintre edificiile emblematice ale Clujului, existã
un proiect tehnic de restaurare ºi
refuncþionalizare. Ne referim nu numai la elevaþie
ºi faþadizare, ci ºi la subsolurile, spectaculoase ºi
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încãpãtoare, care pot primi diverse funcþii
culturale. Este neapãrat necesar ca ºi acest proiect
sã fie cât mai curând pus în operã. La fel de
emblematic este edificiul Teatrului Naþional, care,
prin proiecte bine gândite, va trebui sã-ºi recapete
strãlucirea de odinioarã.
Cea mai frumoasã priveliºte asupra oraºului
este cea de pe Cetãþuie. Traseul pânã aici trebuie
bine gândit ºi va cuprinde cu siguranþã cele trei
clãdiri aparþinând fostei garnizoane austriece. Ele
sunt valoroase în sine ºi se preteazã ca obiective
culturale. La amenajarea lor interioarã ar putea
colabora cele trei mari muzee: Muzeul Naþional
de Istorie, Muzeul Etnografic ºi Muzeul de Artã.
Se obiºnuieºte în Occident ca spaþiile sau, mai
precis, halele fabricilor dezafectate sã fie utilizate
în scopuri culturale. La noi ele au fost lãsate
pradã jafului ºi distrugerii. În Cluj încã s-ar mai
putea recupera ceva. Ne referim, de pildã, la
Fabrica „Libertatea” (de dincolo de garã), unde ar
putea fi organizate spectacole sau galerii de artã.
Unui oraº de culturã i se cere sã aibã un
traseu clar ºi raþional al muzeelor. În afara celor
amintite (Muzeul Naþional de Istorie a
Transilvaniei, Muzeul de Istorie a Farmaciei,
Muzeul de Artã, Muzeul Etnografic, Muzeul în
aer liber de la Hoia), în circuit trebuiesc integrate
Muzeul de Speologie, Muzeul de Zoologie,
Muzeul Universitãþii „Babeº-Bolyai”, precum ºi,
aºa cum vom vedea mai încolo, case memoriale ºi
muzee ale diferitelor culte. O excelentã recreere

Elena Ilaº

Metalflowermania (sculpturã)

între diferitele muzee ar fi vizitarea Grãdinii
Botanice.
Un traseu la fel de instructiv este cel al
bisericilor, a cãror enumerare în acest context este
inutilã. Vom insista însã asupra muzeelor
confesionale. Într-un stadiu avansat de pregãtire
se aflã muzeul Catedralei Ortodoxe. Ar fi de dorit
ca muzee sã fie realizate în Biserica Sf. Mihail, la
Episcopia Greco-Catolicã ºi la Episcopia
Unitarianã. În ce priveºte ultima instituþie, care
reprezintã centrul mondial al acestei religii, ea
dispune în str. 21 Decembrie nr. 14 de un spaþiu
foarte bun pentru o expoziþie ºi care ar putea
ilustra ºi trecutul medieval al oraºului. Pot apoi fi
foarte bine exploatate valenþele istorice ºi
culturale ale Mânãstirii Franciscanilor, ale
Conventului de la Cluj-Mãnãºtur, ale Bisericii Sf.
Petru, ale bisericii din str. Bisericii Ortodoxe ºi ale
Bisericii Bob. Nu în ultimul rând, dorim sã luãm
legãtura cu comunitatea ebraicã pentru a sprijini
organizarea unui muzeu al holocaustului. Pentru
toate acestea vom conlucra cu Comisia de
diversitate culturalã.
Vom trece în revistã casele memoriale
existente sau cele care, în mãsura posibilitãþilor, ar
trebui înfiinþate. Ne gândim nu numai la cel mai
emblematic fiu al Clujului, Matia Corvinul, ci ºi
la Bolyai, Racoviþã, Blaga, Fulicea, Apacai Csere
János, Brassai, Mikó, Vaida Voievod, Sigismund
Toduþã sau Constantin Daicoviciu. Posibile sunt ºi

alte modalitãþi de evocare, cum s-a întâmplat cu
statuia lui Baba Novac, cu certitudine cea mai
bunã statuie ridicatã în Cluj în ultimele decenii.
Nu le facem niciun serviciu nici personalitãþilor
trecutului ºi nici nouã ridicându-le statui de
proastã calitate.
Propunem, în sfârºit, un traseu al Clujului
umanist. Numeroase ancadramente de porþi
poartã inscripþii în limba latinã, cuprinzând
maxime, sfaturi pentru viaþã sau elemente
biografice. Cele mai multe asemenea
ancadramente au fost demontate la sfârºitul
secolului XIX ºi sunt adãpostite de lapidariul
medieval al Muzeului Naþional de Istorie a
Transilvaniei. Câteva se mai aflã in situ. Un
asemenea traseu ar cuprinde amintitul lapidar,
vechile porþi cu inscripþii din centru ºi, absolut
obligatoriu, statuia ºi casa de naºtere a regelui
Matia Corvinul, marele protector al Renaºterii ºi
umanismului. Vom lua în considerare ºi
posibilitatea ca anumite ancadramente de porþi sã
fie încastrate din nou în clãdirile din care provin.
Din asta centrul Clujului ar avea numai de
câºtigat.
Biblioteca Centralã Universitarã ºi Biblioteca
Academiei deþin nu numai cele mai importante
fonduri de carte din þarã, ci ºi de raritãþi. Rãmâne
sã vedem dacã activitatea celor douã mari
instituþii nu ar fi prea tare deranjatã prin
organizarea unor expoziþii permanente de
manuscrise ºi de carte rarã.
Ne preocupã ideea unui muzeu al artei
contemporane. Chestiunea este deosebit de
complexã, fiindcã aici vorbim nu numai de
amplasament sau de valoarea unor opere, ci, în
primul rând, de o concepþie care sã întruneascã
sufragiile publicului ºi ale specialiºtilor. În acelaºi
timp, Clujul trebuie sã fie un areal al artei vii, în
care creatorii sã-ºi poatã supune operele criticii ºi,
eventual, vânzãrii. Spaþiile de expunere nu trebuie
sã fie întâmplãtoare, în holuri sau pe coridoare, ci
sã fie create în acest scop. În aceastã chestiune
vom colabora cu Uniunea Artiºtilor Plastici.
Rãdãcinile culturale ale Clujului pot fi
descoperite nu numai în edificii, muzee sau case
memoriale, ci ºi în cimitire. Trebuiesc identificate,
inventariate ºi consemnate într-un ghid numele
tuturor marilor oameni de culturã ai Clujului,
indiferent de naþionalitate. ªi aici conlucrarea cu
comisia de diversitate culturalã este absolut
necesarã.
Vom discuta posibilitatea ca edificiile de
valoare arhitecturalã ºi istoricã deosebitã sã poarte
însemne unitare ºi în acelaºi timp discrete, aºa
cum se întâmplã, de pildã, la Viena.
Am vorbit pânã acum despre patrimoniul
imobil. Cel mobil se aflã în muzeele de stat sau
confesionale, aºa cum sperãm, în deplinã
securitate. Starea de conservare a acestui
patrimoniu nu este întotdeauna adecvatã. Vom
cere ca Laboratorul de restaurare ºi conservare a
Muzeului Naþional de Istorie a Transilvaniei sã
redevinã laborator zonal, sã-ºi mãreascã numãrul
de specialiºti ºi sfera de activitate ºi sã dispunã de
toate mijloacele tehnice spre a putea garanta
starea bunã a patrimoniului mobil al întregului
Cluj.
Un oraº cultural are nevoie nu numai de
instituþii de culturã, ci ºi de spaþii de reculegere
sau de meditaþie, completate de localuri ºi nu
avându-le ca unic scop. Salutãm transformarea
Pieþei Muzeului în spaþiu pietonal ºi propunem
completarea lui cu str. Deleu. Credem cã ar putea
fi luatã în considerare transformarea în arterã
pietonalã cel puþin a str. Iuliu Maniu, datoritã
legãturii pe care o face între Pieþele Unirii ºi
Avram Iancu ºi a frumuseþii sale arhitecturale.
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Odatã cu amenajarea str. Iuliu Maniu s-ar putea
realiza ceea ce s-a ratat cu ocazia amenajãrii Bul.
Eroilor, ºi anume o secþiune arheologicã
magistralã est-vest, care sã identifice structurile
oraºului roman ºi zidul sãu estic, încã necunoscut.
Ne dãm seama cã latura culturalã nu trebuie sã
intre în conflict cu activitatea economicã sau cu
circulaþia vehicolelor. Suntem dispuºi sã
participãm la orice discuþii legate de PUG ºi de
cãutarea unor soluþii care sã ducã la o circulaþie
eficientã ºi suportabilã a vehiculelor.
Câteva cuvinte de încheiere. Ne-am pus în
gând sã arãtãm cã în Cluj cultura nu este numai
veche, ci ºi solidã ºi vie. Vrem sã scoatem în
evidenþã o trãsãturã, cu care puþine oraºe se pot
lãuda: multiculturalitatea. Ne închipuim, apoi, cã
oraºul nostru îºi doreºte sã devinã capitalã
culturalã europeanã spre a i se recunoaºte
meritele istorice ºi culturale într-o Europã unitã.
Prin asta Clujul ar deveni vizibil, iar de aici ar
decurge avantaje materiale. Totuºi, nu vrem sã
privim cultura nici ca pe un mijloc, nici ca pe o
marfã. Tocmai de aceea ne-am fixat niºte grupuri
þintã. În statele occidentale turismul cultural îl
practicã în foarte mare mãsurã pensionarii, iar
asta fiindcã sunt lipsiþi de griji materiale. Ne
dorim ºi noi sã-i vedem pe pensionarii viitorului
Cluj vizitând muzee ºi alte spaþii culturale, în loc
de a-ºi numãra banii pentru pâine. Al doilea grup
þintã îl reprezintã copiii. Am dori sã vedem ºi la
noi în muzee, aºa ca în Occident, grupuri de
copii ºezând pe podea ºi analizând împreunã cu
învãþãtoarea un tablou sau o piesã arheologicã. În
sfârºit, în pregãtirea ºi mai ales în funcþionarea
angrenajelor unei capitale culturale va trebui sã-i
atragem pe studenþi. Înainte de a-i face pe alþii sã
ne respecte cultura, trebuie sã ne bucurãm noi
înºine de ea, iar asta prin cât mai multe segmente
ale populaþiei.
Ce v-am prezentat astãzi, la prima noastrã
întâlnire, a fost o înºiruire de idei. Va trebui sã
facem un inventar a ceea ce avem, iar apoi sã
facem propuneri clare, care sã se ºi materializeze.
Dorim deci sã fim ascultaþi. Modul în care a
început întreaga acþiune, cu transparenþã, cu
consultarea specialiºtilor ºi a publicului, ne dã
anumite speranþe.
Prof. dr. Ioan Piso
Conf. dr. Vasile Mitrea
Arh. Guttmann Szabolcs
Dr. Cãlin Stegerean
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Michael Shafir: Radio-grafii ºi
alte fobii
Marius Jucan

M

ichael Shafir ºi-a adunat zestrea
publicisticã într-un volum, asumând
complementar identitãþi diferite: ziarist,
cercetãtor, profesor, cetãþean al lumii ºi al unei
singure patrii. Radio-grafii ºi alte fobii1 beneficiazã
nu numai de paternitatea unui cvartet auctorial, dar
ºi de o dozã insolitã de sinceritate ºi versatilitate.
Sinceritatea ºi versatilitatea stau cel mai adesea la
antipozi. Ele se anihileazã reciproc în situaþii ºi
contexte curente. În acest loc însã, coexistã pentru
a reliefa modurile publicisticii (articol, eseu, studiu,
schiþã biograficã, rememorare, evocare, simplã
însemnare jurnalisticã), diferenþa dintre istoria
profeþitã ºi cea trãitã, adevãrul „istoriilor” pretinse
ca adevãr, discursul societãþii civile ºi ne-civile,
rostul intelectualilor, relaþiile lor cu puterea,
democraþia ºi obstacolele ei.
Înþelegând versatilitatea ca pluralitate tematicã,
Michael Shafir trece firesc de la studiul politologic
la evocarea biograficã, de la eseul memorialistic la
pamflet, de la articolul-protest la însemnarea unui
mic fapt cotidian în care ascunde o fãrâmã
filosoficã mai sãþioasã decât un întreg excurs savant
(„Cum sã iei plasã cu franzelele negre”).
Versatilitatea deconspirã febrilitatea ºi neliniºtile
unui intelectual atent la temele veacului, precum ºi
la acul de busolã al cetãþii. Mulþi vor socoti cã
versatilitatea e nestatornicie cu acte în regulã,
generozitate datã pe vânt. Chiar dacã s-ar admite cã
aºa stau lucrurile, caz extrem, însã firesc pentru un
autor specialist în extremisme (Michael Shafir),
versatilitatea înseamnã pentru autor testarea
obstinatã a realitãþii cu mereu alte scenarii de
comunicare.
Dar versatil nu poþi fi decât dacã deþii o arhivã
de documente ºi aceleaºi, vechi sentimente cu care
curtezi noile subiecte sosite din cetate, media, etnie,
universitate (vezi „Conu’ Shafirida faþã cu
reacþiunea: Joseph de Maistre sau Fandacsia
descãtuºatã”, „Actualitatea Originilor
totalitarismului”, „Miºcãrile xenofobe ºi dilemele
‚includerii’ ºi ‚excluderii’: cazul minoritãþii maghiare
din România”, „Pornind de la un citat”, „Revenind
la un citat”, Despre fenomenul Becali”, „Ciudata
înverzire a lui Gigi Becali). Versatilã este mai ales
înlãnþuirea de teme în ochiul de spectator implicat
care priveºte lumea (indignat, ludic, ironic, grotesc,
sarcastic), scrutându-ºi în acelaºi timp orizontul
intim, cu o înclinare aparte spre ieremiadã (vezi
„Raportul Tismãneanu; note din public ºi din
culise”, „Paradigme, parademonstraþii, paratrãsnete:
‚Coerenþele’ conspirative ale doamnei Ileana
Vrancea... ºi nu numai”, „Dix ans après” „Scrisoare
ultradeschisã”, „Despre ignoranþã, memorie trãitã ºi
Holocaust”, Requiem pentru un institut de
cercetare”).
Michael Shafir cautã cu tenacitate adversari. Nu
doar pentru cã vede în provocare seducþia unei idei,
ci fiindcã principialitatea lui nu e selectivã. Darul
nativ de a transforma goana timpului în scriiturã,
iar scriitura în expresivitatea narativã, conferã
studiilor ºi articolelor acestui volum autenticitatea
unor istorii (ne-) „suferite” („retrãirea unora dintre
aceste articole nu mi-a fãcut deloc plãcere”, p. 13),
mult mai relevantã decât intenþia tezei indusã cu
eleganþã ori dimpotrivã, afirmatã cu francheþe
netedã. Publicistica lui Michael Shafir e atitudinalã
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ºi militantã. Nu însã prin ricoºeu, scoasã din
mâneca vreunui activism (al corectitudinii politice),
rãscoaptã de sfârºitul ideologiilor, bunã doar de
mângâiat viciile publice prin îndemnuri rigoriste. Ci
fãþiºã, tãioasã, precipitatã, inamicã declaratã a
„pubelisticii”. Zelul sãu se salveazã prin rafinament
stilistic. Bogãþia informaþiei, fãrã sã fie trãdatã în
întregime, face loc dezbaterii despre autenticitatea
surselor ºi a opiniilor.
Într-un eseu despre sinceritate, Lionel Trilling
preciza cã deºi sinceritatea intereseazã în mod intim
spaþiul individual, preocuparea constantã pentru
sinceritate a apãrut atunci când societatea, ca spaþiu
public, a devenit o caracteristicã a culturilor
naþionale europene. Sinceritatea este examenul critic
al calitãþii societãþii, politicii ºi politicilor,
intelectualilor ºi raporturilor lor cu puterea. O
societate nu se poate schimba decât dacã judecata
care dã seama despre ea este adversã. În acest scop,
cititorul lui Michael Shafir e somat sã constate
urmãrile stigmei ºi ale stigmatizãrii, sã înþeleagã de
ce, dincolo de jocul de cuvinte din titlu, „radiografiile” se învecineazã cu „fobiile”, motivul pentru
care, pe lângã argumentele studiilor academice, este
nevoie de virulenþa reacþiilor de la capitolul
„pubelisticã” („Plagiatul”, „Paradoxuri
paraeducaþionale”, „Forumiºtii”, „Finkelstein ºi
Silberstein”, „Reflecþii caniculare”, „Despre
originalitate ºi demenþã”, „Eu cu cine votez?”).
În „De la evreu-goy la goy-evreu”, articolul
programatico-autobiografic care deschide volumul,
se spune: „Regretatul meu prieten Henri (Ricu)
Wald spunea cã „patria” lui este România, iar
„matria” lui este Israelul. Eu nu am asemenea
necesitãþi dialectice. Pentru mine, Israel este atât
patria cât ºi matria. Ce este azi pentru mine, în
acest caz România? Un punct de referinþã esenþial
datoritã accidentului istoric personal” (p.24). O
notã de subsol continuã: „Ceea ce adaug în anul de
graþie 2008, nu m-a împiedecat câtuºi de puþin sã
îmi reiau cetãþenia românã în anul 2006, dupã
restabilirea la Cluj. Nu vãd niciun conflict de
interese în a avea douã patrii ºi douã matrii, cea
naturalã ºi cea adoptivã. Cu cine þin când România
joacã fotbal cu Israel? Cu Brazilia!”.
Una din dilemele lui Michael Shafir, ºi este
evident cã existã cel puþin una, dupã chiar spusele
sale, este aceea cã nu s-a putut afilia vreodatã la
grupul de admiratori eterni ai Oltului ori la cei ai
Iordanului. Privind altfel lucrurile, se poate spune
cã autorul cã nu a cunoscut (faute de mieux!)
farmecul transcendent al vreunui loc, ori a cerului
de aici ori de acolo, ci doar de imanenþa exultantã
a propriei voinþe de a transforma cunoaºterea în
arta de a fi ºi de acþiona liber. Deoarece a simþit
mereu cã în locul sãu a voit, cel puþin pânã la un
punct, mereu altcineva. Ceea ce trãdeazã poate
faptul cã arta sa de a fi ºi acþiona liber a fost reacþia
la atacurile hazardului care i-au scris ºi rescris, pas
cu pas, din unghiul negaþiei, codul libertãþii.
Coborând din treaptã în treaptã, pe scara unei
biografii multiculturale, autorul îºi revendicã un
strãmoº matern moldovean, trece prin casa
timiºoreanã a unei bunici budapestane, se
maturizeazã rapid pentru a-ºi determina tatãl sã
emigreze, „ultrapolitizat” de contextul familial ºi
naþional, respectiv al comunismului românesc; ºi,

alege ruptura. În aceasta s-a întrezãrit atunci,
posibilitatea viitorului. Bucureºtii anilor ’60, ºi nu
doar ai acelor ani, l-au împins în cabina unui vapor
cu destinaþia Israel. Importanþa ºi recurenþa rupturii
din fiºa biograficã se poate citi, cred, ºi în studiile ºi
articolele prezentului volum, ca într-o întoarcere a
refulatului, în ceea ce aº numi folosirea excesivã a
notei de subsol. Fãrã pretenþia de a mãsura unghiul
distanþei dintre tatã ºi fiu (dupã exemple freudiene
ori kafkiene...), aº îndrãzni sã spun cã verbul lui
Michael Shafir e prin definiþie unul al rupturii,
modernist, unul al negãrii transcendenþei, tradiþiei,
ºi al despãrþirii de orice cer.
Mi s-a pãrut simptomatic sã vãd, de aceea, cum
nota de subsol câºtigã teren, asalteazã, ocupã
uneori pe jumãtate spaþiul paginii, aºa cum se
întâmplã în paginile lui Camil Petrescu. În pagina
lui Michael Shafir, permiteþi-mi comparaþia doar
pentru metafora rupturii, e un du-te vino teribil de
la etaj la subsol. Jos, se sapã tunele pentru a se
scoate dovezile, sus se convoacã martori, se dau
sentinþe definitive. Savoarea comentariului ºi
autocomentariului indicã temperatura unui spirit
egolatru, o foame de realitate cum rar se întâlneºte.
Pomenind de foame, meritã amintit un episod
central pentru devenirea lui Michael Shafir, cel în
care acesta din urmã a primit botezul identitãþii
iudaice. Un interludiu veneþian, cu totul
neromantic, pe care trebuie sã îl cãutaþi
dumneavoastrã în cartea despre care scriu, pentru a
înþelege declaraþia de agnostic declarat ºi de sionist
critic a autorului de mai târziu:
„Am, avut norocul sã plec din România la o
vârstã destul de fragedã pentru a mã debarasa de
orice complex evreiesc de inferioritate. Dar, slavã
domnului, am plecat destul de târziu pentru a nu
mai putea cãdea pradã niciunui complex evreiesc de
superioritate” (p.24).
Nu ºtiu dacã scriind despre „norocul” (ºansa,
fericirea, întâmplarea, hazardul) care i-a vegheat
plecarea, iar apoi reîntoarcerea în þara din urmã în a
cãrei limbã vorbeºte, gândeºte ºi scrie, Michael
Shafir nu doreºte cumva sã-i aducã destinului un
omagiu, ori, eventual, sã-i dea un ghiont în oglindã.
Libertatea de a scrie este pentru Michael Shafir
ºansa ºi fericirea personalã împotriva întâmplãrii ºi
hazardului impersonal.
1 Michael Shafir, Radio-grafii ºi alte fobii. Studii contemporane, publicisticã ºi pubelisticã, Institutul European,
Iaºi, 2010, 477 pagini.

23

206 • 1-15 aprilie 2011

Black Pantone 253 U

23

Black Pantone 253 U

arte & investigaþii

Fabrica de imagini a
comunismului
Vasile Radu

C

ând simpla unealtã artizanalã, un preludiu
al metalurgiei - numitã burduf, „gogoaºã”
sau „forjã” - imaginatã altãdatã de tinerii
muncitori bolºevici care începuserã sã deprindã
gustul tare al „alcoolurilor” artei militante nu a
mai fost suficientã, comuniºtii români au simþit
nevoia creãrii unei adevãrate „industrii grele” a
propagandei de partid. Momentul iniþial al acestei
iluminãri a fost sosirea de la Moscova, pe tancuri,
a grupului comuniºtilor români bolºevici Ana
Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu, Emil
Botnãraº, Iosif Chiºinevschi, Jules Perahim, etc.
Aveau în bagaje, în afara rublelor ºi a hainelor de
schimb, notiþele preþioase ale cursurilor de
propagandã sovieticã cu exemplificãri ilustre dupã
tehnicile ºi procedurile „cosmopolite” ale
fasciºtilor italieni ºi germani, cu subtile rapeluri la
- de ce nu? - propaganda americanã care însoþea
discursul propagandistic de mãsuri ºi poziþii
politice temeinic disimulate care conduceau
treptat, prin tehnica lobby-ului, la rezultatul
scontat.
Momentul prielnic al primei lor aplicãri - ca
un exerciþiu de ºcoalã! - a fost cel al primelor
alegeri „libere ºi nestingherite” din 19 noiembrie
1946. Atunci s-au încordat pentru prima datã
temeinic comuniºtii români, cu aportul creator al
artiºtilor ºi al celor din exterior, pentru a cuceri
puterea.
Raportul secþiei de propagandã a Blocului
Partidelor Democrate (B.P.D.) descria ansamblul
mãsurilor luate la 5 octombrie 1946 pentru
pregãtirea participãrii ºi succesul în alegeri al
comuniºtilor ºi aliaþilor lor. Astfel, în ºcoli
speciale ale P.C.R erau pregãtiþi un numãr de
200.000 electori, aceºtia având rolul de a intra în
secþiile de votare bine pregãtiþi, pentru a prelua
conducerea desfãºurãrii scrutinului. În aceleaºi
ºcoli speciale au fost pregãtiþi 6000 de
propagandiºti speciali. Au fost înfiinþate 3600 de
Case ale Alegãtorului ºi au fost difuzate 4.189.000
de broºuri (una la 4 locuitori !), au fost
rãspândite ºi lipite pretutindeni peste 6.673.000
de afiºe, diagrame, lozinci, 2.725.000 placate
colorate, 28 milioane de fluturaºi, 8.600.000 de
caricaturi la adresa partidelor burgheze. Pe de altã
parte, manifestãrile electorale erau însoþite de 800
echipe de teatru, 397 echipe artistice, 779 coruri,
253 fanfare, 45 orchestre, 160 echipe de dans, 47
de caravane cinematografice. Este de la sine
înþeles cã echipele de amatori, care se produceau
în spectacole, transmiteau un mesaj orientat
exclusiv împotriva fasciºtilor ºi reacþionarilor
burghezi. Deºi în þarã nu existau studiouri
cinematografice, pentru filme documentare s-au
realizat filme agitatorice, precum De vorbã cu
fraþii mei plugari, Pãþania lui Ion Pãun, Recruþii,
Votãm ºi noi femeile! Au mai fost realizate peste
100 diapozitive ºi 240 de matriþe a lozincii B.P.D.,
Votaþi soarele!, 500.000 insigne ale B.P.D., 280 de
fotovitrine cu realizãrile guvernului dr. Petru
Groza. (1)
Lãsând la o parte rezultatul alegerilor,
contestat de partidele istorice, trebuie sã
conchidem cã se instalase în politica româneascã,
o nouã opticã propagandisticã ºi cã o nouã
categorie profesionalã - cea a formatorilor de

opinie, a intelectualilor proletari, artiºti agitatori,
lucrãtori pe frontul ideologic - luase fiinþã. Cei
chemaþi sã ocupe mecanismul hãmesit al acestei
industrii ideologice erau oamenii de culturã,
aºadar ºi artiºtii plastici.
Peste ani, la prima ediþie din 1977 a
Festivalului Cântarea României - cu aceleaºi
scopuri propagandistice în viziunea ºi statisticile
partidului - au participat peste 2.000.000 cetãþeni,
2.500 cercuri de artã plasticã, popularã,
fotograficã, circa 30.000 membri, 5600 meºteri
populari, s-au organizat peste 4000 de expoziþii.
Preluarea experienþei istorice se fãcuse, dar cu
lipsã de elan ºi mijloace stângace. Bilanþul, deºi a
fost aplaudat, necesita crearea unui regulament
cadru al Festivalului Naþional Cântarea României.
Diferenþa consta în faptul cã aceastã maºinã
infernalã de propagandã nu mai era pornitã
numai în preajma alegerilor, acestea neconstituind
un scop în sine, alegerile pãrând a fi tranºate o
datã pentru totdeauna, prin fraudã, în 1946!
Dupã înfiinþarea Uniunii Artiºtilor Plastici, în
1950 (2), foºtii membri ai Sindicatului Artiºtilor
Plastici din România au fost convocaþi pe data de
20 octombrie 1950 sã adopte noul statut al
artiºtilor plastici care vor adera in corpore la noua
Uniune înfiinþatã cu scopul de a deveni nu un
organism de tip sindical, ci o Comisie de
îndrumare (citeºte: de reeducare a artiºtilor
plastici!). Sediul era în atelierul Zaman din Calea
Victoriei, unde artiºtii se prezentau cu schiþele ºi
proiectele de lucrãri, urmând ca acestea sã fie
îmbunãtãþite prin sugestiile furnizate de comisie.
Cei mai activi membri ai comisiilor de îndrumare
au fost ªtefan Szönyi, Jules Perahim, Gheorghe
Labin, Victor Krausz, Maria Constantin, Tia Peltz,
Titina Cãlugãru, etc. Primul preºedinte al U.A.P. a
fost Boris Caragea, iar secretar general Gheorghe
Labin, care au condus Uniunea pânã în anul 1957.
În acelaºi timp, pe dealul Mitropoliei se înfiinþa
un atelier unde artiºtii bãtrâni, maeºtrii, trebuiau
sã înveþe exigenþele noii metode dupã o curriculã
a învãþãmântului sovietic pânã la apariþia primei
generaþii de artiºti plastici, absolvenþi ai noilor
Institute Superioare de Artã, create la Bucureºti,
Cluj ºi Iaºi.(3) În mod obligatoriu, studenþii
urmau studiul sârguincios al metodei realismului
socialist sovietic, cu însuºirea preceptelor
jdanoviste, aplicând o nouã concepþie „materialistºtiinþificã” în elaborarea operei de artã. Aceasta se
întemeia nu pe studiul de atelier sau pe cercetarea
operelor din muzee - aceste opere neavând
corespondent „în realitate” - ci pe „cercetarea”
nemijlocitã a realitãþii patriei, pe „documentarea
la faþa locului”, ca singura metodã sigurã de a
pãtrunde ºi transmite, prin creaþia plasticã,
adevãrul. „Obiectivismul” filozofic, oricât ar pãrea
de „empiric”, a fost socotit baza îngustã pe care
evolua artistul, eliminându-se ca factori
potenþatori ai creaþiei imaginaþia, visul, suprarealitatea. Virtualitatea - ca unul din pilonii pe
care se sprijinea mintea artistului - a fost
înlãturatã, fiind apreciatã ca irelevantã, sediu al
plãsmuirilor ºi nãscocirilor mincinoase, incapabile
sã provoace trãirea esteticã, dar, mai ales,
elanurile mobilizatoare, convingerile politice ºi
voinþa creatoare a maselor.(4)
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Modelele din istoria artelor, atâtea câte mai
rãmãseserã dupã trierea lor atentã de specialiºtii
regimului, nu erau de preferat, întrucât, potrivit
teoriei marxiste, provocau pastiºa ºi erau departe
de a avea forþa de convingere a realitãþii. Locurile
ºi obiectele poetice ale realului - peisajele cu
pãduri, ape, munþi, insolitul ºi neprevãzutul
jocului atmosferic, luminile, umbrele, culoarea atât de dragi picturii tradiþionale româneºti - erau
izgonite din repertoriul subiectelor pentru cã
propuneau relaxarea, atitudinea contemplativã,
convocau subiectul la o stare neparticipativã,
moralmente opusã intenþiilor noilor comanditari.
Reflexivitatea nu era de dorit, analizele disociative
ale realului, profunzimile psihologice, stãrile de
revelaþie contemplativã trebuiau înlocuite printr-o
atitudine naivã de acceptare a adevãrului relatat,
prin adeziunea radicalã, imediatã la mesajul
operei, uºor de perceput, imposibil de contestat.
Marea luptã a artiºtilor era descoperirea
„tipicului” - un fel de esenþã vie sãlãºluind în
fiecare realitate tangibilã, un „spirit” al locului ºi
al obiectelor care revela ºi rãspândea peste
privitor esenþa combativã a teoriei marxiste, din
aceasta decurgând apoi toate temele ºi ideile
propagandei de partid care urmau sã se producã
prin opera de artã. Conceptul despre tipic a
înlocuit metafora poeticã cu scheme, simboluri ºi
alegorii sãrace, lipsite de polivalenþã lexicalã, care,
în cele din urmã, vor eºua în opusul a ceea ce
spera partidul: deveneau ele însele forme fade,
fãrã fond, amplificând redundanþa, rezistenþa la
comunicare, devenind, finalmente, construcþii...
formaliste. Extragerea din realitate a unui model
peste care sã se suprapunã, pânã la identitate,
schemele propagandistice descãrnate, aluziile seci,
formulate sentenþios, ca niºte lozinci, au început
sã abunde în opere, proliferând buruienos, pe
linia acestei minime rezistenþe, din scolasticã
opera devenind ºcolãreascã. „Mitul” accesibilitãþii
a produs adevãrate rezumate simpliste ale firii
artistice, aceasta fiind silitã sã producã fãrã forþa
ei interioarã care trebuia sã fie datã tocmai de
originalitatea artisticã. Pe aceastã linie, lucrãrile de
artã se multiplicau, devenind cópii ale cópiilor ºi
ºabloanelor din ºcoalã, învederând „prototipuri”,
prin deformãri anatomice grosolane, în cãutarea
exacerbatã a unui monumentalism fad, anti-estetic
ºi neemotiv.
Portretistica propune adevãrate serii stilistice
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care au ca punct de origine mâna „forte” a
profesorului, fãrã reverberaþii emoþionale,
impersonale, semnate apoi de generaþii întregi de
creatori a cãror „orginalitate” ºi „stil propriu” nu
pot fi descifrate numai dupã semnãturã.
Încãrcarea acestor chipuri cu atributul de eroi a
eliberat accesul într-un Panteon în care demnitatea
ºi spiritul de sacrificiu - trãsãturile eterne ale
spiritului eroic - se bãlãcesc, la un loc cu
rudimentarul, minciuna nesãbuitã, grandomania
superfluã ºi stupefiantã. Din acest motiv, apariþia
contrapuncticã în anul 1977 a portretelor de eroi
ai lui Ion Nicodim a produs atâta vâlvã,
rãsturnând cliºeele despre un prototip uman de o
manierã dezarmantã, echivalând cu o ieºire din
labirint. Aºezând în faþa omului oglinda artei,
înlãturând savantlâcurile complezente, erorile
„care dau bine”, lauda complice, vanitãþiile,
gogoºeria subumanã îngâmfatã, acesta a lãsat, „în
mod realist”, sã curgã adevãrul grotesc ºi
mizerabil care aparþine totuºi condiþiei umane,
dincolo de discursurile ipocrite despre frumuseþea
omului exaltatã de pictorii proletcultiºti.
„Fabrica de imagini” a început sã funcþioneze
cu o febrilitate exaltatã dupã ce s-a descoperit
„tehnologia” taberelor de creaþie pe marile
ºantiere ale patriei, amplele „cãlãtorii de
documentare” în toate acele locuri unde „se
ctitorea” ceva. Sau, altceva! Varianta
reportericeascã, relatarea obiectivã, dar...
entuziastã, producea râuri-râuri de imagini din
cele mai diverse locuri din þarã, chipuri de eroi
stahanoviºti sau þãrani cooperatori transfiguraþi de
emoþie la gândul generos al abandonãrii
pãmânturilor lor Gospodãriei Agricole Colective.
Schele, viaducte, cãi ferate, tractoare, hale
industriale, chipuri de carton stãruind încruntate
deasupra maºinilor-unelte, strunguri ºi freze care
funcþionau „rangheþ” (denumire onorificã datã
unei celebre fabrici de maºini unelte din Arad,
dupã numele eroului comunist ilegalist, Iosif
Rangheþ), stâlpii de înaltã tensiune, barajele,
cantina colectivei, crescãtoria de pui, „gãinãriile”
avicole ale epocii, clubul sãtenilor, tractoarele ºi
ciopoarele de adolescente cu sapele pe umãr
alergând entuziaste ...sã se dea pe brazdã,
grãdiniþele doldora de kinderi gãlãgioºi, livezile
gemând de rod, studenþi docili ºi serafici, cu
braþele încãrcate de cãrþi marxiste ºi profesori
înalt responsabili de misiunea lor, cu trãsãturi
aspre de ilegaliºti, studiind, cu o minã afectatã,
conþinutul eprubetelor în care tocmai laboranþii
descoperiserã secretele fabricãrii aurului, fãcând
un pact cu diavolul. Un aur care curgea de pe
ogoare, din grãdini, din sonde, din fabricile de
cãrãmidã ºi combinatele zootehnice, dar mai
presus de toate, aurul strâns pic cu pic, strop cu
strop (spic cu spic, patriei snop) din sudoarea
clasei muncitoare, pentru a umple buzunarele fãrã
fund a unor privilegiaþi. Portrete de fraieri!
Lozinci scânteind inteligent - ca Becul lui ILICI
- ºi fluvii de oameni amãgiþi, artiºtii fiind
consideraþi experþi ai manipulãrii, creatorii acestei
lumi fictive, picurând din vârful pensulei sau al
daltei licoarea vrãjitã care îmbãta sufletele. Orice
ungher de atelier îºi aducea contribuþia la
confecþionarea, pe hârtie, a acestei mãreþe epopei,
dar, în acelaºi timp, ºi necruþãtoare dovezi ale
înºelãtoriei publice de proporþii naþionale.
Douãzeci de ani - cât a funcþionat - acest
„combinat de imagini” a umplut rafturile
depozitelor din muzeele-ctitorii ale epocii
socialiste. Teancuri de desene, stive de gravuri în
tiraje de masã erau achiziþionate de stat ºi
redistribuite muzeelor ºi instituþiilor publice, un
patrimoniu pasiv, mortificat, care, în cele mai
multe cazuri, nu a mai fost folosit din clipa
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achiziþionãrii lui. Aceste opere, multe dintre ele
nelipsite de calitãþi artistice, au apãrut în procesul
de reeducare sau de educare al artiºtilor, cu
scopul de a stârni creativitatea lor pentru a
produce marile capodopere ale proletcultismului.
Nu s-a întâmplat aºa! Ele s-au constituit într-o
imensã masã de artefacte documentare, fãrã sã-ºi
fi îndeplinit niciodatã misiunea lor militantã,
statul comunist trecându-le la capitolul „pierderi
planificate”... Un alt concept aberant al epocii!
Parcã, dacã erau planificate, acestea nu mai erau
pierderi! Au fost plãtite cu bani buni, servind ca
un fel de mitã pentru artiºtii atraºi sã devinã
exponenþi ai regimului. Pierderile planificate, un
capitol din bugetul statului comunist, care hrãnea
vocaþia de Mecena a discursului statal despre sine
însuºi, poleindu-se într-o luminã de aur!
Prãbuºirea ulterioarã a instituþiei dreptului de
autor, prin accesul la „proprietatea publicã,
neîngrãditã” a internetului ºi lipsirea artiºtilor de
recunoaºterea onestã a unei meserii vocaþionale
care s-a legitimat de secole.
Noþiunea însãºi de artist s-a depreciat în
aceastã perioadã, prin atestarea lui
funcþionãreascã ca propagandist al regimului,
cetãþean hrãnit din banul public, autorizat sã
expunã public propriile lui minciuni gogonate,
acest blestem nefericit etalându-l cu seninãtate
orgolioasã, galonat de diplome ºi tinichele
sunãtoare. Adevãraþii artiºti au rãmas stingheri,
înnotând în aceastã magmã ipocritã,
autoconstruindu-se fiecare sub greutatea propriilor
drame existenþiale, a problemelor de conºtiinþã ºi
a propriei lor experienþe artistice.
Trebuie sã nuanþãm aceastã stranie ºi
compromiþãtoare experienþã a artistului român, pe
care putem s-o tratãm ca pe o boalã de tinereþe, o
asuprire vremelnicã, de sub care s-a eliberat
fiecare mai repede sau mai târziu. Efectul acesta
caleidoscopic, susþinut prin atâtea spirite, a lãsat
mii de documente despre trista istorie a
comunismului românesc care aduce omului
simplu sau sofisticat din epocã o cernitã nobleþe.
Barbaria acestei viforniþe nu se poate înþelege mai
bine decât dacã rememorãm o glorioasã „acþiune
educativã” din epocã prin care scaunele ºi
mobilierul Biedermeier dintr-unul din conacele
din judeþul Cluj au fost zvârlite afarã, în ploaie,
pentru a face loc, în noul sediul al Gospodãriei
Agricole Colective, unei expoziþii de graficã
militantã, sub privirile uimite ºi îngândurate ale
sãtenilor.

Sute de artiºti au mimat convingeri care nu
erau ale lor, dovedind un „realism politic” natural,
dar au fost printre ei ºi adepþi adevãraþi, inºi
având convingeri socialiste solide, care, din
pãcate, s-au simþit batjocoriþi în credinþa lor, prin
modul aiuristic cu care s-au tratat în epocã
problemele adevãrate ale artei militante. Sunt
multe spirite de reabilitat printre artiºtii epocii,
sunt multe opere care zac de-a valma în
depozitele muzeelor, decãzute de la statutul lor
de opere de artã, sub decizia superficialã ºi
diletantã a autoritãþilor. O simplã înºiruire de
nume lasã sã se înþeleagã amploarea unui
fenomen ºi urgenþa reabilitãrilor antume sau
postume: Gheorghe Achiþenie, Gheorghe Adoc,
Agricola Lidia, Andrássy Zoltán, Aurel Aniþei,
Corneliu Baba, Constantin Baciu, Baillayre
Ceglotoff Tania, Sonia Barcianu Petraºcu, Mircea
Bãlãu, Sabin Bãlaºa, Bene Iosif, Gheorghe Boþan,
Eva Cerbu, Vasile Celmare, Gheorghe Cernãianu,
Gheorghe Chiriac, Marcel Chirnoagã, Lucia
Cosmescu, Constantin Costa, Ioan Cott,
Alexandru Cristea, Anatolie Cudinoff, Fekete
Iosif, Mihail Gion (Mihail G.Ion), Feszt Ladislau,
Fackner Kremper Hildegard, Erdös Paul, Emilia
Dumitrescu, Drocsay Imre, Vasile Dobrian,
Cornelia Daneþ, Simion Iuca, Gheorghe Labin,
Corina Lecca, George Leolea, Litteczky Krausz
Ilonka, Ethel Lucaci-Bãiaº, Lidia Macovei,
Hortensia Puia Masichievici, Natalia MateiTeodorescu, Matyas Iosif, Max H. Maxy, Lidia
Mihãescu, Fred Micos, Elvira Micos, Theodora
Moisescu-Stendl, Molnar Iosif, Paula Adina
Moscu, Nagy Abodi Béla, Nagy Erwin, Nagy
Imre, Lidia Nancuinschi, Gheorghe Naum, Tiberiu
Nicorescu, Mircea Olarian, Iulian Olariu, Marcel
Olinescu, Gheorghe Ivancenco, Victor Ivanoff,
Alexandra Popa Jalea, Aurel Jiquidi, George Juster,
Kaindl Anton, Kazar Vasile, Klepper Paar
Hildegard, Lucia Hãlãucescu, Stelian Panþu, Vasile
Paulovics, Tia Peltz, Mariana Petraºcu, Vasile
Pintea, Angi Petrescu Tipãtescu, Poch Albert,
Alexandru Pohrib, Ioan Petrovici, Eugen Popa,
Mariana Popa, Pallos Jutta, Iustina Popescu, Nichi
Popescu, Vasile Pop Silaghi, Xenia Eraclide-Vreme,
Leon Vreme.
(1) cf. Victor Frunzã, Istoria comunismului în
România, pag. 289-290.
(2) prin Decretul 349 din 20 august 1949 se
înfiinþa Fondul Plastic, care avea sã ia locul Casei
compozitorilor, pictorilor ºi sculptorilor, înfiinþatã
în 1940 ºi care reprezenta asigurarea socialã a
membrilor sãi. Orientarea noii instituþii era
prevalent ideologicã. Rostul întâi al acestei
instituþii era sã satisfacã necontenitele nevoi ale
partidului pentru materiale propagandistice, de
pavoazare, portretele dascãlilor comunismului,
eºarfe, steaguri, lozinci, placate realizate industrial
dupã fotografii cu bidineaua. Treptat, locul
acestora a fost luat de obiectele decorative pentru
cadouri oficiale sau pentru comerþ, decoruri,
costume, vestimentaþie, apoi toate comenzile
statului se derulau prin intermediul Fondului
Plastic, inclusiv achiziþiile de lucãri ale artiºtilor
plastici, fondul devenind componenta lucrativã,
comercialã, prin care se organiza activitatea
artisticã, mai ales de la apariþia Uniunii Artiºtilor
Plastici din România prin Decretul 226 din 25
Decembrie 1950.
(3) cf. Radu Ionescu, Uniunea Artiºtilor
Plastici din România. 1921, 1950, 2002, Editura
U.A.P., Buc., 2003.
(4) vezi Realismul socialist, în Bazele esteticii
marxist-leniniste, Ed. Politicã, Buc., 1960, dupã
traducere sovieticã.
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religie
theologia socialis

Ortodoxia ºi criza (VIII)

S

Radu Preda

crisoarea pastoralã din octombrie 2010 a
Sinodului Bisericii Ortodoxe din Grecia pe
tema crizei financiare, economice ºi sociale
prin care trece þara propune ºi soluþii. Dupã ce a
identificat cele douã crize care se suprapun în
fapt: cea financiarã propriu-zisã, când se consumã
mai mult decât se produce, ºi cea spiritualã, când
viaþa îºi pierde sensul din cauza predominanþei
aspectelor materiale, criticând “negustorii de
popoare”, clasa politicã ºi pe propriii credincioºi,
recunoscând însã deschis ºi responsabilitatea care
îi revine, textul avanseazã soluþii specifice, adicã
bisericeºti.
Soluþia genericã este una care la prima vedere
nu are prea multe în comun cu o crizã care la
rândul ei este doar aparent financiarã, oarecum
tehnicã, dincolo de virtuþile personale: “Vã
spunem cã Biserica are antidotul modului de viaþã
consumerist ºi acesta este asceza [subliniere în
original, n.n.]. ªi dacã consumul este sfârºitul,
pentru cã este o viaþã fãrã sens, asceza este drumul, pentru cã duce la o viaþã cu sens. Asceza nu
este privarea de plãcere, ci îmbogãþirea vieþii cu
sens. Este antrenamentul atletului care îl conduce
la competiþie ºi la medalie, iar aceastã medalie
este viaþa care biruieºte moartea, viaþa care se
îmbogãþeºte cu dragoste. Asceza este drumul libertãþii, ieºirea din sclavia inutilului care astãzi ne
înjoseºte.” Lectura spiritualã a crizei actuale are în
centrul ei constatarea cã ceea ce se produce
datoritã imoralitãþii, a lipsei de eticã profesionalã
ºi în absenþa preocupãrii pentru binele comun, nu
poate fi depãºitã cu adevãrat decât prin remedii
care ajung la rãdãcinã, la cauza ultimã. Or, dacã
sistemul financiar, clasa politicã ºi simplii cetãþeni
nu trag nicio concluzie normativã dupã aceastã
crizã, repetarea ei va fi inevitabilã. Altfel spus,
ciclicitãþii crizelor îi corespunde o ciclicitate a
demisiei etice, una condiþionând-o pe cealaltã. De
fapt, cum se aratã lucrurile, bãncile nu sunt dispuse sã înveþe prea mult din criza pe care au
provocat-o, deciziile luate pânã acum (Basel III)
fiind invers proporþionale cu rãul pe care ar trebui
sã îl evite în viitor. Nici mediul politic nu are
forþa necesarã de a construi un consens în jurul
unor mãsuri preventive solide. Uniunea
Europeanã, la presiunile Germaniei, s-a oprit
cumva la mijlocul drumului, ceea ce este deja
ceva, dar nu totul. Mai rãmâne nivelul personal,
cel pe care teologia lui mai puþin, a ascezei, îl
poate cel mai bine ajuta. Este vorba despre schimbarea filosofiei de viaþã, a mentalitãþii de a primi
totul, indiferent de cost, de a avea înainte de a fi,
pentru a pastiºa pe Erich Fromm.
Scrisoarea pastoralã ia atitudine în paragraful
urmãtor faþã de agenda politicã localã atunci când
afirmã: “Ne neliniºteºte situaþia Educaþiei noastre,
pentru cã sistemul educaþional actual se
raporteazã la elev nu ca la o persoanã, ci ca la un
calculator electronic, ºi singurul lucru pe care îl
face este sã îl „încarce” cu materie, neinteresânduse de întreaga sa personalitate, ºi de aceea copiii
noºtri cu îndreptãþire se împotrivesc. De aceea
suntem neliniºtiþi în privinþa proiectului Noului
Liceu care se pregãteºte. Manualele ºcolare se
scriu, într-adevãr, cu rãspunderea guvernului, dar
conþinutul lor îl vizeazã ºi pe ultimul cetãþean
grec care aºteaptã de la Biserica sa sã îi facã

cunoscut cu putere ºi glasul ei smerit.” Se vede
cum pe fundalul crizei, a bugetului de austeritate,
reforma sistemului educaþional ridicã o seamã de
chestiuni faþã de care Biserica nu poate rãmâne
indiferentã. Este motivul pentru care ea pledeazã
pentru deschiderea parohiilor spre tineri ºi din
punctul de vedere al dimensiunii formative dãtãtoare de sens, adicã de acel ceva pe care ºcoala
publicã nu mai ºtie/vrea sã îl mijloceascã:
“Înþelegem cã toate parohiile noastre trebuie sã
devinã spaþii ospitaliere pentru tinerii noºtri, aºa
cum sunt deja destule dintre ele, în care mulþi
tineri gãsesc refugiu în cãutarea lor de sens ºi de
speranþã.”
Semnatarii textului reitereazã partea de
responsabilitate care le revine: “ªtim cã cereþi de
la noi, pãstorii voºtri, o Bisericã eroicã, plinã de
vigoare, care sã aibã cuvânt profetic, ºi mai ales
un cuvânt pentru tânãrul contemporan. Nu o
Bisericã secularizatã, ci una sfinþitã ºi sfinþitoare,
o Bisericã liberã, pãstorind cu autoritate spiritualã
poporul sãu, fãrã a se teme sã ia poziþie faþã de
sistemul viclean al acestei lumi, chiar dacã
împotrivirea ei ar conduce la prigoanã ºi martiriu.” Este, iarãºi, un apel adresat de data aceasta
propriei conºtiinþe preoþeºti ºi episcopale. Doar
bazatã pe aceastã conºtiinþã, înrãdãcinatã în
Evanghelie, Biserica poate oferi prin comunitatea
de credinþã un spaþiu alternativ la nebunia lumii,
un loc dinspre care sã porneascã terapia, fie ºi
parþialã, a societãþii: “Biserica este singurul organism care poate sã stea nemijlocit alãturi de om ºi
sã îl sprijine. Bisericã însã suntem cu toþii – ºi
aceasta este puterea noastrã ºi puterea ei. La unitatea dintre pãstori ºi popor þintesc negustorii de
popoare, încercând sã o submineze. Ei ºtiu cã
dacã vor „pierde” pãstorul, cu uºurinþã se vor
risipi oile ºi le vor putea supune. Istoria ne învaþã
cã acolo unde s-a luptat împotriva lui Dumnezeu,
de fapt înjosirea omului era scopul final.”
Dincolo de bani, ceea ce se pierde într-o crizã
precum cea pe care o traverseazã Grecia, dar ºi
alte state europene, este demnitatea persoanei
umane. Mãsurile de austeritate lovesc înainte de
oricine pe cei oricum vulnerabili, lipsiþi de
resurse. Mai mult, volumul mare de împrumuturi
pe termen lung afecteazã generaþiile viitoare care
vor trebui sã le plãteascã. Este motivul pentru
care scrisoarea pastoralã pune în centrul reflecþiei
sale chestiunea omului aflat în pericolul de a se
transforma în “victimã colateralã” a statului ºi a
sistemelor financiare: “Întruparea lui Dumnezeu
este cea mai mare recunoaºtere a persoanei
umane. Biserica nu se opune guvernãrii, ci acelora
care, profitând de guvernare ºi ascunzându-se în
spatele puterii, lucreazã sã vã fure nãdejdea.
Aduceþi-vã aminte cã, potrivit mai multor specialiºti în economie, prezenta crizã este fabricatã,
urmãrindu-se de cãtre anumite forþe doar controlul mondial, nu iubirea de oameni.” Sigur,
tonul direct ºi trimiterea genericã la “anumite
forþe” pot pãrea exagerate, dar în contextul lipsei
de transparenþã a celor care au cauzat criza,
punerea pe seama lor ºi a altor interese este legitimã.
Solidaritatea Bisericii cu umanitatea în suferinþã este, aºa cum ºtim, o consecinþã nemijlocitã a
întrupãrii lui Dumnezeu în istorie, fapt care dã
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Creºtinismului un profil social unic în felul sãu.
Refuzând ispita evazionismului spiritual, Biserica
se simte obligatã sã nu scape din vedere, aþintitã
fiind spre eshaton, adicã spre timpul dincolo de
timp, ceea ce se petrece în prezent. Scrisoarea pastoralã accentueazã aceste aspecte esenþiale ºi
întãreºte exemplar rolul social-teologic al parohiei:
“Biserica lui Hristos are un mesaj pentru actuala
situaþie pentru cã nu a încetat sã fie parte a lumii
ºi parte a istoriei. Ea nu poate îngãdui niciun fel
de nedreptate, fiind în acelaºi timp datoare sã fie
gata pentru mãrturisire ºi martiriu. ªtim cã
oamenii de lângã noi suferã de foame, se aflã în
sãrãcie, se sufocã economic, iar deznãdejdea de
multe ori stãpâneºte inima lor. Cunoaºtem acest
lucru pentru cã prima lor oprire în cãutarea speranþei este biserica de lângã casã, parohia. Scopul
ºi lupta noastrã este de aceea ca fiecare parohie sã
devinã centrul de unde activitatea pastoralã sã
îmbrãþiºeze întreaga societate localã respectivã. //
Intenþia noastrã este sã þinem sub observaþie
problemele sociale cu scopul de a urmãri
îndeaproape ºi de a preîntâmpina metodic problemele pe care le creeazã prezenta crizã. Scopul
nostru este sã dezvoltãm lucrarea de asistenþã
socialã a fiecãrei parohii, în aºa fel încât sã nu
mai existe nici mãcar un om care sã nu aibã o
farfurie de mâncare. Cunoaºteþi ºi dumneavoastrã
cã în aceastã privinþã Biserica realizeazã o lucrare
uriaºã. Cunoaºteþi acest lucru, pentru cã mulþi
dintre dumneavoastrã sprijiniþi voluntar acest
efort al parohiilor voastre ºi îl susþineþi economic.
Vã chemãm aºadar sã staþi aproape fiecare de
parohia voastrã, ca sã înfruntãm împreunã aceste
momente grele.”
Finalul Scrisorii pastorale din octombrie 2010
a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Grecia se
încheie într-un ton ferm ºi dãdãtor de speranþã:
“Poporul nostru a trecut ºi altãdatã prin sãrãcie ºi
foame, dar a îndurat ºi a biruit, pentru cã atunci
avea alte perspective. Mulþi dintre noi putem sã
ajutãm pe unul ºi unul pe mulþi. Dumnezeu nu
ne-a dat duh de fricã, ci de putere ºi de dragoste.
Cu acest duh, adunaþi în jurul Bisericii, care este
marea noastrã familie, vom scoate la ivealã
greºelile noastre, corectându-le, vom cãuta sensul
vieþii în dragoste ºi astfel vom ieºi din acest ceas
greu al istoriei.”
Notã: traducerea scrisorii pastorale a fost
fãcutã de Mihail Ilie.
Sursele textului în greacã:
http://www.zoiforos.gr sau
http://www.inews.gr/152/olo-to-keimeno-toufylladiou-pros-to-lao-tis-ieras-synodou-tis-ekklisiastis-ellados.htm, accesate la 1 ianuarie 2011.
Sursa traducerii româneºti: http://razvancodrescu.blogspot.com, accesatã la 1 ianuarie
2011.
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Labirint, - tapiserie

Alexandra Herþa

NR.
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flash meridian

Lumea lui John Irving
Virgil Stanciu

R

omancierul ºi scenaristul american John
Winslow Irving (la naºtere, John Wallace Blunt),
nãscut în 1942, ocupã un loc de frunte printre
scriitorii „de mâna a doua” ai generaþiei sale. Dupã
fulminantul succes dobândit de The World According
to Garp (Lumea vãzutã de Garp), cel de al patrulea
roman al sãu (1978, versiune româneascã de Irina
Horea), el n-a mai reuºit sã publice o carte care sã
întruneascã atât aprecierea criticilor, cât ºi aprobarea
publicului larg, deºi câteva dintre scrierile sale – A
Prayer for Owen Meany (O rugãciune pentru Owen
Meany, 1989) sau A Widow for One Year (Vãduvã pe
timp de un an, 1990) s-au vândut ca pâinea caldã,
fiind ºi prompt ecranizate. Proza lui John Irving se
caracterizeazã, de la un roman la altul, prin
tratamentul vag persiflant aplicat unor teme serioase
(chiar grave), prin amestecul savant, în doze exact
calculate, a comicului cu tragicul, ducând la efecte de
teatru elizabetan, prin alternarea încordãrii cu
momente de respiro comic. Irving scrie cu precãdere
despre Noua Anglie, împletind istoria unei familii –
sau a unui protagonist singular – cu referiri la
dinamica socialã ºi la mutaþiile pe care le suferã
personajele duse de valul istoriei. Scrisul ºi oamenii de
condei ocupã un loc central în opera sa, fiind, evident,
o preocupare permanentã a autorului, încã de când a
studiat scrisul creator la Writer’s Workshop de la
Universitatea din Iowa, condus de Kurt Vonnegut Jr..
La fel ºi sportul, îndeosebi luptele libere – Irving le-a
praticat, fiind ºi antrenor secund al echipei de
wrestling a Phillips Exeter Academy din New
Hampshire. Alte personaje cu rol simbolic din
universul sãu ficþional sunt mamele singure, vãduvele
tinere, relaþiile sexuale dintre bãrbaþi tineri ºi femei
mai coapte, mutilarea ºi automutilarea, crima etc. Este
un univers foarte bine individualizat prin subiectele
mai rar frecventate ºi maniera ºocantã în care se
dezvoltã ele, prin diversitatea ºi excentricitatea
personajelor, inclusiv ale celor secundare – o lume
shakespearianã îi populeazã romanele, de la
universitarii inhbaþi pânã la trepãduºii lumii literare, de
la cutezãtoarele feministe americane pânã la
prostituatele din Viena, de la figurile dickensiene de
dascãli bãtrâni, pânã la tineretul anarhic ºi protestatar.
Insuflându-le, aparent cu mare uºurinþã, o viaþã
proprie, Irving îi prezintã pe toþi aceºti oameni cu o
blândã înþelegere, coloratã de o abia simþitã ironie. Nu

putem sã nu remarcãm ingineria ascunsã a romanelor
sale, modul perfect, aproape implacabil, în care
întâmplãrile se leagã în verigile perfect îmbinate ale
unui lanþ cauzal, în aºa fel încât orice gest, cât de
neînsemnat, ascuns în multitudinea de fapte, va
declanºa peste câteva zeci de pagini o adevãratã
cascadã de consecinþe, de cele mai multe ori tragice.
Relativ recent (2009), John Irving a publicat un
nou roman (primul dupã Until I Find You, din 2005):
Last Night in Twisted River (Asearã la Twisted River),
al cãrui personaj principal este, dupã cum subliniazã
critica, „un romancier cu o carierã ce o urmeazã pas
cu pas pe a lui Irving”. Last Night in Twisted River,
scrie Giles Foden în The Guardian, e doldora de
remodulãri: de evenimente din alte romane ale lui
Irving, de elementele de bazã ale tradiþiei literare
americane aspre, asociatã cu spiritul de frontierã.
Western, roman în roman, saga de familie – toate se
împletesc într-un torent epic complex, pe alocuri greu
de urmãrit, purtându-l pe autor aproape de kitch-ul
narativ, pe care, însã – ca ºi în alte romane – îl ºtie
evita cu dibãcie, dupã ce i-a folosit forþa de atracþie.
Romanul se petrece într-o tabãrã de tãietori de lemne
din nordul statului New Hampshire, în anii 1950. În
urma unui accident în cursul cãruia Danny ucide fãrã
sã vrea o fatã, el ºi tatãl sãu, Dominic, se hotãrãsc sã
pãrãseascã tabãra ºi regiunea, de frica ºerifului, care le
purta sâmbete ºi avea sã-i acuze cu certitudine de
crimã. Astfel începe aventura lor, care-i va purta prin
tot nordul american ºi canadian ºi de-a lungul unei
vieþi, pânã când Danny, care doreºte sã devinã
romancier, gãseºte, în finalul cãrþii, fraza potrivitã
pentru deschidere, exact fraza cu care începe romanul
lui Irving. Metaficþiune, intertextualitate, punere în
abis ... dar pe fondul unor aventuri cât se poate de
veridice ºi al unei realitãþi demult apuse ...
Sãptãmânalul francez Le Nouvel Observateur i-a
luat romancierului John Irving un interviu, cu prilejul
lansãrii variantei franceze a romanului, la Seuil.
Spicuim din acest material:
Noul Dvs. roman demareazã în nord-estul Statelor
Unite, în anii 1950. S-ar pãrea cã aveþi o anumitã
nostalgie faþã de respectiva epocã.
În Statele Unite a existat întotdeuna o nostalgie
pentru epoca pionierilor. E o mitologie romanticã, în
care ne bãlãcim din copilãrie. La început, descriu
condiþiile de viaþã foarte dure ale tãietorilor de lemne
în unul dintre satele din New Hampshire care trãiau

(urmare din pagina 11)

– Prietenia se manifestã în foarte multe feluri.
Mai întâi printr-o încredere ºi rezistenþã în timp,
atât la bucurie, cât ºi la necaz. Sunt douã moduri
esenþiale când îþi simþi prietenii, când eºti fericit ºi
când eºti trist. În rest, plutim pe apele liniºtite ale
vieþii. Cu Alexandru Vlad, cu tine. Am rãmas
prieteni de atâta vreme!

au fost, sunt scriitori: unul a fost regretatul
Radu Sãplãcan, celãlalt, Ioan Groºan, a scos anul
trecut, un roman aºteptat îndelung, precum
volumul tãu de poeme. Faptul cã le dedici acestor
prieteni poeme, înseamnã cã ai un mod special de
prietenie. Cum înþelegi prietenia, Ion Mureºan?
– Acum trebuie sã privim la modul realist. Eu
sunt un om trecut de 50 de ani. De obicei,
prieteniile se fac, se leagã în adolescenþã, la tinereþe.
La vârsta asta mi-e greu sã fac noi prietenii ºi nu
risc ºi nu am puterea sã pierd prietenii pe care i-am
avut. Apoi, mã apucã o tristeþe uriaºã vãzând cã
unii dintre prieteni au dispãrut, se rãresc pe cale
naturalã, cazul lui Radu Sãplãcan, Virgil Mazilescu –
alt mare prieten al meu ºi, aºa, te apucã o mare
nostalgie dupã prietenii care s-au dus, se
împuþineazã, de fapt, comoara, avutul din suflet.
– Care este substanþa acestei comori? Cum se
manifestã ea în viaþa ta, zi de zi?
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– Da, de multã vreme!
– ªi nu aº spune cã au fost vremuri uºoare cele
prin care am trecut.
– Uite, spui un lucru pe care, într-adevãr, l-am
simþit ºi eu, chiar legat de Radu Sãplãcan. A cãrui
dispariþie prematurã n-a durat mult. Se întâmplã,
din senin, sã o resimt acut ºi nu pentru faptul cã,
da, îmi dãdea sã-i citesc textele atât de concise, ci
pentru cã am sentimentul apãsãtor al absenþei.
– Am fost recent la Bistriþa, unde l-am
comemorat pe Augustin Frãþilã, cantautor ºi foarte
bun poet. Am vorbit despre el, dispãrut anul trecut

pe atunci numai din comerþul cu lemn. Aproape cã
am adoptat stilul western, un gen care este, mi se
pare, cea mai mare contribuþie americanã la domeniul
cultural. Oricum, descriu un mod de viaþã care a
dispãrut cu desãvârºire.
Cartea începe în anii 1950 ºi povesteºte aproape
ºaizeci de ani de istorie americanã. La început, ai
impresia cã ai fost proiectat în secolul XIX, iar la
sfârºit, este 11.09.2001. Nu v-aþi temut, înainte de a vã
lansa într-un proiect atât atât de vast ºi de complicat,
cã vã veþi pierde în el?
Este motivul din care actualitatea, în cartea mea,
nu o ia niciodatã înainte acþiunii propriu-zise. Dar
eveniumentele politice ºi sociale, oricât de importante
ar fi, nu ies niciodatã din planul secund. Am încerc sã
nu utilizez decât imaginile cele mai cunoscute ale
istoriei noastre, imagini de arhivã, care au fãcut
încojurul lumii. Asta, ca sã arãt cã totul se consumã
cu o vitezã uluitoare, cã ºi cele mai proaspete ºtiri se
învechesc exact în momentul când devin titluri cu
litere de o ºchioapã în ziare. Trecerea timpului a fost
întotdeauna forþa motrice a romanelor mele. Timpul
este personajul principal al operei mele, în mai mare
mãsurã decât oricare erou, oricât de popular.
Imaginile se uzeazã, timpul trece, naþiunile sunt în
declin ...
Totul se leagã, bineînþeles. În cazul Statelor Unite,
este flagrant. În ultimii cincizeci de ani, actualitatea a
fost acceleratã, iar aceastã accelerare este ºi ea un
factor de declin. Eu sunt, înainte de toate, romancier,
ºi ceea ce mã intersezã este structura naraþiunilor
mele, personalitatea eroilor. Ficþiunea mã pasioneazã
cel mai mult. Interesul meu pentru evenimentele
politice ºi de altã naturã este destul de limitat. Ele
sunt prezente în cãrþile mele, dar oarecum ca un
televizor deschis într-un colþ, care difuzeazã non-stop
ºtiri, fãrã sã asculte cineva. De ce? Poate fiindcã m-am
înºelat adesea în previziunile mele politice. Când am
scris The World According to Garp, credeam cã tema
cãrþii, intoleranþa sexualã, respingerea diferenþelor de
gen, nu va mai fi, în curând, actualã ºi cã efectele pe
care le-ar fi putut avea romanul asupra societãþii,
constând din a face sã avanseze aceastã problemã spre
o rezolvare justã, nu se vor mai produce. Nicicum nu
m-aº fi gândit în anii 1970, când terminam The World
According to Garp, cã la 68 de ani voi trãi într-o
atmosferã ºi mai conservatoare ºi represivã decât cea
de la vârsta mea de 36 de ani.
(Cel de al treisprezecilea roman la care lucreazã
acum John Irving se va intitula In One Person – Într-o
singurã persoanã – ºi va avea ca erou un sexagenar
bisexual, William, care îºi rememoreazã ºi analizeazã
tinereþea din anii 1950-60.)

ºi am evocat un poem al lui în care spunea, superb,
„eu i-am pãzit pe cei din jur mereu, sã nu moarã”
ºi, iatã, acum toþi au dispãrut, „ca ºi când ºi-ar fi
tras plãpumioarele peste cap”. Da, la un moment
dat te simþi dezvelit, fãrã prieteni!

– În cartea Alcool sunt câteva splendide poeme
de dragoste. Sã trecem de la prietenie, la dragoste,
la iubire. Sunt douã sentimente pe care le aºezi cam
la acelaºi nivel?
– Prietenia este o relaþie de împãrtãºire, atât a
durerii, cât ºi a fericirii, chiar ºi a lucrurilor celor
mai banale, anodine din pustiul zilei. Cu iubirea e
asemãnãtor, ea este când te bucuri sau te întristezi
împreunã. A iubi inseamnã chiar a iubi lumea asta.
Iubirea este, de fapt, o poartã privilegiatã cãtre
frumuseþea lumii, cãtre perceperea ei de foarte
aproape. La Bistriþa, într-o dimineaþã, devreme, am
ieºit sã mã plimb. Era liniºte ºi totul nins. Aºa,
dintr-o datã, mi-a fost dragã lumea!
– Mulþumesc ºi sã ne vedem cu bine!
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corespondenþã din Lisabona

Ceremonia de decernare a
titlului Amicus Romaniae la
ICR Lisabona

P

Anca Doina Milu-Vaidesegan

entru al treilea an consecutiv, la Institutul
Cultural Român din Lisabona a avut loc
ceremonia de decernare a titlului onorific
Amicus Romaniae. Acesta a fost instituit spre a
distinge personalitãþile din spaþiul de rezidenþã al
instituþiei noastre, ce s-au remarcat prin susþinerea
efectivã acordatã dificilei misiuni de propagare a
culturii române în lumea lusofonã. ªi de astã
datã, ceremonia a avut un pronunþat caracter de
diplomaþie publicã, fiind apreciatã ca atare de
cãtre aleºii invitaþi, precum ºi de numeroºii participanþi la seratã. Aceasta s-a deschis cu o minunatã surprizã: la fel ca ºi la ediþia inauguralã,
Eduardo Lourenço, patriarhul filosofiei
portugheze, actualmente în etate de 88 de ani ºi
administrator onorific al faimoasei Fundaþii
Gulbenkian, a gãsit de cuviinþã sã se deplaseze
personal, spre a-i felicita pe organizatorii români
pentru iniþiativa lor. În numele laureaþilor de anul
acesta, alocuþiunea introductivã a fost rostitã de
cãtre Lidia Jorge, una dintre cele mai cunoscute
scriitoare din spaþiul de expresie portughezã.
Doamna Jorge, al cãrei volum de prozã Valea
pasiunilor – tradus în românã de Micaela
Ghiþescu – fusese lansat la ICRL în 2009, a þinut
sã depunã mãrturie cã „atunci când pe Glob se
vorbeºte despre aceastã instituþie, toþi cei care
cunosc activitatea filialei din Lisabona o apreciazã
drept una dintre cele mai dinamice din câte
România a deschis pe diverse meridiane. E
regretabil cã o asemenea activitate prodigioasã,
cunoscutã ºi elogiatã peste fruntariile lusitane, nu
e reflectatã aºa cum ar merita de cãtre mass
media din Portugalia. Dar asta este deficienþa
noastrã, nu a voastrã. Portugalia se dovedeºte
incapabilã de a rãspunde corespunzãtor ofertei
culturale propuse de dumneavoastrã. În cazul
României avem de-a face cu o imensã culturã, ce
reuºeºte sã-ºi menþinã specificul în pofida nivelãrii
globale la care suntem supuºi. Simþim cã existã o
voce particularã, a unei þãri europene, care le
oferã celorlaþi singularitatea sa. E de admirat
diversitatea iniþiativelor ICRL în varii domenii
artistice – muzicã, cinema, arte plastice, literaturã,
arte scenice – vizibilã ºi aici în aceste reuºite
tablouri.” Ultima remarcã se referea la expoziþia
plasticienei Silvia Pintilie, vernisatã cu aceeaºi
ocazie, în prezenþa tinerei artiste, discipolã a
maestrului Ion Stendl. Lidia Jorge a þinut sã
remarce calitatea operelor literare româneºti
intrate în circuitul portughez în anii din urmã, de
când ICR a pus în practicã programul de
traduceri din literatura românã pe plan
internaþional. Astfel, scriitoarea lusitanã a vorbit
în termeni familiari despre Ana Blandiana,
Norman Manea, Dumitru Þepeneag, Gabriela
Adameºteanu.
Noua „promoþie Amicus Romaniae” i-a adus
apoi la rampã pe: Maria Antónia Pinto de Matos,
directoare la Museu Nacional do Azulejo,
Joaquim Pais de Brito, director al Muzeului
Naþional de Etnologie, Fernando Ayala,
ambasadorul Republicii Chile în Portugalia,
Valeriu Turea, ambasadorul Republicii Moldova în
Portugalia, Renato Leal, adjunct al Secretarului de

Stat al Comunitãþilor Portugheze, Emílio Leite
Lopes ºi Carlos Teixeira Machado, consuli onorifici ai României la Porto ºi, respectiv, în Algarve,
Lorena Alvarado Quezada, ataºatã culturalã a
Ambasadei Mexicului, Dario Sensi, ataºat al
Departamentului Cultural ºi de Cooperare
Educaþionalã al Ambasadei Braziliei, José Preto,
avocat, Luís Machado, consultant pentru culturã,
mass media ºi relaþii publice, Roberto Moreira &
Rosemary Esteter, comisari ai Galeriei Colorida
din Lisabona, pãrinþii Joaquim Ganhão, din partea
Diocezei de Santarém, ºi Víctor Portugal, din
partea Bazilicii São Sebastião din Setúbal,
Joaquina Soares, directoarea Muzeului de
Arheologie ºi Etnografie din Setúbal, Clotilde
Câmara Pestana, directoare a Centrului de
Informaþie Europeanã Jaques Delors din Lisabona
ºi Pedro Silva de Carvalho, manager de proiecte la
compania Hotwords.
Toþi laureaþii au elogiat, în cunoºtinþã de
cauzã, activitatea de propagare a culturii române
în Portugalia întreprinsã de echipa ICRL, ce
activeazã de peste o jumãtate de an într-o formulã minimalã (Virgil Mihaiu, director, Anca
Doina Milu-Vaidesegan, directoare-adjunctã,
Roxana Ripeanu, referentã). Astfel, consulul

Lidia Jorge primind titlul onorific Amicus Romaniae

onorific al României din Algarve, Carlos
Machado, a felicitat institutul pentru „felul cum
utilizeazã cultura românã pentru a realiza o extraordinarã apropiere între poporul român ºi cel portughez. În condiþiile profundei crize actuale,
România demonstreazã prin asemenea realizãri cã
dispune de un ADN cultural capabil sa-i garanteze
viitorul.” Directoarea Centrului Jaques Delors din
Lisabona a menþionat colaborarea exemplarã dintre instituþia pe care o conduce ºi ICRL, materializatã „într-o minunatã expoziþie dedicatã stilului
art nouveau în arhitectura românã, precum ºi în
organizarea comunã a Zilei Culturii Române,
demonstrând multiple faþete ale acesteia: poesie,
o conferinþã despre latinitatea culturii române,
film, muzicã, artã culinarã.” Dario Sensi, con-
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Patriarhul filosofiei portugheze contemporane, Eduardo
Lourenço (88 de ani), împreunã cu Virgil Mihaiu,
directorul ICR Lisabona, în timpul ceremoniei de
decernare a titlului onorific Amicus Romaniae, ediþia
2011, la sediul instituþiei române din capitala
portughezã

silierul cultural al Ambasadei Braziliei, a revelat
acþiunile întreprinse de ICRL pentru extinderea
schimburilor culturale dintre România ºi imensul
spaþiu lusofon global. Dl. Sensi a exprimat emoþia
cu care brazilienii (cea mai mare comunitate de
imigranþi din Portugalia) au primit seratele
româno-braziliene organizate de cãtre instituþia
noastrã – în speþã, recitalurile din poesia lui
Murilo Mendes în combinaþie cu Medalionul dedicat jazzman-ului român Richard Oschanitzky, sau
reuºitul concert De la samba la bossa-nova cântat
în portughezã de Irina Sârbu, acompaniatã de formaþia pianistului Puiu Pascu. Diplomatul ºi-a
încheiat alocuþiunea astfel: „Ar trebui ca
autoritãþile noastre sã se gândeascã sã-i acorde lui
Virgil Mihaiu titlul Amicus Brasiliae.”
Ambasadorul chilian Fernando Ayala ºi ataºata
culturalã a Mexicului, Lorena Alvarado ºi-au exprimat mulþumirea faþã de modul cum ICRL
reuºeºte sã promoveze colaborarea cu þãrile din
America Latinã, în spiritul fraternitãþii latine, ºi
admiraþia pentru diversitatea ºi calitatea iniþiativelor culturale ale primei instituþii de acest gen
deschisã de cãtre o þarã din Estul Europei în
Portugalia. Cei doi reprezentanþi ai clerului catolic
portughez distinºi anul acesta cu titlul Amicus
Romaniae au evocat frumoasele concerte de
Crãciun ºi de Paºti organizate împreunã cu ICRL
la Santarém ºi Setúbal, în speranþa cã asemenea
manifestãri ale spiritului ecumenic vor fi continuate ºi pe viitor. Joaquim Pais de Brito, eruditul
director al Muzeului Naþional de Etnologie, a
amintit legãturile sale cu cercetarea ºtiinþificã
româneascã, încã de pe timpul când îºi efectua
studiile de antropologie la Paris, sub îndrumarea
lui Claude Levy-Strauss, ºi influenþa formativã
exercitatã asupra sa de lucrãrile unor Dimitire
Gusti ºi Mircea Eliade. Totodatã, dl. de Brito ºi-a
exprimat satisfacþia faþã de iniþiativa ICRL de a
organiza în octombrie 2011, în parteneriat cu
MNE din Lisabona, o expoziþie de picturã popularã româneascã pe sticlã alcãtuitã de Muzeul
Þãranului Român de la Bucureºti. Perspective similare au fost conturate de cãtre Maria de Matos,
directoarea fabulosului Museu do Azulejo,
amplasat în Mãnãstirea Madre Deus, în a cãrei
bazilicã auritã urmeazã sã concerteze Corul
Theophania (la 30 aprilie a.c.) ºi Cvartetul Enescu
(la 15 iunie a.c.). La acelaºi muzeu sunt deja antamate o expoziþie de ceramicã româneascã ºi un
atelier de creaþie, realizate în parteneriat cu ICRL.
La rândul sãu, Luís Machado, ex-reprezentant al
Institutului Camões pe relaþia cu Africa, distins
intelectual, a declarat: „Am urmãrit îndeaproape
(continuare în pagina 31)
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jazz story

Bye, bye, New Orleans ...

Î

Ioan Muºlea

nainte de-a ne face bagajele ºi a ne strânge
boarfele supunându-ne fãrã sã crâcnim
chemãrii venite dinspre oraºele din Nordul
Americii ar mai trebui sã mã achit de o ultimã
promisiune (la fel de imprudentã precum toate
celelalte) spunându-vã în fine câte ceva despre cei
care prin harul ºi strãdaniile lor au fãcut cu
putinþã venirea pe lume a jazzului, dar mai cu
seamã despre cei care vor fi avut un cuvânt
hotãrâtor în a-l scoate din scutece ºi din tot soiul
de mizerii sau maglavaisuri pentru a-i da în cele
din urmã drumul în lumea largã. ªi nu sunt
puþini la numãr aceºti muzicieni, cel mai adesea
obscuri, însã – din motive de-acum bine ºtiute –
vom fi siliþi a ne limita la doar câteva nume mai
importante.
Înainte, însã, de a vã dezvãlui despre cine
anume va fi vorba, aº vrea – cu riscul de a mã
repeta! - sã evoc în câteva cuvinte miracolul
absolut inexplicabil în uma cãruia niºte golani ºi
puºlamale de toatã mâna – fãrã sã fi prins în
vreun fel sau altul de veste cum cã se nãscuserã
pur ºi simplu geniali - s-au nimerit sã miºune la
momentul potrivit prin cam aceleaºi locuri sau
localuri de perdiþie de parcã ar fi fost înþeleºi ca,
la un moment dat, sã fie în stare ºi sã aibã chef
sã cânte pânã la epuizare, prinzând literalmente
din aer esenþa unei muzici nemaiauzite; în fond,
le-a fost scris ca numai de ei sã depindã destinele
jazzului care, cu timpul, se va dovedi a fi cu totul
ieºit din comun. La limitã, miracolul amintit nu
s’ar putea explica decât printr-o binecunoscutã (ºi
de zile mari!) sintagmã, pomenind ceva despre un
fel de lege a numerelor mari... Iar dacã vom sta
strâmb, încercând sã vedem lucrurile aºa cum
trebuie, ne-am lãsa pe datã convinºi de acea
teorie ciudatã cum cã, la fojgãiala de muzicieni
din New Orleans ºi împrejurimi, ar fi fost stupid
ºi nefiresc sã nu nimereºti ºi peste câþiva
supradotaþi nativi care sã nu se fi impus
finalmente, ca prin minune, aproape de la sine,
fãrã sã fi lãsat impresia cã s’au dat, într-un fel sau
altul, de ceasul morþii. ªi despre cine ar putea fi
vorba dacã nu despre Louis Armstrong ºi Sidney
Bechet, despre Johnny Doods sau enigma ºi – în
acelaºi timp – legenda Buddy Bolden; fãrã a avea
însã de gând sã-i las de o parte pe un Kid Ory ori
King Oliver sau de Tommy Ladnier ori (la modul
platonic de astã datã!) de faimosul Jelly Roll
despre care, de altfel, consider cã am vorbit deja
prea îndeajuns.
Am sã încerc, în cele ce urmeazã, sã vã
schiþez un portret concis al fiecãruia dintre „eroii”
înºiraþi mai sus ºi mã voi folosi în acest sens de
articolele figurând în remarcabilul „Dicþionar de
Jazz” conceput de Adrian Andrieº ºi a cãrui primã
ediþie a apãrut în anul 1998 la Editura Tehnicã.
Iatã ce se spune în esenþã despre Sidney Bechet
(1897-1959): „este primul saxofonist sopran
cunoscut în istoria jazzului, fiind totodatã ºi un
clarinetist de importanþã majorã în istoria primarã
a genului. Profund original, posesor al unui
vibrato de excepþie, foloseºte frecvent repetiþia ºi
monologul. Duke Ellington îl considera cel mai
mare clarinetist de blues. Începe sã cânte la
clarinet de la vârsta de 8 ani, intrând în scurtã
vreme în orchestra lui Freddie Keppard. La 19 ani
participã la un turneu european ºi are unele
probleme cu poliþia. Cântã cu Ellington ºi cu
Count Baisie. În marea crizã din anii ‘30 lucreazã
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într-o croitorie. Anul 1934 îl gãseºte înregistrând
cu Louis Armstrong ºi Jelly Roll Morton. Dupã
rãzboi se stabileºte în Franþa unde se bucurã –
pânã la sfârºitul vieþii - de un enorm succes.”
În ce-l priveºte pe Buddy Bolden (1877-1931),
acesta „este considerat ca fiind primul muzician
de jazz adevãrat din perioada începuturilor.
Folosind cornetul ca o prelungire a vocii umane,
reuºeºte ca - din tradiþia formaþiilor de suflãtori
ºi din idiomul de blues – sã creeze un nou limbaj
muzical. Din pãcate, acest extraordinar
improvizator stilistic era un bãutor de forþã ºi un
afemeiat incorigibil; ultimii 24 de ani ai vieþii i-a
petrecut într-un ospiciu.”
Johnny Doods (1892-1940) „se numãrã printre
cei mai apreciaþi suflãtori ai stilului New Orleans.
Orientat cu precãdere spre blues, se remarcã
printr-un swing extraordinar; s-a aflat într-o
permanentã ºi foarte fructuoasã concurenþã cu
Louis Armstrong. A fost autodidact, debutând ca
amator pe celebrele vapoare cu zbaturi de pe
Mississippi. În anul 1917 intrã în formaþia Kid
Ory, iar în 1920 îl gãsim la Chicago cântând în
grupul lui King Oliver. Va cunoaºte gloria ºi
succesul în formulele „Hot Five” ºi „Hot Seven”
ale lui Satchmo.”
„Trompetistul Tommy Ladnier (1900-1939) era
specializat în registrul grav al instrumentului,
afirmându-se cu predilecþie în direcþia blues-ului.
Alãturi de Louis Armstrong este un descendent
direct al lui King Oliver. A cântat multã vreme cu
Bunk Oliver, apoi cu maestrul sãu, King Oliver,
iar dupã niºte ani cu Fletcher Henderson. A
zãbovit mult în Europa unde a colaborat din plin
cu Sidney Bechet ori cu Mezz Mezzrow.”
Despre Kid Ory (1886-1973) se poate afirma
pe bune cã „este un reprezentant strãlucit al
stilului New Orleans care „a dus” trombonul
dincolo de barierele epocii (ce folosea
instrumentul numai în cadrul secþiei ritmice a
orchestrei). Iniþiator al manierei tailgate (abuz de
glissandi), a colaborat cu toate grupurile
importante de jazz ale epocii timpurii, conducând
multe dintre el ºi având sub conducerea sa crema
muzicienilor epocii, unii dintre ei (precum
Satchmo) formându-se chiar sub mâna sa.”
„Alãturi de Buddy Bolden, King Oliver (18851938) a fost unul dintre regii primei dinastii a

Sidney Bechet

jazz-ului, remarcându-se ca un creator neobosit de
teme ºi motive muzicale ce vor deveni cu timpul
standarde. Apare relativ târziu pe scenele
muzicale (descins direct de pe plantaþii) având o
relaþie specialã cu blues-ul, dar posedând ºi o
capacitate de abstractizare a muzicii de excepþie.
A fost un instrumentist aparte, cu un ton grav,
puternic, alterat voit de o mare varietate de
surdine; este considerat a fi iniþiatorul efectului
wah-wah ºi deschizãtor de noi drumuri în jazz,
dar ºi liderul unui grup („Creole Jazz Band”) care
a dat tonul unei întregi epoci, devenind vârful
muzicii negre New Orleans.”
Recunosc a fi stat mult pe gânduri dacã sã
nu-l pomenesc tot aici ºi pe genialul Satchmo,
însã finalmente am ajuns la concluzia cã ar fi
mai nimerit sã vorbesc despre el mai pe larg în
contextul evocãrii celebrissimelor sale grupuri
„Hot Five” ºi „Hot Seven” care, cred eu, au
reprezentat zenitul carierei acestui muzician de
geniu. În consecinþã, am cam încheiat-o cu
faimosul New Orleans ºi ar cam fi timpul sã
prindem trenul de Chicago.

COLLIE
Într-un numãr recent al „Tribunei”, îi dedicam amicului Constantin Colhon unul dintre episoadele
serialului „Jazzstory” pe care – cu ceva vreme în urmã - îl puseserãm împreunã la cale, urmând sã-l
scriem la patru mâini. Dar n-a fost sã fie. Legat de amintita dedicaþie, dupã o bucatã de vreme, mi-am
dat seama cã, de fapt, în afara unui mic cerc de prieteni (bine-trecuþi de prima tinereþe!), puþinã lume
mai ºtie câte ceva despre acest intelectual de rasã a cãrui voce a rãsunat zeci de ani în emisiunile de
radio destinate clujenilor ºi Ardealului, impunându-se prin culturã ºi inteligenþã, prin deschidere,
eleganþã ºi competenþã.
I se spunea Collie. Era un aficionado al jazzului, un împãtimit al cãrþilor serioase, solide, un fan
Alexandru George, dar ºi CTP, dublat de un neîntrecut pricepãtor, consumator ºi degustãtor al filmelor
de artã; Collie nu neglija însã nici unele seriale care – e adevãrat! - depãºeau cu mult mediocritatea
standardelor uzuale. Trãia cu pasiune fotbalul cu toate dramele ºi tragediile ºi mizeriile sale, ºtiind, în
schimb, ca nimeni altul, sã spunã, sã interpreteze cu toatã fiinþa bancurile pe care, pur ºi simplu le
înnobila. Collie era un mare domn, un fin gourmet, un adevãrat boier.
Faptul cã – dincolo de evocãrile amicilor - faimoasele sale emisiuni de jazz de la Radio Cluj
continuã – prin strãdania tânãrului Bogdan Roºca - sã ne încânte, cultivând un anumit spirit ºi
rãsfãþându-ne cu intrãrile de geniu ale lui Duke Ellington, nu este defel puþin lucru.
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muzica

Alfonso Saura ºi Mihai Marica
într-un concert extraordinar la
Cluj
Ludmila Sprincean ºi Oleg Garaz

A

fiºele Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj
ne surprind mereu atât prin lucrãrile variate pe
care le propun spre audiþie, cât ºi prin numele
dirijorilor ºi interpreþilor, creându-ne astfel un viu
interes în a experimenta sau lãrgi orizontul cunoaºterii
muzicale.
Vineri în data de 25 februarie, orchestra, împreunã
cu dirijorul spaniol Alfonso Saura ºi Mihai Marica solo violoncel au susþinut un ultim concert al acestei
ierni. În decursul serii am audiat douã lucrãri ale
compozitorului rus P.I. Ceaikovski - Variaþiuni rococo
pentru violoncel ºi orchestrã, op. 33 ºi Simfonia nr. 1
în sol minor, Visuri de iarnã, op. 13 ºi Concertul
pentru violoncel scris de compozitorul american Mark
Kuss, fiind interpretat în primã audiþie.
A fost o searã specialã, þinând cont de faptul cã
am ascultat douã lucrãri dedicate violoncelului.
Programul serii a debutat cu un opus de referinþã a
compozitorului rus destinat anume acestui instrument
deosebit prin timbralitatea sa amplã - Variaþiunile
rococo pentru violoncel ºi orchestrã, op.33, compus
în1877, an în care a avut loc ºi premiera la Moscova.
Dupã scurta introducere susþinutã de cãtre
orchestrã, am fost mai mult decât plãcut surprinsã în
momentul în care a intervenit linia solo realizatã de
Mihai Marica. O melodie simplã, dar redatã cu un
deosebit rafinament ºi implicare din partea
interpretului, pentru ca ulterior, sã descopãr în
variaþiunea care urma un tânãr cu o tehnicã ºi calitate
sonorã cu totul ºi cu totul impresionantã.
Mesajul unei idei muzicale ajunge la public numai
atunci când interpretul reuºeºte sã-l decodifice din
partiturã, dupã care sã îl treacã prin el însuºi, ºi numai
dupã aceea în baza unor înalte competenþe tehnice,
sã-l transmitã mai departe.
Aceastã idee îl caracterizeazã în totalitate pe
violoncelistul român, care are în spate studii preþioase
în domeniu ºi o serie consistentã de recitaluri,
concerte în calitate de solist, susþinute cu orchestre din
lumea întreagã.
De remarcat era ºi atenþia cu care interpretul urmãrea
fiecare miºcare a dirijorului spaniol Alfonso Saura,
prin modul în care rãspundea gesturilor subtile ale
acestuia, fiind creat un contact greu de înþeles, dar
care a reuºit sã ridice muzica la un nivel superior. În
ceea ce îl priveºte pe dirijor, acesta a creat un echilibru
greu de atins între câteva zeci de instrumente ºi linia
solisticã, prin modul în care sonoritatea orchestralã
servea violoncelului, prin dialogurile create între
grupurile de instrumente ºi solistul însuºi. Cu toate
acestea întreaga pânzã sonorã a acestui opus fusese
realizatã în parametrii unei tehnici interpretative care
sfida vârsta interpretului, a unei sonoritãþi timbrale
copleºitoare ºi nu în ultimul rând îmbinarea
armonioasã a acestuia cu întreaga orchestrã.
Mark Kuss ºi Mihai Marica, un succes în primã
audiþie
Programul serii a continuat cu prima audiþie a
Concertului pentru violoncel, lucrare care poartã
semnãtura compozitorului american Mark Kuss,
dedicatã special interpretului român Mihai Marica.
Concertul are o structurã formalã atipicã de cinci
pãrþi în care prima parte este un Allegro, partea a
doua este un Vals I, pãrþii a treia îi sunt caracteristice
Variaþiunile, partea a patra Vals II, ºi partea finalã este
un Presto.

Din moment ce mergi la un concert în care lucrãrile
îþi sunt cunoscute, sau cel puþin le-ai audiat în
prealabil mãcar o singurã datã, ai un plãcut sentiment
de recunoaºtere a acestora, te afli într-un spaþiu în care
te poþi orienta. În cazul unei prime audiþii, totul este
atât de frumos ºi în acelaºi timp atât de neprevãzut ºi
atât de uimitor.
De-a lungul istoriei muzicii sunt cunoscuþi numeroºi
compozitori, care au scris pentru acest instrument,
numit violoncel. Unele din lucrãrile respective pun în
valoare tehnica complexã a instrumentului, altele
evidenþiazã sonoritatea timbrãlã prin linii melodice
nostalgice ºi sentimentale.
Compozitorul american Mark Kuss ºi-a conceput
lucrarea din perspectiva unei tehnici ºi virtuozitãþi
remarcabile îmbinate cu momente de respiro realizate
prin linii melodice meditative, care erau purtate de
ritmul inconfundabil al valsului.
Dupã o primã partea a lucrãrii dominatã de un
caracter miºcat, în care cele douã planuri orchestrã ºi
solo, se completau reciproc, partea a doua a fost axatã
în mare pe principiul imitativ. Astfel Vals I debuta cu
intonaþiile ºi timbrul proprii clarinetului în figuraþii
realizate cu eleganþã, ca ulterior sã intervinã întreaga
orchestrã împreunã cu violoncelul. Un aspect
important a fost maniera în care dirijorul Alfonso
Saura a jonglat cu sonoritãþile în nuanþe reduse ºi cu
cele de o intensitate mai mare, creând un joc de culori
ºi stãri distincte. Acestea se datorau ºi subtilitãþii cu
care realiza gradat trecerea de la o stare la alta, de la
un joc la altul, de la o intensitate la alta.
Discursul muzical lua o altã turnurã în momentul
Variaþiunilor, atunci când partida instrumentelor cu
coarde creau o atmosferã liniºtitã, visãtoare, prin
intonaþii caracteristice muzicii americane de film, dupã
care intervenea subit timbrul luminos al oboiului.
Ulterior acestei vaste introduceri urma sã aparã linia
meditativã susþinutã în acelaºi caracter de cãtre solistul
Mihai Marica.
În afarã de combinaþiile violoncel-tutti, sau
violoncel-oboi, mi s-a pãrut a fi una deosebitã
alãturarea registrului grav al instrumentului solo cu
registrul acut al flautului, fãrã a se simþi un gol între
ele, sesizând la un moment dat chiar o uimitoare
compatibilitate. Acest fapt se datora în totalitate
interpretãrii reuºite, ºi articulaþiilor armonios realizate
de ambii interpreþi. Un alt element remarcabil au fost
momentele de pianissimo, care coborau pânã la
nivelul abia perceptibil.
Urmãtoarea miºcare anunþa un vals. M-am aºteptat
la un tempo de un-doi-trei, în care timpul accentuat se
aflã pe timpul întâi. Dar nu a fost sã fie aºa, urmând
sã descopãr o anomalie a acestui gen de dans, în care
timpul accentuat era al doilea, adicã pe un timp care
de fapt era neaccentuat. Aceastã perspectivã a
compozitorului american, nu a fãcut decât sã creeze
un colorit exotic.
Partea finalã, care era un Presto, aducea cu ea un
tempo alert ºi elemente de virtuozitate la violoncelul
solo, combinate expresiv cu segmente ale discursului
melodic cu o încãrcãturã nostalgicã, susþinute de note
lungi de partida instrumentelor cu coarde. Ulterior
revenea atmosfera unei teme vioaie în interpretarea
corzilor, iar sub formã de contrast, instrumentele de
suflat conturau o linie melodicã cu puternice influenþe
de blues. În finalul ultimei pãrþii revine tema miºcatã
prezentatã în prima parte a lucrãrii, realizându-se
astfel forma ciclicã a întregii lucrãrii.
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Prin acest numãr solistic Mihai Marica ne-a oferit
încã o dovadã a faptului cã este un muzician
desãvârºit. Dupã minute bune de aplauze,
violoncelistul a fost chemat la bis, unde a interpretat
Preludiul în Do major de Bach, cu exactitate
intonaþionalã, fraze melodice expresiv articulate,
lejeritate tehnicã, ºi nu în ultimul rând, un sunet plin
în toate registrele.
Un adio visãtor de la iarnã – Simfonia nr. 1 de
P. I. Ceaikovski
Iarna este un anotimp care se regãseºte atât în
poezie, în picturã ºi nu în ultimul rând în muzicã.
Toate aceste domenii au þinut ºi þin în continuare sã
particularizeze cele mai frumoase momente care fac ca
acest anotimp sã fie unic prin natura sa.
Cine nu a auzit de lucrarea Anotimpurile de
Vivaldi sau de un alt ciclu de piese cu acelaºi titlu scris
de compozitorul rus Ceaikovski?
Ultima lucrare din programul acestei seri s-a axat
anume pe aceastã temã-anotimpurile, în special iarna.
Am audiat Simfonia nr.1 în sol minor, numitã ºi
Visuri de iarnã, compusã în anul 1866, aceasta fiind
prima dintre cele ºapte simfonii ale romanticului rus.
Compozitorul surprinde aici melosul rus învelit în
formele muzicale clasice, populare în occident în acele
timpuri.
Simfonia debuteazã cu sonoritatea viorilor în
nuanþe atenuate, care pregãtesc apariþia temei cu
intonaþii caracteristice folclorului rus, susþinutã pentru
început de flaut ºi fagot. Aceasta urma a fi preluatã în
acelaºi caracter de visare de cãtre partida violoncelului
dupã care urmau viorile, timp în care se intensifica
dinamica întregii pãrþii, amplificându-se concomitent ºi
sonoritatea orchestralã.
Spre deosebire de prima parte în care Ceaikovski
realizeazã acea imagine sonorã a unei ierni geroase
dominatã de un vânt înfricoºãtor, în partea secundã
compozitorul descrie momentele înceþoºate ale acestui
anotimp prin acompaniamentul calm, lipsit de vervã al
viorilor ºi pregãtind astfel tema care se ridica precum
o luminã din sunetele adorminde ale corzilor. Tema
respectivã i-a fost încredinþatã de cãtre compozitor
unui instrument cu timbrul cald precum e oboiul. Dar
acest fapt nu ar fi fost suficient în realizarea unei
astfel de imagini, dacã nu ar fi fost interpretatã cu o
expresivitate pãtrunzãtoare, de care a dat dovadã
Adrian Ciobanu.
Ascultând începutul celei de a treia pãrþi, am sesizat
maniera în care compozitorul rus s-a apropiat, sau,
mai bine-zis, a sugerat oarecum imaginea scriiturii
vivaldiene, ca în continuare sã se desprindã atât de ea,
cât ºi de melosul popular rus. Descoperim o nouã faþã
a acestei simfonii, pe Ceaikovski însuºi.
În ultima partea a Simfoniei nr.1 în sol minor
numitã ºi Visuri de iarnã, întreaga orchestrã împreunã
cu dirijorul spaniol Alfonso Saura, au þinut sã realizeze
o imagine integralã, pe care compozitorul a încercat sã
o redea prin intermediul partiturii, prin detaliile de
agogicã, astfel încât sã ne trimitã cu gândul sau sã ne
trezeascã imagini în care acest anotimp este
fermecãtor, prin vraja pe care ne-o transmite, prin
faptul cã natura îºi încetineºte ritmurile relevându-si
mãreþia, una care frizeazã sublimul.
În concluzie am asistat la un concert în care ne-am
întâlnit cu un interpret român de talie internaþionalã –
Mihai Marica, am ascultat o lucrare în primã audiþie
Concert pentru violoncel de Mark Kuss, iar în
amintirea unei ierni care era pe picior de plecare am
audiat Visuri de iarnã de Ceaikovski, momente
moderate de dirijorul spaniol Alfonso Saura cu
mãiestria de care dã dovadã la fiecare evoluþie scenicã
cu care ne surprinde ºi ne încântã în egalã mãsurã.
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La operã, la operã, ce mai
capodoperã

S

Mugurel Scutãreanu

-a scris mult despre Balul Operei clujene din
acest an dar, aºa cum este oarecum firesc,
cronicarii au insistat asupra caracterului
monden al evenimentului, asupra fastului (relativ),
asupra personajelor importante (Columbeanu),
asupra laserelor, covorului roºu, modei, bufetului,
mai puþin asupra artei. Or fi considerat aspectul ca
secundar ori nu s-au priceput sã-l atace? Greu de
spus. Cu îngaduinþa domniilor voastre, v-aº spune
ce-am vãzut ºi auzit eu.
În primul rând am constatat, cu destulã insatisfacþie, cã secþiunea artisticã a primei seri s-a realizat
exclusiv cu mijloacele casei. Bunã intenþie dar mijloacele casei sunt aºa cum le ºtim de ani de zile,
adicã modeste, trebuie s-o recunoaºtem. Valorile nu
stau acasã (de foame, de umilinþã, de nefolosinþã) ºi
de-aceea, de pildã, Simona Noja nu e primã balerinã
sau, în fine, maestrã de balet la opera care a lan
sat-o. Mijloacele casei înseamnã ce-a mai rãmas sau
ce încã n-a plecat... Conceptul Paris, mon amour a
fost interesant, însa, punerea lui în... operã n-a fost
nici pe departe aºa cum l-a prezentat presa, adicã
strãlucitor. Aceeaºi orchestrã subþire ºi adesea ºovãitoare, aceiaºi balerini sincronizaþi ºi nu prea, acelaºi
cor care, dupã ce dirijorul dã cu bãþu-n jos, mai stã
o câtime de secundã pânã sã dea glas. Mã rog, la
salariile pe care le iau, oamenii îºi fac treaba
(groaznicã expresia asta de stirpe americanã) prea
bine... Pastila de ºansonetã, reprezentativã tematic,
s-a arãtat dintre cele mai sãrãcuþe: La vie en rose a
avut toate profilurile grave mutilate (pentru a se
evita treapta extremã) iar în Je ne regrete rien abia
am recunoscut pulsaþia de 6/8, sãrmanul pianist
asudând rãu de tot în urmãrirea solistei. Apoi,
timpii morþi. Nu numai cã s-a ieºit alene din scenã
dupa fiecare numãr dar pânã sã se hotãrascã urmãtorii interpreþi sã-ºi facã intrarea, se scurgeau
secunde penibile. De peste 100 de ani teatrele de pe
Broadway ne tot învaþã cã spectatorul nu trebuie sã
sufle nicio clipã ºi noi încã n-am priceput. Ce-a fost
de notat? Debutul cu Marºul lui Napoleon, piesã
rar cântatã; duetul Hanna-Danilo din Vãduva veselã,
cu Carmen Gurban ºi Cristian Mogoºan; fantezia

Tzigane cu violonistul Rafael Butaru (pãcat cã,
bietul bãiat, a fost pus sã cânte în faþa cortinei, un
nedorit atenuator de sunet); do-urile lui Sorin Lupu
din aria Ah, mes amies; ºi...dessous-urile balerinelor
la can-can(!)
ªi cu aceasta, muzica primei seri s-a terminat,
restul însemnând decernare de premii ºi medalii
(momente nesfârºite, în timpul cãrora lumea s-a foit
fãrã-ncetare, ieºind ºi intrând), ºampanie, modã, un
bufet sofisticat (la care, zice-se, distinºii domni în
þinutã de searã s-au îmbulzit înainte de vreme) ªi ...
balul propriu-zis, adicã puþin dans, fiindcã, de-acum,
erau orele 4 dimineaþa.
Dar dintre acele premii si medalii vreau sã mã
opresc puþin asupra trofeelor Lya Hubic. Este minunat faptul ca existã, este lãudabil cã se acordã mai
multe în acelaºi an dar, se întreabã multã lume
(printre care ºi subsemnatul), de ce nu se acordã ele
în exclusivitate... cântãreþilor? Explicaþia conform
careia toate personalitãþile premiate activeaza in
opera sau în jurul operei nu este mulþumitoare.
Însã... este un trofeu privat, ca sã zic aºa, ºi poate fi
acordat subiectiv. Din fericire, faptul cã se atribuie ºi
celor care nu sunt descendenþi în linie dreaptã ai
spiritului Hubic aduce ºi binefaceri. Aºa de pildã,
am aplaudat cu foc urcarea în scenã a cvartetului
Arcadia, un grup cu decolare verticalã. Nu cu acelaºi
foc l-am aplaudat pe un modest slujitor al Operei
Române, pe care, de exemplu, nu l-am auzit concertând cu-adevãrat niciodatã (numai la gramadã,
intr-un grup de voci instrumentale baritonale).
Muzical vorbind, prima zi a fost cum a fost însã
cea de-a doua a fãcut toþi banii! ªi nu neapãrat prin
prezenþa Feliciei Filip, care s-a acompaniat cu negative ºi ne-a cântat piesuþe strãvezii (adaptate
momentului). ªi nu neapãrat, datoritã viorii
Stradivarius Elder-Voicu, în sine. Ci datoritã unui
tânãr cavaler, a cãrui spadã este arcuºul ºi care se
numeºte Alexandru Tomescu. Ce-a cântat Tomescu
nu mai are nicio importanþã acum: dacã aþi fost ºtiþi, dacã nu, nu v-ar mai servi la nimic enumerarea
pieselor. Totul este cum a cântat Tomescu. ªi ºtiti
cum a cântat? Ca un Înger al Domnului (nu sunt

Ceremonia de
decernare a titlului
Amicus Romaniae la
ICR Lisabona

titativ – pe mãsura optimei prestaþii a Institutului
Cultural Român în þara noastrã.”
Valeriu Turea, ambasadorul Republicii
Moldova, a mãrturisit cã a ajuns sã cunoascã marile valori ale culturii portugheze graþie accesului la
marea culturã românã, mai exact prin lectura în
limba sa maternã (care este ºi a noastrã) a unor
importante texte literare scrise de Camões,
Pessoa, Saramago º.a. Implicit, titulul Amicus
Romaniae reprezintã o confirmare a raporturilor
fraterne dintre ambasada moldavã ºi ICRL. Dl.
Renato Leal, reprezentantul Insulelor Azore în
Parlamentul Portughez, actualmente înalt
funcþionar guvernamental, a relevat similitudinea
dintre temperamentul azorian – vulcanic, magmatic, exploziv, asemenea procesului geologic ce a
dat naºtere acelui arhipelag – ºi dinamismul directorului ICR de la Lisabona. Loial frecventator al
activitãþilor ICRL, dl. Leal ºi-a exprimat admiraþia
pentru ampla paletã de genuri ºi stiluri artistice
prezentate publicului portughez, în pofida vicisitudinilor actualei crize. De asemenea, a felicitat
aceastã „ambasadã culturalã a României” pentru
acþiunile organizate de-a lungul ultimilor patru
ani, „întotdeauna interesante, niciodatã formale,

(urmare din pagina 28)

activitatea Institutului Cultural Român din
Lisabona în cei patru ani de la înfiinþare ºi pot
afirma cã realizãrile acestei mici echipe, cu
puþinele mijloace materiale de care dispune,
onoreazã cultura românã ºi ne onoreazã pe noi,
care ar trebui sã ne manifestãm gratitudinea. Noi,
portughezii, am suferit în ultimele decenii de o
diminuare a cunoaºterii propiei latinitãþi. Or,
propunerile ICR din Lisabona ne-au revelat importanþa componentei latine a ambelor culturi ºi au
atras atenþia asupra performanþelor cultural-artistice ale spaþiului central-est-european, o zonã prea
puþin cunoscutã la noi, din raþiuni istorice ºi
politice. E necesar sã recunoaºtem cã din partea
portughezã nu s-a rãspuns – nici calitativ, nici can-
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religios). Omul acesta este muzician în fiecare celulã
ºi toate diviziunile acelea microscopice ale trupului
sãu intrã în rezonanþã când pune arcuºul pe strune.
Despre spirit ce sã mai vorbim? A fost o flacãrã
aproape vizibilã. Doi aliaþi de nãdejde a avut
Tomescu: pianistul Toma Popovici (pianist-solist, nu
acompaniator) ºi vioara ieºitã acum mai bine de 300
de ani de sub mângâierile maestrului Stradivari,
primus inter pares. Ce-aº putea sã spun eu, fost violonist pãlmaº, despre un Stradivarius? Aº gãsi pe
nerãsuflate 100 de atribute, la care aº mai putea
adãuga o seamã de însuºiri metafizice. Cãci un
asemenea sunet nu pare a fi de pe lumea aceasta...
Spun doar atât: bijuteria în care lemnul are valoarea
diamantului se aflã în mâini bune (deºi, poate, ar fi
trebuit sã fie în alte mâini, tot mãiestre, însã niºte
meandre tenebroase din zbuciumata istorie recenta
a instrumentului au dus la situaþia prezentã). Una
peste alta (artiºti, vioarã), recitalul Tomescu-Popovici
a reprezentat adevãrata artã la Balul Operei din
acest an. Jos pãlãria domnilor!
Aºa stând lucrurile, cum sã nu pufneºti în râs
când citeºti consemnãri ca cea care urmeazã ºi care
a aparut într-o publicaþie cu pretenþii (nomina sunt
odiosa): ”Interpretarea artiºtilor, jocul de scenã ºi
dinamismul episoadelor au impresionat distinsa
audienþã... în plus, organizatorii au marºat în acest
an pe un repertoriu de inspiraþie ungureascã(!),
multe dintre bucãþile muzicale fiind impregnate cu
motive folclorice preluate din muzica clasicã”. Totul
este aberant, iar finalul de-a dreptul comic. Care
dinamism, când aºteptam între numere? Care repertoriu unguresc? Poate duetul Hanna-Danilo, fiindcã
Lehar era ungur, nu? ªi-apoi figura cu ”motivele folclorice preluate din muzica cultã”, te dã pe spate,
nu alta! Doamne-Dumnezeule, ce tendinþã vetustã,
comunistã, bântuie încã presa noastrã: aceea de a
elogia, de a spune vorbe frumoase ºi goale din
pornirea meschinã de a te pune bine cu nu-ºtiu-cine.
Cronicarul trebuie sã fie un factor de analizã, sã
vadã cu precãdere lipsurile (fãrã a cãuta nod în
papurã), iar laudele ar trebui sã-i scape printre dinþi
cu zgârcenie. Dupã pãrerea mea (referitoare la
domeniul strict muzical-artistic), Balul Operei din
acest an a pornit cuminþel dar a terminat la înãlþime
ºi aceasta graþie a doi oameni minunaþi. Dacã, aºa
cum spunea sufletul evenimentului, Matei Miko,
s-ar fi adunat cei 300.000 de Euro necesari, oare câþi
artiºti invitaþi de marcã am fi avut? Sau s-ar fi dus
toþi bãnuþii pe modã, moment care, cicã, ar fi fãcut
”deliciul publicului”?

capabile sã atragã un public larg, dispus sã
înfrunte dificultãþile climei, sau ambuteiajele din
trafic, spre a se bucura de calitatea remarcabilã a
ofertei culturale româneºti.” Cel mai tânãr dintre
laureaþii titlului Amicus Romaniae de pânã în
prezent, Pedro de Carvalho – implicit purtãtor al
speranþei de viitor – a sintetizat cei patru ani de
când participã constant la acþiunile ICR Lisabona,
dupã cum urmeazã: „Eu lucrez într-o lume fãrã
frontiere, aproape utopicã: universul internet. Dar
trãiesc într-o lume foarte fragmentatã, plinã de
obstacole, bariere, limbi, idei, religii diferite.
Soluþia aleasã de ICRL este aceea de a depãºi barierele prin pasiunea ºi virtuozitatea propunerilor
sale din domeniul muzicii, al filmului, artelor
plastice ºi ale spectacolului etc. Cred cã nu ICRL
ar trebui sã acorde distincþii portughezilor, ci portughezii ar fi necesar sã decoreze aceastã instituþie
pentru prodigioasa ei activitate.”
E reconfortant de constatat câte cuvinte frumoase au fost adresate þãrii noastre, ºi reprezentanþilor ei culturali în Portugalia, cu ocazia acestei
reuºite acþiuni de diplomaþie publicã.
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teatru

Auto ºi Zurinka
Claudiu Groza

C

onform unui principiu de comunicare
culturalã asumat încã de la început de
iniþiatorii sãi, Teatrul Independent „Sala
Micã” din Cluj a gãzduit ºi în luna martie un
spectacol invitat din alt oraº al þãrii. De aceastã
datã a fost Auto de Ernesto Caballero, producþie a
Teatrului „Andrei Mureºanu” din Sfântu Gheorghe,
în regia lui Horaþiu Mihaiu ºi interpretarea
actorilor Elena Popa, Fatma Mohamed, Ana
Nicolae ºi Daniel Rizea.
Cu un fler dramatic desãvârºit, Horaþiu Mihaiu
a ales un text cu o scriiturã excelentã, pe care l-a
descãrcat de un riscant psihologism literar
conþinut, transformându-l într-o întâmplare de viaþã
– sau de moarte, ar fi mai potrivit sã spun – în care
se amestecã o fãrâmã de umor, mult sarcasm,
enormã singurãtate ºi, în cele din urmã, un eºec.
Povestea lui Caballero – cu patru eroi, victime ale
unui accident rutier, care încearcã sã afle cine e
vinovatul, sfârºind prin a-ºi mãrturisi teribile culpe
– este imprevizibilã, cu rãsturnãri de situaþie
spectaculoase, amãruie dar fermecãtoare, uºor
nostalgicã la final, când te întrebi cât din obsesiile
de zi cu zi te marcheazã într-atât încât sã nu mai
trãieºti cu adevãrat, ci prin surogate existenþiale.
Fiecare din cei patru protagoniºti se
caracterizeazã prin date personale clare, care ni se
dezvãluie pe parcurs, fãrã sã-i „descãrneze”,
reducându-i la simple cliºee schematice. Soþia
perfectã (Elena Popa), înconjuratã în bucãtãria sa
modernã de cele mai performante aparate casnice,
care aduce la picnicul de duminicã farfurii de
porþelan fin, aflã dupã accident cã soþul ei (Daniel
Rizea), obsedat de automobilul sãu strãlucitor, o
înºalã de mulþi ani cu sora ei (Fatma Mohamed),
vampã cam spre ofilire, dar stãpânã încã pe
frumuseþea sa. Iar declanºatorul acestui ºir de
confesiuni nãucitoare este o tânãrã autostopistã,
drogomanã ºi hoaþã (Elena Popa), care furã salariul
tiristului cu care-ºi petrecuse noaptea dinainte.
Acesta din urmã, bãnuim, este autorul accidentului
cãruia îi sunt victime cei patru.
Dialogul este alert, cu accelerãri de ritm ºi

tensiune admirabile, excelent exploatate de cei
patru actori, care au profitat de libertatea acordatã
de regizor pentru a-ºi contura pregnant personajele.
Horaþiu Mihaiu a optat pentru o scenografie
minimalistã, în care un rol semantic îl joacã doar
dulapul-ghiºeu din care eroii vor extrage la final
„condamnãrile la moarte”, niºte hârtii care conþin
de fapt chiar obsesiile lor. Crucea inversã care se
lumineazã în final este simbolul limpede al aflãrii
eroilor în cealaltã lume, doar cã moartea e impurã,
întrucât ei nu sunt transformaþi prin ea.
Auto e unul din acele spectacole cu desfãºurare
agreabilã, dinamicã, accesibil oricãrui privitor, cât
de leneº ar fi, dar ºi îndeajuns de problematic
pentru a depãºi un nivel inferior al
divertismentului. Un text bun, o regie atentã ºi
finã, o interpretare de impact au fãcut laolaltã un
spectacol care poate fi jucat oriunde, cu succes
garantat. Garantez!
Un spectacol inspirat de folclorul þigãnesc a
avut premiera tot în martie la Teatrul de Pãpuºi
„Puck” din Cluj. Zurinka este un scenariu dramatic
realizat de Alina Nelega ºi pus în scenã de
Georgeta Lozincã cu actorii Frunzina Anghel,
Ramona Atãnãsoaie, Laura Corpodean, Lucian
Rad, Silviu Ruºti, Adina Ungur ºi Rareº Stoica.
Foarte colorata ºi fermecãtoarea scenografie
aparþine unui maestru al teatrului de pãpuºi
românesc, Eugenia Tãrãºescu Jianu.
Zurinka este un basm despre dragostea care
învinge rãul, dar ºi despre poporul þiganilor –
personal nu agreez termenul rrom – rãspândit în
lumea întreagã, în Þara Arrom, þinutul lor de
baºtinã, cei o mie de copii ai Împãratului Zoralio
nemaiavând loc. Eroii principali ai acþiunii sunt
prinþesa Zurinka ºi Prinþul Gunjar, a cãror iubire
stârneºte furia vrãjitoarei Jungalia, care-i urmãreºte
peste tot. Cu ajutorul numeroºilor fraþi ai fetei, cu
ocupaþii tradiþionale þigãneºti, care-i ajutã la nevoie,
cei doi reuºesc sã scape de fiecare datã de
capcanele vrãjitoreºti, ajungând în cele din urmã în
Arrom, unde Jungalia va fi anihilatã de Împãrat.

Alegerea lui Zorba

S

Adrian Þion

ituaþia financiarã precarã din teatre îndeamnã
la prudenþã repertorialã ºi impune sporitã
rigoare în direcþia evaluãrii costurilor pentru
orice proiect. În aceste condiþii, s-ar pãrea cã arta
stã tot mai mult sub semnul show-biz-ului
invadator. În loc de sofisticate montãri costisitoare,
realizatorii preferã sã ancoreze benefic într-un brand
la îndemâna spectatorului, ieftin, eficient, cu succes
garantat. Desigur, Zorba grecul este un astfel de
brand cultural internaþional. Pornit din Grecia lui
Nikos Kazantzakis, valorizat magistral de Kakoianis
ºi Theodorakis, multiplicat americãneºte de
Anthony Quinn printr-un ºir impresionant de
spectacole pe Broadway. Cu toate acestea, a te
raporta la Zorba, devenit mit frecventat, a te
încumeta a-l aduce pe scenã, e un risc mai al
dracului decât a încerca sã avansezi solitar pe
drumuri nebãtãtorite.
Sorin Misirianþu ºtie asta, dar s-a obiºnuit sã
riºte ºi riscã mereu atâta timp cât se aflã sub

obsesia unei idei. De ce? Foarte simplu. Pentru a
scãpa de ea. Obsesia cu numele Zorba l-a urmãrit
trei ani, dupã mãrturisirea proprie, adicã pânã ºi-a
definitivat scenariul dupã romanul lui Kazantzakis,
strãduindu-se sã adune problematica textului într-un
spectacol suplu, lejer, nu mai lung de o orã ºi
jumãtate. Proiectul s-a realizat la Teatrul Naþional
din Târgu Mureº, avându-l ca protagonist pe
Nicolae Cristache. Agrementat cu previzibile
secvenþe muzicale tradiþionale greceºti pentru
ambianþã, cu animaþie adecvatã de costume pentru
crearea culorii locale, cu dansuri sirtaki ºi ecouri de
teatru antic, spectacolul târgumureºean reuºeºte sã
satisfacã orizontul de aºteptare al publicului, cucerit
de felul în care îi este servitã „filosofia” libercugetãtorului Zorba, eºalonatã pe scene ºi episoade
emblematice.
De la întâlnirea dintre „jupânul” Basil ºi Alexis
Zorba în portul Pireu ºi pânã la catastrofala
prãbuºire a telefericului din final, spectacolul
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Zurinka

Întreaga poveste se nareazã vizual cu simplitate
ºi savoare, începând de la „inventarul” împãrãtesc
al nenumãraþilor copii ºi pânã la celebrarea finalã a
iubirii celor doi prinþi. Costumaþia tipic þigãneascã,
foarte coloratã, palatele specifice ale fraþilor
Zurinkãi, melodiile tradiþionale – fredonate nu
numai de spectatorii rromi prezenþi la premierã, ci
ºi de cei români – au conturat un spectacol de cea
mai bunã calitate, de o naturaleþe notabilã a
demersului ºi cu o valoare artisticã incontestabilã.
Zurinka e o poveste asemãnãtoare, în anumite
inflexiuni, cu basmele româneºti, ceea ce denotã cã
nucleele folclorice s-au întrepãtruns, conservând o
bazã comunã. Spectacolul Teatrului „Puck” s-a
jucat de aceastã datã în limba românã, într-un
demers admirabil de familiarizare a publicului
tânãr cu pattern-ul de civilizaþie al unor
compatrioþi denominaþi în general prin cliºee, dar
va avea ºi o premierã în rromani, la începutul lui
aprilie.

înregistreazã un ritm prietenos, flexibil în derularea
evenimentelor, astfel cã scenele-cheie pot fi dilatate
în funcþie de importanþa lor. Complementare
cursului epic, dar fãrã ca regizorul sã uzeze exagerat
de simbolistica lor, sunt secvenþele coregrafice,
extrem de reuºite, datorate Cristinei Iuºan, cum ar
fi dansul-supliciu pe nisip al femeilor satului (în
negru) empatizând cu vãduva. La acestea se adaugã
momentul scurt ca o aluzie spre corul antic pentru
marcarea tensiunii dramatice a momentului de
conflict dintre legile etico-sociale ºi destin. Aceste
inserturi înscriu subiectul în factologia oracularã a
miturilor greceºti. Misirianþu nu extrapoleazã
dimensiunea miticã, se mulþumeºte doar s-o
prefigureze ca fundal. Un comic de bunã calitate,
uºor îngroºat totuºi, se dezvoltã în dialogul dintre
Zorba ºi Egumen, sãrindu-se zglobiu din tiparele
dogmelor bisericeºti, dar încadrându-se rezonabil în
spiritul ideologiei liberal-umaniste a romancierului,
un asiduu cãutãtor spiritual, de-a lungul întregii
vieþi, al divinitãþii. Minerii coordonaþi de Zorba,
ieºiþi dintr-o trapã a scenei, aduc ironice nuanþãri
asupra ideii de muncã ºi datorie.
Zorba lui Nicolae Cristache e plin de viaþã, de
energii nebãnuite, ferm în convingeri, liber în
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gândire, dar ºi profitor totodatã, înzestrat cu
sensibilitate faþã de suferinþele omeneºti. Cu faþa lui
voluntarã, cu pãrul lung grizonat, cu statura
alungitã de „Spaghetti” sau „Lopatã de brutãrie” ºi
renume de „Epidemie” (pentru cã pe unde trece
face ravagii), Nicolae Cristache e tocmai la vârsta
unei maturitãþi fizice ºi artistice necesare pentru a fi
un Zorba convingãtor. El „îºi îmbracã” personajul în
haine de un pitoresc neostentativ, dar, probabil,
durabil în timp, cãci omul are carismã ºi prizã la
publicul sãu. E un Zorba capabil sã ilustreze cã
„iluminarea poate veni ºi din simpla trãire a vieþii”,
adicã aºa cum ºi l-a dorit regizorul. „Jupânul”,
„ºeful” Bazil are în Mihai Crãciun un corect
manipulator al nehotãrârilor, inhibiþiilor sexuale ºi
al inabilitãþilor practice întrupate într-un fel de
„ºoarece de bibliotecã”, om bun, dar care nu e în
stare sã rupã frânghia, nu e în stare de nicio
nebunie, dupã caracterizarea lui Zorba. În tandemul
constituit, Mihai Crãciun e fad cât trebuie ca
pigmenþii ºi strãlucirea sã cadã pe asociatul sãu. O
Bubulinã firavã ºi discretã contureazã abil Rodica
Baghiu în Madam Hortense, fostã artistã, pe care
guralivul Zorba o întreabã „Ce Shakespeare te-a
aruncat aici printre canibali?” Traversãrile scenei în
mers studiat de cãtre Vãduva propusã de Ionela
Nedelea stârnesc scântei de admiraþie. Csaba
Ciugulitu îºi susþine admirabil numãrul comic în
scena amintitã deja a Egumenului. De remarcat e ºi
contribuþia lui Pavel Alexandru în rolul cãlugãrului
Zaharias, din aceeaºi scenã.
Zorba grecul de la Târgu Mureº, în regia lui
Sorin Misirianþu, e un ecou nu lipsit de valoare, din
seria celor îndrãzneþe aº zice, în stare sã atragã

atenþia asupra orchestraþiei iniþiale dintr-o operã
ce-ºi verificã mereu, peste timp ºi meridiane,
actualitatea ºi farmecul inconfundabil. Fãrã sã
strãluceascã de originalitate, nici nu ºi-a propus aºa
ceva, nici n-ar fi posibil omeneºte vorbind,
spectacolul verificã ºi motiveazã deopotrivã obsesia
ºi dragostea lui Misirianþu pentru o capodoperã a
literaturii universale. Demersul sãu are la bazã

cãldura comunicãrii. Asta transmite. E simplu. Asta
se simte. Beneficiarii de azi: târgumureºenii care –
lucru foarte important – n-au plecat dezamãgiþi de
la spectacol. Dimpotrivã. Concluzia: alegerea lui
Zorba revigoreazã spiritualiceºte. Pe mine m-a
captivat în ansamblu.

Mihai Crãciun ºi Nicolae Cristache în Zorba grecul

sport & culturã

Despre importanþa gimnasticii
ºi a jocurilor în 1883

P

Demostene ªofron

ublicaþiile de specialitate sau cele culturale
oferã lecturi interesante din cele mai variate
domenii, este un lucru cunoscut. Ce nu este
cunoscut atunci ... Faptul cã în paginile acestor
publicaþii avem articole destinate culturii fizice ºi
sportive, articole care din pãcate, nu fac obiectul
unor cercetãri responsabile, faptul cã aceste
articole nu intereseazã mai deloc la adevãrata lor
valoare educativã ºi informaticã. Este un adevãr
trist ºi orice alte comentarii sînt de prisos.
Am început cu mulþi ani în urmã cercetarea
publicaþiilor culturale ante ºi interbelice.
Materialul glosat dã mãsura interesului pentru
educaþie fizicã ºi sport la final de secol al XIX-lea
ºi început de secol XX, articole care pot face
oricînd obiectul unor studii doctorale. Ar fi valorificat un tezaur de specialitate exemplar, cu multe
surprize. Pentru mulþi ar fi surprizã sã afle cît de
interesat era Petre Ispirescu de jocurile sportive,
cît de interesat era Emanoil Bucuþa de miºcarea
sportivã în general, prefer sã mã opresc aici.
Lectura unei publicaþii de specialitate cum este
“Educatorul”, ziar pedagogic ºi literar, organ al
corpului didactic din ‘Asilul Elena Doamna’ ºi
‘Ateneul Elisabeta’, Bucureºti, redactor dr. Barbu
Constantinescu, întãreºte ideea preocupãrilor
existente la nivel guvernamental pentru o educaþie în spirit fizic. Mãrturie sînt articolele pe care
vi le supun atenþiei, toate publicate în 1883.
Primul articol se intituleazã “ªcoala elementarã ca institut. De educaþiune”, semnat
M. Boeriu, articol apãrut în nr. 13, anul I,
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duminicã, 27 martie. Este articolul care pune pe
tapet acordarea unei mai mari atenþii gimnasticii
ºi jocurilor, citez, “Nu putem trece cu vederea
gimnastica. Importanþa ei relativ cu educaþiunea
este evidentã. Aici copiii se deprind sã asculte, ei
învaþã a se supune ºi a urma ordinile generale.
Chiar jocurile executate în timpul recreaþiunii sînt
foarte folositoare. Numai copiii sã nu se lase în
voia lor proprie, fãrã nici o supraveghere. Învãþãtorul trebuie cel puþin din cînd în cînd sã
pãºeascã în mijlocul lor, sã-i observe, ca sã nu
abuzeze de superioritatea lor fie spiritualã fie
fisicã asupra celorlalþi, ca cei slabi sã nu fie
tiranisaþi de cei mai forþi; sã nu se facã certe,
bãtãi, etc. Cu toate acestea, sã nu se mãrgineascã
prea mult libertatea copiilor în alegerea jocurilor
lor, purtarea învãþãtorului nu trebuie sã le inspire
temere.
Jocurile conduse cu prudenþã aduc mari
foloase; ele sînt o pregãtire foarte nimeritã pentru
viaþa ulterioarã, cînd unul este nevoit a se supune
celuilalt, cînd obstinarea împiedicã reuºita bunã,
etc.” (paginile 102 – 103).
Al doilea text pe care vi-l supun atenþiei estesemnat de Petre Ispirescu ºi are ca temã “Jocuri
de copii” (anul I, nr. 15, duminicã, 10 aprilie,
1883, pagina 115-116), Petre Ispirescu îndreptînduºi atenþia ºi propunînd interesaþilor, jocuri precum
“d’a leapºa, d’a baba oarba, d’a baba gaia”.
Concret, “jocul d’a leapºa este de bãieþi ºi de fete,
singuri sau amestecaþi”; “d’a baba oarba se joacã
de copii mai mititei, adecã ‘Codãnei’, cum se

zice. Ei pot fi bãieþi ºi fete, amestecaþi sau numai
de bãieþi, ori numai fete. El se joacã mai adesea
iarna ºi în casã”; “Jocul d’a baba gaia este iarãºi
de codãnei, amestecaþi bãieþi cu fete. Doi din cei
mai rãsãriþi din ei, ori din cei mai ageri, se fac :
unul cloºcã cu pui ºi altul baba gaia”.
În fine, al treilea text este sugestiv intitulat
“Gimnastica în ºcoalã” (anul I, nr. 19, duminicã,
8 mai, 1883, paginile 145 – 147, articol nesemnat): “Astãzi mai în toate statele culte s-a recunoscut gimnastica ca indispensabilã educaþiunii
naþionale. În toate programele oficiale se vede figurînd între materiile de studiu ºi gimnastica.
Astfel ºi în programele ºcoalelor noastre atît primare cît ºi secundare se prevede gimnastica ca
studiu obligatoriu. Aceastã bunã dispoziþiune a
programei noastre se executã întocmai cu folos
pentru educaþiunea tinerimii noastre? Sînt luate
dispoziþiuni ca gimnastica sã se predea cum trebuie? (...) Gimnastica introudsã în ºcoalã o
înþelegem practicatã sistematic ºi pentru toþi elevii
cu excepþiunea numai de aceia a cãror sãnãtate
debilã nu permite sforþãri mai înteþite ºi ostenitoare (...) Însemnãtatea deprinderilor gimnastice
este aºa de mare pentru întãrirea corpului cã
învãþãtorul sau educatorul care va pierde din
vedere aceste în educaþiunea copilului îºi atrage
asuprãºi o mare rãspundere cã nu ºi-a fãcut datoria sa în toatã deplinãtatea ei”.
Sînt lucruri valabile ºi în zilele noastre. Cert
este cã educaþia fizicã în ºcoalã era privitã serios
la vremurile respective. Mai puþin în zilele noastre, o altã temã, pe marginea cãreia voi reveni
însã.
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film

Umilinþã

Î

Lucian Maier & Ioan-Pavel Azap

ntr-o comunitate retrasã, pe fondul
inundaþiilor din 2005, Cãtãlin Apostol
construieºte un tip de demers pe care l-am
vãzut în ªi totul era nimic..., ultimul film al
Cristinei Nichituº. Filmul lui Cãtãlin Apostol s-ar
fi putut numi foarte bine... ªi totul e(ra) umilinþã.
Umilinþã e un film care îºi strigã titlul de la
un capãt la celãlalt, prin fiecare fotogramã. Un
personaj e umilit de cãtre un altul, politician,
poliþist, borfaº sau proaspãt tãtic. Aceastã repetiþie
obsesivã a titlului în fiecare miºcare de pe ecran
îngroaºã atît de tare povestea, pune atîtea semne
de exclamare în dreptul realitãþilor pe care,
chipurile, filmul le discutã, încît pelicula devine
greu de suportat. Lumea e strînsã într-un ghem de
cliºee, personajele acþioneazã fãrã noimã, numai
pentru a-i ieºi autorului demonstraþia: cã Sodoma
ºi Gomora circulã prin venele universului nostru,
însã el nu va fi distrus cîtã vreme aici vor mai
pãºi suflete nobile, precum al lui Marinicã sau al
lui Pacoste.
În centrul poveºtii e aºezat Pacoste, un
proscris în propriul sat. Toatã lumea îl
batjocoreºte, îl foloseºte, îl scuipã, îl bate. El e
resortul catartic al fiecãrui sãtean. El adunã tot
puroiul din sufletele sãtenilor, îl distileazã ºi îl
întoarce sub formã de ajutor, precum în cele mai
nobile pilde biblice. Nici Grace în Dogville nu
îndurã nedreptãþi cît Pacoste în aceastã peliculã.
În jurul istoriei acestui personaj – recuperatã în
mare mãsurã prin imersiune într-un plan oniric, sînt þesute celelalte traiectorii – a tînãrului care nu
suportã hoþiile locului ºi sfîrºeºte înjunghiat,
ponegrit ºi gãsit vinovat moral pentru lovitura de
cuþit primitã; a poliþistului care ia ºpagã ºi e
neobosit în ºmenuri, din care îºi ridicã ditamai
casa; a copilei bonave de cancer de a cãrei
suferinþã rîd toþi; a mamei copilei care cerºeºte
mila autoritãþilor ºi e rugatã sã plimbe ursu’; a
sãtenilor care urmeazã sã fie luaþi de ape ºi cãrora
oficialii le vînd gogoºi, aceeaºi sãteni care preferã
bãutura în locul muncii; a smardoilor locali care
fac legea cu lanþu’ de aur la piept, cuþitu’ la
brãcinar ºi pistolu’ la sertar; ºi a lui Marinicã,
puºtanul blînd, neînþeles, care ar vrea sã distrugã
tot rãul din lumea aceea.
Toate aspectele pe care filmul le prezintã sînt
adevãrate, dar numai ca idee. În realitate existã
poliþiºti corupþi, existã bolnavi batjocoriþi, existã
noroi, bãºcãlie ºi prost gust. Însã o simplã
reprezentare a lor pe ecran, una mimatã, nu
transformã propunerea în artã. Pînã la urmã nici
mãcar întîlnirea acestor situaþii în viaþa de zi cu zi
nu face realitatea respectivã preferabilã. Asta nu
înseamnã cã acele fapte trebuie ascunse, cã ele nu
pot fi subiect de discuþie. Însã o simplã reconstrucþie a lor ajunge un fals dacã pierde acel
aspect care poate face realitatea interesantã, chiar
ºi atunci cînd e extrem de grosolanã: unicitatea
actului trãit sau vãzut.
Îmaginaþi-vã cum cineva înregistreazã ore
întregi din emisiunile nocturne ale postului OTV.
Apoi face un rezumat al lor ºi vrea sã îl redea ca
atare, comprimat, ca oamenii sã înþeleagã în ce
constã lipsa de civilizaþie ºi bãdãrãnia emisiunilor
respective. Nu are la dispoziþie oamenii care
asigurã fluxul imaginilor pe OTV, încît sã creeze
situaþii (similare) originale, astfel cã angajeazã
actori sã joace secvenþele respective, cu replicile
fabricate. Le aratã imaginile de pe OTV ºi le dã

replicile rezumative. Ei vor mima situaþiile de pe
micul ecran. Rezultatul e un circ. De un prost
gust mai ridicat decît ceea ce se petrece pe OTV,
fiindcã noul produs are pretenþii, vrea sã fie
considerat artã. Vrea sã fie un deschizãtor de
ochi, sã fie cel care pune punctul pe i, cel care
demascã toate neajunsurile acestui plai. Aºa e
Umilinþã.
Atunci cînd apeleazã la flash-uri onirice – iar
acesta e cel mai bun caz pe care îl puteþi regãsi
pe ecran – autorul filmului pare un autodidact
care s-a ºcolit cu vizionãri de filme de televiziune.
Unul dintre punctele cheie ale peliculei înfãþiºeazã
originea stãrii lui Pacoste, locul de unde i se trage
batjocura. Nu are nicio importanþã cã nu e
vinovat din punct de vedere legal, nimeni nu-i e
alãturi, nimeni nu încearcã sã-l înþeleagã, sã-l
ajute. Pacoste, pe vremea cînd era medic veterinar
în sat ºi avea familie, a prins în lama unei combine un copil care se juca în þãrînã în lanul de porumb. Copilul nu vede nici nu aude utilajul agricol venind. Ca sã ne prindem cã a retezat copilul,
avem un montaj sovietic: lama despicînd ºtiuleþii,
copilul în lan ºi, drept concluzie, lama combinei
pe care erau înºirate, de la un capãt la altul,
aproape în linie dreaptã, patru jucãrii ale copilului. Soarta oarbã aliniazã obiectele clar, la vedere.
În rest, multe imagini al cãror sens e explicat în
cuvinte ºi ultra-subliniat prin miºcãrile camerei de
filmat. Ca ºi cum afarã e noroi, dar nu înþelegi
asta dacã nu te arunci în mocirlã, dacã nu te
bãlãceºti bine ºi dacã nu vine cineva sã îþi arate cã
te scalzi în glod. ªi, eventual, sã îþi arate noroiul
în timp ce se bãlãceºte alãturi de tine. (L.M.)
Prima premierã româneascã a anului 2011,
Umilinþã (România, 2011; sc. ºi r.: Cãtãlin
Apostol; cu: ºerban Ionescu, Miticã Popescu,
Valentin Teodosiu, Costel Caºcaval, Ecaterina
Nazare, Mihai Dorobanþu, Nicodim Ungureanu,
Eugenia Bosânceanu), nu a avut darul/harul de a
ne face prea fericiþi. Dincolo de aerul de
improvizaþie al demersului regizoral, la rigoare
scuzabil în cazul unui debut în lungmetrajul de
ficþiune, Umilinþã nu se susþine nici prin poveste,
nici prin psihologia personajelor, nici prin jocul
actorilor, nici prin abaterea, interesantã ca
intenþie, de la „normele” noului cinema românesc
– respectiv o dramã care se desfãºoarã în mediul
rural, despre care nu se poate spune cã este
abordat cu obstinenþã de cãtre cineaºtii noºtri. Nu
sunt adeptul, în artã cel puþin, antinomiei ruralcitadin sau partizan al superioritãþii/inferioritãþii
unuia dintre cele douã moduri de vieþuire ºi
manifestare umanã. Pot sã gust în egalã mãsurã
Moromeþii lui Marin Preda ºi Enigma Otiliei a lui
George Cãlinescu, sã mã bucur de cãldura
universului arhaic al lui Serghei Paradjanov ºi de
rãceala alienantã a filmelor lui Antonioni sau de
universul fantast al lui Fellini. Aºa cã, un film „de
la þarã” mi-ar fi cãzut cum nu se poate mai bine,
dar...
Dar regizorul-scenarist Cãtãlin Apostol îmi
refuzã, ºi sunt convins cã nu numai mie, aceastã
bucurie simplã. Umilinþã suferã dintru început la
nivelul scenariului. Eroul, de fapt un anti-erou,
Pacoste, interpretat decent de ºerban Ionescu, este
prostul satului. El locuieºte în turnul unei biserici
nãruite, trãieºte de pe o zi pe alta, limbajul
articulat pare a-i fi strãin, iar singurul lui prieten
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este un adolescent. Dar Pacoste, o poreclã deloc
subtilã, n-a fost dintotdeauna aºa. Cu ani în
urmã, a avut o soþie ºi un copil, era medic
veterinar în satul cu pricina – respectat sau cel
puþin nu dispreþuit. Un accident tragic îl
transformã într-un paria, soþia ºi copilul îl
pãrãsesc, casa i se nãruie ºi omul ajunge pe
drumuri. Ce s-a întâmplat de fapt? Vrând sã-ºi
rãsplãteascã fiul pentru premiul întâi obþinut la
ºcoalã, medicul îl plimbã cu combina printr-un
lan de porumb ºi omoarã din greºealã un copil de
trei-patru ani. Deºi la proces este gãsit nevinovat,
omul nostru se nãruie sufleteºte pentru a nu-ºi
mai reveni niciodatã. Mã rog, prãbuºirea
sufleteascã poate fi justificatã, dar de ce oamenii
îl considerã vinovat pentru toate relele care se
abat asupra satului este mai greu de susþinut.
Cãtãlin Apostol nici nu încearcã sã motiveze
situaþia decât, dacã suntem binevoitori, prin
„datul” fiecãruia: unuia îi e dat sã domine, altuia
sã fie fericit, altuia sã fie umilit... Chiar dacã toate
acestea nu ni se spun de la început, dezvãluirea
biografiei personajului este lipsitã de nerv, orice
amãnunt ni se oferã declamativ, forþat uneori,
parcã fãrã chef. În rest, filmul este populat de
personaje tipice, deja uzate de prea-plinul
prezenþei nu atât în film, cât în mass-media
ultimilor ani: „interlopii” rurali care furã
ajutoarele umanitare ºi le vând în buticul propriu
(aici, întâmplãtor þigani), poliþistul corupt, þãranul
leneº care nu munceºte pentru cã tot n-ar câºtiga
mare lucru, þãranul sãrac dar cinstit, prefectul
demagog, cârciumarul hoþ, un þãran sfãtos
º.a.m.d.; îmi pare cã lipseºte popa, dar nu mai
sunt sigur.
Spre final, Umilinþã o dã în metaforã: apele
care vin mari, inundaþiile tradiþionale adicã, pe
care sãtenii au preferat sã le aºtepte în cârciumã
decât sã punã mâna sã ridice un dig (ori, când au
fãcut-o în dorul lelii, au preferat sã fure parte din
sacii de nisip primiþi în acest scop), ºi vor purifica
aceastã lume putredã sunt o pedeapsã mai mult
decât meritatã. Crima ce premerge potopul,
uciderea prietenului adolescent al lui Pacoste, nu
are altã justificare decât aceste „viraj” apocaliptic
ce încheie un film care merita sã aibe o soartã
mai bunã. (I.-P.A.)
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Un premiu pentru Tribuna

A

sociaþia Criticilor de Film din cadrul
Uniunii Cineaºtilor din România
(U.C.I.N.) a acordat – la bilanþul anului
2010 – colegului nostru Ioan-Pavel Azap
Premiul „Ion Cantacuzino”, „pentru
îndelungata activitate publicisticã dedicatã
filmului românesc ºi mondial la revista
Tribuna” ºi pentru volumele sale cinefile,
Traveling (interviuri cu regizori români de film,
Bucureºti / Cluj-Napoca, Editura Tritonic,
2003) Stop-cadru (cronici de film, Cluj-Napoca,
Editura Tribuna, 2005).

Au mai fost acordate trei premii:
– Premiul „George Littera” a revenit
Cristinei Corciovescu ºi Magdei Mihãilescu
pentru volumul Cele mai bune 10 filme
româneºti ale tuturor timpurilor (Iaºi, Editura
Polirom, 2010);
– Premiul pentru cel mai bun debut, totodatã ºi filmul românesc cu cele mai mari
încasãri al anului 2010, a revenit regizorului
Florin ªerban pentru lungmetrajul Eu când
vreau sã fluier, fluier;

– Premiul pentru cel mai bun distribuitor
din România în 2010 a fost acordat Societãþii
Independenþa Film pentru difuzarea pe marile
ecrane din România a peliculei Panglica albã a
regizorului austriac Michael Haneke.
Festivitatea de premiere a avut loc luni, 21
martie a.c., la sediul Uniunii Cineaºtilor din
România din Bucureºti, în Sala de Marmurã, ºi
a fost prezidatã de Academician Mihnea
Gheprghiu, Preºedintele U.C.I.N., ºi de doamna
Dana Duma, Secretar al Asociaþiei Criticilor de
Film din cadrul U.C.I.N.

Dana Duma, Ioan-Pavel Azap ºi Cãlin Stãnculescu

colaþionãri

Hippie cu cap de înger

Î

Alexandru Jurcan

n anul 1955 un poet nepublicat, la vârsta de
29 de ani, ºi-a prezentat viziunea asupra lumii
într-un poem intitulat Howl / Urlet. Adicã
Allen Ginsberg, membru fondator al miºcãrii Beat
Generation, nãscut în 1926, având o credinþã
budistã ºi hindusã, scriind în cadenþe de jazz ºi
pop, prieten cu Bob Dylan, simþind cã este un
„hippie cu cap de înger”, cum se autodefineºte.
Poemul în prozã Urlet a provocat un mare
scandal literar, din cauza limbajului crud, adesea
obscen, fiind considerat de F.B.I. ca o ameninþare
a securitãþii interioare. Allen a fost ºi un pionier
al apãrãrii drepturilor homosexualilor. „Am
început sã scriu pentru cã tata era poet, apoi
m-am îndrãgostit de Jack Kerouac” (care a scris ºi
Cartea viselor, tradusã ºi la noi). Mai apoi Allen
scrie Urlet pentru Jack, cãruia îi spune cã este
gay. Nu suportã niciun fel de cenzurã, optând
pentru adevãrul interior. În poemul sãu nu
promoveazã homosexualitatea, ci sinceritatea. A
scrie ce simþi – crede el – foloseºte societãþii. Allen
simte cã homosexualitatea a fost „un catalizator
al examinãrii de sine”, cã „totul e sfânt”, cã existã
„sfinþi pederaºti care suferã”.
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Filmul Howl a fost realizat în 2010 de Bob
Epstein ºi Jeffrey Friedmann. James Franco joacã
rolul lui Allen (el a prezentat în acest an
ceremonia Oscarurilor ºi tot el joacã în filmul 127
de ore). Regizorul Epstein se considerã un
militant gay. În 1955 a filmat Celluloid Closet,
dupã eseul lui Vito Russo despre
homosexualitatea în cinema, iar în 2000 a
prezentat interviuri cu homosexualii deportaþi de
naziºti în filmul Paragraf 175.
Allen considerã cã nu e voie sã fie vreo
diferenþã între cele spuse prietenilor ºi ceea ce
ºopteºti muzei când scrii. Strigãtul sãu se
confundã cu „þipetele zânelor publicitãþii”,
ajungând la „scorpia dolarului heterosexual”.
Folosind frazeologia jazz-ului, Allen aleargã dupã
„taxiurile bete ale realitãþii absolute”, mereu
„despicat de vise”.
În film se recitã puþin cam mult. Acþiunea e
continuatã de tumultul poemului ce pare infinit ºi
de imagini de desene animate ce curg în acelaºi
ritm cu cadenþe repetitive. Finalul procesului
intentat lui Allen aduce speranþa în perenitatea
cuvintelor. Regizorii ºi-au propus prea multe

Allen Ginsberg

într-un melanj ameþitor. E mai degrabã literaturã
reactualizatã cu forþa de sugestie a
cinematografului.
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Ce mai face Penelopa?

I

Livius George Ilea

nvocând cu delicateþe sfioase aspiraþii de virtualã
capitalã culturalã europeanã, urbea someºeanã se
desprinde fremãtând din cvasi-hibernarea unei
ierni „de crizã”; oferta galeriilor de artã, restrânsã
îndeobºte, ºi asta nu pentru cã nu ar exista
suficienþi plasticieni în cetate care sã-ºi onoreze acest
statut, se „rotunjeºte” în aºteptarea unui public
sincer entuziast, care, cu câteva fericite excepþii,
întârzie sã-ºi facã simþitã prezenþa. Vernisajul
expoziþiei de sculpturã ºi tapiserie Ce mai face
Penelopa?, „consumat” joi, 3 martie, a.c., se numãrã
printre aceste rare, privilegiate momente care au
fãcut sã parã neîncãpãtoare spaþioasele sãli de la
parterul Muzeului de Artã Cluj-Napoca, destinate
expoziþiilor temporare.
Departe de a dezvolta un simplu discurs tezist
feminist, tinerele urmaºe ale Penelopei, - ce, în
treacãt fie spus, s-ar putea revendica adeseori, în
egalã mãsurã, din vajnice amazoane - focalizeazã pe
zona interferenþelor, a interdisciplinaritãþii genurilor
artistice, în interesul lãrgirii viziunii creative, a
adoptãrii unor tehnici/proceduri plastice mixte, a
transgresãrii imaginii sculpturii ca atribut exclusiv al
masculinitãþii ºi, în acelaºi timp, a imaginii tapiseriei
ca apanaj exclusiv al feminitãþii, vizând dislocarea
unor anacronice „lecturi” segregaþioniste ce plaseazã
artele textile într-un nemeritat „minorat”.
Dacã lucrãrile de sculpturã ºi tapiserie prezentate
sub umbrela Penelopei în 2008 au recurs, în speþã,
la tridimensionalitate pentru a demonstra
„înrudirea” celor douã arte puse „în discuþie”, de
aceastã datã, joncþiunea pare a fi operatã pe „teren
neutru”, undeva în sferele de influenþã ale artelor
grafice ºi sceno-grafice: preponderenþa valoricã a
liniei, petei ºi texturii, prezenþa efectelor/accentelor
de luminã dirijatã, dezvoltarea în plan ori
structurãrile spaþiale proprii artelor spectacolului
constituind tot atâtea argumente ale deplasãrii
demonstraþiei plastice în zonele menþionate.
Astfel, în cadrul temei de tapiserie parietalã
„autoportret”, expozante precum Otilia Adam,
Carmen Bumb, Alexandra Enache, Adela Flinta,
Incze Kamilla, Maricica Jalbu, Kuron Vilhelmina,
Kuti Maria Magdolna, Nyakas Beatrix, Carmen
Mureºan, Pop Emese, Ioana Stanciu, Veres Imola,
Aura Vinaru ori Diana Zadic dezvoltã, în genere, un
discurs vizual îndatorat clasicelor stampe japoneze
ori preluând din inventarul modernitãþii, în spiritul
lui Andy Warhol, tehnica solarizãrii imaginii, proprie
fotografiei; la aceeaºi temã Iulia Cãlugãr ºi
Alexandra Ciobanu opteazã pentru o rezolvare
diferitã, totuºi în acelaºi spirit, filamentele de lânã
natur subliniind calitatea graficã a imaginii. Ana
Coroi ºi Ghyda Melinda fac apel la mai „sofisticate”
tehnici mixte, îngemãnând intervenþii ale broderiei,
de exemplu, cu imprimarea serigraficã, prima
aducând, totodatã ºi o delicatã variaþiune cromaticã
în economia expoziþiei. Tapiserie în spirit mai mult
sau mai puþin „clasic”, valorificând variile texturi ale
materialelor utilizate expun, de aceastã datã, Dana
Cuºlea, Persida Petrice, Livia Petrescu, Anca Pintilie
ºi Vitz Tunde. Lucrarea Georgianei Bacria, chiar ºi
cea a Corinei Vatamanu vãdesc cãutãri spaþiale ºi
cromatice curajoase, însã nu par a fi favorizate de
amplasament, fiind oarecum „surdinizate”. Laura
Lãpuºte, în lucrarea sa „Faguri” - mizeazã ferm pe

ABONAMENTE: Prin toate oficiile poºtale din þarã, revista având codul 19232
în catalogul Poºtei Române sau Cu ridicare de la redacþie: 18 lei – trimestru,
36 lei – semestru, 72 lei – un an Cu expediere la domiciliu: 27 lei – trimestru,
54 lei – semestru, 108 lei – un an. Persoanele interesate sunt rugate sã achite suma
corespunzãtoare la sediul redacþiei (Cluj-Napoca, str. Universitãþii nr. 1) sau sã o
expedieze prin mandat poºtal la adresa: Revista de culturã Tribuna,
cont nr. R035TREZ2165010XXX007079 B.N. Trezoreria Cluj-Napoca.

36

Tipar executat la Imprimeria Ardealul,
Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 146.
Telefon: 0264-413871, fax: 0264-413883.

36

spaþialitate, aspectul general al lucrãrii rãmânând,
însã, unul specific graficii pe computer. De un
pregnant efect grafic sunt ºi lucrãrile Dianei Oºan ºi
ale Alexandrei Herþa, cea de-a doua urmând
orizonturi de interes plastic similare cu cele ale
maestrei sale - Liliana Moraru. De o marcatã
concepþie scenograficã, lucrarea spaþialã a Adelei
Szigmond, „Veºmânt virtual” utilizeazã în mod
fericit sursa de luminã ca parte intrinsecã a þesãturii
lucrãrii, aducând, în plus, ºi o tehnicã inovativã,
obiectul textil fiind þesut manual din fibre de sticlã.
„Fiicele Penelopelei” care au îmbrãþiºat artele
sculpturii în metal au mizat, mai toate, pe efectul de
regie scenicã, pãstrând ºi rafinamente/preþiozitãþi ale
unei grafici transpuse în trei dimensiuni. Luând
asupra sa rolul de „purtãtoare de cuvânt” a suratelor
sale, Elena Ilaº, o tânãrã „veteranã” a acestui proiect,
semnatara unor sculpturi „barochizante” de mare
forþã sugestivã, ne invitã sã ne convingem, printr-un
„manifest” cu accent introspectiv, dacã într-adevãr
noua ipostazã a Penelopei, cea din 2011 este:
„aceeaºi ºi totuºi diferitã, conceptualã sau
dimpotrivã tradiþionalistã, interpretatã ºi
interpretabilã, desluºindu-se tuturor ºi închizându-se
în sine în acelaºi timp, experiment, dar ºi artã
asumatã”. Un aer proaspãt aduce Raluca Cosma cu
a sa „Crysalys Showroom”, operând în mod
ingenios, poetic, cu materiale de un utilitarism
agresiv ori de-a dreptul prozaic, precum sârma
ghimpatã sau cuiele; Anadora Lupo surprinde cu
structuri uºoare, ample, intens texturate, ce susþin
un pregnant dialog formal, mult diferite de
prezenþele obiectuale monolitice ºi ermetice
prezentate anterior; „Aniversarea frunzelor
cãlãtoare” a Stancãi Pop Þop îºi desfãºoarã ludic
elementele plastice, de o cãutatã naivitate formalã,
interacþionând puternic cu spaþiul-gazdã, în timp ce
lucrãrile Mihaelei Diaconu îºi creeazã propriul lor
habitat, suscitând o lecturã punctualã; Elena Ilaº ºi
Roxana Ionescu completeazã microcosmul
expoziþional cu o tuºã de grafism neliniºtit ºi
spontaneitate, care, la cea din urmã, se apropie,
însã, de improvizaþia facilã.
Reunind lucrãrile a 36 de tinere plasticiene,
masterande, absolvente ori, câteva, încã studente ale
secþiilor de Arte textile ºi Sculpturã din cadrul
Universitãþii de Artã ºi Design, expoziþia, aflatã la
cea de-a doua ediþie a sa, ºi care mai poate fi
vizitatã la faþa locului, (pânã la data de 3 aprilie
2011, n.n.), pare a-ºi contura un destin aparte: ea
infirmã prin succes prezumþiile maliþioase generate
de cliºeele referitoare la evenimentele „cu repetiþie”,
îndreptãþindu-i astfel, cu prisosinþã, pe altruiºtii (caz
rar, ca sã nu-l numim unic, pentru vremurile
egoismului deºãnþat al zilelor de azi) coordonatori ai
proiectului - conf. univ. dr. Liliana Moraru ºi prof.
univ. dr. Radu Moraru - sã persevereze la
împãmântenirea acesteia în spaþiul artistic clujean, ca
bienalã sau trienalã, promovând ºi coagulând în
jurul acestei iniþiative nucleul noilor generaþii de
plasticiene clujene.
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