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Daniel CLINCI
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Luna aceasta debutează cu evenimentul
ambiguu al Zilei Naţionale, ca un fel de

anticipare a ceea ce urmează pe la sfârşitul ei.
Mă aşteptam la fanfare, steaguri, discursuri ale
oamenilor importanţi din stat, dar şi ale celor
mai puţin importanţi, concerte, gustărici
tradiţionale asezonate din belşug cu alcool
neaoş, într-un cuvânt, delicatesele autohtone
care ies la iveală, făcând în ciudă crizei
milenare a poporului, de sărbători şi campanii
electorale. Totuşi, nu mă mai aşteptam ca
cineva să fie atât de naiv încât să înceapă
programe televizate întru (re)vigorarea
spiritului naţional. Însă se întâmplă. Sub
genericul „Mândru că sunt român“ sau ceva
asemănător, mediile şi-au propus să ne
servească povestea iubirii de patrie şi de neam.
Au apărut oameni pe care, din motive absolut
subiective, nu îi pot identifica ca să ne spună să
privim televizorul cu atenţie în ziua de
1 decembrie pentru a învăţa cum să fim români.
Respectivii sunt, evident, vedete (că altfel n-ar
avea ce căuta pe ecran), făcând parte din specia
care posedă ca unic marcator identitar faptul că
apar la televizor.

Pentru a fi mai convingători, ne povestesc de
ce nu au plecat ei din România şi au ales să
rămână; aceste culmi măreţe ale patriotismului ne
înduioşează, fiecare locuitor al ţării care a avut
vreodată gânduri „emigraţioniste” vărsând litri de
lacrimi în nemernicia sa, aflându-se acum pe
deplin în posesia epifaniei mândriei naţionale.
Aşadar, este bine pe la noi, mai ales dacă practici
meseria de vedetă de televiziune, postură în care te
poţi implica activ în viaţa naţiunii şi poţi îndrepta
ceea ce e strâmb şi corecta ce este greşit. Nimănui

nu-i pasă de restul populaţiei, atât timp cât
i se poate oferi pe tavă, de 1 decembrie, o

feliuţă din bunăstarea şi fericirea
„vedetelor“. Şi aşa, de Ziua Naţională,
cu toţii ne vom îmbrăţişa fratern, vom
adresa tradiţionalul „la mulţi ani“

caprei vecinului şi vom închina un păhărel pentru
sentimentele nou-descoperite.

Întrebarea: ce este naţiunea română? La cine
se referă retorica mass-media atunci când îşi
permite, fără precauţie, să vorbească despre
„români“? Fluxul de imagini nu ne răspunde.
El doar creează o identitate în interiorul căreia
foarte puţini dintre cei vizaţi se vor regăsi.
Telespectatorii sunt, în continuare, trataţi ca
nişte copii a căror identitate nu s-a coagulat şi
care au nevoie să li se spună ce, cum şi unde
sunt. O concepţie mai imbecilă decât aceasta,
prin care televiziunea îşi formează publicul, nu
există. Şi o zi festivă inutilă cum este
1 decembrie nu există. Măcar dacă statul român
ar fi vândut steguleţe, tricouri, căni, abţibilduri,
gumă de mestecat în culorile tricolorului, toate
made in China, printed in Singapore, pentru a
profita de pe urma unei găselniţe ca aceasta.
Dar nici asta nu se întâmplă.

Mă tem că eroziunea sentimentului naţional
vine la pachet cu încercările flagrante şi
disperate ale unor instanţe mass-media de a-şi
asigura audienţa. Mă tem că vedetele acelea,
îmbrăcate impecabil, cu dicţie şi dantură
perfecte, fardate şi nichelate, nu încap în privirea
pe care, de la nivelul străzii, o putem arunca
peste România lui 1 decembrie. Ele nu există
afară, în lumea alternativă ecranului, la fel cum
nu există nici românii despre care vorbesc.
Totuşi, sunt două lumi diferite şi două zile de
1 decembrie diferite.
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Levent FEIZI
(Constanţa)

S imon Green (alias Bonobo) este un
 muzician şi DJ din Anglia. A revenit în

2010, după o considerabilă absenţă, cu cel de-al
4-lea album, Black Sands, un album care nu se
dezice prea mult de inconfundabilul stil neo-
jazz-istic abordat cu succes în trecut. Totuşi,
Black Sands are o evoluţie evidentă către un stil
mai sofisticat, complex şi distinct, rezultând o
lucrare ce se aventurează către cel mai modern
sound abordat vreodată de Bonobo. The Keeper,
un prim single lansat în 2009, foarte calm şi
melodios, pe vocea lui Andreya Triana, ni-l
prezintă în atmosfera intimă din videoclip şi pe
Simon Green la contrabas, alături de ceilalţi
instrumentişti.

Black Sands este un album ideal pentru
nevoia de calm a oricărui meloman. E un
album predominant instrumental pe care poţi
adormi şi visa frumos chiar dacă faci parte din
categoria celor care închid PC-ul înainte de
somn. Un album pentru acasă, de ascultat în
după-amiezile de duminică, tolănit pe canapea.

BoBoBoBoBonobonobonobonobonobo
BlacBlacBlacBlacBlack Sandsk Sandsk Sandsk Sandsk Sands

Primul minut şi optsprezece secunde din
album ne bucură cu un Prelude dominat de o
frumoasă temă de vioară ce evoluează excelent
prin melodia Kiara, cu ritm trip-hop şi mostre de
voce feminină utilizate în manieră digitală,
alături de discrete sunete electronice parcă
extrase din jocurile video din debutul anilor 90.
O trompetă jazz şi o şoptită orgă rhodes anunţă
chitara electrică şi somnoroasă ce defineşte
piesa Kong, o piesă cu o linie simplă pe acelaşi
ritm mai complex din punct de vedere al
percuţiei, cu ansamblu de viori şi clopote, flaut
şi un pic de efecte spaţiale, cu voce de cor
feminin cu ecou, o aglomeraţie ce nu pare decât
naturală şi deloc forţată. Eyesdown ne linişteşte
printr-un început cu un sunet între un clopot
inversat şi o orgă rhodes, înregistrat cu farmec
ca de pe un vinil vechi, în timp ce toba impune
un ritm puţin mai alert pe o atmosferă mult mai
calmă, în ciuda efectului de bas moale dubstep
ce apare la un moment dat. Trompete pe fundal
şi vocea lui Andreya Triana completează suav
melodia ce se termină cu acelaşi sunet din debut,
iar El Toro pare să ne reamintească de
producţiile mai vechi Bonobo, cu un
predominant ansamblu de viori şi trompete
suprapus pe un ritm un pic latin cu treceri rock
şi „zgomot“ de cinele. We Could Forever, cu
tăieri de ritm, flaut din lemn şi linie asimetrică
de bas tinde să ne mai învioreze puţin însă
atmosfera indusă este la fel de sugestivă în
direcţia expresivităţii albumului. O atitudine
futuristică abordează 1009, prin sunetele
sintetice, dar atmosfera de visare reiese şi de aici,
viorile fiind la fel de prezente, alături de alte
sunete ambientale. All In Forms include un
sample pitch-uit de voce ce pare extras dintr-o
piesă blues, în timp ce ansamblul de suflători dă
un aer cinematografic şi dramatic piesei. OrgaSimon GreenSimon GreenSimon GreenSimon GreenSimon Green
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rhodes vibrato comunică perfect cu basul şi
ambele se evidenţiază într-un pasaj în care deţin
monopolul. Un xilofon ca de jucărie adesea
folosit în concertele Bonobo, concerte ce nu
trebuie ratate, iniţiază The Keeper, iar un beat
jazzy-hiphop din Stay The Same însoţeşte
aceeaşi voce a Andreyei Triana, secundată de un
perfect saxofon şi o chitară acustică. Este piesa pe
care poţi ofta atunci când conduci singur
maşina, rememorând momente îndepărtate din
trecut. Pentru că Bonobo este bun, acesta
surprinde cu Animals, ce începe cu percuţie
completată de chitară ce pare să împrumute din
atmosfera rock-ului progresiv balcanic, iar
clarinetul spune poveşti ce lasă foarte mult loc
de interpretare. Trecerile dese folosite de
baterist, într-un context calm cu contrabas, ne
confirmă trimiterea către muzica rock, însă
trăirile induse rămân la fel de profunde şi
naratoare, pentru că auzim harpa şi saxofonul
ce abordează teme jazzistice ce ne strigă din
depărtare. Două chitare acustice iniţiază ultima
piesă ce dă şi numele albumului. Un sublim vals
cu percuţie discretă şi clarinet ne transmite

atmosfera filmelor vechi cu mafioţi din
momentele în care moare unul din personajele
preferate. Este o melodie frumoasă şi tristă care
totuşi sugerează că putem găsi soluţiile
necesare depăşirii unor momente neplăcute.
Pentru că deşi Black Sands este un album ce
poate întrista pe cei sensibili, în special prin
ultima piesă, asta nu înseamnă că nu rămânem
cu un puternic sentiment de satisfacţie specifică
ascultării unui album de calitate.

Potrivit criticilor, Bonobo face muzică
electronică. Însă, tehnic vorbind, dacă nu ne
mai raportăm la faptul că albumele din acest
gen ar fi produse folosind exclusiv sample-uri
sau sintetizatoare şi punem accentul pe
naturaleţea sunetelor obţinute sau pe faptul că
Bonobo, ca şi alţii, se foloseşte de
instrumentişti veritabili, putem începe a
considera muzica aşa-zis electronică drept un
stil dintre cele mai cuprinzătoare şi permisive,
pentru că imaginaţia, talentul şi cunoştinţele
artiştilor ce-l abordează nu sunt limitate cu
nimic, iar potenţialul obţinerii unui material de
valoros este maxim.
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Alice DROGOREANU
(Ploieşti, alicedrogoreanu@yahoo.com)

De fiecare dată când trec pe strada aia mă
uit după case de parcă, în afară de

degradare sau rufe noi în pervaz, ar apărea ceva
nou.  Ca şi cum aş ignora că ştiu ce o să
întâmple.  Îmi doresc din răsputeri să se repete
istoria, e ceva straniu, ca o zi a cârtiţei.  Ştiu că
uşa va fi deschisă ( se intră direct din stradă) -
sper că ea va fi acolo.

Este. Văd jumătate din tipa asta, stă pe o ladă
sau o cutie de carton, ceva. Îmi place să cred că
nu plânge, ci că stă pur şi simplu vorbind de-ale
ei cu altă paraşută. Cu mă-sa mare sau cu
dealerul. În spate,  se umflă o lumină verde
infectă,  au o folie de plastic în geam. Proiectată
în lumina aia verde cu mâinile ei subţiri obosite
şi treningul trei-sferturi  asta m-a făcut să dau
câţiva paşi înapoi.  Ca s-o văd.  Să mă duc apoi
până-n uşă fără să mă mai gândesc la mirosul
puternic de urină şi nici că  ţiganii relativ
paşnici până atunci,  s-ar alerta brusc de un
canon pe domeniul lor. De fiecare dată sunt

Proiectul LupeProiectul LupeProiectul LupeProiectul LupeProiectul Lupe
sau altulsau altulsau altulsau altulsau altul

disperată la gândul că va întoarce capul şi o să
se uite la mine. Că n-am ce căuta acolo.
Că nimeni nu are ce căuta de fapt. Când am
citit din Bolano mi-am adus aminte de ea şi-aş
fi vrut să i-o spun. Aşa cum aş vrea odată să pot
să-i arăt pozele cu ea. Eventual, ar putea să mă
înjure.

Am găsit-o în acelaşi loc luni de zile la
rând, deşi trec de 2,3 ori pe zi la ore diferite.
Acasă mă uit din când în când pe momentele
astea şi nu fac nimic cu ele. Aş putea să le şterg
chiar.  Tehnic vorbind, pozele sunt corecte, ba
mai mult, sunt identice.

O dâră fină de fum pe fundal verde. Aceeaşi
poziţie aplecată puţin în faţă ca şi cum ar fi dat
tot şi n-a mai rămas nimic. I-am spus Lupe.

Exceptându-mă pe mine, imaginile astea
n-ar comunica nimănui nimic. Straniu sau nu,
am îngheţat-o pe Lupe acolo şi mi-e greu să
cred că dacă acum m-aş urca în maşină şi m-aş
duce glonţ pe strada ei, n-aş prinde acelaşi
moment.

Discutam despre asta cu un prieten şi el mi-a
spus că ar trebui să scriu despre unicitatea stării
de martor, pentru că din punctul lui de vedere,

ExperExperExperExperExper imentul rimentul rimentul rimentul rimentul rococococochiahiahiahiahia
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asta este un fotograf. Un mărturisitor.
O memorie. Probabil că are dreptate, deşi mi-e
greu să scriu pe cât de uşor mi-e să fotografiez.
Mihai Stănescu (caricaturistul) o are pe fiica lui
imortalizată cu aceeaşi rochie, de la 6 la 29 de
ani. În ultima fotografie, rochia e aproape
ruptă, despicată, pentru că fiica lui era
însărcinată. Pe cât posibil au făcut fotografiile
în acelaşi loc, cu mici excepţii. Materialul de
lucru e acelaşi. E aceeaşi rochie, aceeaşi fată,
acelaşi zid, acelaşi fotograf  şi cu toate astea
ochiul va  spune că toţi sunt schimbaţi. Alex
Gâlmeanu o are pe Anastasia. Un proiect care
are nu mai puţin de opt imagini realizate din
2003 până în 2010. Anastasia e o fată care
vine în studioul lui în fiecare octombrie pentru
a-i realiza un portret. Alex spunea că „scopul
este documentarea evoluţiei timpului asupra

dezvoltării noastre cu ajutorul camerei
fotografice.“ Eu o am pe Lupe şi părul, un pom
care creşte sub geamul meu de la bucătărie.
I-am făcut un jurnal în care am de la primii
muguri an de an, primele lui 3 pere până la ziua
în care a rămas fără nicio frunză. Mii de
fotografii, an de an, aproape săptămânal. Ca şi
în cazul necunoscutei mele, nu ştiu încă la ce şi
cum  foloseşte execuţia şi posesia acestor
fotografii. Cât o să se poată şi cât o să pot, eu voi
face în continuare aceste proiecte fără nume.
Sau altele.

Involuţie sau evoluţie, degradare sau
înflorire, cu scop sau nu, cred că în afară de
faptul că adun, adunăm probe, fotografiatul e
dovada clară că odată ce ţii aparatul în mână
ochiul devine enorm, alert, lacom, lucid,
vorbitor şi viu.
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Teodora DUMITRAŞCU
(Constanţa, teodora_dumitr@yahoo.com

Părăsitul Hotel Intim şi-a primit numele acesta,
care nu-i face cinste, în perioada comunistă.
Înainte, după spusele arhitectului Radu Cornescu,
clădirea se numea Hotel Regina, un nume mult
mai potrivit pentru ceea ce a însemnat în istoria
Constanţei. Chiar dacă celebritatea „i se trage“ de la
faptul că poetul naţiunii, Mihai Eminescu, a
poposit aici pentru doar 10 zile, în luna iunie a
anului 1882, momentan, faima hotelului părăsit
din Constanţa este dată de altceva… o fantomă care
a propulsat Hotelul Intim într-un top internaţional
al clădirilor bântuite. Dar până la poveştile cu iz
fantastic şi extrasenzorial, să vedem cum descria
Eminescu priveliştea lui 1882, admirată de la

HoHoHoHoHotttttelul Intim, întrelul Intim, întrelul Intim, întrelul Intim, întrelul Intim, întreeeee
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balconul Hotelului Regina şi transpusă într-o
scrisoare adresată iubitei sale, Veronica: „Am venit
ieri şi am făcut deja două băi de mare, cari promit
a-mi face mult bine, deşi pe-aici e frig încă şi apa
mării nu e destul de caldă pentru băi. De-aceea sunt
unul din cei dentâi sosiţi aci pentru băi şi nimeni
nu se scaldă încă afară de mine. N-o să stau aci
decât vro zece zile şi apoi iar mă-ntorc la Bucureşti.
O să mă-ntrebi ce efect mi-a făcut marea, pe care-o
văz pentru-ntâia oară? Efectul unei nemărginiri
pururea mişcate. Dar, abia de două zile aici, n-am
văzut-o în toate feţele căci ea e schimbăcioasă la
coloare şi în mişcări, de unde unii autori o şi
compară cu femeia. Costanţa sau Chiustenge este
un mic orăşel, dar îndestul de frumos. Nu are a face
deloc cu Rusciucul. Casele au oarecare eleganţă în
clădirea lor, căci piatra e ieftină aci şi clădirile sunt
din piatră patrată, iar primăria, de când stăpânesc
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românii şi există un consiliu comunal, a făcut
foarte mult pentru orânduiala şi înfrumuseţarea
oraşului. O terasă pe ţărmul înalt dă o frumoasă
privelişte pe toată întinderea mării şi, când luna e
deasupra apei, ea aruncă un plein de lucire slabă,
care pluteşte pe-o parte a apei. Restul rămâne în
întunerec, şi noaptea marea îşi merită numele ei de
neagră. Viaţa e cam scumpă aci, dar nu atât de
exagerat de scumpă precum mi se descria, mai ales
de când s-au deschis câteva oteluri. La anul să ştii că
venim amândoi aci, căci băile de mare întăresc şi
grăbesc bătăile inimei. Cu toate că omul pare a
întineri de ele, privirea mării linişteşte, mai ales
sufletele furtunoase. Şed într-o mansardă şi privirea
mi-e deschisă din două părţi asupra mării, pe care
aş vrea să plutesc cu tine“.

Hotelul din ruine

Copiind parcă povestea bazilicii Sfântul Anton,
care îi este vecină, şi acest hotel a fost construit pe
ruinele altuia, mai mic ca dimensiuni, numit Hotel
d`Angleterre. În micuţul hotel aveau loc
evenimente care mai de care mai cosmopolite, în
cadrul cărora toată protipendada din Kustendge
(denumirea Constanţei de la acea perioadă)
participa la baluri caritabile, preţul unui meniu
fiind ridicat, chiar de 1.500 de franci. Se ştie că în
acei ani, în Constanţa se aflau armatori greci,
constructori englezi, de unde şi numele hotelului,
armeni, evrei, turci şi o mulţime de alte
naţionalităţi. Afacerist prin excelenţă,
antreprenorul micului Hotel d`Angleterre, un
anume D. Panaitopoulo, dezvoltă o adevărată
„industrie“ a distracţiilor, salonul hotelului fiind cel
mai potrivit loc pentru baluri mascate, concerte şi
multe altele. Informaţiile pe care ni le furnizează dr.
Doina Păuleanu în lucrarea Constanţa 1878 -
1928. Spectacolul modernităţii târzii, contrazic
plăcuţa care se află pe faţada Hotelului Intim, unde
se anunţă faptul că „În acest loc s-a aflat Hotel
d`Angleterre, la mansarda căruia a locuit Mihai
Eminescu“, inducând în eroare vizitatorii, care ar
crede că dAngleterre era vechiul nume al hotelului.
Aşadar, Doina Păuleanu afirmă că Hotelul
d`Angleterre a fost demolat în 1903, în 1906 fiind
ridicat Hotelul Regina, aflat în proprietatea lui
Theiler şi realizat de arhitectul Daniel Renard, ceea
ce înseamnă că Mihai Eminescu nu a fost cazat la

Hotel Intim, ci la d`Angleterre, motiv pentru care
nu se mai justifică plăcuţa de pe faţada clădirii.
Tot în paginile Constanţa 1878 - 1928. Spectacolul
modernităţii târzii, se consemnează faptul că în
anul 1909, Hotelul Regina devine loc de întâlnire
al intelectualilor kustendgeni, aici înfiinţându-se
„Cercul farmaceutic“ şi „Cercul de litere, arte şi
sport“. Pe lângă frecventele banchete, constănţenii
puteau lua lecţii de dans, în saloanele Hotel
Regina, susţinute de profesorul Anton Panaitescu.
Totodată, aveau loc şezători culturale organizate de
Societatea Junimea Macedo-Română din
Constanţa. Mai târziu, clădirea cu structură
neoclasică şi elemente decorative art nouveau
devine, în epoca socialistă, bloc de locuinţe, iar din
1880 devenind Hotel Intim.

Fantomă şi buncăre

Momentan, este o altă clădire părăsită, care a
devenit casa maidanezilor, stăpâni peste cocheta
curte de la intrarea hotelului, care odinioară
adăpostea aranjamente florale aproape
arhitecturale şi mici fântâni, după cum povesteşte o
bătrână care a auzit multe poveşti de la mama ei.
Aceasta cunoaşte şi istoria fantomei care bântuie
prin hotel şi care ar fi stăpâna câinilor, cu toate că
adevărata „îmblânzitoare“ de jivine este o doamnă
care le aduce mâncare şi care este singura ce poate
intra pe holurile pline de istorie. Bătrâna care se
uită cu nostalgie la poarta ferecată îşi aminteşte de
legenda fantomei. Totul a început în momentul în
care într-una dintre camerele hotelului a murit o
tânără fată orfană, răpusă în agonie de leucemie.
Pentru că nu existau rude care să o înmormânteze,
proprietarii hotelului au decis să facă ei lucrul
acesta. După ce corpul neînsufleţit a fost îngropat,
lucrurile fetei au fost strânse şi duse în beciul
hotelului. Se spune că de atunci, din când în când,
în camera fetei apar lucrurile ei, iar stafia fetei
umblă pe holurile părăsite. Este o poveste care ar
atrage vizitatori, poate mai mult decât plăcuţa de la
intrare, amplasată eronat. Aceeaşi bătrână, o altă
istorisire, aceea a unor buncăre subterane, menite
a-i apăra pe oamenii importanţi care treceau pragul
hotelului de anumite atacuri ce ar fi putut avea loc
la suprafaţă, acestea fiind fundaţia vechiului Hotel
d`Angleterre, transformată cel mai probabil în
beciuri, spaţii propice depozitării.
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Mihai DUŢESCU
(Bucureşti, m_dutescu@yahoo.com)

„Oraşul este materializarea unui vis antic:
acela al labirintului. Fără să ştie, flâneur-ul este
devotat acestui tip de realitate. [...] Peisaj, asta
este orasul pentru flâneur. Sau, şi mai precis:
pentru el, oraşul se separă în poli dialectici. I se
deschide precum un peisaj şi îl mărgineşte
precum o cameră.“

Walter Benjamin  „The Arcades Project“,
Belknop Press, Cambridge (Mass.), 1999.

Pe 14 aprilie 1921, la Paris, ora 3 după-
masă, sub o ploaie torenţială, mişcarea

Dada avea o întâlnire în faţa bisericii Saint-
Julien-le-Pauvre. Această acţiune avea să fie
prima dintr-o serie de excursii urbane către
locurile banale ale oraşului. Este vorba despre o
manifestare estetică asumată, conştientă,
acompaniată de comunicate de presă,

proclamaţii, flyere şi documente foto. Vizita
deschide La Grande Saison Dada, o perioadă de
operaţiuni publice prin care se dorea
alimentarea cu noi energii a grupului, aflat la
vremea aceea, se pare, într-un moment de
oboseală şi polemici interne. André Breton avea
să menţioneze acest proiect, mai târziu, ca pe un
eşec total: „Nu e suficient să treci din sala de

Oraºul ca Oraºul ca Oraºul ca Oraºul ca Oraºul ca mediummediummediummediummedium
ararararartistististististictictictictic

GrGrGrGrGr upul Dupul Dupul Dupul Dupul Dadaadaadaadaada

„Să nu ştii să te orientezi într-un oraş este
neimportant şi banal. E nevoie doar de
ignoranţă  nimic mai mult. Dar ca cineva să se
piardă într-un oraş  aşa cum se pierde într-o
pădure  pentru asta e nevoie de o educaţie uşor
diferită... Apoi, semne şi nume de străzi, pasaje,
acoperişuri, chioşcuri sau baruri, toate trebuie
să-i vorbească celui rătăcitor ca nişte ramuri
uscate pe care calcă, într-o pădure. Şi vitrinele
proaspăt spălate într-o dimineaţă să reflecte cu
precizie acel moment al zilei aşa cum o face
cântecul unui cocoş sălbatic, în zori de zi, în
depărtare...“

Walter Benjamin  „A Berlin Chronicle“,
în „One-Way Street and Other Writings“,

NLB, London, 1979.
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spectacole, la evenimentul în aer liber, pentru a
pune capăt odată pentru totdeauna schimbărilor
din mişcarea Dada“.

În ciuda cuvintelor lui Breton, această primă
vizită rămâne cea mai importantă intervenţie Dada
în cadrul oraşului. Trecerea de la sălile de
spectacole la „evenimentele din aer liber“  lucru pe
cât de banal astăzi, pe atât de curajos atunci  a fost,
de fapt, primul pas dintr-o lungă serie de excursii,
plimbări şi „derive“ care au traversat întregul veac
artistic XX ca o formă de... anti-artă.

Primul readymade Dada marchează trecerea de
la reprezentarea mişcării, la construirea unei
acţiuni estetice care să fie pusă în practica de zi cu
zi, a realităţii cotidiene. În primii ani ai secolului
trecut, tema mişcării devenise una din ariile de
cercetare principale ale avangardei. Mişcarea şi
viteza au apărut ca noi prezenţe urbane capabile să
fie imprimate pe pânzele pictorilor sau în paginile
poeţilor. La început, încercările vizau capturarea
mişcării cu mijloace tradiţionale de reprezentare şi
este de-ajuns să amintim de eforturile, desfăşurate
aproape în paralel cu Dada, ale artiştilor futurişti
italieni. Mai apoi, după experienţa Dada, s-a
petrecut o tranziţie de la reprezentarea mişcării la
experimentarea acesteia în spaţiul real. Odată cu
celebra vizită a grupului Dada şi cu experienţele
suprarealiste care au urmat, acţiunea traversării
spaţiului a fost utilizată ca o fomulă estetică ce avea
să ia locul reprezentării convenţionale a realităţii şi,
odată cu asta, a întregului sistem artistic tradiţional.
Ce a urmat, mai apoi, avea să marcheze, poate, cel
mai mare progres tehnologic înregistrat in istorie,
în care mişcarea a fost conceptul central, generator,
sub o formă sau alta: viteză, infrastructură, fluxuri
de date etc. Acest proces urma să influenţeze
decisiv (şi în continuare influenţează) societatea,
civilizaţia şi percepţia noastră asupra realităţii, deci
implicit  arhitectura oraşelor.

Prin grupul Dada, după cum spuneam, se
produce pasul de la reprezentarea oraşului
viitorului către locuirea în oraşul banalului. Oraşul
futuriştilor italieni era traversat de fluxuri de
energie şi turbioane de massă umană; un oraş care
şi-a pierdut orice posibilitate de viziune statică, pus
în mişcare de vehicole, lumini şi zgomote, de
perspectivele la multiple puncte de fugă şi continua
metamorfoza spaţiului. Dar căutarea futuriştilor,
deşi bazată pe o interpretare sofisticată a noilor

spaţii urbane şi a evenimentelor care au avut loc
acolo, a rămas blocată la nivelul reprezentării  fără
să meargă mai departe, adică să treacă în câmpul
acţiunii. Actul explorării şi al percepţiei acustice,
tactile şi vizuale a spaţiilor urbane aflate în proces
de transformare nu a fost considerat o acţiune
estetică de sine stătătoare. Futuriştii nu au
intervenit în mediul urban real şi pâclos; seratele
lor se ţineau în cercuri literare selecte, galerii de
artă şi teatre, şi aproape niciodată în realitatea
urbană (cu excepţia disputelor şi întâlnirilor
politice).

Tristan Tzara, în manifestul de la 1916, declară
Dada ca fiind „clar împotriva viitorului“, indicând,
în felul acesta, că orice tip de univers posibil este
deja disponibil în prezent. Acţiunile urbane din
anii 20 experimentate de grupul parizian format în
jurul lui Breton erau deja foarte distante de
proclamaţiile futuriste. Oraşul Dada este un oraş al
banalului cotidian, care a abandonat toate utopiile
hipertehnologice ale futurismului. Frecventarea şi
vizita unor locuri insipide reprezenta, pentru
dadaişti, un mod concret de atingere a secularizării
totale a artei, astfel încât să poată obţine o uniune
osmotică între artă şi viaţă, între sublim şi cotidian.
Este interesant de menţionat că locul primei
acţiuni Dada este undeva chiar în Parisul modern
oraşul deja frecventat la sfârşitul secolului trecut de
către flâneurs  (adică acel personaj efemer care, în
rebeliunea sa împotriva modernităţii, îşi omora
timpul delectându-se, leneş, cu tot felul de
manifestări neobişnuite şi absurde, în timp ce
colinda prin oraş). Dada avea să ridice tradiţia de
flânerie la nivelul unei operaţiuni estetice.

Plimbarea pariziană descrisă de Walter
Benjamin în 1920 este utilizată ca o formă de artă
ce se înscrie direct în timpul şi spaţiul real, mai
degrabă decât într-un medium artistic. Parisul,
aşadar, a fost primul oraş ce singur s-a oferit ca un
teritoriu ideal pentru aceste experienţe artistice, ce
urmareau să dea viaţă unui proiect revoluţionar,
care trece dincolo de artă, şi care avea să fie, mai
apoi, urmat de experienţele suprarealiste şi
situaţioniste.

În 1917 Marcel Duchamp propusese Woolworth
Building din New York ca fiind propriul său
readymade, dar acesta era un obiect de arhitectură, nu
un spaţiu public. Pe de altă parte, un readymade urban
realizat la Saint-Julien-le-Pauvre, reprezintă prima
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operaţiune care atribuie valoare estetică unui spaţiu,
mai degrabă decât unui obiect. Astfel, Dada trece mai
departe, de la introducerea unui obiect banal în spaţiul
artistic, la introducerea artei  adică, persoanele/
corpurile artiştilor Dada  într-un spaţiu banal al
oraşului. Acea „nouă interpretare a naturii, aplicată de
data asta nu artei, ci vieţii“, anunţată în comunicatul de
presă care explică operaţiunea Saint-Julien-le-Pauvre,
este o chemare revoluţionară la viaţă versus artă, sau la
cotidian versus estetic... Această acţiune în oraş a
deschis provocarea către noi modalităţi de intervenţie
urbană  un domeniu rezervat, îndeobşte, arhitecţilor
sau urbaniştilor.

Înainte de acţiunea Dada, activităţile artistice
puteau fi inserate în spaţiul public doar prin
intermediul unor operaţiuni decorative
rezumându-se doar la instalarea unor sculpturi în
parcuri, pieţe etc. Intervenţia Dada oferă artiştilor
noi posibilităţi de a trata oraşul şi de a lucra cu
acesta. Înainte de vizita Dada, orice artist care
dorea să prezinte un loc publicului trebuia să
treacă de la spaţiul proiectat prin mijloace
tradiţionale la unul real, de unde şi consecinţa
subiectivităţii interpretării, sau a neînţelegerii
actului său artistic.

Dada nu intervine într-un loc prin inserarea
vreunui obiect, sau prin eliminarea altuia. Aduce,
în schimb, un artist sau un grup de artişti direct pe

teren, la situl în cauză, fără materializarea efectivă a
vreunei operaţiuni: banal pentru banal. Fără să lase
alte urme fizice, dincolo de documentarea acestei
acţiuni  flyere, fotografii, articole, poveşti  şi fără o
elaborare preliminară a acestui act.

Printre fotografiile care ne aduc la cunoştinţă
acest eveniment, este una cu tot grupul, în grădina
bisericii: poate, cea mai importantă imagine a
întregului act. Putem vedea grupul Dada stând pe
o bucată de teren necultivat, neîngrijit. Imaginea
nu arată vreo acţiune care a acompaniat acest
eveniment (cum ar fi, de pildă, citirea unor texte
selectate aleatoriu din dicţionarul Larousse, sau
oferirea unor cadouri trecătorilor, sau încercările
de a-i scoate pe oameni din case, pentru a li se
alătura). Subiectul fotografiei este prezenţa acestui
grup special în oraş, conştient de actul artistic pe
care îl produce şi de acţiunea pe care o face: adică
nimic. Munca stă în faptul că s-au gândit la ceea
ce urmau să facă, mai degrabă decât în ceea ce
propriu-zis au făcut. Probabil de aceea toate
celelalte acţiuni din program nu au mai fost puse
în practică. Proiectul nu a fost dus la bun sfârşit,
pentru că era deja finalizat în momentul în care a
luat naştere. Faptul că acea acţiune s-a petrecut
acolo a fost echivalentul cu a se fi petrecut în
întregul oraş. Nu ştim precis care din artiştii Dada
a sugerat acel loc  o biserică abandonată,
cunoscută de puţini oameni, înconjurată atunci
de un fel de terrain vague împrejmuit cu un gard
şi nu ştim nici motivele din spatele acestei alegeri.
Dar poziţia sa, în inima Cartierului Latin, pare să
indice că tocmai acea grădină din jurul bisericii a
fost motivul alegerii, ca şi când ar fi fost o grădină
abandonată în apropierea casei cuiva: un spaţiu
posibil a fi investigat, familiar, dar necunoscut,
vizitat rareori, dar evident. Un spaţiu banal, un loc
urât, nefolositor, care  ca multe altele aidoma  nu
ar fi avut nici măcar vreun motiv să existe.
Explorarea oraşului şi continua descoperire a
unor situaţii bune de a fi investigate este
posibilă oriunde, chiar şi în inima zonelor
turistice pariziene, chiar şi de-a lungul Senei,
pe rive gauche, faţă-n faţă cu catedrala Notre
Dame. Odată cu explorarea banalului, Dada
lansează o primă aplicaţie a elementelor din
cercetarea lui Freud asupra inconştientului
urban, idee ce avea să fie mai târziu dezvoltată
de suprarealişti şi situaţionişti.

Marcel DuchampMarcel DuchampMarcel DuchampMarcel DuchampMarcel Duchamp
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Teodora DUMITRAŞCU
(Constanţa, teodora.dumitr@yahoo.com

Renaşterea  o epocă în care toate artele au
înflorit, s-au dezvoltat şi au căpătat o altă nuanţă şi
o nouă conotaţie. Artele sunt pe primul plan, iar
doamnele de viţă nobilă sunt într-o continuă
competiţie pentru supremaţie, mai ales că Europa
trăia, în respectiva perioadă, sub zodia curtezanelor,
iar pentru a atrage atenţia bărbaţilor era nevoie de
un conglomerat de materii şi materiale care să se
unească. Pe tot parcursul Renaşterii, moda era
impusă de la Roma. În secolele al XV-lea, al XVI-
lea, o persoană devenea o apariţie în momentul în
care era cât mai masivă. Cu toate că „formele
rubensiene“ nu apar decât la începutul secolului al
XVII-lea, femeile făceau orice pentru o rochie cât
mai voluminoasă. În Italia Renaşterii, locul de
unde a pornit totul, orăşenimea era la putere. În
ceea ce priveşte „costumul“ femeilor, acesta era
completat de unele piese masculine, cum ar fi
bereta sau pantofii, păstrând, însă, un aspect
general deosebit de feminin. Pe cap, italiencele îşi
purtau cu mândrie părul bogat, lăsat uneori pe
umeri, alteori prins într-o plasă, accentuând
masivitatea siluetei şi mascând gâtul. Părul era,
fireşte, decolorat, în nuanţe de blond „veneţian“ sau
roşcat. Bereta cu medalii şi perle putea fi purtată
orizontal sau aplecata pe spate, încadrând faţa
circular. Pe trup, cămaşa avea un decolteu generos,
era încreţită, la fel şi la umeri sau prin fentele
mânecilor. Rochia era tăiată în talie, cu corsajul pe
corp, cu decolteu oval sau pătrat. De obicei redusă
la un singur strat, aceasta sugera două straturi prin
mânecile demontabile din materiale şi în culori
contrastante, prinse la umeri cu şiret. Fusta lungă
era încreţită fără pliuri, susţinută de pantaloni
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bufanţi, lungi până la genunchi. În picioare se
purtau pantofi cu talpă groasă, pentru a evita
noroiul care invada la fiecare ploaie străzile şi
pentru a contribui la supradimensionarea staturii.
Costumul era împodobit cu bijuterii mari, grele, de
forme regulate, mai ales şiraguri de perle,
preferatele renascentiştilor, şi completat de
accesorii precum blana, mănuşile, evantaiul de
pene şi batista, pe atunci o noutate. Masca, cu buton
ţinut în dinţi, apăra de razele soarelui şi de privirile
indiscrete, ştiut fiind faptul că în acel secol, o faţă
albă şi palidă era simbolul bogăţiei.

Nemţoaice cu bonetă şi oase de peşte pentru
Spania

Germania, în secolul al XVI-lea, traversa epoca
Reformei, iar femeia avea alte „aspiraţii“. Femeia
ideală era gospodină, vestimentaţia fiind mai mult o
uniformă, caracterizată prin boneta în formă de
scufiţă, cu părul strâns, decolteul decent acoperit de
un guler-pelerină, numit Koller, sorţul nelipsit
indicând activitatea menajeră, la fel ca şi cheile
cămărilor atârnate la brâu. Ţărănimea din Germania
Renaşterii a păstrat formele şi croielile deceniilor
trecute, hainele scurte, pe corp, şi ciorapi-pantofi-
pantaloni. Vechea opincă înaltă până la glezne,cu
nojiţe legate de picior ajunsese simbolul luptei
pentru libertate a ţăranilor. În Spania, Renaşterea a
ajuns sub forma epocii Contrareformei,
vestimentaţia fiind, şi în acest caz, una inspirată din
portul „naţional“. Menit să facă vizibile deosebirile
de rang social, costumul de curte spaniol continua,
de fapt, tradiţia modei cavalereşti burgunde, plină de
fast, dar cu puternice accente de severitate şi
gravitate. Costumul era conceput ca o „carapace“
aproape la fel de rigidă ca o armură, cuprinzând
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chiar plăci, sârme şi fire metalice şi determinând o
ţinută solemnă, inflexibilă. Şi în cazul costumului
feminin, trupul era stilizat tot în forme geometrice
rigide, ca şi când ar fi fost format din două
triunghiuri, veşmintele ascunzând liniile corpului şi
ştergând orice urmă de feminitate. Pe cap, părul era
strâns şi ridicat, susţinut uneori cu sârme, acoperit cu
o tocă mică. Corsetul era folosit de femeile spaniole,
acesta fiind confecţionat şi cu oase de peşte sau
lamele metalice, care să strângă cât mai bine talia.
Cămaşa nu se vedea, decolteul nefiind permis, iar
gulerul şi manşetele erau rigide, apretate şi plisate.
Rochia avea corsajul strâmt închis până la gât, cu
talia în unghi şi umerii vătuiţi. Fusta era susţinută la
început de un jupon din pânză tare, cu păr de cal,
apoi de cercuri de lemn sau metal. Mantoul larg, fără
talie, avea mâneci scurte, bufante sau lungi şi
despicate. Picioarele nu era voie să fie văzute. Când
femeia spaniolă se aşeza, îşi ascundea picioarele într-
o cută orizontală prevăzută în dublura fustei.
Bijuteriile erau fixate pe rochie, ca nasturi, colane, pe
degete se purtau inele mari, iar batista era
întotdeauna de dantelă. Moda franceză a secolului al
XVI-lea era una inspirată din vestimentaţia de stil
spaniol şi exprimarea liberă a vitalităţii sugerată de
moda italiană. Sculptural, trupul era modelat ca şi în
Italia, în volume largi, regulate, cu contur rotunjit,
graţios, dar şi cu suprafeţe rigide susţinute ca în
Spania, de corset şi sârme. Din punct de vedere al
coloristicii, costumele francezilor erau ceva mai vii
decât în Spania, cu tonuri deschise, pastelate. În ceea
ce priveşte materialele folosite, se văd influenţe
italiene, deoarece erau folosite mătăsuri şi catifele
aduse din Italia. Figura femeilor avea formă de inimă,
conturată de rulourile părului îmbinate în unghi pe
frunte sau de scufia mulată în acelaşi fel. Nemişcarea
era dată de gulerul înalt, apretat, ridicat la spate în
jurul decolteului şi apoi de fusta susţinută pe şolduri
de un cerc de sârmă în formă de roată.

Regina Elisabeta şi excesele în modă
Anglia secolului al XVI-lea prospera şi devenea

din ce în ce mai puternică, iar opera lui
Shakespeare era o inspiraţie proaspătă pentru
femeile engleze. Acceptând moda europeană în
forma ei curteană, a interpretării franceze,
aristocraţia engleză punea mai puţin preţ pe
armonia formelor, ajungând la disproporţii şi
supradimensionări, neplăcute şi inestetice uneori.

În costumul masculin, pantalonii erau atât de
bufanţi încât au trebuit lărgite fotoliile în
Parlament, iar în costumul feminin gulerul de
dantela scrobită era enorm, ca şi fusta pe schelet în
formă de roată. Talia în unghi era alungită nefiresc,
făcând să apară picioarele scurte. În cazul
portretelor reginei Elisabeta, acest efect ar putea fi
dat de poziţia ei, de fapt aşezată pe un scaun înalt,
ascuns sub fustă, dar părând în picioare şi obligând,
astfel, pe curteni la aceeaşi ţinută. În locul
catifelelor şi mătăsurilor italiene sau spaniole, cu
motive ţesute, în Anglia se foloseau pentru rochii,
haine, bonete sau mănuşi, broderii de mână cu
motive figurative, flori, păsări, presărate fără
simetrie sau repetiţie. Ţările române, în perioada
Renaşterii intrau în ritmul modei europene
contemporane, însă fără acelaşi fast. Cu toate
acestea, costumaţia populară, ca şi cea de la curte, se
caracteriza prin armonie, lipsa de ostentaţie, fără
supradimensionările pe verticală urmărite de
aristocraţia din vest şi realizată prin alungirea
exagerată a bonetelor, trenelor sau vârfurilor
pantofilor şi fără amplificările de volume realizate
prin vătuiri sau suprapuneri de straturi. Sculptural,
costumele, fie ele inspirate de modele răsăritene
bizantine, fie de cele apusene gotice sau
renascentiste, erau caracterizate prin suprafeţe nete.
Culorile folosite se rezumau la galben, roşu,
completate fiind de alb şi negru. Materialele pentru

Regina ElisabetaRegina ElisabetaRegina ElisabetaRegina ElisabetaRegina Elisabeta
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veşmintele de curte erau mătăsuri şi catifele scumpe
italiene, aduse pe mare, la vechea Constanţa, de
negustorii genovezi, sau aduse din teritoriile
turceşti, de acolo de unde proveneau stăpânii
Dobrogei, pentru aceştia comerţul cu postavuri
fiind o mină de aur. Petru a completa „sursele“ de
materiale, curtenii ţărilor române primeau, pe calea
apei şi nu numai, stofe flamande, germane, cehe,
blănuri ruseşti sau ungureşti. În contrast cu fastul
de la curte, poporul de rând era nevoit să-şi producă
singur, în casă, pânzeturile sau stofele necesare.

Arsenic în pudra de faţă

În Renaştere, doamnele şi curtezanele îşi
disputau reţetele primilor chimişti italieni şi
descopereau materiile prime din Asia şi America.
Vasco da Gama, Cristofor Colomb, Magellan aduc
noi materii prime din America şi India, precum
cacao, vanilie, balsam de Peru, tutun, piper,
cuişoare. Secretele frumuseţii sunt adesea însoţite
de unele mai întunecate, cele ale otrăvurilor,
metoda cea mai folosită de a reduce la tăcere orice
rivală. Veniţi din Spania şi mai ales din Italia,
creatorii de parfumuri străini se instalează odată cu
venirea familiei de Medici la Paris şi mănuşile
parfumate invadează Franţa. În secolele XV-XVI,
în Europa, cosmeticele erau folosite numai de către

aristocraţi. Italia şi Franţa au devenit centrele
industriei cosmetice. Franţa a perfecţionat arta
parfumeriei, dar a condus şi la crearea unei arme
mortale. Astfel, dacă se înlocuia plumbul cu arsenic
în pudra de faţă, cel care o folosea murea în scurt
timp.

Curtezana Veronica Franco

Secolele al XVI-lea şi al XVII-lea înseamnă
pentru Veneţia apogeul curtezanelor, istoria
fiind plină, în acea perioadă, de poveşti cu
prostituate. În Veneţia se regăseau două tipuri de
curtezane, cam la fel cum se întâmplă şi în zilele
noastre: unele erau curtezane de lux, care puteau
fi uşor confundate cu femeile nobilimii, din
cauza hainelor luxoase pe care le purtau şi a
bijuteriilor extrem de scumpe, iar cealaltă
categorie era reprezentată de către curtezanele
din clasele de jos, care erau adesea identificate cu
prostituatele. Cele de lux erau întreţinute de
nobili şi de tot felul de bărbaţi importanţi, care le
ofereau case şi haine dintre cele mai
extravagante. Din cauza faptului că nu se mai
putea face vreo deosebire între o femeie cinstită
şi o curtezană, regalitatea a dat o lege prin care
acestea nu mai aveau voie să se îmbrace luxos,
adică să nu mai poarte bijuterii, haine din mătase
şi alte accesorii preţioase. Curtezanele au început
să poarte pelerine şi măşti, acesta fiind un semn
prin care ele puteau fi recunoscute. Datorită
priceperii ei, o curtezană veneţiană a făcut
istorie: Veronica Franco (1546-1591). Se pare că
Veronica Franco era de o frumuseţe răpitoare şi
nimeni nu-i putea rezista. Încă de la o vârstă
fragedă, Veronica a primit de la mama ei, fostă
curtezană, o educaţie aleasă şi a fost învăţată să-şi
folosească abilităţile cu care natura a înzestrat-o
pentru a-şi găsi un mariaj profitabil, care să o
plaseze în înalta societate. Frumuseţea şi
inteligenţa de care a dat dovadă, au integrat-o
foarte bine în rândurile nobilimii. Veronica a fost
apreciată şi mai mult după ce, în 1574, şi-a
petrecut o noapte cu Henric al III- lea al Franţei şi
l-a convins să le fie aliat italienilor în viitoarea
campanie militară anti-otomană. Veronica
Franco a fost un membru activ în cercurile literare
şi a scris două volume de poezii, iar în 1580 şi-a
publicat într-un volum scrisorile din tinereţe.VVVVVerererererooooonica Fnica Fnica Fnica Fnica Frrrrrancoancoancoancoanco

fashion
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Felix NICOLAU
(Bucureşti, hamsun10@yahoo.com)

Posibil ca mulţi să strâmbe din nas la Temă
pentru acasă (Princeps Edit, 2009),

romanul lui Nicolae Dabija, pe motiv că
scriitura ar fi tradiţională. Ceea ce n-ar fi decât
o izbucnire de invidie, întrucât romanul e solid,
cu miză şi poveste. Adică exact ce-i face
trebuinţă unei scrieri clare, cu intrigă şi
personaje bine precizate. Pe de altă parte,
niciodată nu am înţeles de ce se aşteaptă o miză
a subiectului de la romanele experimentale. De
ce ar avea ele nevoie de aşa ceva, când pariul lor
este forma şi abordarea înnoitoare?

Nicolae Dabija nu-şi propune să inoveze, ci
să scrie o poveste cutremurătoare la modul
sobru, fără extazieri şi plângerete. Şi în general
reuşeşte!

Primul capitol mi s-a părut, în ce priveşte
ritmul şi sacadarea relatării, o reproducere
basarabeană a binecunoscutului 1984 de
George Orwell. După care schimbarea de
registru e bruscă, intrându-se într-o zonă
purificată moral, eroică şi liniară, care va
prinde foarte bine la o anumită categorie de
public, nu neapărat cea mai educată. Propriu-
zis, romanul ar fi o recuperare a memoriei
tatălui de către fiul născut în Gulag. Dar şi a
memoriei mamei, ucisă de gardienii roşii din
Siberia.

Scriitorul a gândit bine forţa de impact a
scrierii. Pe de o parte peisajul dramatic al
Siberiei, cartografiat anterior la noi de
Eminescu, la modul fantastic, iar pe de altă
parte condiţiile de detenţie, mult mai dure
decât cele la care albii îi supuseseră pe roşii în
cartea-fluviu a lui C. Stere.

Aşadar, calităţile romanului sunt claritatea,
pasajele nervoase, scrise în formatul unui

ExExExExExact la þintã,act la þintã,act la þintã,act la þintã,act la þintã,
deci nesurdeci nesurdeci nesurdeci nesurdeci nesurprprprprprinzãtinzãtinzãtinzãtinzãtooooorrrrr

poem, dar nu poetizante, precum şi
moldovenismele delicioase: „În tăria cerului se
aude frăsuind o ciocârlie”.

De la Lecţia de literatură încolo, lucrurile nu
mai sunt aşa sclipitoare. Nicolae. Dabija se
implică afectiv în textura cărţii prin crearea
unor caractere exemplare, dar stereotipe. Mihai
Ulmu, profesorul de literatură dintr-un sătuc,
este culmea tipizării. Exemplar din toate
punctele de vedere (patriot, erou, profund,
cunoscător de greacă veche, latină şi sanscrită),
el nu-şi trădează trăirile în niciun fel şi nu dă
semne de minime urme de umor care l-ar putea
umaniza. Ţeapăn ca un erou de roman
moralizator din secolul al XIX-lea, el se
comportă ca un actor ce interpretează o piesă
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didactică la o serbare şcolară. Când apar
tancurile sovietice în sat şi soldaţii înlocuiesc
portretul lui Eminescu cu al lui Stalin,
ordonându-le elevilor „să fiţi fericiţi”, el nici nu
ia seama la catastrofă şi-şi vede de lecţia Despre
iubire, cu exemplificări din La steaua de
Eminescu. Când elevii fac rocada portretelor şi
pe al lui Stalin îl mâzgălesc, tânărul profesor se
oferă victimă la deportare, însă îi fixează
condiţii ofiţerului: să nu i se pună cătuşe, astfel
încât elevii lui  destul de copţi, de altfel, aflaţi în
pragul maturităţii  să nu-şi dea seama că e
arestat. Deci plecarea din sat se face la modul
amical, în cabina camionului, lângă ofiţer.
După câţiva kilometri este dat jos în pumni,
legat burduf şi aruncat printre soldaţi. Nu-i aşa
că aduce cu un scenariu de Nikita Mihalkov?

Celălalt pol al sfinţeniei este Maria Răzeşu,
eleva îndrăgostită de profesorul ei, căreia o
ţigancă îi ghiceşte o dragoste năprasnică. Ea
pleacă în Siberia după iubitul care habar n-are
că este iubit. Motivul este înapoierea cărţii de
poeme a lui Eminescu, luată cu împrumut.
Francesco de Sanctis avertiza că eroii strict
pozitivi nu au viaţă, de aceea Paradisul dantesc
este inferior din punct de vedere literar
Infernului. Romancierul nostru probează o
candoare romantică care îl recomandă ca pe un
scriitor religios.

Dincolo de aceste sincope, adevărata
substanţă literară circulă rapid prin venele
textului. Profesorul va fi anchetat într-o
episcopie, printre portrete de sfinţi şi
mucenici. Unul dintre anchetatori posedă un
sadism rafinat până la absurditate: îl acuză
amiabil de intenţia de a dinamita piramida
lui Keops, de a transforma teatrul de Operă
din Viena, „ca mostră a barocului burghez”,
într-un cămin pentru boschetari, de a
distruge Galeria Tretiakov „ca simbol al
gusturilor retrograde ale claselor parazitare”.
Comploturi destul de „tovărăşeşti”, de altfel.
Condamnarea învinuiţilor se va face la
grămadă în catedrala episcopală: ţie 15, ţie 25
etc. Şi iată: „În acea zi lui Mihai Ulmu pentru
prima dată în viaţa sa i se făcu ruşine că
aparţine neamului omenesc...”. Cam atât
despre frământările lui interioare.

În lagărul de la Zarianka deţinutul se

descurcă binişor. Încinge conversaţii în
latină cu Ozea Mendelstam, se face util
celorlalţi pentru că ştie şi medicină de la tatăl
lui, munceşte harnic cu roaba la desţeleniri
etc. Mendelstam e o figură vie, cinică, cu o
filosofie stoic-creştină a suferinţei: „Nu
există oameni răi, există doar oameni
suferinzi”; sau „Unicul lucru pe care nu-l
regret la viaţa mea sunt greşelile. Anume ele
mi-au umplut viaţa de omenesc”. În sfârşit,
un om în carne şi oase, nu numai îngeri şi
draci.

Tot în linia marilor naraţiuni despre lagăre,
romancierul îl introduce în joc pe colonelul
Kudreavţev care, în paranoia lui stalinistă,
predică o dogmă răsucită, amuzantă
finalmente: „Închisoarea e o universitate a
vieţii”, „Umanizarea omului ar trebui să treacă
mai întâi prin dezumanizarea lui”, „un
temnicer adevărat este conştiinţa unei
naţiuni”. Deţinuţii pleacă la munca istovitoare
în cadenţă, pe muzică de fanfară. După trudă,
vine rândul cercurilor de dans. Când nişte
troţkişti intră în grevă şi solicită proces corect,
cu Stalin de faţă, li se face pe plac. Complet de
judecată cu ofiţeri superiori din
Moscova+tătucul popoarelor. Totul e plauzibil
până când Kudreavţev îşi scapă bricheta pe jos
şi însuşi marele Stalin i-o ridică slugarnic.
Abia atunci împricinaţii realizează că totul e o
mascaradă, cu sosii selectate dintre prizonierii
foşti actori. După care, fireşte, sunt lichidaţi.
Aberaţia sistemului este reliefată şi de
arestările printre portarii de hotel, vatmani,
liftieri şi elevi de liceu care, din cauza
uniformelor, au fost luaţi drept ofiţeri fascişti.

Dacă facem abstracţie de momentele
melodramatice  relatate totuşi într-un stil
sobru  povestea din roman are suspans şi
mesaj cutremurător. Însă rolul literaturii nu
este acela de a compune rechizitorii şi nici de
a întrupa hagiografii. Dialectica confruntării
dintre bine şi rău trebuie lăsată liberă. Şi bine
ar fi ca nici romancierul să nu ştie cum se va
sfârşi cartea sa, cum vor evolua personajele.
Ca să nu avem impresia că citim ceva pe care
toată lumea îl ştie pe dinafară. Repet,
literatura de calitate nu canonizează şi nici
nu pronunţă sentinţe. De aici şi vitalitatea ei.
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Bogdan RUSU
(Paris, bogdan.p.rusu@gmail.com)

A.N. Whitehead - Religia în formare,
traducere de Alexandru Anghel, studiu
introductiv de Ovidiu Cristian Nedu,
Bucureşti: Herald, 2010

Sub acest titlu a fost tradusă în româneşte
cartea Religion in the Making (1926) a lui

Alfred North Whitehead (1861-1947). La noi,
Whitehead este cunoscut numai ca logician asociat
lui Bertrand Russell, cu care a scris celebra
Principia Mathematica (1910-1913). Însă
activitatea lui Whitehead a fost cu mult mai vastă, el
fiind pe rând un reputat matematician, logician şi
filosof al ştiinţei. Din 1924, începe etapa cea mai
spectaculoasă a carierei lui Whitehead. Aflat deja la
pensie (după ce a predat matematică şi fizică
matematică la Cambridge, University College şi
Imperial College of Science and Technology), el
acceptă un post de profesor de filosofie la Harvard,
în America. În pofida aşteptărilor tuturor,
Whitehead nu va continua să filosofeze în direcţia
logicii şi a filosofiei ştiinţei, cum o făcuse în Anglia
între 1910-1922, ci se va dedica filosofiei
speculative, devenind unul dintre cei mai mari
metafizicieni ai secolului trecut. În această epocă au
ieşit de sub pana lui cărţi precum Science and the
Modern World (SMW) (1925), Religion in the
Making (RM) (1926), Symbolism. Its Meaning end
Effect (S)(1927),  Process and Reality. An Essay in
Cosmology (PR)(1929) şi altele.

RM premerge cu câţiva ani apariţia operei celei
mai importante a lui Whitehead, PR. Cartea este o
continuarea a SMW, în care Whitehead începuse
să-şi expună sistemul metafizic. În  SMW, filosoful
critică schema de gândire a secolului al XVII-lea,
schema aflată la baza fizicii newtoniene şi care
combina epistemologia empiristă cu ontologia
substanţialistă. Schema de gândire a secolului al
XVII-lea se obţine prin combinarea distincţiei

RRRRReligia în feligia în feligia în feligia în feligia în fooooorrrrrmarmarmarmarmareeeee
ontologice dintre substanţă şi atribut cu cea
epistemologică dintre calităţi primare şi calităţi
secundare. În felul acesta, se ajunge la o „bifurcare
a naturii“ în natură aparentă şi natură cauzală,
numai ultima făcând obiectul de studiu al ştiinţei
naturale. Bifurcarea naturii fusese criticată de
Whitehead intens în cărţile de filosofie a ştiinţei
din anii ’20, unde el se ferise, totuşi, de orice
digresiune metafizică. Noua schemă de gândire
care este propusă ca substitut al schemei secolului al
XVII-lea se numeşte „filosofia organismului“. Deja
în SMW ontologia substanţialistă este înlocuită de
Whitehead cu o ontologie procesualistă, în care
cuplul categorial fundamental nu mai este
substanţă/ atribut, ci „ocazie actuală“/ „obiect
etern“. La baza realităţii nu mai stau substanţe
persistente cu calităţi primare (formă, viteză,
soliditate, întindere etc.) peste care defilează
calităţile secundare (culoare, gust, miros etc.), ci un
fel de monade evanescente, interrelaţionate,
ilustrând diverse potenţialităţi, care n-ar putea intra
în lume în absenţa acestor actualităţi atomice,
„ocaziile actuale“. Schema epistemologică va fi
înlocuită mai târziu, în S, cu o epistemologie anti-
humeană, care restabilea interconectivitatea
universului şi reabilita ideea de eficacitate cauzală.
RM continuă critica schemelor de gândire aflate la
baza civilizaţiei occidentale; de data această este
supus criticii conceptul „clasic“ de Dumnezeu, ca
entitate absolută, imuabilă, omniscientă,
omnipotentă, transcendentă. Conceptul acesta,
adus la desăvârşire de teologia Sf. Toma, i se pare lui
Whitehead o combinaţie a conceptului metafizic
de mişcător nemişcat cu cel politic de imperator, de
despot care impune voinţa sa prin ordin.
Whitehead înlocuieşte această doctrină cu o formă
de teism în care Dumnezeu nu mai este nici
transcendent, nici omnipotent, nici prescient, nici
imuabil.

Propunerea unei noi forme de teism
(completată ulterior, mai ales în PR) se face în
cadrul unui demers amplu de interpretare
metafizică a religiei. Acesta este tema generală a
cărţii, în orizontul căreia Whitehead caută
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răspunsul la întrebarea „ce tip de justificare are la
dispoziţie credinţa în dogmele religioase“. Credinţa
în teoremele matematicii sau în legile formulate de
ştiinţa naturii are întotdeauna o justificare de un tip
sau altul. Propoziţiile matematicii pot fi
demonstrate, propoziţiile ştiinţei naturii
confirmate prin metode empirice. Or, este evident
că dogmele religioase  nu pot fi nici demonstrate,
nici confirmate empiric. Pe ce se fundează, deci,
credinţa noastră în ele? O precizare terminologică
se impune: în loc de „credinţă“ ar trebui să spunem
aici „crezare“. Avem credinţă în Dumnezeu, dar
întreţinem crezarea că Dumnezeu este aşa şi aşa.
Este diferenţa dintre pistis şi doxa. Dacă un subiect
S crede că d, unde d este o dogmă religioasă, ce
temeiuri poate el oferi pentru crezarea sa?
Contrapartea metafizică a acestei întrebări
epistemologice este următoarea: care este sursa
religiozităţii, definită ca acea situare afectivă ce
apare atunci când fiinţa umană este lăsată singură
cu sine însăşi, în mod deplin solitară? Răspunsul la
aceste întrebări implică formularea unor doctrine
metafizice despre natura experienţei, a lumii ca
proces temporal, a lui Dumnezeu şi a relaţiei lui cu
lumea.

Charles Hartshorne arată undeva că filosofii şi
teologii, chiar atunci când au dat o interpretare
procesualistă lumii, s-au sfiit să-l pună şi pe
Dumnezeu în condiţia    procesualităţii. El rămânea
etern şi incoruptibil, imuabil, în afara timpului şi
spaţiului. Whitehead este primul care extinde
viziunea metafizică procesualistă şi asupra lui
Dumnezeu. Lumea este proces, dar la fel este şi
Dumnezeu (o entitate actuală, doar că nepieritoare
nu şi atemporală!). Dumnezeu afectează lumea, dar
şi lumea îl afectează pe Dumnezeu. El este în
acelaşi timp şi creator, şi creatură, nerămânând
insensibil, neafectat de trecerea şi petrecerea lumii.
Noutatea contingentă a lumii este aprehendată de
Dumnezeu pe măsură ce se petrece şi, astfel,
„cunoaşterea“ lui, experienţa lui a lumii se
îmbogăţeşte pe măsură ce lumea devine.
Dumnezeu este în lume prin fiecare „monadă“,
care se ghidează în devenirea ei în funcţie de un
ideal de armonie pe care Dumnezeu i-l „propune“,
şi care îi devine ţel. Dumnezeu ademeneşte fiecare
„monadă“ spre o destinaţie finală potenţială, care
să îi permită atingerea unei intensităţi maxime de
„simţire“. El nu mai este coercitiv, ci persuasiv şi
compasionat, un însoţitor, un ghid către
intensitatea maximă de simţire care rezultă din
urmărirea la tot pasul a unui grad maxim de
armonie. În forma ei cea mai înaltă, care este cea
raţională, religia derivă din ponderarea
sentimentului estetic provocat de contactul cu
lumea prin interpretare raţională în termeni de
maximă generalitate. Valoarea oricărei experienţe
constă în intensitatea sentimentului care o
constituie. Argumentul lui Whitehead este cvasi-
transcendental: există valoare în Univers
(intensitate de simţire a ocaziilor actuale
„monadice“); or, valoarea este posibilă numai sub
trei condiţii (numite şi „elemente formatoare“):
creativitatea universală (actuală), obiectele eterne
(potenţiale) şi Dumnezeu ca funcţie mediatoare
prin care lumea este valorizată.

Nu pot detalia mai mult concepţia lui
Whitehead aici. Cartea ocazionează o lectură plină
de plăceri spirituale, remarcile lui Whitehead au
capacitatea de a ilumina dintr-o dată aspecte
importante ale fenomenului religios. Este o carte
care face dovada nu numai a puterii sale de gândire,
ci şi a înţelepciunii sale, de savant autentic religios
cu mare vocaţie speculativă. Este, însă, şi o carte
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care exemplifică limitele stilului filosofic al lui
Whitehead. Formulările obscure sau greoaie, într-o
engleză victoriană idiosincratică abundă. La
momentul publicării, mulţi recenzenţi au deplâns
obscuritatea cărţii, întrebându-se dacă ea revine în
primul rând exprimării lui Whitehead, sau gândirii
acestuia. S-a afirmat chiar (L. Susan Stebbing) că
gândirea lui Whitehead ar fi funciar neclară, dar
capabilă de sclipiri de mare profunzime şi putere de
iluminare. În ce mă priveşte, îl compar pe
Whitehead cu Noica: ambii au privilegiat adevărul
în detrimentul exactităţii. Cine i-a citit scrierile de
tinereţe lui Whitehead nu se poate îndoi că el era
capabil de o exactitate remarcabilă. Se spune că ar fi
vrut să-şi scrie opera magna, PR, sub forma unei
teorii formalizate. Ar fi atins un grad foarte înalt de
exactitate in formulări, dar mă tem că nu l-ar mai fi
citit nimeni. Un studiu scris in această manieră,
publicat în 1906 şi pe care Whitehead îl considera
cea mai bun text scris de el, „On Mathematical
Concepts of the Material World“, n-a avut absolut
nici un ecou. Să-i mulţumim aşadar lui Whitehead
că a optat pentru o inexactitate care-şi lasă la vedere
adevărul, în locul unei exactităţi care să-l oculteze.

Obscuritatea stilului şi dificultatea gândirii,
laolaltă cu unele aproximaţii în cunoaşterea limbii
engleze pot explica o parte din neajunsurile
traducerii româneşti. Destul de multe soluţii sunt
neelegante sau din registre lingvistice inadecvate.
Găsim cuvinte precum „imediatitate“ (atunci când
există „nemijlocire“, dar şi „imediateţe“), expresii
colocviale precum „face bucăţi sofismul“, stângăcii
precum „este atractiv pentru psihologia turmei“,
„creştere a accentuării“, decalcuri precum „auto-
exprimare“, „auto-conştientă“ ş.a. Aflăm că Biblia
conţine unele „cărţi reflexive“, în loc de cărţi de
reflecţie, sapienţiale sau de înţelepciune. „To save“
este tradus cu „a salva“ în contexte în care are
sensul de „a păstra“: Dumnezeu „the saviour“ nu
este salvatorul, ci mântuitorul, sau păstrătorul şi
susţinătorul lumii. El nu salvează entităţile actuale
care pier, ci le păstrează în „memoria“ lui, dacă
acceptaţi această metaforă. „To experience“ este
tradus în cel puţin două rânduri (pp. 101, 102) prin
„a experia“, termen specific teologic de al cărui
înţeles Whitehead era străin. În contextul „when
some distinct idea has been once experienced, or
suggested“, „experienced“ trebuie tradus prin
„experienţiat“, neologism care se răspândeşte din

ce în ce mai mult. Termenul vechi, „experimentat“,
are mai degrabă sensul de a face o experienţă, deci
de a fi agent, în loc de a o avea, adică de a fi pacient.
Unele fraze destul de neproblematice capătă în
româneşte sunete caraghioase: traducătorul redă
„No religion which faces facts can minimize the
evil in the world“ prin „nici o religie care se
confruntă cu faptele nu poate minimaliza răul din
lume“ (p. 90), în loc de „nici o religie care priveşte
faptele în faţă...“, cum e firesc şi corect.

Dincolo de aceste scăpări „filologice“, rămân
însă alte neajunsuri care provin numai din
nefamiliaritatea traducătorului cu filosofia lui
Whitehead. Acestea sunt cele mai supărătoare,
întrucât alterează nu sensul unor cuvinte, ci
conţinutul unor doctrine filosofice. De exemplu,
acolo unde Whitehead scrie „No one is invariably
“justified” by his faith in the multiplication table“,
traducătorul român spune „nimeni nu este
invariabil „îndreptăţit“ prin credinţa sa în tabla
înmulţirii“ (p.64), pentru a comenta într-o notă:
„îndreptăţirea prin credinţă, în teologia creştină,
reprezintă actul divin prin care păcătosul devine
drept înaintea lui Dumnezeu“.  Whitehead însă
vorbeşte despre justificarea epistemologică a unei
credinţe; câteva rânduri mai sus vorbeşte despre
„crezările (belief) religioase valide“; el face
observaţia de bun simţ că simpla crezare (sau
credinţă) nu este prin ea însăşi o justificare. La
întrebarea „de ce crezi că d?“ nu se poate răspunde
„pentru că cred“. Whitehead merge în direcţia de a
arăta că tipul de justificare pentru credinţa în
adevărul tablei înmulţirii este de cu totul alt tip
decât cel pentru credinţa în adevărul dogmei
divino-umanitatea lui Hristos, de exemplu. O
convingere religioasă este un ferment care îţi
tranformă natura intimă, una matematică nu este la
fel. Nici pomeneală, deci, de această noţiune
implauzibilă de „îndreptăţire“ în sensul de a fi
drept în faţa lui Dumnezeu (de care nici n-am auzit
vreodată, în ignoranţa mea teologică). În acelaşi
stil, fraza „and, for the few, the individual prayer
merged into justification through individual
insight“ devine în traducere „iar, pentru cei puţini,
rugăciunea individuală s-a transformat prin
îndreptăţire prin intuiţie individuală“ (p. 80).
Credinciosul, pare să gândească traducătorul,
devine drept în faţa lui Dumnezeu prin rugăciune,
nu prin ritual colectiv,  precum în epocile trecute.
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Or, Whitehead spune că rugăciunea individuală,
prin contactul pe care ne permite să-l stabilim cu
Dumnezeu, devine sursă de justificare numai
individuală pentru credinţa religioasă. Individuală,
căci experienţa mea este acum privată şi
incomunicabilă, şi nu colectivă şi imposibilă fără
participarea întregului trib, ca în epoca anterioară.

O serie de termeni fundamentali sunt traduşi
total inadecvat. De pildă, „feeling“ e tradus cu
„senzaţie“. Dar nu se poate traduce aşa, în condiţiile
în care Whitehead vorbeşte despre „conceptual
feelings“ sau „intellectual feelings“. A vorbi despre
senzaţii conceptuale şi intelectuale, senzaţii
comparative etc. este ridicol. A simţi nu e
numaidecât identic cu a avea senzaţii. Numai
metaforic putem spune ceva de genul „am senzaţia
bucuriei din vocea ta“. Putem însă simţi această
bucurie, cum putem simţi dragostea pe care
altcineva ne-o poartă, cum putem simţi frica cuiva.
Sentimentul simte sentimente, acest lucru este
definitoriu pentru el. Feeling denotă un „vector“
prin care un sentiment al unei entităţi actuale e
reprodus în alte entitate actuală. Aceste lucruri sunt
elementare. O senzaţie nu poate consta decât în
afectarea organelor de simţ; la limită, un sentiment
fizic poate fi considerat senzaţie. Sentimentele
fizice sunt expresia influenţei cauzale a trecutului
imediat asupra unei entităţi actuale. De accea, a
avea senzaţia unei propoziţii este tot ce se poate mai
absurd. Există, în schimb, sentimente
propoziţionale, aprehensiuni ale propoziţiilor (ca
entităţi extralingvistice, nu ca enunţuri).

Mă opresc acum asupra studiului introductiv al
traducerii. El dă lovitura de graţie unei traduceri şi
aşa precare şi făcute „în perspectiva unui gând
propriu“ care e mai degrabă teologal decât filosofic.

Alfred North Whitehead este unul dintre cei
mai mari metafizicieni ai secolului trecut. Chiar
dacă influenţa lui în rândurile filosofilor
profesionişti a rămas mai degrabă firavă, impactul
lui asupra gândirii secolului trecut este
incontestabil. Metafizica lui Whitehead a
influenţat artişti, oameni de ştiinţă şi, mai ales,
teologi. Dar Whitehead însuşi nu a fost teolog, în
sensul că la el nu se găseşte nici o teologie
religioasă. Se găseşte, în schimb, o teologie
filosofică, o formă specifică de teism. Teologia
filosofică, incluzând teodiceea, este o ramură a
metafizicii. Scriind despre Dumnezeu, Whitehead

nu este mai teolog decât Leibniz sau Spinoza.
Teismul procesualist al lui Whitehead a inspirat
curentul procesualist din teologia naturală a
secolului trecut: este vorba despre influenţa unui
filosof asupra teologiei şi nicidecum despre faptul
că Whitehead ar fi el însuşi un teolog procesualist.

Cu toate acestea, aşa este înfăţişat filosoful
britanic în prefaţa scrisă de indianistul Ovidiu
Nedu: „primul şi totodată principalul exponent al
teologiei procesualiste“ (p. 6). Toată prefaţa este
scrisă din această perspectivă falsă, care face din
Whitehead un teolog. Ceea ce este, însă, şi mai
supărător, este că autorul nu îl cunoaşte direct pe
Whitehead. În cele aproape 60 de pagini ale
prefeţei, Whitehead e citat direct de exact două ori,
Nedu referindu-se numai la Religion in the Making
şi traducerea română pe care o prefaţează. Ovidiu
Nedu îl cunoaşte pe Whitehead la a doua şi a treia
mână, imaginea lui despre acest filosof provenind
aproape exclusiv din surse teologice (în
bibliografia prefeţei există şi câteva cărţi ale
teologului Norman Pittenger care nu sunt citate
niciodată). Prefaţatorul compilează din aceste surse
o reprezentare a filosofiei lui Whitehead pe care o
identifică abuziv cu teologia procesualistă. În loc să
scrie despre filosofia whiteheadiană, Nedu scrie
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despre teologia procesualistă, atribuindu-i lui
Whitehead vederi teologice care nu i-au aparţinut
niciodată.

Făcând abstracţie de părerile teologice puse în
cârca lui Whitehead (şi care aparţin lui Cobb,
Griffin şi altora), doctrinele filosofice care i se
atribuie sunt deformate de această optică teologică,
responsabilă de selectarea din gândirea lui
Whitehead doar a ceea ce este util teologiei. Astfel,
rolul teologiei în gândirea whiteheadiană este
supradimensionat, făcându-se abstracţie total de
doctrina eficacităţii cauzale dezvoltată în
Symbolism şi Process and Reality, una dintre cele
mai importante trăsături ale metafizicii lui
Whitehead. Nedu vorbeşte despre realitate ca şi
proces de concrescenţă, ignorând cealaltă formă de
proces, tranziţia. În afara acestor mostre de
ignoranţă, găsim în prefaţa şi susţineri aberante
precum aceea că Whitehead, datorită teleologiei
sale, a introdus în fizică „un anumit element de
‘sacralitate’“. Acest lucru este perfect lipsit de sens.

Ar fi multe alte lucruri de observat în legătură cu
prefaţa. Printre altele, confuzia unor termeni
elementari ai vocabularului whiteheadian. Ca
exemplu, Nedu traduce enjoyment cu „satisfacţie“,
iar satisfaction cu „împlinire“. Enjoyment este un
termen împrumutat de Whitehead de la Samuel
Alexander, la care desemnează relaţia minţii cu o
experienţă. Percepem culoarea roşie, dar avem şi
conştienţa simultană a acestei percepţii. Limba
română nu are un termen potrivit pentru a traduce
enjoyment, nu se poate spune că ne bucurăm de o
percepţie sau că o savurăm; traducătorul va trebui să
vadă care locuţiune se potriveşte mai bine
contextului. Este limpede, însă, că enjoyment nu
poate fi niciodată tradus prin „satisfacţie“. Acest
termen, de altfel, are un sens tehnic la Whitehead.
El desemnează ultima fază a procesului de
concrescenţă, cu care devenirea unei entităţi
actuale se sfârşeşte. Odată ce a atins satisfacţia,
entitatea actuală atinge nemurirea obiectivă, adică
încetează de a mai fi un eveniment irepetabil, o
picătură de experienţă, o sinteză de sentimente şi
devine obiect, adică o entitate abstracta, infinit
repetabilă. Satisfaction trebuie tradus
neproblematic cu „satisfacţie“, cum s-a şi făcut în
alte limbi.

O altă doctrină străină de gândirea lui Whitehead
este localizarea obiectelor eterne (a potenţialităţilor

pure) în Dumnezeu. În Dumnezeu se găsesc numai
prehensiuni ale tuturor acestor potenţialităţi. Ele nu
au nici o localizare, cum greşit crede Nedu. Ele au
numai diverse ingresiuni, sunt „ingrediente“ în
toate entităţile actuale care le percep. Este o eroare
categorială să cauţi locul lor ca şi cum ar fi lucruri
actuale. Dumnezeu percepe obiectul etern „roşu“; la
fel şi miriade de entităţi actuale efemere. Obiectul
etern roşu ingresează în toate acestea entităţi, la fel ca
şi în Dumnezeu, cu deosebirea că el este prehendat
perpetuu de Dumnezeu şi numai temporar de
celelate entităţi actuale.

Mai semnalez ceva în legătură cu prefaţa. Nu
numai că Nedu vorbeşte despre teologia
procesualistă, el vorbeşte şi despre religia
procesualistă. Eu n-am auzit niciodată despre aşa
ceva şi cu siguranţă Whitehead este străin total de o
asemenea bazaconie. Religia lui a fost creştinismul,
până spre moarte când era mai degrabă agnostic.

Chiar dacă prefaţatorul ar fi avut competenţa să
scrie un studiu despre teismul procesualist al lui
Whitehead, mai mult, chiar dacă Whitehead ar fi fost
un teolog religios şi s-ar fi putut scrie cu sens despre
teologia lui, un atare studiu n-ar fi avut nici un rost
in fruntea Religion in the Making. Cartea nu este una
de teologie, nici filosofică, nici religioasă, este una de
filosofia religiei, cum arată şi titlul. Whitehead
studiază fenomenul religios, caută să afle ce temeiuri
se pot oferi pentru credinţa în dogmele religiei.
Teologia are ca obiect de studiu pe Dumnezeu,
filosofia religiei - religia. Un studiu despre teologia
lui Whitehead n-ar putea niciodată fi introductiv în
filosofia lui a religiilor. După cum se şi întâmplă: nici
o legătură între textul „Whitehead şi teologia
procesualistă” de Ovidiu Nedu şi cartea Religion in
the Making  de Whitehead.

Mi-ar fi plăcut să pot saluta traducerea recentă a
lucrării lui Whitehead Religion in the making ca pe
o contribuţie remarcabilă la cunoaşterea filosofiei
procesualiste în România. În definitiv, este vorba
despre prima traducere integrală a unei lucrări a
filosofului britanic în româneşte. Până acum nu se
mai traduseseră decât fragmente (cunosc
traducerea unui capitol din Science and the Modern
World, de Ioan Lucian Muntean şi a unuia din
Adventures of Ideas, de Ilie Pârvu). Din păcate, nu
pot întâmpina această traducere decât cu
dezamăgire şi nu o pot recomanda amatorilor de
filosofie.
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Ştefania MINCU
(Constanţa)

V. Leac: Toţi sunt îngrijoraţi, Ed. Tracus
Arte, Bucureşti, 2010

Volumul lui V. Leac se citeşte pe
nerăsuflate (l-am citit în autocarul

companiei Simpa-Trans, pe ruta Bucureşti-Constanţa,
într-o singură repriză), lăsând impresia vie de miraj
prozaic  suprarealist, nostim şi „absolut“, dacă se poate
spune astfel, cum sunt toate lumile rămase în afara
sensului. Se pare că V. Leac are o înzestrare, nişte
revelaţii sui-generis ale realităţii rămase în
„minoritate“ faţă de ea însăşi.

Ce vrem să spunem? Continuându-ne în
permanenţă reflecţiile asupra poeziei actuale (ba chiar,
am putea zice, „momentane“), constatăm o
ciudăţenie, devenită deja regulă la douămiiştii cei mai
vizibili, şi anume la are, din ce în ce mai marcat şi mai
spectaculos, un efect de alunecare în suprafaţă (dacă
nu cumva chiar de „navigare“), în locul mai vechii
mise en abime. Se reflectă în poezie (dar e mai bine să
zicem „se exhibă“) o realitate care, deşi există la modul
brut, n-are deloc efect de adâncime, nu trimite
„dincolo“ de ea însăşi, ci, printr-o impresie de
stupoare şi fixitate materială, rămâne în ea însăşi,
insistând halucinant, nesimbolic, în acelaşi loc şi,
creând în jur un soi de suprastratificare deşertică a
atmosferei textuale, se ridică deasupră-şi iluzoriu,
făcându-şi ecran, ca o Fata Morgana. Acolo unde
sensul e nesimbolic, el se cască întrebător, perplex şi
oprit, dar „declanşat“ totodată într-un fel de perpetuu
„acum“, sub formă de videoclip absolut efemer, obţinut
prin închidere de buton. Spune autorul însuşi (dar
poate nu spune prea bine…) ce fel de poem doreşte să
obţină: „După lectură să ai impresia că poemul se
ridică (din pagină) în vârful picioarelor, te sărută pe
obraz, apoi se îndepărtează în fugă; se opreşte; se
întoarce şi-ţi râde în nas, ca un copil şmecher despre
care ai impresia că ştie secretul fericirii“. Pere o
opţiune ferme pentru poemul făcut să nu dureze, creat

pentru „doi trei astronauţi în care viaţa abia mai
pâlpâie“ (necum pentru vreo universalitate…n.n.),
fără „miză“ şi fără utilitate, pentru „minorităţi“ (căţelul
Jacky, surioara mai mică, amici, clone umane pasagere
etc.) şi menit să le conforteze existenţa rămasă la nivel
de „ambalaj“ care ia ochii o clipă: „am şi eu un pachet
de marlboro da-i radio/ când intru în ceainărie îl scot
şi-l aşez pe masă/ apăs discret pe buton/ să vezi
stupoare“ (ce scria pe mănuşa de baseball…).

Forţa expresivă a obiectelor unei astfel de lumi
constă în absoluta lor inutilitate: „ai observat că au
instalat un pisoar pentru câini?(…) dar masca de
chiuvetă din casa scărilor ai văzut-o? (…) mi-am dat
seama de forţa/ de expresivitatea acestei măşti de
chiuvetă atât de neobişnuite“. Poate că nu s-a observat
până acum  ne gândim  câtă expresivitate (infinită, în
fond…) deţine lumea nonsensului  lume a tuturor
posibilităţilor… Singura replică ce i se poate da unei
astfel de realităţi este să-i surprinzi textual concreteţea
şi inutilitatea, absoluta efemeritate şi s-o „filmezi“ aşa
cum este: distractivă, interesantă, sinistră şi sălbatică
toate în acelaşi timp  deoarece s-ar putea să dispară
intempestiv (sau să nu mai dispară deloc, adică să nu-
şi mai cedeze locul în favoarea alteia). „Salvarea“ lumii
ar ţine de ceva infim: a distrage atenţia (prin orice) de
la dispariţia ei garantată. Orice comparaţie este
valabilă într-o astfel de lume, unde ceva are sens
numai „pentru cineva anume“, nu în general. Copii şi
animalele fac şi spun „lucruri trăsnite“ în mod natural,
salvând sau desfiinţând chiar, subiectele complet
compromise şi devoalând stupoarea amnezică a
realului ca atare: „Cât de importantă e viaţa ta? (…)  La
fel de importantă ca o mărgea de bălegar pentru
scarabeu“. Sau: „Ca un cod de bare pentru o mascotă
de pluş“. Sensul este ori vital, ori totalmente inaccesibil
şi, de aceea, enigmatic: „Rochiile tale lungi sunt la fel
de misterioase/ ca revista aventuri la pescuit“. Acolo
unde nu există sens se poate instala automat orice
semnificaţie privată, fie ea oricât de perplexă.

Ca şi în volumul precedent, despre care am scris
în 2007, V. Leac îşi începe enunţurile cu punct,
marcând, cum am mai spus-o (vezi volumul
Douămiismul poetic românesc), sfârşitul
universalităţii sensului ca pe un început de
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eshatologie. În acest regim sunt valabile toate
sensurile private, obţinute prin eventuala „anchetă“.
(Am mai spun şi altă dată că sensul s-a „privatizat“).
Iată câteva răspunsuri la întrebarea „Ce este
literatura?“: „Literatura este o carte pe care doamna
învăţătoare o bagă în poşetă./…/ Literatura este
pentru copiii săraci care n-au calculator.(…)/
Literatura este acasă la bunica în dulap“ etc. Sensul
este reductiv şi dat „o foarte singură dată“, cum ar
spune Nichita Stănescu. Este absolut pragmatic şi
este valabil „pentru“ sau „împotriva“ a ceva: „Facem
un foc împotriva ţânţarilor şi unul pentru noi“. Luat
însă la modul general, orice obiect este , în
perspectiva sfârşitului, absolut straniu. Stranietatea
vine din absoluta sa neîntemeiere. Un text perfect
despre obiectul straniu este S. ascultă o poveste:
„Acest obiect mult îndrăgit/ şi de care rareori ne
despărţim (…) uneori adormi şi te trezeşti alături/
nu cere nimic iar atunci poţi renunţa /să
presupunem că după viaţă nu există nimic/ doar
acest obiect“. Nu există „motiv temeinic“ nici pentru
viaţă, nici pentru sinucidere. Ambele pot fi
„motivate“ la fel: „Mama mi-a făcut cadou o cămaşă
maro. Nu suport această culoare. Nu pot s-o refuz“.
(vezi Bilete de sinucigaş). Sensul vieţii, ca şi al morţii,
nu mai poate fi raţionalizat; e ceva ce nu poţi suporta,
dar nici refuza; nu te poţi situa realmente în el, decât
deplasându-te pentru a-l contacta: „auzi, am
impresia că acolo unde nu sunt prezentă se întâmplă
întotdeauna lucruri interesante“. Sensul e ori
anapoda, ori dubios, ori restrictiv; existenţa e
incomodă, jenantă, nu miroase a bine, provoacă
nervozităţi sau chiar nevropatii gratuite, totul e
„varză“; realitatea există, dar nu poate fi contactată:
„am început să dau telefoane ca disperatu/să mă
apropii cumva de realitate“.

Nimic nu seamănă cu nimic decât prin
perspectiva dispariţiei şi atunci absolut toate
comparaţiile se pot face şi sunt valabile, ba chiar sunt
„revelatorii“ în sine. V. Leac e maestru în astfel de
combinaţii fără diferenţă. Un text foarte reuşit este
meciul  un fel de stop-cadru din ciclul no signal
(genial titlu!), unde lumea morţilor (un cimitir) e
absolut contiguă cu lumea viilor (un teren de fotbal)
şi cu timpul ca loc nelocalizabil (o pădure în care
„ningea“ se va pierde în cele din urmă); iar naraţia
dispare sub simpla descripţie de decor perpetuu: „şi
tabela de marcaj se schimbă mereu/şi râsul nostru
(…)/ numai coroanele de plastic se vedeau cum se

ridică/ şi coboară la marginea pădurii/ Cristul din
tablă aşa ruginit cum era în mijlocul/ cimitirului cu
coroană de plastic pe cap părea un lider de galerie“.
Toate lucrurile se petrec întruna doar accidental,
realitatea tecând, ca pe o bandă Moebius, în
permanenţă pe partea „cealaltă“ în timp ce rămâne
pe partea noastră. Lipsa de sens seamănă cu un soi de
fatalitate a sensului unic. Ceea ce se petrece la Capul
Nord e la fel de irelevant (sau de palpitant, totuna) ca
şi în America de Sud. Sensul e blocat în mod
paradoxal, printr-un soi de mobilitate foarte rapidă,
chiar frenetică în fixitatea ei insesizabilă. Viitorul nu
poate fi decât un tsunami uriaş în care evoluţia şi
transformarea speciilor creează din ea însăşi, prin
autodevorare, fiinţe ce-şi conţin pieirea: melcul-
cangur, şopârla-libelulă, floarea-capcană, pata de
verde ucigaşă pentru mamutul vegetarian. Un text
iarăşi perfect prin perplexitatea enigmei, este
dezosată: un soi de frică gelatinoasă, galopantă şi
invizibilă, o criză de panică totală, prezentă în
gesturile cele mai mărunte, ajunge să definească
existenţialul şi tot ea îl susţine şi-l atestă în mod
stereotip: un fel de horror încurajator, am zice, ajuns
la o consistenţă fachirică: „o mână pe spate şi în clipa
următoare transpiraţia ţi-e deja pe frunte şi şopteşti
ceva ce nu auzi nici tu. Nu te speria. E dezosată“. Am
avea foarte multe de zis despre felul cum grija (vestita
sorge, rămasă în secolul deja trecut, în textele lui
Heidegger), s-a transformat în îngrijorare, cum
comunicarea nu mai comunică ceva, ci devine act
pur de comunicare a comunicării, adică a nimicului,
ca o cutie neagră găsită după accidentul sfârşitului;
cum toate mesajele au relevanţă numai post-it şi cum
cei care comunică nu se mai recunosc, fiind
permanent alţii; de aceea, nici nu pot fi incriminaţi
sau absolviţi, nu pot da verdicte, ci participă în chip
paroxistic la activităţi ce nu duc lumea nici înainte,
nici înapoi, ci se desfăşoară haotic în plan sincron.
Protocolul sintactico-semantic rămâne doar cu
importanţă de schimb fără răgaz. Importanţa ia locul
valorii, acoperind doar o nevoie urgentă, ocazională:
„Cu ce e mai importantă ortodoxia decât Coca-
Cola?“

Totuşi, nu e de râs. De aceea, volumul se încheie
astfel: „Cu ochii în lacrimi, prietenul tău Sebastian. Ps.
Am adunat o tonă de insecte. Le-am îngropat lângă
pietroi. Cică are puteri miraculoase.“ Efemeridele şi
„piatra cea de moară“ a sensului din textele
douămiiştilor sunt totuna
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Marius PÂRLOGEA
(Constanţa)

Ce-a zis ãla?Ce-a zis ãla?Ce-a zis ãla?Ce-a zis ãla?Ce-a zis ãla?
Băi, am venit la voi să vă învăţ să iubiţi!

Să nu uitaţi asta! Vedeţi că nu stau mult pe aici şi
o să mai vin hăt….cine ştie…
Aşa că să nu uitaţi de mine şi de ce v-am spus!

Face-ţi-vă un semn de aducere aminte;
Bate-ţi-mă-n cuie! Aşa, ca o piedică-n calea

uitării…
E foarte important să fii sincer! O să ai totul! E
imposibil altfel !
Într-un club, de exemplu, eu nu văd decât
DOUĂ tipuri de oameni:
     1- perechi ce vin împreună să se distreze
     2- oameni singuri care-şi caută perechea!
Atât ! Mă înţelegeţi ?!

Hai să fim serioşi, să nu-mi spună mie
nimeni că am inventat toată complicata situaţie
de a ne îmbrăca în costume şi în zeci de
accesorii incomode, chiloţi, maieu, şosete etc…
doar pentru a ne apăra de frig!
Puteam foarte bine să ne păstrăm sănătosul obicei de a trage pe noi o blană de animal, sau să ne
adăpostim iarna… Dar noi vrem să-l cucerim pe celălalt!
Suntem disperaţi, suntem singuri, tânjim după Iubire(deşi ni s-a spus că asta facem şi vom face) dar
continuăm chinul … pentru că nu suntem sinceri.
Adică iată ce ţi se poate întâmpla: Să te întorci cu Gerg din Mangalia, de la cules pastile din
farmacii, iar în autocar  cu creierii puzzle, cu o sticlă de Cola între noi, cu fesurile pe cap, cu ochii
înfloriţi ca geamurile iarna, cu căştile în urechi, ascultând Amon Tobin şi Paraziţii  ei bine, aşa
eram când, din mers, i-am arătat pe geam un bloc de lângă cel în care crescusem eu şi chiar şi
fereastra unui apartament anume unde a trăit Băsescu! Am minţit cu ceva ?! Nu! E purul adevăr!
Super poezie! Dacă acum vreo douăzecitreizeci de ani ai fi stat de vorbă, în piaţa din cartier, cu tatăl
lui şi el ar fi fost capabil să-ţi spună: Băi, fi-miu va fi preşedintele acestei ţări!  L-ai fi crezut ?Dar
dacă eu îţi spun acum că voi fi cel mai mare poet?! Mă crezi? Dar dacă eu îţi propun acum să fii total
sincer şi să iubeşti aşa cum vrei tu, pe cine şi ce vrei, mă asculţi?!
Dacă nu, o să vin la voi acasă şi o să vă lipesc pe uşa de la frigider câte un Iisus mic, cu magnet!

PPPPPoemul luniioemul luniioemul luniioemul luniioemul lunii
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Daniel CLINCI
(Constanţa, daniel_clinci@yahoo.com)

Timp de vreo cincizeci de ani, Europa a trăit
o poveste de amor. Statele sale şi-au oferit

unul altuia, în mod foarte senin, prietenia şi a
început o convieţuire care s-a desfăşurat
exemplar. Locuitorii a ceea ce s-a numit
Uniunea Europeană au jubilat, observând cât de
grozav este să nu te mai cerţi şi, uneori
inevitabil, să te războieşti cu vecinii, au muncit,
au consumat şi s-au bronzat pe plajele
mediteraneene în vacanţe. Toate mergeau ca
unse, economiile funcţionau impecabil,
unitatea se afla în diversitate, vizitând
Bruxelles-ul, iar toată această istorie cu adevărat
comună a născut o monedă unică europeană.
Aşadar, comuniunea devenea din ce în ce mai
pregnantă, în primul rând economic, dar şi
social-cultural. Prietenia dintre popoare nu
cunoştea decât frontierele geopolitice trasate
pentru a delimita Europa de restul... Europei. În
interior, domnea pacea şi bunăstarea, ca şi cum
idealurile socialiste se întruchipaseră în Vest,
Estul, adică cealaltă Europă, făcând parada unui
comunism care n-a niciodată mai mult decât
un clişeu retoric şi o poveste de copii. Unitatea
în diversitate însemna, se pare, că neamţul,
francezul şi italianul erau de-acum europeni,
între ei, dar nemţi, francezi şi italieni la ei
acasă. Şi mai însemna că, până la urmă, fiecare
putea să fie ce anume doreşte, atât timp cât îl
respecta pe celălalt, la fel de european ca şi el.
Din nou, părea că utopia iluminismului
(kantian, de exemplu) se concretizase, după
două Războaie devastatoare.

În tot acest timp, europenii, după cum
spuneam, au pus umărul la propria lor
ascensiune economică. După care au

PPPPParararararadisul pieradisul pieradisul pieradisul pieradisul pierdutdutdutdutdut:::::
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îmbătrânit şi s-au retras, primind o pensie
binemeritată. Au uitat însă un singur lucru,
anume, să facă şi copii care să le plătească
pensiile; aşa că au recurs la adopţia unor copii,
cei din fostele colonii şi cei din cealaltă Europă,
pe care au început să o înglobeze în a lor,
teoretizând în manieră postmodernă faptul că,
în fond, şi cei din Est sunt europeni, ba chiar că
nu există Est şi Vest. Magrebienii, turcii, arabii,
africanii, ţiganii, indienii, chinezii, românii,
bulgarii şi alţii au invadat Vestul, pentru a
munci (ieftin) în domenii pe care vesticii nu le
mai frecventau pentru că erau înjositoare şi,
mai ales, pentru că n-ar fi avut cine să le
presteze. Populaţia aptă de muncă a Vestului se
îndeletnicea cu birocraţia, cu afacerile, cu
chestiunile nobile pe care needucaţii imigranţi
nu le puteau înţelege, adică se ocupau cu
unitatea în diversitate; ceilalţi, proveniţi dintr-o
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altă lume, le măturau străzile, le culegeau
recoltele şi le reparau autoturismele; cel mai
important, le plăteau pensiile, prelungindu-le
bunăstarea.

În revista Lettre Internationale, ediţia
română din această toamnă, putem citi o
mulţime de intervenţii care ating sau dezbat de-
a binelea această temă. Italia, Franţa, Olanda
sau Germania se află într-o postură ambiguă:
sistemul social trece prin nişte convulsii care au
la bază valurile nenumărate de imigranţi.
Problema ţărilor în cauză, dar nu numai a lor,
este următoarea: i-au importat pe aceştia pentru
toate motivele expuse mai sus, însă ei nu s-au
conformat standardelor sociale. Altfel spus,
provenind din culturi tradiţionale, profund
diferite de civilizaţia vest-europeană, cutumele
lor comportamentale nu s-au schimbat;
imigranţii nu au devenit „civilizaţi“, în sens
european. Aceştia nu au fost asimilaţi de
cultura Vestului îmbătrânit şi, poate, au refuzat
să se integreze altfel decât „structural“ sau
economic.

Acum începe, de fapt, povestea unei noi
Europe, în care delimitările de clasă se
modifică. Apartenenţa etnică redevine, cu
încetul, o chestiune de actualitate, după cei
cincizeci de ani de amor inter-european, în
care identităţile păreau că-şi pierd dimensiunea
„forte“. Odată cu fluxurile de imigranţi cu
puternici marcatori identitari, cu tradiţii
puternice pe care modernitatea nu le-a atins
decât lateral, se nasc premisele unei Europe în
care unitatea în diversitate nu mai este decât un
abuz al retoricii, la fel cum era realizarea
comunismului dincoace de Zid. Şi asta pentru
că, în ciuda fondurilor trivial de mari acordate
de unele instanţe naţionale în vederea
asimilării imigranţilor, „civilizarea“ acestora
continuă să fie un eşec, devenind, pe această
cale, o problemă majoră. De fapt, chestiunea
apare din motivul că autohtonul vest-european
nu-l poate accepta pe imigrant, posesor la
rândul său al unui paşaport european, ca pe un
conaţional, deşi acesta asigură vitalitatea, încă,
a sistemului social asistenţial. Cu alte cuvinte, îi
plăteşte pensia şi, după toate calculele, i-o va
plăti şi de aici înainte, chiar dacă nu vrea să
renunţe la propria sa identitate tradiţională.

Este adevărat că majoritatea celor vizaţi sunt
musulmani şi la fel de adevărat este că aceştia
îşi construiesc acum lăcaşuri de cult, nefiind
deloc marcaţi de vreun complex de
inferioritate. Cel puţin aparent. Cert este că îşi
fac loc într-o societate care nu pare să
înţeleagă, nu voi conteni să o spun, că are
nevoie de ei. De ceea ce această societate nu are
nevoie este balastul pe care orice val de
imigranţi îl aduce cu sine, acel
lumpenproletariat, cum sunt concetăţenii
noştri ţigani, sponsorizaţi cu bani şi bilete de
avion de o Franţă care nu-i mai doreşte şi care a
încetat să creadă în unitatea diversităţii. Ca la
Orwell, toate animalele sunt egale, însă unele
sunt mai egale decât altele.

Să recapitulăm: Europa se află în impasul de
a fi îmbătrânită şi de a nu-i putea accepta, aşa
cum sunt ei, pe aceia care, ipotetic, i-ar putea
administra frumosul tratament de reîntinerire.
De aici rezultă că separaţia pe criterii etnice se
va accentua şi va fi (deja este!) suprapusă peste
separaţia dintre păturile sociale: o aristocraţie
autohtonă, o clasă muncitoare „alogenă“,
lumpeni din toate colţurile sărace ale lumii. Se
poate observa uşor că vocabularul discriminării
etnice, dacă nu chiar al xenofobiei de-a dreptul,
se află în pericol de a fi resuscitat. Apariţia şi
creşterea popularităţii unor partide de extremă
dreaptă în Germania, Elveţia sau Olanda nu
reprezintă, deocamdată, un pericol pentru
aceste categorii de imigranţi, ci un simptom al
unei situaţii care se perpetuează şi pe care nu se
ştie dacă Europa o va gestiona în mod corect. În
consecinţă, există o nemulţumire pe cale de a fi
generalizată în rândul europenilor autohtoni
(adică a albilor creştini) cu privire la situaţia
socială din ţările lor.

Însă nimeni nu i-a întrebat pe imigranţi ce
simt despre valurile de ură care se răsfrâng
asupra lor. Vocile lor rămân încă neauzite.
Sabine Riedel, vorbind despre situaţia din
Rotterdam (Lettre Internationale, ediţia
română, toamna 2010), afirma că olandezii se
simt străini în propriul lor oraş, asaltat de
imigranţi, iar aceştia nu renunţă la practicile
lor tradiţionale, cum ar poligamia. Ajutorul
social consistent marchează reversul: numărul
de şomeri din rândul imigranţilor este crescut,
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Paul Scheffer indicând o „izolare
subvenţionată“ de stat. Pe de altă parte, nici un
olandez nu-şi pune problema locurilor de
muncă disponibile pentru aceşti imigranţi
needucaţi. Rata criminalităţii din cartierele
populate de ei reprezintă un alt motiv care
alimentează imaginaţia xenofobă, dar şansele
reale pe care statele în cauză le oferă acestora de
a se integra rămân minime, asta pentru că este
mai greu să asimilezi prin educaţie şi coabitare,
decât să-ţi doreşti, absolut iraţional, deportarea
acestor „alogeni“, aşa cum s-a petrecut ea în
cazul sus-amintit al Franţei.

Am mai criticat drept utopică ideea
europeană în mai multe rânduri. Acum, înşişi
europenii se confruntă cu propria lor utopie, pe
care, dintr-un motiv sau altul, o găsesc
inacceptabilă. Dacă secularizarea a reuşit, iar
emanciparea minorităţilor sexuale s-a produs,
dacă drogurile uşoare au devenit bunuri de
consum „turistic“ în anumite zone ale Europei
şi dacă prostituţia şi-a găsit un cadru legal în
care să poată fi profesată, iată că discrepanţele
de natură etnică ameninţă să distrugă un
echilibru care părea până acum inatacabil. Şi
mai dureros este că ele întreţin relaţii cu o zonă
sensibilă a politicilor statelor în cauză, anume,
sistemul asistenţei sociale, care are un loc bine

stabilit în istoria Europei Occidentale. Însă nu
se termină aici: este absolut imposibil să mai
disociezi pe criterii etnice o populaţie şi aş
îndrăzni să spun că este, de asemenea, interzis.
Ceea ce se petrece în Vest poate avea un
deznodământ pe care preferăm să nu-l gândim,
cu atât mai puţin să-l exprimăm.

Probabil că s-ar fi preferat ca imigranţii să
vină, să-şi facă datoria şi, atunci când nu mai e
nevoie de ei, să plece. Numai că lucrurile nu
stau aşa; este demn de admiraţie modul în care
aceşti oameni (să nu uităm, sunt oameni) îşi
păstrează identitatea într-un mediu care, chiar
făţiş, le este ostil. Izolaţi la periferia marilor
oraşe europene, ei nu sunt o problemă decât
atunci când devin prea mulţi sau prea
zgomotoşi, adică atunci când „ceilalţi“ îşi dau
seama că există. Altfel, sunt buni pentru tot ce
înseamnă pentru un european muncă
dezonorantă şi înjositoare, muncă pe care o
prestează ieftin. Într-o Europă care pretindea să
fi abolit delimitările etnice, sociale şi politice,
aceştia sunt măsura cu care se judecă o utopie.
Şi măsura cu care se va judeca ipocrizia unui
discurs dominant menit să împartă, o dată în
plus, oamenii pe criterii fasciste. După şaizeci
de ani, suntem din nou aproape de o ideologie
şi de nişte practici deosebit de  riscante.

Yigru ZELTIL
(Constanţa, selenarunegrea@gmail.com)

Cum, ce?!? Vorba lui Adrian Urmanov,
„citeşte mai departe“...

Vrei să fii mare poet? (Chiar, de ce?!) Avem o
reţetă homeopatică minune: „Toţi vor cu orice preţ
să pară originali şi deci aproape toţi sunt bizari. În
literatura poetică de azi e uşor să fii original: n-ai
decât să fii simplu în expresie, normal în
sentimente şi modest“.

TTTTTooooopârpârpârpârpârceanu, cel mai marceanu, cel mai marceanu, cel mai marceanu, cel mai marceanu, cel mai mareeeee
aaaaavvvvvangangangangangararararardisdisdisdisdist rt rt rt rt rooooomânmânmânmânmân

Fragmentul de mai sus face parte, în mod
întâmplător, dintr-o scrisoare a lui George
Topârceanu către G. Ibrăileanu, datând din 1910,
dar poate la fel de bine să aparţină cam oricărui
moment din ultimii 100 de ani.

Topârceanu a devenit un soi de monument,
aidoma celui eminescian. În mod lăudabil, lui
Eminescu a început să-i fie recunoscută
modernitatea, dar Topârceanu a fost lăsat aproape
cu desăvârşire în paragină de către critici. Puţinele
excepţii au confirmat oarecum regula. Într-un eseu
publicat pe Facebook (!!), poetul şaizecist Ion
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protoavangardişti (A. Maniu, Tristan Tzara, F.
Aderca) mai foloseau aşa ceva. Topârceanu, care în
declaraţii se vroia tradiţionalist şi antimodernist,
scapă nepedepsit cu versuri precum „Şi cu plosca
ridicată,/Zugrăvit pe cerul gol,/Popa capată
deodată/Măreţie de simbol“. Imediat după
elocvenţa zgomotoasă a „Baladei unui greier mic“,
apar nişte „Catrene“ scandaloase, în care este luat la
şuturi sentimentalismul epocii: „<<N-o să mai
iubesc>>, zisese/Biata-mi inimă naivă,/Dar
văzându-te pe tine,/A căzut în recidivă“ sau „Zici
că la război, iubito/Vii cu mine fără preget.../O, dar
cum plângeai asară,/Când te-ai înţepat la deget“
sau „<<Toate-s vechi>>, a zis poetul.../Chiar şi
cântecul acesta/A mai fost, odinioară,/Publicat în
Zend-Avesta“.

Dacă nici pentru ironie n-aveau organ criticii
vremii, ce să mai spunem de intertextualitate (ce
altceva sunt, în fond, „Parodiile originale“ decât
nişte rescrieri?), metatextualitate (de pildă, poemul
„Armonii vesperale“, cu versuri voit clişeistice
însoţite de note de subsol ale autorului precum „A
se observa impresia de infinit palpabil a acestui vers
magistral“) sau antimetafizică?

Nu degeaba comuniştii l-au promovat pe
Topârceanu până şi-n obsedantul deceniu. Lăsând
la o parte latura socială neglijabilă („Noapte de
mai“ pare mai degrabă o parodie la adresa lui
Goga), poetul se arată deseori alergic la metafizica
„înaltă“ (vezi romanul anticlerical „Minunile
Sfântului Sisoe“ sau parodia „Infernul“), deşi
uneori, ca în aproape epifanicul poem „Balada
chiriaşului grăbit“, demonstrează că poate să nu fie
doar demitizant.

Am putea vorbi la infinit (palpabil!) despre
nebănuitele surprize pe care ni le rezervă
Topârceanu, ascuns aproape întotdeauna de o
mască (încă un exemplu: poemul „Cioara“ a fost
considerat o ironie la adresa exceselor imagistice
ale poeţilor contemporani, dar însuşi Topârceanu îi
întrece şi chiar ajunge la stadiul de „miliardar de
imagini“ înainte ca Ilarie Voronca să debuteze în
volum), dar ştiţi cum e cu spaţiul şi timpul...

Topârceanu, acest mare (fără ghilimele!) poet cu
o conştiinţă a scrisului foarte avansată ce rareori a
fost recunoscută ca atare (doar de Alexandru A.
Phillipide, dintre contemporani, el însuşi poet),
încă aşteaptă să fie citit cu mintea eliberată de
prejudecăţi.

Murgeanu afirmă în final că Topârceanu ar fi fost
postmodernist „avant la lettre“, fără să facă o
analiză. Marin Mincu, în O panoramă critică a
poeziei româneşti din secolul al XX-lea, urmăreşte
în decursul unei pagini şi jumătate traiectul
capricios al exegezei topârciene şi afirmă că
scriitura poetului anticipează postmodernismul,
iarăşi fără multe detalii. Adevărul este că lucrurile
nu sunt simple, Topârceanu putând fi interpretat ca
un eminescianist, dar şi ca un manierist sau
postmodernist! Azi, dacă Topârceanu ar fi publicat
în premieră, iniţiativa sa ar putea fi percepută ca pe-
o frondă. Într-o epocă în care limbajul licenţios
este aproape omniprezent, să foloseşti cuvinte
precum „suflet“ necesită o mare doză de curaj. Ce
să mai spunem de rimă... Rişti să fii etichetat
„tradiţionalist“ de către aceia care, de ani buni, se
cred singura „avangardă“. Lucrurile nu prea stăteau
aşa în 1910, totuşi, Topârceanu avea o anumită
viziune, neverosimil de „înaintată“, am spune noi
astăzi.

Ironia şi autoironia erau ca şi inexistente în
poezia românească la acea dată. Doar Bacovia şi
Minulescu, dintre simbolişti, plus unii dintre

GeoGeoGeoGeoGeorrrrrggggge Te Te Te Te Tooooopârpârpârpârpârceanuceanuceanuceanuceanu
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Daniel CLINCI
(Constanţa, daniel_clinci@yahoo.com)

Astăzi, se pare că demersul cercetării istorice a
literaturii a rămas izolat în diferite câmpuri
specializate, iar publicarea unor lucrări eficiente,
mai ales aplicate la literatura noastră, care să
demonstreze, cu adevărat, o viziune integratoare
şi o perspectivă unificată se lasă aşteptată.
Arheologia literaturii române din secolul al XX-
lea trebuie elaborată, totuşi, pe bazele deja
prezente, deşi uitate sau poate demodate, care au
fost stabilite de teoreticieni şi critici importanţi,
între care Marin Mincu ocupă o poziţie
privilegiată. Aceasta este oferită, cu precădere, de
tentativa sa perpetuă de a aduce o rigoare
necesară (însă nu o rigiditate insipidă) actului
receptării. Mai ales în ultima perioadă a vieţii
sale, profesorul Mincu s-a ocupat de construcţia
acelei perspective integratoare despre care
vorbeam, adunând laolaltă cercetări care parcurg
întreaga noastră literatură, cu accentul pus pe
mişcările şi convulsiile din secolul al XX-lea.
Manifestându-se împotriva istoriilor, în sensul
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tradiţional, ale căror deficienţe le intuia şi despre
care nu este cazul să discutăm aici, Marin Mincu
s-a orientat către elaborarea unui întreg arsenal
format, ca alternativă, pe tiparele antologiei şi
studiului critic care să producă, mai degrabă, un
dialog transtextual decât o prezentare aridă şi
dogmatică.

Conceptele sale de avangardă şi
experimentalism se dovedesc, la o atentă
analiză, deosebit de fertile în ceea ce priveşte
studiul literaturii secolului al XX-lea, iar pe
marginea lor s-ar putea dezvolta ceea ce căutăm
să numim aici „teorie estetică”, în sensul acela
de descentralizare a discursului pe care
Adorno, fără să vrea, l-a imprimat conceptului.
Într-adevăr, există o teorie estetică a lui Marin
Mincu, pornind de la distincţia dintre
avangardă şi experimentalism, iar în această
intervenţie vom analiza cum anume se
configurează aceasta.

Avangardă şi experiment

Marin Mincu preia formula care distinge
între avangardă şi experiment de la italianul

În această lună, revista Tomis comemorează un an de la dispariţia profesorului Marin
Mincu (1944-2009). Pentru că realizările sale sunt binecunoscute, nu vom repeta aici ceea
ce s-a spus deja, ci îi vom dedica, în paginile următoare, un studiu care se doreşte a fi o
sinteză a eforturilor sale în a concepe o teorie a avangardei şi, într-un sens mai general, a
poeziei. Acestui excurs teoretic i se adaugă un interviu din arhivele revistei Tomis, al cărei
colaborator a fost, şi unele dintre textele citite la şedinţa cenaclului „Marin Mincu“ (15
decembrie 2010), continuator al cenaclului „Euridice“, în cadrul căruia a luat fiinţă
douămiismul poetic românesc.
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Angelo Guglielmi, însă o reconsideră pentru a
o adapta pentru o dezbatere asupra literaturii
române. Guglielmi considera, în articolul său
„Avangardă şi experimentalism”, că
avangardele reprezintă un demers distructiv,
care deconectează cultura de la tradiţia sa, iar,
prin extensie, sensurile sale nu mai pot fi
oferite de istorie, ci de revoluţia prezentului, iar
experimentalismul, o recuperare şi o
reintegrare, o construcţie nouă pe fundamentul
eliberat de avangarde, o nouă istorie. Cu alte
cuvinte, avangardele fac tabula rasa din tradiţia
europeană, iar experimentalismul elaborează
noi forme discursive în acest spaţiu cultural
vidat.

Marin Mincu susţine această diferenţiere,
însă se referă la o contextualizare istorică a sa,
afirmând că „aceleaşi condiţii socio-culturale ce
au generat fenomenul avangardist nu se mai
repetă în a doua parte a secolului al XX-lea şi ca
atare nu mai poate fi vorba de aceleaşi efecte; în
nici un caz nu mai este reperabil nihilismul
violent, ci se constată o altă atitudine, am putea
s-o numim atitudine recuperatorie, prin care se

experimentează şi se caută noi posibilităţi
expresive”. Cu alte cuvinte, avangarda a fost
rodul unor condiţii irepetabile, deci, este
încheiată din punct de vedere istoric, pe când
experimentalismul este o tendinţă post-
avangardă de a inova în planul expresiei. În
tentativa sa de a furniza o descriere a
avangardei autohtone, Marin Mincu va merge
mai departe, afirmând că avangarda literară
românească a fost, mai degrabă, înclinată către
experimentalism, adică spre construcţie
discursivă, decât spre practicile demolatoare ale
confraţilor din Occident. Avangarda,
caracterizată de o „retorică a conţinuturilor”, se
află în contrast cu experimentalismul care
funcţionează pe baza unei „conştiinţe critice”,
care se traduce prin accentuarea a ceea ce
Marin Mincu numeşte „structură formală”.
Această definire a experimentalismului ca
formalism ridică, după cum vom observa, noi
posibilităţi de interpretare a fenomenului
literar românesc postbelic. Avangarda, în
această cheie, este demersul nihilismului
„negativ”, eradicarea valorilor tradiţionale ale
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culturii europene, pe urmele lui Nietzsche care
se întreba despre rolul istoriei pentru viaţă,
ajungând la concluzia că suprasarcina de
istorie din timpul său (a doua jumătate a
secolului al XIX-lea) reprezintă o anihilare a
vieţii. Pe de altă parte, urmând acelaşi fir al
interpretării, experimentalismul ar fi
nihilismul „pozitiv” al reconsiderării valorilor
chestionate de către avangarde. Jocul
ciocanului filosofic al lui Nietzsche este prezent
în teoria estetică a lui Marin Mincu, care
propune ca disocierea dintre avangardă şi
experiment să se identifice, oarecum, cu cea
dintre modernitate şi postmodernitate.

Marin Mincu observă cu exactitate faptul că
avangarda are un statut ideologic, ea este o
acţiune interogativă, dar şi o revoluţie
antiestetică. Din acest punct de vedere,
avangarda refuză să se mai definească prin
opoziţie cu un model al trecutului, cum se
întâmpla în modernitate, eliminând însăşi
posibilitatea dialectică de a realiza istoria. Mai
mult, avangardele nu sunt doar antiestetice, ci
şi anti-istorice. Manifestele lui Tzara nu sunt
altceva decât o expresie a acestui anti-
istoricism: Dada însăşi era menită să nu
însemne nimic sau, cel puţin, nimic valoros,
din moment ce se năştea în cadrul unei Europe
suprasaturate de propria sa istorie şi aflată într-o
profundă criză a sensului. Experimentalismul,
însă, mizând pe pierderea tradiţiei care putea
oferi o semnificaţie, fondează sensul în zona
expresiei; de aici, expresii vehiculate de Marin
Mincu precum „practica semnificantă”,
„autonomie a semnificantului” sau „subiect
poetic autonom”, toate cu o puternică rădăcină
în interpretarea pe care teoreticianul o dă
experimentului.

Definirea experimentului

Inventând conceptul de experimentalism,
profesorul Mincu a căutat să-i imprime şi o
semnificaţie cu bătaie mai lungă decât simpla
opoziţie cu avangardele. Experimentalismul lui
Marin Mincu depăşeşte simpla cronologie, el
nu mai este doar o post-avangardă: experiment,
constată autorul, poate fi considerat şi
futurismul sau integralismul românesc, prin

prisma definirii experimentului ca joc de
limbaj, ca explorare a formei, a
semnificantului. Sugestia este deosebit de
importantă, mai ales dacă observăm că, în fond,
se poate vorbi de experiment încă din secolul al
XIX-lea, înaintea apariţiei avangardelor. Deci,
experimentalismul nu este doar o perioadă, ci o
tendinţă, o direcţie în care cultura a funcţionat
şi, după spusele autorului, mai funcţionează
încă.

Trăsăturile experimentului, după Marin
Mincu, sunt: mutarea accentului de pe
conţinuturi pe expresie (ceea ce vom denumi
prin formalism) şi producerea discursului
autentic. Formalismul, ca practică literară, este
direcţia care a început să se manifeste pe la
jumătatea secolului al XIX-lea şi care a
culminat cu estetismul. După ofensiva
avangardelor, care a fost una, în esenţa sa, anti-
formalistă (a conţinuturilor, cum o numeşte
Marin Mincu), prin Noul Roman Francez sau
poezia italiană a grupului ‘63 se revine la o
estetică a formei, aceasta fiind perioada de
maxim interes pentru testarea limitelor
limbajului. „Practica semnificantă” este chiar
această intenţie de a merge până la limitele
comunicării, iar, în acest mod, experimentul
ajunge să se identifice cu autenticismul.
Căutarea autenticităţii, a acelor resorturi
subiective transformate în text prin intermediul
practicii semnificante, reprezintă moştenirea
cea mai importantă şi cea mai dramatică, în
acelaşi timp, a suprarealismului. Numai
gândind experimentul ca post-suprarealism
putem înţelege că miza autenticismului este de
a crea istorii descentralizate, naraţiuni (fie ele
şi poetice) delegitimate şi, mai mult, că
experimentul este, de fapt, primul simptom al
devalorizării literaturii în a doua jumătate a
secolului al XX-lea. Cu alte cuvinte,
experimentul, aşa cum este el definit de Marin
Mincu, conţine, prin discursul autenticist şi
practica semnificantă, premisele actualei cedări
a prerogativelor de către literatură.

Pe baza acestor consideraţii, ne apare drept
naturală identificarea experimentalismului cu
postmodernismul. De fapt, Marin Mincu a
insistat asupra acestui aspect, mai ales în
disputele cu N. Manolescu pe care le tranşează
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în a sa Panoramă critică. Experimentalismul ar
fi, pentru critic, o alternativă conceptuală mai
adecvată, care să elimine probleme de definire
pe care le comportă noţiunea de
postmodernism. Un argument care vine în
favoarea unei astfel de asocieri teoretice este cel
legat de faptul că Marin Mincu a vorbit în
permanenţă despre experimentalism ca despre
o perioadă în care nu se mai pot aplica vechile
clişee ale istoriei literare concepute dialectic.
Întreaga istorie a ~ismelor divergente,
opozitive, tot sistemul de revoluţii ale culturii
care şi-a atins culmea cu avangardele, în special
cu Dada, s-a finalizat; experimentul limbajului,
jocul cu expresia, permanenta experienţă a
căutării autenticităţii sunt singurele trasee pe
care le pot lua o literatură şi o cultură „slăbite”,
care se află în faţa imperativului de a-şi
reanaliza fundamentele şi istoria. O astfel de
lectură a textelor lui Marin Mincu ne indică
faptul că experimentul în literatura română, dar
nu numai la noi, a însemnat forma prin care s-a
tratat despărţirea de modernitate,
conştientizarea eşuării proiectului său. Aşadar,
este îndreptăţit să vorbim despre un caracter
anistoric al experimentalismului, moştenit de
la avangarde, şi despre o calitate post-
avangardistă a culturii actuale.

Experimentul poetic bacovian

Una dintre contribuţiile substanţiale ale lui
Marin Mincu la înţelegerea modificărilor poeziei
secolului trecut este cea legată de analiza poeticii
bacoviene prin intermediul conceptului de „subiect
poetic autonom”. După Marin Mincu, Bacovia ar fi
primul nostru poet la care se instituie instanţa
autonomă, la care subiectul poetic şi obiectul devin
identice. Este un alt mod de a afirma că Bacovia
renunţă la artificii retorice, la prescripţii care ţin de
un model poetic, la simbol ca entitate intratextual 
necesară pentru atribuirea de sens textului.
„Oroarea de orice simbolizare“ îl va face pe Bacovia
să recurgă la o transcriere autobiografistă sau, în
alţi termeni, la anihilarea diferenţei dintre text şi
orice realitate exterioară lui. Mecanismul acesta
frust de generare (sau transcriere) a unei lumi (fie
ea şi mică) nu este, cu siguranţă, modern, aşa că
este nevoie de o altă abordare hermeneutică a

textelor bacoviene, una care să meargă în direcţia
deschisă de profesorul Mincu.

Dacă examinăm orice text bacovian nu vom
găsi decât cu un efort interpretativ care să
desfigureze textul o structură simbolică. Reţeta
poeziei moderne şi însăşi temeiurile sale,
adeziunea la curent, la model şi tendinţa de
evoluţie sunt eliminate. La Bacovia nu este
important modul în care întroduce elemente mai
mult sau mai puţin retorice tocmai datorită faptului
că nu aparţine nici unui curent, iar evoluţia cade în
platitudine: Bacovia scrie după acelaşi tipic în toate
volumele sale, nu schimbă formule, ci
experimentează o singură formă de expresie.
Poezia bacovian  se retrage de la tiparul modern,
caută o eliberare de constrângeri retorice şi o
exprimare directă, o formulare fără intermediari a
propriei lumi (aşa cum, mai târziu şi într-un mod
mult mai dur, vor face şi suprarealiştii animaţi de
modelul interpretării freudiste).

Subiectul poetic autonom consolidat pentru
prima dată la Bacovia, după afirmaţiile profesorului
Marin Mincu, înseamnă transgresia de la
modernitate la postmodernitate. Suntem înclinaţi
aşadar să-l interpretăm pe Bacovia postmodern,
adică apelând la acele reţele de texte care comunică
între ele. Din acest punct de vedere, Bacovia este
primul la care se remarcă această criză postmodernă
a subiectului. Subiectul poetic, în modernitate, se află
în permanent travaliu de legitimare, el se
structurează în funcţie de fiecare model (eventual,
modele care acţionează în manieră prescriptivă). La
Bacovia însă, datorită absenţei unui model şi a unei
intermedieri ideologice, subiectul autonom nu se
mai legitimează, nu se mai întemeiaz  hermeneutic
într-o formulă şi se află într-o permanentă criză. Iată
motivul pentru care receptarea lui Bacovia a avut de
suferit la momentul apariţiei textelor sale.
Modernitatea prescria subiectului capacităţi diferite
în funcţie de teoretizare (să ne gândim doar la
subiectul legitim al romantismului, al
expresionismului etc.), poezia lui Bacovia, în schimb,
nu-şi mai întemeiază subiectul, acesta devine, deci,
autonom (şi deci, în criză).

Subiectul poetic autonom reprezintă de fapt
criza subiectivităţii. Postmodernitatea a mers până
într-acolo încât a anulat subiectul trecut prin criză,
alegând să descentralizeze discursul poetic.
Discuţia despre un subiect în postmodernitate
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(perioada uniformizării estetice, a omogenizării,
apud Vattimo) devine superflu  deoarece nu se mai
poate constitui un sistem de gândire forte care să-l
legitimeze. Relaxarea, slăbirea conceptului modern
de poezie începe, deci, la noi, cu Bacovia.

În această cheie de interpretare, slăbirea
conceptului modern de poezie la Bacovia este
echivalent  cu purificarea discursului de simboluri
până la tranşarea unor semnificaţii textuale, cu
„prozaizarea“ discursului. Desigur, Bacovia este
precursorul generaţiei optzeciste din toate aceste
puncte de vedere (inserţia narativului şi a
descriptivului în poezie, renunţarea la metafizic 
etc.). Renunţarea la simboluri şi la orice modalitate
de a gândi forte poezia de către Bacovia înseamnă
anularea definitivă a oricărei metafizici. De-
metafizicizarea poeziei este modificarea capitală
adusă de poetul băcăuan literaturii noastre. Chiar şi
moartea la Bacovia îşi pierde conţinutul metafizic,
eminescian, rămâne în domeniul prozaicului, iar
acea cromatică bacoviană despre care au discutat
unii autori nu ascunde în spatele său nici o
referinţă suspectă de a deveni simbol. În acest mod,
conceptul de poezie aşa cum a fost el formulat de
modernitate începe, treptat, să devină invalid,
mergând până la imposibilitatea sa de a se legitima
(în contemporaneitate).

Despre acest anti-eminescianism bacovian s-ar
putea susţine că provine din refuzul lui Bacovia de a
apela la orice fel metafizică a discursului. A fi anti-
eminescian este, pentru poezia bacoviană, o
coordonată în plus care expune traversarea
modernităţii. Recursul la transcrierea directă, fără
ornamente superflue, poate fi privit a pe un modus
vivendi sau ca pe o revoltă estetizantă, apropiată de
cea a avangardelor istorice. Însă, fără a priva textul
de sens, Bacovia reuşeşte să inoveze discursul
poetic, să-l personalizeze, iar consecinţele istorice
ale acestei transformări pot fi observate în cadrul a
ceea ce se numeşte postmodernism şi căruia poetul
din Bacău i-a servit drept precursor. Contribuţia lui
Marin Mincu în ceea ce priveşte studiul poeziei din
secolul al XX-lea şi, mai aplicat, în cazul
transformării radicale a discursului poetic la
Bacovia, se dovedeşte extrem de utilă în înţelegerea
atât a mutaţiilor estetice, dar şi a poeziei bacoviene,
atât de comentată, dar cu foarte puţin succes.
Noţiunea “subiectului poetic autonom” reuşeşte,
deci, să dea seamă de toate aceste modificări, dar şi

de structurile discursive şi estetice care, după cum
vom vedea, stau la baza gândirii postmodernităţii.

Avangardă – experiment - postavangardă

Teoria lui Marin Mincu explică, în termeni
satisfăcători, la o lectură atentă, faptul că
postmodernitatea/experimentalismul nu pot fi
interpretate altfel decât prin prisma unei post-
avangarde, o întreagă mutaţie istorică ce se
defineşte prin generalizarea procedeelor şi, în
fond, a căutărilor avangardei. Astfel,
experimentalismul nu este numai cronologic o
post-avangardă, ci chiar şi estetic sau discursiv.
Avem de-a face, după cum spune autorul, cu
jocuri de limbaj în care sunt conţinute căutările
autenticităţii, acea situare agonală faţă de limbaj,
perpetua interogare a limitelor limbajului şi,
adăugăm noi, testarea limitelor exprimabilului, a
inteligibilului, a comunicării.
Experimentalismul lui Marin Mincu nu rezidă
numai într-o echivalare fără nuanţe cu aşa-zisul
postmodernism al anilor ‘80, ci într-o înţelegere
profundă a situaţiei în care poezia s-a aflat după
avangarde: pe de-o parte, naşterea subiectului
poetic autonom este o trăsătură a post-
avangardei şi, poate, a suprarealismului (care,
mergând pe urmele lui Freud, dizolvă conceptul
unui subiect cartezian, aflat sub imperiul
raţiunii); pe de altă parte, experimentul
limbajului se traduce prin starea agonală a
acestui subiect constituit autonom (cel mai
explicit, la Kafka sau Celan); se înregistrează o
permanentă descentralizare a experienţei şi a
discursului, de-limitate ontologic într-un mod
labil, incert şi insecurizant.

Din aceste puncte de vedere,
experimentalismul reprezintă o stare a artei şi,
mai mult, a culturii. Teoria estetică a lui Marin
Mincu nu închide perspectivele şi nu trage
concluzii finale, decisive, ci rămâne deschisă, ca
un discurs niciodată încheiat, niciodată revolut.
Este o modalitate de a gândi care îşi permite să
explice cultura contemporană în toate apariţiile
sale, fundamentată pe întrebare, iar nu pe
răspunsuri. Aceste calităţi fac ca teoria
profesorului Mincu să fie extrem de utilă, ea
putând fi dezvoltată, dar, deocamdată, nu şi
depăşită.
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Iulie/ 1983

Nicolae Rotund: Se spune că sunteţi un om
dificil, irascibil, greu abordabil; sunteţi
controversat şi s-au emis păreri pro şi contra
Marin Mincu. Să fie de vină o anumită solitudine?
Acea „singurătate a alergătorului de cursă lungă“?

Marin Mincu: Sunt inabordabil de câte ori
când mă tem să nu devin excesiv de abordabil.
Sunt irascibil şi rău numai în aparenţă, pentru că
în realitate sunt un generos ce dă prilejul multora
să pară buni. Ca scriitor se „moare“ singur. De
aceea mă amuză gregaritatea unora ce se
constituie în curioase colonii nevertebrate spre a
păşi pe drumurile glorioase ale literaturii. Dar
singurătatea este, înainte de toate, o formă de
libertate interioară şi exterioară; cine are prea
mulţi prieteni nu prea poate fi complet liber şi
acest lucru, mai ales în critică, se vede imediat.
Eşti însă singur din cauză că nu ai timp. Eu nu am
suficient timp liber ca să citesc şi să scriu, deşi stau
la masa de lucru destule ore suplimentare. În plan
superior, singurătatea este intrinsecă actului de
creaţie. A nu se confunda singurătatea activă cu
izolarea cotidiană a celui care suferă de
ipohondrie. Poţi fi la fel de singur aflându-te fizic
în mijlocul celorlalţi.

- Dacă admiteţi, vă voi pune o întrebare mai
neplăcută. Cum se face că, în pofida şanselor reale
pe care le aveţi (doctorat, titlu de conferenţiar,
peste zece volume de critică şi teorie literară
publicate în ţară şi în străinătate), n-aţi reuşit la
concursul pentru ocuparea unui post la
Universitatea din Bucureşti?

- Nu că „n-am reuşit“. Nu am fost „admis“ la
Universitatea bucureşteană pe motiv că sunt „din
afară“. Mă găsesc ca eroul dintr-o carte a mea
(publicată în Italia) fuori le mura. Asta nu
înseamnă că nu voi da bătălii în continuare, ca un
adevărat „mousquetaire“ ce mă aflu, chiar dacă voi

fi mereu înfrânt. A fi învins în repetate rânduri,
cum mi s-a întâmplat mie la porţile Almei Mater
bucureştene, poate deveni o victorie, mai ştii? Însă
nu sunt chiar-chiar foarte sigur, aşa că am să spun
răspicat că regulamentul concursurilor
universitare a fost încălcat în cazul meu de două
ori şi nu mai mult. De la trei în sus este posibil ca
„regula“ să se generalizeze şi încep să mă
resemnez pentru că am impresia că mă urmăreşte
acelaşi „ghinion“ ca şi pe E. Lovinescu, care, din
cauze cunoscute, n-a putut să ocupe o catedră
universitară nici la Iaşi, nici la Bucureşti. E drept
că el l-a avut contracandidat pe Ibrăileanu!

- Astăzi sunteţi titularul unei catedre la
Universitatea din Florenţa. Cum aţi reuşit să o
obţineţi?

- Este exact că în 1982 am devenit profesor
asociat titular la Universitatea din Firenze. Lucrul
a fost posibil în urma unui concurs naţional la
care, deşi au participat şi alţi concurenţi
„dinăuntrul“ Italiei, iată că în acest caz nimeni nu
m-a considerat „din afară“, iar lucrările mele au
fost apreciate pozitiv, astfel că fac parte în prezent
din corpul profesoral al Facultăţii de Litere şi
Filosofie, facultate ce l-a avut ca student în
deceniul IV pe regretatul poet Dragoş Vrânceanu.

- De când aţi debutat în presa literară (dacă nu
mă înşel în 1964) şi până în prezent v-aţi câştigat
faima unui redutabil polemist, de care, după
expresia lui Nichita Stănescu, „numai proştilor nu
le e frică“. Ce părere aveţi despre polemica literară
de azi? Poate ea să contribuie la dezvoltarea
literaturii?

- Nu ştiu „cui îi e frică de Marin Mincu“.
Oricum, eu mă aflu întotdeauna en garde; cred că
s-a înţeles că mă refer la polemica literară ce
presupue duelul de idei şi nu are legătură cu
trivialitatea înjurăturilor balcanice. Dar nu
oricine face polemică literară. Polemist este acel
critic capabil să emită un program personal pe
care să-l transforme în vocaţie; nu-mi place
„programul“ unor grupuleţe constituite ad-hoc cu
scopuri pragmatice şi nu estetice, trăgând sfori nu
tocmai curate şi ţinându-se de intrigării în
culisele anonime. Operele, cum am spus, se scriu
în singurătate şi orice turnir se câştigă de unul
singur. Prefer bătălia în câmp deschis şi, pe cât
posibil, în prezenţa unor martori literari
„nemanevrabili“. Am înscris mai demult vocaţia
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polemică în tipologia heliadistă ce îi cuprinde pe
scriitorii munteni; diagrama heliadismului în
acest sens se poate urmări uşor începând cu
cronicarii munteni şi până la Ion Barbu.
Polemica reprezintă un modus vivendi pentru
heliadişti; este şi un însemn al puterii de creaţie.
Fără polemică nu există literatură, dar ca să existe
polemică astăzi trebuie să existe nişte programe
estetice minime în numele cărora să se discute; nu
se poate susţine că ele nu există, dar, de cele mai
multe ori, în loc să se dispute idei şi opere, se cade
în sporovăială goală sau în intoleranţă dogmatică,
aceasta din urmă fiind cea mai periculoasă prin
spiritul gregar şi agresiv. La noi uneori polemica
este confundată cu înjurătura, şi dacă ai altă părere
despre un autor, acesta lansează imediat zvonul
acuzator „m-a înjurat Marin Mincu“, astfel că de
multe ori nu am ublicat unele texte gata scrise,
spre a nu mai da ocazia la asemenea răstălmăciri.
Într-o viaţă literară firească, oricine poate să-şi
exprime o poziţie critică faţă de oricine, fără
suspiciuni extraliterare. Aşa ar fi normal, dar...
Am asistat în Italia la o polemică între Umberto
Eco şi Emilio Garroni menţinută în permanenţă
la un înalt nivel teoretic şi care nu a schimbat
(bănuiesc) în nici un caz raporturile de
intelectualitate stabilite iniţial între cei doi
combatanţi. În ceea ce mă priveşte, de cele mai
multe ori am fost provocat la polemică. Sunt un
defensiv. Am admirat atitudinea polemică, francă
a lui Valeriu Cristea a proposito de critica lui
Iorgulescu.

- Probabil că, tot în mod polemic, aţi afirmat în
Luceafărul că prin Nichita Stănescu, cvartetul
consacrat (Barbu, Blaga, Bacovia, Arghezi) al
poeziei româneşti din acest secol se transformă în
cvintet. Se poate vorbi de o rezonanţă universală a
poeziei lui Nichita Stănescu?

- Poezia română actuală a început să
depăşească handicapul limbii şi, prin vocile lui M.
Sorescu, Nichita Stănescu, ea începe să participe
la un dialog real cu poezia din alte părţi. Poeţi
precum Şt.Aug. Doinaş, I. Gheorghe, I.
Alexandru, M. Ivănescu şi mulţi alţii pot fi (şi
sunt) recuperaţi cu profit de alte literaturi. Am
optat pentru Nichita Stănescu ca al cincilea factor
modelizant al poeziei actuale întrucât prin el se
petrece ruptura între modul tradiţional (nu
tradiţionalist) de a concepe actul poetic şi modul

actual de asimilare a tradiţiei postavangardiste.
Poezia nu mai poate fi doar „stare de graţie“ cum
s-a considerat până acum; ea este în plus o
devenire perpetuă a Logosului care trece rapid de
la stadiul de inocenţă vizionară la stadiul
limbajului poetic conştient şi al scriiturii
controlate. Nichita Stănescu e printre primii poeţi
de la noi care înţelege că a traversa acest proces de
constituire a poeziei ca text autonom înseamnă a
accepta în mod conştient existenţa dramatică (în
simultaneitatea fiinţei corporale şi literare)
înăuntrul giganticului proces de intertextualizare
în care orice poet se găseşte co-participant, cu sau
fără voia sa. El trasează, astfel, unul din itinerariile
noii tradiţii (în curs de constituire) ce traduce, în
fapt, trecerea de la o conştiinţă poetică adamică
(suprapunând obiectul poeziei la realitate) la o
conştiinţă poetică evoluată ce tinde să reducă
obiectul poeziei la Text. Chiar dacă această
achiziţie aparţine şi altora, conştientizarea noii
atitudini ca proces elaborativ transformat din
mers în tradiţie la promoţiile succesive se leagă
neîndoielnic, de numele lui Nichita Stănescu.

- Cărei generaţii aparţineţi? Sunteţi autorul
volumului Poezie şi generaţie (ed. Eminescu,
1975) prin care aţi încercat să propuneţi un punct
de vedere original asupra poeziei actuale. Puteţi
defini noţiunea de „generaţie“ în literatură?

 - Apariţia celei de a doua promoţii (promoţia
70 cum a numit-o Laurenţiu Ulici) a generaţiei
lui Nicolae Labiş. Această promoţie aş propune să
se numească promoţia cenaclului „Junimea“ şi a
revistei Amfiteatru; prima promoţie ar fi cea a
debutanţilor din colecţia „Luceafărul“, iar a treia
cea a echinoxiştilor.  Am scris cartea Poezie şi
generaţie dintr-un impuls polemic provocat de
afirmaţia lui Nicolae Manolescu (publicată într-
un interviu din revista „Argeş“ prin 1972) că
„aproape fără excepţie“ poeţii din promoţia a
doua nu au confirmat prima carte“, că în loc să
„evolueze“ (cum au făcut poeţii din promoţia sa)
„au involuat“, că „s-au închistat în formula
debutului“, că „au început prin a fi manierişti“ etc.
Cred că am demonstrat cu probe suficiente că
prin varietate şi substanţă, poeţii debutanţi între
1967-1970, reprezintă momentul de afirmare
axiologică a generaţiei lui Nicolae Labiş. Nu
vreau să insist asupra acestei probleme, dar faptul
că N. Manolescu m-a atacat violent pe motiv că
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(citez din memorie) „întreaga carte a lui Marin
Mincu e un pamflet împotriva poeziei lui Nichita
Stănescu şi Marin Sorescu“, constituie o dovadă
peremptorie că scopul polemic al încercării mele
fusese atins. Există şi un motiv de reflecţie pe care-l
semnalez în treacăt; Dacă N. Manolescu era atât
de drastic faţă de conţinutul din Poezie şi
generaţie, apărându-şi promoţia, nu e de mirare că
azi acordă o generoasă atenţie promoţiei lui
Mircea Cărtărescu care a folosit din plin
achiziţiile datorate lui Nichita Stănescu. În acest
sens, personal ar trebui să mă revizuiesc şi să revin
cu altă perspectivă asupra poeticii şi poeziei lui
Nichita Stănescu şi a avangardei româneşti pentru
a găsi factorii constituanţi ai noii tradiţii. Desigur
că definirea noţiunii de „generaţie“ în literatură
nu este uşor de făcut; această noţiune este
aplicabilă mai ales în cazul poeţilor (de aici şi
titlul Poezie şi generaţie) fără a se confunda însă
cu vârsta cronologică a acestora. Prin „generaţie“
înţeleg acel câmp de tensiuni formative
coagulând nişte structuri apte să ilustreze o
schemă mai generală de creativitate, adică acea
langue caracteristică unui anumit spaţiu axiologic.

- Comentând cartea Ion Barbu- eseu despre
textualizarea poetică (ed. Cartea Românească,
1981), N. Manolescu susţine că Marin Mincu
„merge pe un drum nou la noi şi, mă grăbesc să
adaug, cu rezultate remarcabile“ (s.m.) şi tot el
spune că aceasta „reprezintă a doua încercare

serioasă făcută la noi de a aborda literatura din
perspectiva teoriei textului“. Ţinând cont că Livius
Ciocârlie (la care vă referiţi) se apleacă mai ales
asupra scriitorilor străini, rămâne valabilă
afirmaţia că eseul dvs. constituie „prima încercare
serioasă făcută la noi de a aborda“ unul din marii
poeţi români „din perspectiva teoriei textului“. Ce
„motivări“ v-au împins către această perspectivă?

- în primul rând, şi acest lucru este esenţial,
însuşi obiectul de cercetat; poezia lui Ion Barbu pe
care am abordat-o diferit mai înainte, constituie o
piatră de încercare unghiulară a criticii întrucât,
ca experienţă absolută a poeticului, conţine în
sistemul de semne propus toată teoria şi practica
textului, iar operaţia interpretului este ghidată
întotdeauna de „indicaţiile“ explicite sau
implicite ale autorului. Metoda textualistă era deja
anticipată, teoretic şi practic, în Textul poetului-
matematician şi, fără nicio intenţie protocolară,
mi s-a părut firesc să dovedesc contribuţia acestuia
într-o direcţie culturală, considerată ulterior una
din cele mai fertile în cultura europeană.
Motivarea secundă este intrinsecă statului teoretic
şi practic al criticii actuale; nu se mai poate face
abstracţie azi de „perfecţionarea tehnico-
instrumentală a criticii“ europene. Aici este
cuprins, desigur, şi un obiectiv polemic: o parte
din critica actuală de la noi este refractară noilor
achiziţii speriindu-se ca dracul de tămâie de
„terorismul metodologic“, dar încearcă să
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strecoare pe gaura cheii unele resturi rămase de la
marile confruntări ale criticii de prin alte locuri,
fără a da, însă, bibliografia. Eseul despre
textualizarea poetică este o încercare originală de
a aduce ce este esenţial în cercetarea critică de
aiurea pe masa criticii noastre şi de a o obliga pe
aceasta (aici mă refer, bineînţeles, la mine)  să se
sincronizeze cu adevărat. Sunt convins că pe acest
drum merg şi alţii. Se înţelege de la sine că
metodele critice nu sunt „incompatibile şi
exclusive“ şi că nu „există ruptură, ci superioară
continuitate“; aşa cum am mai spus, totul depinde
de cine le aplică. Oricum, nu trebuie să ne
speriem de „modă“ înainte de a fi gustat-o, căci
riscăm să intrăm în pielea vulpii care nu ajunge la
struguri.

- Este posibil ca „tradiţionala“ intuiţie critică să
cedeze locul „metodologiilor“ critice?

-Am afirmat mai demult că tentaţia supremă
a oricărui critic este aceea de a întemeia un
sistem acolo unde, în aparenţă, nu există decât
hazard şi de a dovedi in extremis chiar
sistematicitatea hazardului. La baza construcţiei
critice stă întotdeauna această facultate
(inefabilă conform croceanismului
călinescian) a intuiţiei. Niciodată intuiţia
critică nu poate fi înlocuită de „metodologie“,
dar orice intuiţie poate fi mai bine demonstrată
printr-o metodă adecvată care să depăşească
simplistul impresionism. Este aici dilema
opţiunii între  critic şi cercetător; de aceea este
fericit cazul când criticul este dublat de
cercetător. Cercetătorul care nu este dublat de
critic va cădea în capcana exaltării
metodologiei. De aici şi confuzia ce se face
ăntre criticul semiolog şi semiotician. Primul
foloseşte o tehnică de cercetare pentru a spune
ceva în plus despre operă sau pentru a
demonstra mai bine o intuiţie critică, pe când al
doilea construieşte o teorie generală a semnelor,
indiferent la criteriul valorizării, ce trebuie să
rămână fundamental în operaţia criticului.

- Prin traduceri şi interviuri aţi introdus în mod
programatic semiotica literară italiană în spaţiul
culturii române actuale. Ce v-a determinat să
întreprindeţi ancheta asupra acestui spaţiu
cultural?

- După o documentare „la faţa locului“ am
ajuns la concluzia că semiotica literară italiană are

ceva de spus în dialogul cultural actual şi că
seriozitatea cu care se implică aceasta în ridicarea
şi rezolvarea unor probleme de epistemologie a
criticii ar putea să-l intereseze şi pe criticul (şi, în
general, pe cititorul) român. De aceea, am stăruit
pe lângă editura Univers să pună la îndemâna
cititorului de la noi, operele critice ale lui
Umberto Eco, DArco Silvio Avalle, Maria Corti,
Cesare Segre. Adăugând la traduceri şi cartea de
interviuri Semiotica literară italiană, apărută de
curând la aceeaşi editură, consider misiunea mea
„semiotică“ încheiată.

- Semiotica literară italiană este doar carte de
interviuri?

- Nu, este o carte originală: ea a fost gândită ca
o încercare despre critică în general şi aparatul
interogativ a fost construit în vederea unui demers
teoretic pe care mi-a asum ca fiind, în primul
rând, al meu. Au fost puse acele întrebări şi au fost
solicitate acele răspunsuri care să reprezinte (pe
cât era posibil) şi poziţia teoretică (de la acea dată)
a lui Marin Mincu.

- Contactul dvs. cu literatura străină este
puternic. Nu credeţi că literatura noastră
receptează prea mult şi difuzează prea puţin? NE
întoarcem la „momentul“ Heliade?

- Nu „ne întoarcem“ pentru că, după părerea
mea, de fapt, niciodată nu l-am părăsit în ceea ce
priveşte difuzarea în afară. Este acesta unul din
complexele culturii noastre din care n-am ieşit cu
tot minunatul nostru protocronism; ar fi
interesant să difuzăm această teorie în marile
centre culturale ale lumii însoţită de exponatele
care s-o confirme şi să vedem dacă o ia cineva în
serios.

- Stimate Marin Mincu, vă mulţumesc. Aş vrea
să-mi retrag prima întrebare. E posibil?

- Posibil, da, dar mai bine nu, căci vreau să evoc
în încheiere o întâmplare din anii studenţiei, cu
valoare emblematică pentru mine. Fiind
împuternicit tot de revista Tomis (era prin 1966)
să-i iau un interviu lui Marin Preda (nu povestesc
acum peripeţiile acelei întâlniri care m-a marcat)
după o jumătate de zi de discuţii, la despărţire,
marele prozator mi-a recomandat printre altele:
„apucă-te de proză, nu părăsi Bucureştii şi, mai
ales, fă-ţi prieteni literari“. Ca un făcut, m-am
apucat de poezie, ba chiar şi de critică, iar de
prieteni literari, ce să mai vorbesc….

In memoriam
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CenaclulCenaclulCenaclulCenaclulCenaclul
„Mar„Mar„Mar„Mar„Marin Mincu“in Mincu“in Mincu“in Mincu“in Mincu“

Dan MIHUŢ
(Constanţa, danmihutz@hotmail.com)

dansează elanul românesc
 în ţara noastră nu avem elani şi mi-e ciudă

de când am văzut unul tare frumos în armată
trecea prin pădure maiestuos
spre popasul de pe dn 66
atunci aveam doar zimbri în ţara noastră
doi în libertate, bătrâni şi băşinoşi
în parcul naţional de la haţeg
li se auzeau mereu băşinile iar balega puţea
până-n cantină
am vrut chiar să organizăm un desant
şi să-i chilărim fără ezitare
dar în ultima clipă ni s-a făcut milă sau somn

şi-acum mă admir pentru ce farsă mi-am jucat
eram un tânăr soldat cu akm
în postul de santinelă 46
sătul de ţigări proaste şi labă
ceea ce mi-am închipuit că e un elan
era cerb lopătar cu un defect la coarne

vaca feat. roy orbizon
 după atâta educaţie, sleiţi de puteri, nu ne

mai gândim
decât la o plajă imensă unde să punem corturi
să stăm toţi cu un pahar rece în mână
până când dispar diferenţele fizionomice
ce e mai comod decât o mare frăţie alimentată
cu lapte de vacă, un ashram micuţ cu posibilităţi
de relansare a unor idei tropicale, rubiconde

părinţii, şcoala sau cetăţenii din jur ne-au
insuflat

poeme poeme poeme poeme poeme execrabileexecrabileexecrabileexecrabileexecrabile bestiale bestiale bestiale bestiale bestiale
valori şi principii pe care plimbările de seară
şi hrana adecvată le-au solidificat, am ajuns o
mână
de puştani care conduc lumea din parc, din
cârciumă
de pe bancheta ruptă a oricărui autobuz

dar nu putem duce la capăt nimic din ce-am
învăţat
câţiva vor muri, câţiva vor uita, ceilalţi vor fi
prea laşi
vaca ne va privi cu înţelegere cum ne curăţăm
va fi dezamăgită, desigur, puteam deveni mult
mai puternici doar privind-o în ochi şi
pricepând

şi nu e vorba de nici un blestem
doar de îndemnuri
din pop-culture

but only the lonely
know why
i cry
only the lonely

dum-dum-dum-dumdy-doo-wah
ooh-yay-yay-yay-yeah
oh-oh-oh-oh-wah
only the lonely

aşa va fredona vaca şi vom trăi veşnic

dragul meu crocodil
aici am îngropat crocodilul meu

verde-pădurar şi cu burta galbenă
după ce a răposat de bătrâneţe
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era un crocodil foarte frumos şi cuminte
a dormit cu mine o vreme şi nu sforăia
cel mai mult îi plăceau batoanele cu soia
şi piatra de râu, deşi cred că de-asta
îi cam cădeau dinţii destul de des
găseam în unele dimineţi chiar câte doi
pe chiuvetă, lângă periuţa de dinţi
deşi nu cred că-şi analiza fălcile
gingiile, cu o privire tristă
îi înşiram pe sfoară cum văzusem
că păstra rahan ghearele de leu

cel mai greu a fost să găsesc un loc adecvat
unde să merg să meditez în clipele grele
sau doar să vorbesc cu el
lovind încet cu unghia în mătăniile din dinţi
să-i rostesc încet numele şi să am senzaţia
că hârâie din esofag şi se gudură

după el, cu mare greutate, am luat
o iguană identică cu aia din videoclipul
„i can dance” în care phil collins
era foarte caraghios, la fel cred că-s şi eu
când plimb iguana prin curtea şcolii
din spatele blocului iar asta mică
trage cu ochiul la locul unde, desigur
va sta şi ea peste câţiva ani

balada ariciului

îhî, e seara, bem bere la montana, e bine, e
foarte bine
ce ne-ar mai putea lipsi acum în afară de ariciul
care se strecoară pe lângă gardul viu, sau poate
câteva chinese girls, vorba ta, să ne cânte în
pancreas
ca louis prima – beep, beep, got a pole in my
condo
să se gudure pe lângă accentul nostru de
bombay
singapore, manila, rangoon sau phnom penh

da, toată asia ne-ar putea lipsi acum, cu
laosul ei
ca un faringe întins spre insulele spratly
sau templele din cambogia în coloanele cărora
toate zeităţile
se împreunează discret şi potecile spre nepal, le
mai ţineţi minte
cum se ridică precum fildeşul elefanţilor

mongolia, cum se uită ea peste buricul chinei
spre bhutanul care stă pe ciuci, spre circuitul de
formula 1
al sultanului din brunei, eh, măi, sultane
ce era să-ţi confund circuitul cu aerodromul

din baikonur
sau cu karakorum s.r.l din craiova, dar, uite,
marele fluviu amur
cum visează să fie măcar o băltoacă în timorul
de est
să-şi mai odihnescă şi el şalele, oh, de când
mârşava
de sîr daria a fugit către vest cu nenorocitul ăla
de amu daria
prietenul lui din şcoala primară, cel cu care
vâna tigrul şi pe
fratele lui, eufratul, ce mai sunt şi fluviile în
ziua de azi
nu te mai poţi baza pe nimeni, toate trădează
idealurile
poate doar c ng hňa xă h i ch  ngh) a vi t nam
care a rămas la ce se auzea din ho şi min către
washington
că şi china asta e galbenă precum ceara, o fi
bolnavă

o avea ceva la peking, cum îi spunem noi
da, da, da, ce bine o fi în asia când pe noi ne
arde criza
vor să ne dea afară pe capete, să ne trimită în
concediu
fără plată şi fără discernământ, nici nu îl
interesează
pe şmecherul de ulan bator, el se holbează
la fetele japoniei, shikoku şi fukuoka, mai ales
la cea mare
da, în asia nu ne-ar durea nici în kuala lumpur
ne-am uita la acelaşi arici care se strecoară pe
lângă gard
ce faci, mă, amărâtule, te-a fugărit criza, i-am
zice
de unde eşti, romania, constanţa, aaaaaaaaaaa,
zi aşa
stai aici lângă noi, dă-i, mă, un maotai, un sake,
un airagul
un koumiss sau un rachiu de tashichoezong
ce mai e pe la constanţa, ce mai face grosu,
ţuglea, maparlo
vasilievici, mihuţ şi ăilalţi, ia şi papă şi-un
mongolian barbeque

aşa că lăsaţi-l dracu de arici, mă, băieţi, nu-i
mai vorbiţi
nu-l mai stresaţi că fuge în asia şi ne face dracu
de râs pe-acolo
nimeni n-o să vă mai traducă, să vă publice nici
atât
ariciule, bei o bere, nu mai avem decât stejar,
asta e
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Adrian DINIŞ
(Bucureşti)

Mă numesc adrian
au trecut ani buni de când nu mai scriu
îmi pare rău chiar dacă e greşeală tot ce fac

şi mă consider degeaba genial ca nu ştiu câte

milioane de oameni
din lumea asta şi din cealaltă.

Am reuşit primul pas
spre vindecare chiar dacă nu vreau
încă simt nevoia şi îmi înfig acul
în fiecare deget ca unui paralizat

până curge sânge mici pârâiaşe apoi cascade
dar nu mai simt nimic şi nici cel mai
puternic drog din lume nu mă mai ajută.
Nicio soma, niciun yage.

Când văd o femeie dulce ca mierea
pun un roi întreg de viespi în urmărirea ei
să îi ţină trena mai întâi.

Am rămas cu mişcarea teatrală
acrobaţiile de la circ.
Privesc ore în şir porumbeii
de pe liniile de înaltă tensiune.

Când ursul hibernează
bătăile inimii îi sunt încetinite.
Aşa s-a întâmplat şi cu mine.

La început le e frică
să hrănească ursul prin cuşcă
apoi toţi vor să facă poze cu el.
Furia cu care despica viţeii în două a

dispărut.

Şi mă simt ca o legumă.
Sunt slab dar numai cât o plantă carnivoră.

Prin ce am trecut
recapitulez repede în minte
viaţa într-o secundă prin faţa ochilor şi
nu regret nimic

CerCerCerCerCercul poeþilocul poeþilocul poeþilocul poeþilocul poeþilor anor anor anor anor anoniminiminiminiminimi
în afară de momentele de laşitate
pentru care n-am să mi-o iert
nici la Judecata de Apoi
când mă vor ispiti Câmpiile Elizee
şi cazanul cu smoală.

Vreau să-i ajut pe cei nou-veniţi
să deschidă ochii
înainte s-o facă într-un sicriu
îmbălsămaţi şi îmbrăcaţi la costum

când doar tortura
de-a fi îngropaţi
de vii mai poate veni.

În copilărie eram un sălbatic
cu timpul m-am domesticit
atunci uram subiectele despre fete
dar când mi s-a arătat
minunea ce se ascunde în specia lor
mult mai târziu
decât la ceilalţi am trecut de la ură
la iubire şi mai ales la o teamă curioasă,
plină de respect.

Încă de când am văzut
cum le ies din blugi chiloţii
când au mijlocul descoperit
cu fluturii de pe ei

primate zburătoare dominante din
universuri

multicolore care zburau în toate direcţiile
pe axa planetelor, a stelelor
sau a voinţei mele care era făcută praf.

Dar când se întorceau spre mine
teama ridicată la puteri exponenţiale
creştea şi prindeau viaţă fluturii-cap-de-

mort,
despre care mai târziu
am aflat că simbolizau sufletul.

Şi mai prindea viaţă
capul de schelete de pe tricoul ei
când părea că mă holbez cu neruşinare
la sânii ei deşi nu mă puteam gândi
la altceva decât la moarte şi tristeţe
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şi la cum o să mă părăsească
mai ales că toate tipele
aveau un zâmbet, pisică de Cheshire,
care îmi făcea paranoia mea perfect justificabilă.

Ştiam că sub rujul ăla
se ascunde sângele
din care îşi trag vrăjitoarele tinereţea

dar cel mai diabolic plan din lume
la care am putut să mă gândesc
eră că toate plănuiesc în secret
cum să se despartă de mine.

Frica de fluturi amestecată cu frica de păianjeni
de aia n-am putut să iubesc
pe nimeni

în afară de cea care
presimţeam c-o să mă facă să sufăr
cum nimeni altcineva toată viaţa

ca după un picior amputat
la care încă simţi că-ţi cresc unghiile
în carne

cea care avea să aprindă lumina
să omoare ţânţarii
şi din când în când
fluturii strânşi în jurul becului.

Până la urmă nu ştiu ce caut eu aici
şi de ce vă spun toate astea
alţii au probleme mult mai grave decât mine.

Inima şi cântecul ei de mlaştină

În pieptul meu sare tot mai repede
o broască râioasă. Ea vrea să sară
din pieptul meu. Să împrăştie molime
şi să trăiască liberă şi fericită.
Stai acolo. Nimeni nu te place.
Te vor diseca la ora de anatomie.
Cântecul tău de mlaştină
numai pe mine mă emoţionează.

Îţi vor scoate inima doar să vadă
cât timp mai bate.
Pentru ei strigătul tău nu va fi
decât o onomapatopee.
Cântecul tău de mlaştină
numai pe mine mă emoţionează.

N-ai nici norocul să strigi ca ursoaica
mor-mor. Să te creadă rănită şi pe moarte
cum am crezut-o eu. M-a păcălit
cu mormăitul ei onomatopeic
frumos ca un cântec de privighetoare
cântat anume numai noaptea.

Şi între carnea mea şi borcanul cu miere,
între mâinile şi fragii din mâinile mele
ce va alege? Ştiu bine că poate să aleagă totul
sau să mă dea la o parte ca pe o mortăciune.

Te vor diseca în sala de anatomie.
Şi nimeni n-o să înveţe nimic pe tine.
Doar câteva strigăte isterice de fete speriate.
Unele mai mult sau mai puţin prefăcute.
Mai mult sau mai puţin sensibile.

Nimeni n-o să înveţe să iubească
decât de la cele două schelete îndrăgostite.

bărbat şi femeie, din sala de anatomie.

Au spus că nu vor să fie îngropaţi
să fie donaţi pentru ştiinţă
să nu lase viermii să continue treaba
pe care au făcut-o atât de bine,
încă din timpul vieţii, oamenii.
Deşi şi viermii fac o treabă atât de bună
când curăţă după noi la sfârşitul vieţii.

Au pus ca singură condiţie
să rămână împreună. N-au putut
să aibă copii aşa că voiau
să fie înconjuraţi de ei
măcar acum după moarte.

Câţi copii n-au speriat.
Câtor copii nu le era frică de moarte pe

întuneric
pentru ca apoi să moară de râs.
Să îşi scrijelească o inimă
în oasele sau craniile lor.
Scheletele au ajuns să vegheze primele,
dar şi multe din ultimile
nopţi de dragoste ale copiilor.

Când toate luminile sunt stinse
ca muşchiul verde sau ca nişte flori
creşte carnea pe oasele lor.
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Adi, de ce înjuri de Crăciun?

Georgiana, de când n-ai mai fost cu
colindul?
încă de când creştem

căutăm cu disperare să nu mai credem.
începem cu moş crăciun
apoi urmează Dumnezeu

deşi în ultimul caz nu avem nicio dovadă.

nădăjduiesc că poate-poate răsăre
măcar soarele cu dinţi
în ninsoarea din ochii tăi negri.

îmi degeră mâinile
dar încă tânjesc să mă joc cu zăpadă
arunc bulgări spre Georgiana
care se sparg în fereastră.

Georgiana stă înăuntru special
şi bea şampanie cu sticla
intru-n casă o mânjesc cu tort
dar ea nu-mi lasă ruj pe gât.

în schimb mă dojeneşte
“sunt singurele haine pe care le-am adus
şi din cauza ta o să miros toată ziua a vanilie”.

“adi, de ce înjuri de crăciun?
au să te bată îngerii dacă scrii muie pe cer”
lasă-mă scriu ce vreau tu n-ai auzit de liber

arbitru
plus că o să iasă cel mai mişto graffiti

şi îi bat pe toţi spune mă iubeşti sau nu?

încă îmi răsună în minte ca un ecou
“adi, tu eşti beat?”

lasă asta sunt îndrăgostit
spune-mi dacă îţi sunt indiferent.

mi-era atât de cald
transpiram încontinuu aşa că s-a apropiat.

mi-a deschis fermoarul de la geacă
eu am simţit că mi-ar fi deschis inima.

”Doamne de ce te-ai îmbrăcat aşa de gros
şi cu atâtea?” ca să nu-mi vezi inima
îţi place măcar ce vezi?

aveam deja fibrilaţii.

din buzunarul de la piept mi-a scos o
scrisoare

şi am simţit o mică incizie lângă inimă.

îţi fredonez fără să vreau chipul

ştii când n-am mai avut bani la mare
vindeam prezervative
pe care le primeam gratuit turiştilor

să te pot scoate la un suc
sau să-mi pot plăti singur

intrarea la discotecă.

tot pentru tine mă prefăceam
o să mă înveţi să înot?

nici până acum nu ştiu
şi era să mă înec de câteva ori.

Georgiana, încep să-mi dau seama
că până şi înotul se poate uita.
    Dragă moşule,

Georgiana vrea să se înalţe câţiva cm
ca să nu mai râd pentru că e mignonă
fă mai bine brăduţul meu artificial să crească
şi lasă-mi piciul meu aşa.

vreau să-mi aduci un ferrari
un cal alb din poveşti cu feţi-frumoşi
sau o bicicletă pegas cu care să zbor
s-o conduc seara până acasă.

un trenuleţ care să adăpostească cerşetorii
din gări
să nu le mai fie frig celor înghesuiţi în case de
carton
să ai grijă de fetiţele care vând chibrituri
şi mai ales de Georgiana mea.

multă zăpadă, pastă de dinţi de pus pe clanţă
bomboane de ciocolată care să crească în pom

în formă de îngeri pe care să-i devoreze
canibalii

să crească globuri noi în locul celor care se
sparg

aşa cum iarna încep să înflorească
beculeţe în copacii de pe stradă
şi un tort cu o stripteuză de care să nu afle ea.

cu mâinile îngheţate,
adrian

P.S. să nu uiţi să-i duci cadoul meu
câţiva meteoriţi împachetaţi în celofan

împreună cu cerul
şi dac-o prinzi trează aminteşte-i cât de mult

o iubesc.

P.P.S. şi să mă fac bine
şi Georgiana să mă iubească.
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Daniel VIGHI
(Timişoara, dvighi@yahoo.com)

Jimi Hendrix face o excursie în Federală cu
Monika Danneman. Şi ei vor ajunge în Federală.
Despre treaba asta discută chiar acum, la bar. Fac
planuri. Au discutat cu multe cunoştinţe, şi strîng cît
mai multe informaţii. Ăsta este lucrul cel mai
important care trebuie ştiut despre Fîşie. Aşa i se spune
frontierei : Fîşie. Au hotărît să nu-i spună altfel tocmai
ca să nu se prindă nimeni. Au mai multe posibilităţi
pe care le analizează pe rînd :mai întîi este vorba de
apă. Apoi de pămînt. Apoi de aer. Despre toate este
vorba în cazul Fîşiei şi despre toate trebuie vorbit în
parte. Trebuie despre fiecare căutate soluţii. Ar mai fi şi
varianta foc. Aşa i-au spus soluţiei ceferistice. Cu
trenul, adică. Apă. Aer. Foc. Pămînt. Au de toate în
discuţia lor de la barul de pe Ecaterina Teodoroiu.
Chiar lîngă intrarea de la budă – acolo unde fumează
ţigări bulgăreşti şi discută despre Fîşie.

*
Au în faţă lor, pe masă, revista Billboard pe care Pol

a primit-o de la un prieten de pe strada Negoiul, din
Prinţul Turcesc care, la rîndul lui, o căpătase de la un
coleg de la liceul de arte plastice. Ăsta de la arte avea
rude în Federală care veneau vara în vizită. Răsfoiesc
cu toţii revista şi fumează la măsuţa de lîngă uşa de la
toaleta barului.  Într-o fotografie policrom, undeva sub
un gang, este prezentă o fată tare drăgălaşă cu
mocasini, cu o poşetuţă din blue-jeansi cu bretele
dintr-o o curea din frînghie. Fetiţa poartă poşeta cu
breteaua pe umăr şi e acolo aşa un ceva ca un gang, şi
în spate o statuie despre care nu-ţi dai seama ce e.

- Salut, zice morocănosul J.H. plictisiţilor de la
masa din colţul din dreapta, în spatele barului, aproape
de perdelele care alunecă prinse cu nişte inele pe un
suport ca să nu se vadă intrarea la buda café-barului.
Stau nu departe de perdelele alea, e şi strategic locul ca
să nu poată fi dibuiţi la adică de Kecske. Dar şi altfel e
treaba, că lui J.H., fiul unui neamţ pe nume Neiss,
tîmplar alcoolic, şi a unguroaicei Evike, spălătoreasa

(fragment de roman)(fragment de roman)(fragment de roman)(fragment de roman)(fragment de roman) scărilor de la blocul de pe strada Salcîmilor, lui J.H.,
cum zic, îi este un soi de sanchi. Şi nici nu e de mirare
dacă ne gîndim din ce familie provenea el şi  J.J.,  sora
lui geamănă. Una de toată pleazna, o familie certată cu
normele de morală, situată la marginea societăţii, aşa
că nici nu le poţi cere să fie altfel. Dealtfel, e de mirare
faptul că J.H. şi J.J. au ajuns la liceu, că au străbătut deja
două clase de liceu.

- Salut, zice morocănos J.H. şi cel de la masă îi
raspunde plictisit. Mandragora e la masa rotundă, apoi
vor veni Pol şi Pitiu. Deocamdată, la masa de lîngă
weceul café barului e numai J.H. şi Mandragora. Pe
urmă ajung toţi patru şi încep o discuţie vie: Apă. Aer.
Foc. Pămînt. Cele patru elemente şi cele patru
posibilităţi. Treaba era că trebuiau socotite exact. Erau
obligaţi să nu greşească

- Dacă ne pripim nu iese nimic, zice J.H. Pitiu dă
din cap. Este de acord. Pol dă şi el din cap cu aceeaşi
convingere. Inţelege şi el prea bine că nu-i de glumă.
Varianta pămînt căruia i-au spus soluţia P este
accesibilă pe aici prin preajmă. De la Arad la
Timişoara, de la Teremia Mare la Cruceni, de la
Sînicolau Mare pînă către Stamora Moraviţa şi de
acolo spre Dunăre de unde începea elementul Apa.
Adică soluţia A. Deocamdată vor pregăti soluţia P.

*
- Stăm cu toţii, aici la bar, pe Ecaterina Teodoroiu

colţ cu Aron Pumnul, şi citim despre viaţa lui Jimi în
revista Billboard, în care e aşa un soi de ceva supliment
nemţesc. Avem noroc cu Pitiu care învaţă cu Tanti
Nemţoaica limba germană. Merg prin oraş, se plimbă
şi vorbesc nemţeşte. De ani de zile, de două ori pe
săptămînă, iese Pitiu cu Tanti Nemţoaica şi se plimbă
şi vorbesc nemţeşte. Acu stăm la bar şi descifrăm
revista. „Ce face aici”, întreabă J.H. Privim cu toţii o
poză de la concertul din Berlin, un poster în care Jimi
are ochelari rotunzi şi mărunţi, cu lentile mititele, aşa
cum au babele. Ţine ochelarii deasupra nasului şi
dedesubt scrie că în „1959 Im Juni kauft Vater Al für
Jimi eine elektrische Gitarre (Supro Ozark 1560 S)”.

- Cîţi ani avea atunci?
- Păi, cîţi să aibe, calculează şi tu şi vezi cîţi!
- S-a născut în 1942, în noiembrie.
- Păi, vezi, 17 ani are cînd primeşte ghitara, scrie

clar aici în nemţeşte: „Im Juni kauft Vater Al für Jimi

„... t„... t„... t„... t„... te poþi bãge poþi bãge poþi bãge poþi bãge poþi bãga în va în va în va în va în vagoanele cuagoanele cuagoanele cuagoanele cuagoanele cu
carcarcarcarcarne, în cisne, în cisne, în cisne, în cisne, în cistttttererererernele cu penele cu penele cu penele cu penele cu petrtrtrtrtrol!“ol!“ol!“ol!“ol!“
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eine elektrische Gitarre (Supro Ozark 1560 S)”.
- Kauft: adică tata lui Al i-a cumpărat-o.
- Aha, înţeleg.
- Uite ce mai zice. Cu doi ani înainte, în 1957 ”Jimi

trifft Little Richard”.
- Ce e aia „trifft”.
- Adică se întîlneşte cu Little Richard.
- Ce să-ţi spun, de parcă noi şi ştim cine e Little

Richard ăsta.
- Ba ştim, spune aici în engleză ca să ştie tot

nătărăul: e un „American singer, songwriter, and
pianist, and an early African-American pioneer of
rock and roll.”

- Am înţeles: cîntăreţ american, compozitor,
pianist şi un fel de negru care cîntă muzică rock.

- Scrie clar: „an early African-American pioneer of
rock and roll.”

- Bun, şi ce-i cu el?
- Cîntă la pocăiţi, ca ăştia de la biserica penticostală

din Fratelia. Gospel, îi zice la cîntarea religioasă pe
care o cîntă Little Richard. Zice că a crescut la
bisericile din sud ale adventiştilor, cum ar fi la noi
sîmbătari de ziua a şaptea.

 - Nu prea îi lasă să zburde Securitatea pe ăştia, ştiu
de la taică-meu că sunt cam fanatici.

- I-auzi? Şi Little ce făcea el la sîmbătarii de ziua a
şaptea din America?

- A învăţat la sîmbătari „a mix of blues music and
rhythm and blues, dar şi gospel music”.

- Ce e aia „a mix of blues music and rhythm and
blues”

- Ceea ce auzi, aia e: un amestec de blues cu  rhythm
and blues, ce altceva să fie?

- Fain! Îmi place de Little!

*
Se aşază Pitiu lîngă  J.J.,  priveşte cam plictisit, aşa

priveşte Pitiu cînd se aşază între mormanele de
rucsacuri, printre păturile rulate rotund cu sforile groase
şi curelele petrecute peste marginile de sus ale
rucsacelor. Priveşte plictisit Pitiu lîngă  J.J. şinele,
traversele, macazele de cale ferată, alături de ei
Mandragora trage de o oală, un ceaun înnegrit pe care
l-a legat, ia te uită ce interesant l-a legat de asta, cum
draci îi zice?, breteaua de la buzunarul rucsacului, un
buzunar, cel din stînga în care se vede capătul unei
lanterne lungi, cu baterii rotunde, trei la număr. Bună
lanternă are Mandragora, cu lumina ca un reflector, ce
zic, tot ce are grăsălonul  e ca lumea, şi radioul portativ,
chestia asta ce nu se vede pe toate drumurile, îi zice
radiocastefon şi e cu baterii şi are casete mici. O minune,

şi în plus poţi înregistra direct pe palavragiul de la radio
Luxemburg şi muzica din UK top. E cu totul altceva
decît magnetoafoanele TESLA sau cele ruseşti,
căcaturile alea fără vino-n-coa. Urîte ca dracu. Asta e
mîndria lor, nobleţea grupului, e din vest, de la unchiu-
său. El îi trimite reviste cu muzică, discuri de ultimă oră,
haine ca ale hippioţilor, e ca lumea unchiul şi nici nu e
bătrîn, aşa s-a nimerit treaba. Tatăl lui Mandragora e cel
mai mare dintre cei opt fraţi şi unchiul său e cel mai mic
dintre ei, ultimul, nu are mai mult decît el, e mai mare
cu vreo trei, patru ani. E în America de trei ani deja, a
plecat cu un schimb de experienţă între universităţi, aşa
ceva, o bursă de o lună şi dus a fost, nu s-a mai întors şi
tare s-au mai necăjit ai lui, unchii mai mari ai lui
Mandragora dintre care unul era la Securitate, altul la
Vamă, altul la Partid, numai posturi grase, doar tata lui
Mandragora e altfel, e prof de sport la o şcoală din
apropiere şi trăieşte despărţit de mama lui care
asemenea e profă de sport şi e încurcată cu Mihaiul care
e tot prof de sport şi în plus e ceva antrenor de-al doilea
la echipa naţională de gimnastică masculină. E toată
vremea plecat afară şi acu a luat-o şi pe mama lui
Mandragora, aşa că el e singur, e mai toată vremea de
capul lui şi primeşte reviste, tricouri faine de hippie de la
Billy, unchiul, care e şi el ceva hippie, aşa îi spun: Billy
sau, simplu, Bil. Numele e cel al lui Cox, Billy Cox cu
care Jimi Hendrix se cunoaşte în armată în anul 1961.
Acolo pun bazele formaţiei King Casuals. Cîntă în
cazarmă şi în cluburile din împrejurimi. În 1962, după
eliberare, rămîn o vreme împreună, mai apoi se despart
cu promisiunea că acela dintre ei care va reuşi să se
impună să îl ia pe celălalt în trupă. Acest lucru se va
întîmpla mai tîrziu. Jimi se va ţine de cuvînt. Pe Billy
Cox l-a văzut unchiul grasului Mandragora la festivalul
de la Filmore East acu doi ani şi s-a fotografiat cu el
alături de The Band of Gypsies. Jimi Hendrix se vede şi
el doar într-un colţ, întors din profil, abia îl recunoşti în
poză. Vorbeşte cu careva. Bil se învîrte pe acolo cu
hippioţii, cu băieţii, are părul lung pînă la cur, are şi o
bentiţă pe cap, din asta de-a indienilor, a pieilor roşii, aşa
cum au văzut ei pe cînd erau la şcoala generală în
filmele cu Pierre Brice, cu Winnetou şi Old
Shutterhand. Aşa bentiţă are unchiul Bil, ca a lui
Winnetou, şi mocasinii, şi jeansii Levis ai unchiului Bil
au pe margini nişte cicucuri mişto şi nişte ciucuri la fel
jos, la tur, sau cum îi spune, acolo unde cad blue jeansii
uşor peste mocasini; e ca lumea, şi mai are şi un cămeşoi
înflorat iar la gît o bentiţă de piele de care e legat un os
de la o găină, aşa cum are Janis Joaplin. Jimi e întors
aproape cu totul, aproape că nici nu ştie că e fotografiat,
la fel şi celălalt, Buddy Miles. Bateristul.
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Argumentul, cred, era despre preoţii medievali
care foloseau un sceptru în loc de sabie

pentru a împiedica legea canonică criticând
vărsarea

de sânge. sau termenul fin-de-sičcle
şi originea “chiloţilor”
Şi apoi despre ce substanţă ar putea să ardă
un singur strat de piele sau felul în care

cuvintele
sex şi mierlă nu se schimbă între ele
sau s-ar putea, dacă ne-am pune de acord
să începem a spune: “Uite acel sex frumos
cum cantă din nuc” sau “Am mierlit-o bine

aseară”.
ceea ce nu e totuna dacă un sceptru sfârtecă
şi ciopârţeşte şi ucide fără să verse nici măcar

un strop
de sânge canonic
care nu este totuna dacă marele sistem planetar
face o metaforă promiţatoare despre iubire
care nu este totuna dacă e mai multă frumuseţe

sau groază
în marele candelabru de oase umane
care atârnă în capela Sedlec
din republica Cehă. Tot ce a fost a fost

argument.
Şi apoi, mai târziu, am auzit o mierlă
cântând din nuc.

The argument, I think, was over medieval
bishops
using a mace instead of a sword to circumvent
canonical law admonishing against the
spilling
of blood. Or about the term fin-de-sičcle
and the origins of “sweetypants.”
And then about what chemical can be used to
burn off
a single layer of your skin or the way the
words
sex and mockingbird are not interchangeable
but could be if only we’d agree
to start saying, “Look at that beautiful
sex singing from the shagbark tree,”
or, “I mockingbirded her good last night.”
Which is not the same thing as whether
a mace can bludgeon and maim and kill
without shedding a single drop of
uncanonical blood,
which is not the same thing as whether
great planetary system makes a promising
metaphor for love, which is not the same thing
as whether there is more beauty or horror
in the enormous chandelier of human bones
hanging from the chapel in Sedlec
in the Czech Republic. All there was was
argument.
And then, later, we heard a mockingbird
singing from a shagbark tree.
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Aura CUMITA
(Berlin, auras_15@yahoo.com)

Expoziţia „Der kalte Schmuck des Lebens“
(Podoaba rece a vieţii) de la Casa

Literaturii din Berlin îi este dedicată vieţii şi
operei scriitoarei Hertei Müller. Ideea
aparţine lui  Reinhard Wittman, preşedintele
Casei Literaturii din München, unde expoziţia
a putut fi vizionată în lunile aprilie-mai ale
acestui an. Curatorii expoziţiei, Ernest
Wichner şi Lutz Dittrich (Casa Literaturii din
Berlin), au subliniat că abordarea la care au
recurs nu este una analitic-critică, ci una de
pură prezentare a unei scriitoare, care a
devenit brusc o persoană foarte cunoscută în
societatea germană, despre a cărei provenienţă
românească se ştiu, însă, prea puţine lucruri.
Altfel decât cutuma Casei Literaturii din
Berlin, care până acum a dedicat expoziţii
scriitorilor doar după moartea acestora.

Expoziţia se deschide cu o proiecţie video
instalată la parterul clădirii Literaturhaus
Berlin, în care Herta Müller îşi ţine discursul
de primire a premiului Nobel în Stockholm.
Urcând apoi treptele spre etajul unu, la
intrare, se află o tejghea de unde se pot
cumpăra cărticele mici de poezii  apărute la
editura Hochroth  ale unor poeţi precum Rolf
Bossert, Gerhard Ortinau şi Richard Wagner,
poeţi care, ca întemeietori ai Aktionsgruppe
Banat, au jucat un rol important în viaţa
scriitoarei.

Exponatele sunt prezentate în dulapuri de
un verzui-albăstriu pal cu vitrină  o încercare
de reconstituire a dulapului cu vitrină din
sufrageria copilei Herta Müller, în sertarul

„P„P„P„P„Podoaba rodoaba rodoaba rodoaba rodoaba receeceeceeceece
a vieþii”a vieþii”a vieþii”a vieþii”a vieþii”

Expoziţia de la Berlin dedicată scriitoarei Herta Müller

căruia se aflau batistele pentru bărbaţi aşezate
una peste alta, batistele de damă şi între ele
batistele pentru copii, adică ale Hertei Müller.
Itinerariul expoziţiei este unul cronologic, şi
conţine fotografii cu părinţi, bunici, harta
Banatului, schiţa satului Niţchidorf,
certificatele de diplomă gimnazială şi
universitară ale scriitoarei, plachete din carton
cu printuri ale ziarelor în care Herta Müller
publicase primele ei încercări literare, cartea
de muncă, diverse alte documente cum ar fi
cererea de folosire a unei maşini de scris, sau
emigrarea în Berlinul RFG-ist în 1987, cărţi
publicate de ea sau de alţi scriitori de limbă
germană din România, caiete de lucru,
proiecţii video din filmul Vulpe  Vânător în
regia lui Stere Gulea, precum şi proiecţii ale
fotografiilor care documentează călătoria
Hertei Müller împreună cu Oskar Pastior în
Ucraina pentru scrierea romanului Leagănul
respiraţiei. Curatorii au avut ingenioasa idee
de a prinde dintr-un colţ în altul de sus al
pereţilor câte o aţă pe care sunt înşirate file A4
copiate din dosarul de urmărire întocmit de
Securitate împotriva Hertei Müller, dosar care
cuprinde în jur de 930 de pagini. Deasupra
exponatelor din dulapuri atârnă aceste file
înşirate ca o armonică  o muzică macabră ce
acompaniază viaţa scriitoarei până în prezent.

Cele două săli ale expoziţiei marchează
astfel fiecare moment important din viaţa
scriitoarei. Sunt amintite şi documentate şi
cele două grupuri de scriitori: Aktionsgruppe
Banat şi cercul literar Adam Müller-
Guttenbrunn, pe care scriitoarea le-a
frecventat. Despre cel dintâi, Herta Müller
afirma în discursul de la banchetul de
decernare a Premiului Nobel următoarele:
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„Din fericire am întâlnit în oraş prieteni, o
mână plină de tineri poeţi, „Aktionsgruppe
Banat“. Fără ei n-aş fi citit şi nici scris nici o
carte. Şi chiar mai important: aceşti prieteni
îmi erau necesari pentru supravieţuire. Fără ei
n-aş fi putut îndura represaliile. Azi mă
gândesc la aceşti prieteni. Precum şi la cei care
sunt în cimitir, pe care Securitatea îi are pe
conştiinţă“.

Richard Wagner în textul său Die
Aktionsgruppe Banat. Versuch einer
Selbstdarstellung (Aktionsgruppe Banat.
Încercare de autoprezentare) se exprima astfel
cu privire la grupul din care el însuşi făcea
parte: „Aktionsgruppe Banat a fost înfiinţat în
1972 de către tineri scriitori. Într-un stat în
care înfiinţarea de grupuri şi exprimarea
opiniei erau damnate ca fiind grupuri şi
atitudini antisociale, aceasta era o
întreprindere ciudată. Dar noi nu am întrebat
pe nimeni. Noi credeam că libertatea pe care
ţi-o iei, aceea o ai. Ceea ce pentru mediul din
jurul nostru era ceva nemaiauzit, pentru noi nu
era nici măcar o îndrăzneală, ci era de la sine-
înţeles. Ne făceam apariţia cu un ton al
evidenţei, care chiar şi autorităţilor le închidea
gura. Pentru o vreme în orice caz. Pentru o
vreme, în care ne ţineau sub observaţie cu
suspiciune. Noi declaram sus şi tare că suntem
marxişti, şi ne consideram ca atare. Ceea ce
gândeam politic era un melanj între un
socialism cu caracter uman, Che Guevara,
Marcuse şi fraze leniniste din vocabularul din
timpul şcolii (...), un melanj care avea o
corespondenţă literară nu mai puţin uluitoare.
Citeam: Brecht, Bobrowski, Heißenbüttel,
Volker Braun, Grupul de la Viena, cel mai
adesea autori, pe care în afară de noi în
Timişoara mai nimeni nu-i cunoştea.“

Tot în cadrul programului expoziţiei Casa
Literaturii din Berlin găzduieşte o întâlnire de
clarificare asupra acestui grup literar cu
conştiinţă politică din România anilor 70. La
35 de ani de la dezmembrarea grupului de
către Securitate (1975) la întâlnire sunt
prezenţi câţiva dintre foştii membri ai
grupului, printre care: William Totok, Johann
Lippet, Gerhard Ortinau, Richard Wagner,
Anton Sterbling, Ernest Wichner. Cei invitaţi

au lecturat din volume (de poezie, respectiv de
proză) publicate în perioada în care erau
membri ai grupului, apoi din cele publicate în
perioada urmăririi de către Securitate şi, în
sfârşit, din lucrări recente, tocmai pentru a
evidenţia faptul că foştii membri ai acestui
grup de literaţi sunt încă activi în viaţa publică
şi editorială. După lectură a urmat o discuţie
moderată de William Totok despre experienţa
întâlnirii cu propriul dosar din arhiva
Securităţii. În acest sens, Gerhard Ortinau s-a
declarat surprins de profilul pe care
Securitatea i l-a creat, anume de persoană
retrasă, introvertită. Richard Wagner a
mărturisit sperietura de a fi aflat că în
apartamentul în care locuia cu Herta Müller
au fost instalate microfoane şi că timp de doi
ani Securitatea a consemnat toate detaliile
vieţii personale: o tehnică a Securităţii de a
anula orice urmă de demnitate a individului.
Johann Lippet a declarat că prima lectură a
dosarului l-a indignat, a doua lectură i-a iscat
un sentiment de indiferenţă, de distanţă.
Totuşi Lippet a mărturisit şi sentimentul de
frică de ceea ce ar fi putut să se întâmple
atunci când s-a ocupat mai sistematic de
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propriul său dosar. În acest sens este de
recomandat cartea Das Leben einer Akte.
Chronologie einer Bespitzelung (Viaţa unui
dosar. Cronologie a unei urmăriri) apărută la
editura das Wunderhorn, Heidelberg în 2009.
Pe aceeaşi temă, organizatorii au propus spre
vizionare filmul realizat de Helmuth
Frauendorfers (născut în 1959 în Banat,
emigrat în 1987 în Berlinul de Vest) care
povesteşte istoria Aktionsgruppe Banat şi a
cercului literar Adam Müller-Guttenbrunn
prin intermediul biografiilor, printre altele, a
Hertei Müller, a lui Rolf Bossert şi cea a lui
Richard Wagner. Filmul documentar nu
reuşeşte, din păcate, să transmită o imagine
închegată a cercului politico-literar
Aktionsgruppe Banat. Interviurile cu foşti
membri nu sunt completate cu textele scrise
de aceştia  texte de altfel foarte îndrăzneţe şi
critice, care ar fi dovedit gradul de angajare
politică critică a membrilor Aktionsgruppe
într-un sistem totalitar. Filmul pare interesat
mai cu seamă să evidenţieze cum a lucrat
Securitatea în acest caz, deşi şi acest aspect
apare ca incomplet. Pelicula sugerează într-un
mod subtil ideea unei represiuni a germanilor
ca minoritate şi nu neaparat represiunea
asupra celor care au criticat în mod deschis
dictatura, ceea ce face filmul pasibil de iz
etnicist.

Pe lângă documentarea cu fotografii
inedite, texte, proiecţii video din viaţa şi opera
scriitoarei, începând din copilărie şi până în
momentul decernării premiului Nobel pentru
literatură, organizatorii au realizat o serie de
întâlniri pe teme culturale şi politico-istorice,
care punctează influenţele semnificative
devenite obsesii literare pentru scriitoare. Sub
tiltlul Donbass  Sklaven. Schicksal der
Donauschwaben (Donbass  Sclavi. Destinul
şvabilor de pe Dunăre) sunt prezentate filme
realizate de Günter Czernetzky. Conform
directivei sovietice, în ianuarie 1945 germanii
români, femei şi bărbaţi din generaţiile de
mijloc au fost deportaţi în lagăre de muncă
pentru reconstruirea Uniunii Sovietice, în
regiunea minieră Donbass, în Ucraina de azi.
Deja la începutul anilor ‘90 regizorul Günter
Czernetzky a călătorit împreună cu foştii

deportaţi în Ucraina, realizând mai multe
filme pe această temă.  Ultimul roman al
Hertei Müller, Leagănul Respiraţiei, s-a născut
după multe conversaţii şi o călătorie în
Ucraina împreună cu Oskar Pastior (1927-
2006), care afirma că Lagărul a consituit
socializarea sa.

Un alt film prezentat în cadrul expoziţiei
aparţine lui Tiberiu Stoichici. După dezacordul
dintre Stalin şi Tito din iunie 1951 au fost
colonizaţi forţat 10.000 de germani şi 30.000
de români, sârbi, bulgari şi unguri din ţinutul
de frontieră cu Iugoslavia în stepa Bărăganului
din depresiunea valahă. Abia în 1956 li s-a
permis deportaţilor din Bărăgan să se întoarcă
în locurile lor de baştină. Despre acest moment
istoric au scris Herta Müller, William Totok şi
alţii. Filmul documentar al tânărului regizor
român intitulat Pfingsten 1951  Deportationen
in Baragan (Rusalii 1951  Deportările în
Bărăgan) prezintă interviuri realizate cu
martori ai acestei colonizări forţate precum şi
locurile în care au fost deportaţi.

În sfârşit, un alt film cu tematică istorică
prezent în cadrul programului expoziţiei este
Von der Macht des Verdächtigens (Despre
puterea bănuileii), care povesteşte despre aşa-
numitul Proces al scriitorilor germani din
1959 în Braşov. Filmul realizat de Walter
Wehmeyer încearcă prin numeroase
convorbiri avute cu Eginald Schlattner
(martor al acuzării, care fusese maltratat timp
de mai bine de 20 de luni în închisoarea
Securităţii şi, la limită, a semnat colaborarea)
să reconstituie ce s-a întâmplat în acest proces
arbitrar care a avut ca rezultat condamnarea
(la un total de 95 de ani de muncă silnică,
confiscarea averilor şi anularea drepturilor
civile) grupului Andreas Birkner, Wolf von
Aichelburg, Georg Scherg, Hans Bergel şi
Harald Siegmund, pentru „infracţiunea de
instigare împotriva ordinii sociale şi agitaţie“.

Verbrechen der Diktaturen in Osteuropa
(Crimele Dictaturilor din Europa de Est) este
conferinţa organizată în cadrul expoziţiei
împreună cu fundaţia Robert Bosch la muzeul
Käthe Kollwitz. Invitaţi sunt reprezentanţi ai
ONG-urilor din diferitele ţări din Europa de
Est, care prin munca lor pun sub semnul
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întrebării, corectează sau critică cultura
memoriei oficiale din respectivele ţări. Sub
forma unor referate precum şi discuţii aceştia
prezintă proiectele lor. Cuvântul de deschidere
a acestei conferinţe îl are Herta Müller.

Vizitând expoziţia şi prezentările pe care le
propun organizatorii cu această ocazie, este
lesne de înţeles aluzia din titlul expoziţiei:
Podoaba rece a vieţii. Cu atât mai clară şi
sinceră ne apare declaraţia Hertei Müller din
seara întâlnirii organizate la Ateneul Român
în timpul convorbirii cu Gabriel Liiceanu
atunci când acesta avea s-o întrebe „Ce facem
dacă oamenii nu vor să-şi ia repere în viaţă
lucrurile cumplite petrecute cu alţii?“
Răspunsul scriitoarei dovedeşte conştiinţa
politică şi socială a scriitoarei, arătând că nici
un individ nu este obligat să-şi facă proces de
conştiinţă, dar că pentru însănătoşirea unei
societăţi trecute prin experienţa dictaturii
asemenea lucruri cumplite trebuie discutate,
dezbătute, analizate. Încununarea activităţii
literare a Hertei Müller cu premiul Nobel
devine, astfel, o podoabă rece a vieţii, pe lângă
multe altele, atunci când, consecventă cu sine

însăşi, aceasta declara în aceeaşi convorbire cu
Liiceanu: „Eu aş fi... în fiecare secundă aş
spune... n-aş fi.. aş fi preferat să nu scriu
niciodată niciun cuvânt, să fiu... să am o altă
meserie, să fac altceva în viaţă şi să nu mi se fi
întâmplat ce mi s-a întâmplat. Asta e... şi nu
am încotro. Şi dacă n-o să mai trebuiască să
fac ordine în mine, probabil că n-o să mai
scriu.“ Verticalitatea şi decenţa discursului
scriitoarei şi-au găsit în Liiceanu partenerul
ideal pentru a face ca aceste calităţi de curaj
civil să strălucească şi mai tare, opunându-se
imaginii scriitorului închis într-un turn de
fildeş preocupat mai mult de prezervarea unei
limbi curate în comunism decât de vegherea
asupra respectării unui principiu esenţial
uman, acela al unicităţii şi demnităţii fiecărui
individ.

Expoziţia Podoaba rece a vieţii va face
staţionări în Lübeck şi Stuttgart. Finisajul
expoziţiei din Berlin (17 noiembrie,
Akademie der Künste) a adus pe scena
publicului german un concert extraordinar cu
muzica Mariei Tănase în interpretarea Sandei
Weigl & Band.

AktioAktioAktioAktioAktionsgnsgnsgnsgnsgrrrrr uppe Buppe Buppe Buppe Buppe Banatanatanatanatanat
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Alina COSTEA
(Constanţa, alinaspinucostea@yahoo.com)

Constanţa nu excelează la capitolul cultură,
se ştie. Aia puţină câtă era suferă de

inaniţie din nişte raţiuni politice care-mi scapă.
Passont! Chiar şi aşa, calculele mai marilor zilei
n-au ieşit întocmai pentru că plăpânda noastră
viaţă culturală s-a arătat mai puternică decât am
fi bănuit. Cel puţin pe segmente. Astfel că pe
segmentul teatru bifăm o victorie mică, de
moment, dar totuşi o victorie. Ameninţat
meschin să dispară, Teatrul Naţional Fantasio
demonstrează încapăţânare şi oferă mult prea
săracei noastre urbe (săracă într-ale culturii,
evident) un prilej de încântare prin spectacolul

UUUUUn Moliern Moliern Moliern Moliern Moliere.e.e.e.e.
O lecþie de supravieþuireO lecþie de supravieþuireO lecþie de supravieþuireO lecþie de supravieþuireO lecþie de supravieþuire

Bolnavul închipuit de Moliere montat de
regizorul Cristian Gheorghe care este şi actor,
cunoscut prin rolul puştiului delincvent din
filmul lui Nae Caranfil, Filantropica. Bunnnn,
supravieţuire cu Moliere de secol XVII în
secolul XXI? Ce fel de lecţie mai este şi asta?
Una perfect potrivită vremurilor noastre pentru
că Moliere se îmbracă în blugi, poartă bocanci
de biker, are lanţuri la geaca de piele ca un
personaj din piesa despre care discutăm.

Deşi, aproape epuizat semnatic, cuvântul
care exprimă cel mai bine natura acestui
spectacol, la început de toamnă constănţeană
sufocată de veşti triste (economico-politice, se-
nţelege) este actualitatea. Un Moliere actual,
dedicat sută la sută comediei inteligente, dar şi
asezonat cu momente tensionate, de dramă

eveniment
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precum scena psihologizantă a confruntării
tată-fiica mai mică jucată la înălţime de Lana
Moscaliuc, în care puterea castratoare a tatălui
şi ieşirea nevrotică a fetei vorbesc despre
traume, despre abuzuri afective îndelungate. Un
Moliere actual, care, ne poate face viaţa mai
fumoasă, biata noastră viaţă culturală aflată pe
un mizer pat de spital în comă profundă... Aşa
cum probabil a făcut-o numeroşilor
constănţeni care au umplut sala teatrului într-o
seară de sâmbătă demonstrând că ne pasă, că da
avem nevoie şi de cultură, că nu suntem făcuţi
doar din carne care plămădeşte inconştient, că
spiritul ne este esenţa. Un spirit contemporan,
îndrăzneţ, de vreme ce a rezonat cu lucrurile
care s-au întâmplat pe scenă.

Mai întâi decorul, o mixtură simbolică între
tehnologia contemporană gen un ecran video,
reprezentări mimetice ale unui spaţiu de locuit
şi reproduceri la scară mare a unor schiţe ale
corpului uman semnate Leonardo Davinci,
semn că Renaşterea cu al său dicton, Omul
măsura tuturor lucrurilor, este valabil încă.
Scenografia semnată de Lăcrămioara
Dumitraşcu, o debutantă, a fost mai mult decât
onorabilă. Apoi costumele, lucrate în aceeaşi
idee a bricolajului: vestimentaţie actuală,
comună, alături de vestimentaţie barocă
hiperbolizând trăsătura de caracter principală
a personajului aşa cum se întâmplă în cazul
soţiei bolnavului închipuit, tipul clasic al
adulterinei care poartă o rochie roşie, mulată
având cupele sutienului prelungite în
piramide falice, sfidătoare după modelul
Madona, parodiind astfel însăşi ideea de
senzualitate feminină.

Desigur că actualitatea spectacolului nu se
rezumă doar la adjuvanţi de tipul decorului
sau al costumelor, ci rezidă mai ales în
prelucrarea textului original, în jocul
actoricesc de clasă. În consecinţă se cântă
rock, se aminteşte de Zbor deasupra unui cuib
de cuci sau se inserează pasaje aluzive care
trimit la realităţile exterioare, mai ostile ca
oricând culturii. Aluziile cu pricina
funcţionează, evident, defulatoriu, ieşind din
sefra esteticului, dar facilitează buna
comunicare dintre public-actori, regizor,
scenarist.

Şi cum fără actori, teatrul nu este posibil,
prestaţia lor trebuie contorizată. Ca o observaţie
generală: veteranii lipsesc din acest spectacol.
Nu tu Adina Cheregi, nu tu Nina Udrescu, nu
tu Liviu Manolache. Este prezent, însă, Marian
Adochiţei, (protagonistul, Aragan, bolnavul
închipuit) care mi-a atras atenţia acum câţiva
ani în rolul Margaretei din Spălăm copilul sau
facem altul şi Dana Dumitrescu, servitoarea,
dinamică şi plină de umor ca întotdeauna.
Marian Adochiţei mărturisea la conferinţa de
presă ce a precedat în primăvară, premiera
spectacolului că a fost reticent în ceea ce-l
priveşte pe Moliere, însă reţinerea lui s-a
dovedit fără temei pentru că prestaţia rezultată a
fost un rol dificil, de compoziţie, jucat cu mare
inteligenţă şi dedicaţie.

O menţiune merită şi Georgiana Mazilescu
alias soţia adulterină a lui Aragan, a cărei
prezenţă scenică rămâne pe retină şi după ce
spectacolul se va fi terminat. Aceeaşi
performanţă o realizează şi Lena Moscaliuc a
căror descinderi aproape halucinante în scenă
perforează dramatic o comedie cu posibile
substraturi psihanalitice. În rest, tinerii actori
nu sclipesc, prin urmare numele lor nu pot fi
reţinute. Deocamadată. Unii se încurcă în
replici, alţii sunt total lipsiţi de umor, deşi se
străduiesc, dar, chiar şi aşa, e bine că existe încă.

Revenind la extensiile extra muros ale
piesei, la transformarea ei într-o acută lecţie
de supravieţuire, epilogul depăşeţete cu mult
valoarea simbolică a biletului de intrare.
Preţul plătit pentru o asemnea defulare în
masă devine inestimabil. O voce din off
relatează sec, într-un limbaj jurnalistic
standard, de ştiri de ora cinci, cum actorii
Teatrului Fantasio au întreprins o experienţă
inedită la secţia de boli mintale de la spitalul
oraşului. Pe ecranul din fundal se derulează
imagini care susţin ştirea. Chestiunea alienării
noastre şi a salvării prin artă se transformă
astfel într-o problemă de interes public,
naţional. Aşteptăm urechile destul de
inteligente care să audă ce au de auzit şi destul
de potente ca să facă ce au de făcut. Dincolo de
truisme şi de cuvinte mari, piesa Bolnavul
închipuit în tălmăcirea ei constănţeană este o
lecţie de supravieţuire aruncată drept în faţă!
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Daniel CLINCI
(Constanţa, daniel_clinci@yahoo.com)

Îmi place să observ că dreapta aşa-zis
„intelectuală“ începe un vast program de

self-marketing, poate ca reacţie la o
ascensiune fără precedent a unor voci de
stânga şi a unor critici, mai mult sau mai
puţin la obiect (de exemplu, Idolii forului).
De fapt, cred că îmi place şi mai mult să văd
cum reduta dreptei, deja nişte nume foarte
bine intrate în conştiinţa colectivă prin
accidente şi strategii editoriale, se consideră
ameninţată şi se agaţă cu disperare de

AltAltAltAltAlte re re re re repereperepereperepere,e,e,e,e,
aceleaºi...aceleaºi...aceleaºi...aceleaºi...aceleaºi...

promovarea agresivă a persoanelor care devin
„repere“. Persoanele în cauză sunt vârâte în
nucleul dreptei dintr-un motiv destul de
simplu care este, totodată, şi unica trăsătură a
discursului lor ce îi poate uni, anume, vocaţia
găunoşeniei discursurilor anticomuniste.
Despre aceasta am mai discutat şi în ediţiile
precedente şi, cu toate acestea, nu am reuşit
să descopăr motivul pentru care se
încăpăţânează unii să se declare de dreapta
vorbind despre imperioasa necesitate a
anticomunismului, ca şi când comunismul ar
mai reprezenta o problemă pentru cineva după
douăzeci de ani de tranziţii şi capitalisme de
tot felul experimentate pe la noi.

AndrAndrAndrAndrAndrei Coei Coei Coei Coei Corrrrr neaneaneaneanea
eveniment
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Revista Orizont ne prezintă o mostră din
ceea ce va deveni un volum publicat de editura
oficială a dreptei româneşti, Humanitas. În
numărul 11/2010, pe la mijlocul revistei,
flancate de o intervenţie a lui Vladimir
Tismăneanu care, în treacăt fie spus, ne trimite
la şcoală pe motiv că am fi nişte ignoranţi,
descoperim patru interviuri realizate de
Cristian Pătrăşconiu. Intervievaţii sunt
Alexandru George, Neagu Djuvara, Andrei
Cornea şi Lucian Boia. Aceste interviuri au
harul de a-l promova mai degrabă pe
realizatorul lor, sus-numitul domn Pătrăşconiu,
decât de a ne aduce faţă în faţă cu „reperele“ pe
care le invocă. Cristian Pătrăşconiu reuşeşte
performanţa deloc de neglijat de a-şi formula
întrebările şi de a interveni acoperind
răspunsurile intervievaţilor într-o manieră
foarte agresivă. Când Andrei Cornea vorbeşte
despre tinerii cu orientări de stânga,
realizatorul intervine brusc şi îi caracterizează
pe aceştia drept „iresponsabili, imaturi“ şi de-a
dreptul „proşti“, reacţia lor de protest la
Raportul Final Tismăneanu fiind similară cu
cea a lui C.V. Tudor. Aşadar, lui Andrei Cornea
i se suflă, fără discreţie, cuvintele pentru ca
Pătrăşconiu să îi poată înjura pe tinerii cu alte
opţiuni decât ale sale. Şi mai percutant devine
realizatorul în momentul în care îi taie
discursul lui Boia pentru a spune, fără rezerve şi
fără autocenzură, că „fascismul, nazismul,
social naţionalismul sunt stânga“. În faţa unei
asemenea imbecilităţi fascistoide nu ne putem
ascunde frustrarea: deci, să reţinem, „reperele“
s-au dovedit infinit mai civilizate şi posesoare
de simţ comun decât un Cristian Pătrăşconiu
debitând inepţii şi elucubrând despre cum
mişcările fasciste sunt de stânga, iar stânga, nu-
i aşa, este formată din tinerii imaturi şi proşti.
Asta nu poate decât să le trezească, din punctul
meu de vedere pe care sper să-l împărtăşesc cu
cei vizaţi (numărându-mă printre ei), decât
nişte zâmbete şi o mai netă disociere de
discursurile sforăitoare ale „reperelor“ care nu
contenesc să ne spună că noi nu am trăit ce au
trăit ei. Aşa este, dar nici voi, domnilor, nu
trăiţi ce trăim noi.

Domnul Pătrăşconiu se manifestă curat
democratic când îşi permite să însulte nişte

oameni pe care, probabil, nu-i cunoaşte. Are,
foarte simplu, dreptul de a spune ce doreşte.
Dacă îşi dă şi cu părerea despre o „stângă“
obiectul urii sale neţărmurite  şi o leagă de tot
ce poate fi mai odios şi mai inuman în istoria
secolului al XX-lea, ne dovedeşte limitarea sa.
Nu ne rămâne decât să-i recomandăm un
tratament pentru asemenea himere, acelaşi pe
care domnia sa îl găseşte de cuviinţă pentru
C.V.T., dar şi pentru noi, „tineri imaturi,
iresponsabili şi proşti“.

Problema unor astfel de atitudini netratate
este că ele împing către inegalitate. Pe această
cale, dreapta intelectualilor îşi prezintă direct în
spaţiul public nişte opinii despre superioritatea
propriei individualităţi care acum cincizeci de
ani, prin Franţa sau Germania ar fi trecut drept
fasciste. Astăzi, în România, ele trec drept
„repere intelectuale“. Toată munca unora care au
încercat să ne înveţe ceva despre cum să combaţi
puterea şi fascismul inerent ei este uitată,
aruncată în ghenă, incinerată. Aproape că încep
să mă îndoiesc de intelectul acestor indivizi,
altfel, imaculaţi.
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Netty DUMITRACHE
(Constanţa)

„Nu există nici un alt sport pe lume
care să dea satisfacţii mai complete decât
sportul nautic. Manevrarea pânzelor pe
apă formează ochiul, sângele rece,
stăpâneşte nervii; dezvoltă curajul,
spiritul de iniţiativă pentru decizii
prompte, dă fiinţei omeneşti putinţa de a
conduce. Sportul nautic, stabilind cea mai
perfectă armonie dintre spirit şi corp este
numit regele sporturilor şi sportul
regilor“, spunea Jean Bart la începutul
secolului trecut. Venind de la cel mai
înflăcărat scriitor iubitor de mare,
catalogarea pare o axiomă, deşi în zilele
noastre a practica yachtingul este un fel
de must-have al clasei superioare,
înţelegând prin superior dimensiunea
conturilor bancare. Iată însă că unul din
cei mai valoroşi istorici ai Constanţei a
reuşit să readucă în atenţia adevăraţilor
iubitori ai acestui sport rege, după cum îl
numea Jean Bart, o monografie de o
calitate grafică impecabilă, o scurtă
istorie a primului club român de
yachting, care la trei ani de la înfiinţare a
trecut sub patronajul Casei Regale,
moment în care s-a născut practic Yacht
Club Regal Român. Autoarea, Carmen
Irčne Atanasiu, este unul din cei mai
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apariþie editorialã

prolifici autori din istoria Marinei, a
cărei dragoste pentru mare se simte în
fiecare frază, în fiecare fotografie veche
adusă cu migală la calităţi grafice de
excepţie, dar şi în produsul finit pe care
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fiecare pasionat de yachting ar trebui să-l
aibă în bibliotecă.

Deopotrivă un sport în care se foloseşte
mintea, spiritul şi forţa fizică, yachtingul
românesc are rădăcini adânci, dar nu la
malul mării, aşa cum ne-am fi aşteptat, ci
la... Timişoara, acolo unde, în anul 1864,
canotajul se practica pe scară relativ largă.
Abia în 1921, la Constanţa, s-a înfiinţat
Yacht Club Român, întreprindere prin
care o mână de ofiţeri de marină încercau
să popularizeze toate sporturile nautice în
rândul maselor. În 1924, Regele
Ferdinand accepta Preşedinţia de Onoare
a YCR, iar un an mai târziu, printr-o
sentinţă a Tribunalului Constanţa se naşte
Yacht Club Regal Român. Istoria scrisă de
Carmen Atanasiu cuprinde selecţii ale
celor mai importante momente ale

Clubului, legătura între sportul românesc
şi Casa Regală, primele competiţii şi
manifestări sportive la care au participat
ambarcaţiuni româneşti. În 1949, urmând
exemplul majorităţii organizaţiilor, YCRR
a dispărut, ca orice altă activitate care se
desfăşurase sub patronajul Casei Regale.
Abia în 1999 clubul a fost reactivat, iar în
2002, în spiritul tradiţiei, Majestatea Sa
Regele Mihai a acceptat preluarea
prerogativelor de Comodor. Jumătate din
monografie este dedicată practic clubului
renăscut, celor mai semnificative
manifestări nautice de după 2000, dar şi
celor mai înfocaţi susţinători ai acestui
sport  şi eforturilor pe care YCRR le face
pentru susţinerea şi popularizarea a tot
ceea ce înseamnă navigaţie sportivă şi de
agrement.


