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Club AVALON

Îngerii să vă dea târcoale! 
Andrei Șerban 

Cetățile Irinei
DE LA o expoziție la alta, burgurile și 

castelele Irinei Petraș se învăluie tot 
mai mult în cromatici semnificative. Între 
zidurile albe ale vechilor clădiri strecurate 
fantast și enigmatic printre alte peisaje de 
vis, flori și vegetații, convocarea emoțională 
a privitorului devine tot mai neechivocă. 
E un univers tainic, foarte personal, în care 
cei ce pătrund au privilegiul intimității cu 

minunea. În fond, pasiunea mea pentru 
creneluri, porți adumbrite de vechi 
fortificații și proiecțiile lor citadine, dense 
de istorie imaginată, dar atât de central-
europeană, ar putea lua chipul unui titlu 
poematic: Vin cu donjon... Eseistă și critic 
literar de excepție, Irina Petraș se vădește 
o plasticiană pe lângă care nu poți trece 
impasibil... (A.L.)

RAFT

Au apărut (la editura Polirom) primele volume (din 
cele cinci ) ale Enciclopediei imaginariilor din Româ-
nia, un proiect al Universității Babeș-Bolyai, coordo-
nat de Corin Braga (care coordonează și volumul de 
Imaginar literar). Sorin Mitu (coordonator al volumu-
lui Imaginar istoric), Ioan Chirilă (coordonator al 
volumului Imaginar religios), Liviu Malița (coordona-
tor al volumului Imaginar artistic) și Elena Platon 
(coordonator al volumului Imaginar lingvistic) sunt cei 
care au asigurat unitatea și congruența celor în jur de 
150 de studioși ai UBB care au scris articolele. 

Vasile Igna,  
Cartea din Vis: antolo-
gie de autor (1969-
2019),  
Cluj-Napoca:  
Ed. Școala Ardeleană,  
2020 

 
Gheorghe Schwartz,  
Enervant. Vocalize în 
Si Bemol Minor,  
Iași:  
Junimea,  
2020

Consemnări 
 

Expoziții 
SUZANA FÂNTÂNARIU, Sertare,  

Galeria Calpe, Timișoara,  
curator: Călin Petcana,  
26 septembrie – 16 octombrie a.c.;  

MARCEL LUPȘE, Descânt, la Muzeul 
Național al Literaturii Române,  
curator Gavril Țărmure,  
14 – 6 noiembrie a.c.;  

VIOREL NIMIGEANU, expoziție aniversară, 
Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, 
curator: Vasile George Dâncu,  
7 – 25 octombrie a.n. 

 

Concert 
Dor de rost, un spectacol de  

GRIGORE LEȘE, 18 octombrie 2020, 
orele 18, Baia Mare, Piața Libertății, 
cu participarea Ansamblului Folcloric 
Național  



EXISTĂ MULTE feluri de început de drum. 
Cel de față survine în condițiile unei 

crize umanitare fără precedent: pandemia 
creată de manifestarea la nivel global a unui 
virus – Covid-19. Confruntată tot mai mult 
cu amenințarea modificării negative, la 
scară universală, a înseși condițiilor vieții 
terestre (încălzirea globlă, destrămarea stra-
tului de ozon, dispariția alertă și masivă a 
speciilor florale și animaliere, manifestările 
meteo paradoxale și devastatoare etc.), 
omenirea a văzut la începu-
tul acestui an, răspândindu-
se cu repeziciune și cu vi -
rulență, o plagă teribilă, 
aducătoare nu doar de 
moarte în serie, intempes-
tivă, ci și deformatoare a 
unui întreg stil de viață de 
până acum.  

Unele dintre marile 
cuceriri ale civili zației au 
fost astfel, pe neașteptate, 
puse în paranteză tempora-
ră – cum se crede, după un 
scenariu optimist – sau 
afectate definitiv (ceea ce 
încă nu știm cu certitudi-
ne), subminate în calitatea 
lor de permanențe. Apro-
pierea fizică dintre oameni, 
respirația liberă, neîngrădită, libera cir -
culație și dreptul de a petrece alături de cei 
dragi ori de a muri în brațele lor au fost 
abolite prompt și cu incertitudini grave 
referitoare la restaurarea lor.  

În fața acestor reconfigurări, certitudi-
nea că viața trebuie salvată cu orice preț 
nu pune în paranteză mai vechea dilemă, 
iscată de atâtea alte ocazii nefaste, dacă 
prețul pe care îl plătim pentru viață con-
tează sau nu. În fața camerelor de gazare 
naziste au existat oameni precum preotul 
Maximilian Kolbe care au socotit că nu 
viața este, la urma urmei, cea mai impor-
tantă, dând pe mai departe sens noțiunilor 
de om și omenie. Nu altfel s-a întâmplat 
în lagărele staliniste ale căror orori au fost 
ulterior aduse la suprafață de scriitori care 
trecuseră pe acolo fără să își piardă dem-
nitatea (Aleksandr Soljenițân, Aleksandr 
Zinoviev ș.a.).  

A devenit evident, în ultima jumătate 
de an, că, printre atâtea priorități ale mo -
mentului, nu s-au prea găsit răgazul și inge-
niozitatea necesare unei reflecții pe tema 

supraviețuirii artelor în noile condiții. Cel 
puțin artele spectacolelor – teatru, cinema, 
balet/ dans – au fost suprimate, amânate, 
împinse în obscuritate, și la fel s-a întâm-
plat și cu sărbătorile cărții (lansările de noi 
volume, colocviile pe teme literare) și cu 
cele ale plasticii (vernisaje de expoziții, 
tabere). Abia începutul toamnei a marcat 
un prudent și timid dezgheț, dar el pare 
mai departe periclitat de evoluțiile pande-
mice din spațiul public decât promițător 

și încurajator pe seama unei resurecții artis-
tice autentice. Asta mai cu seamă că 
dezghețul în celelalte sectoare artistice, în 
primul rând al producției de carte și al 
publicisticii literar-artistice, se resimte din 
greu ca urmare a crizei economice inau-
gurate de „în ghe țarea” producției în destule 
ramuri ale economiei reale și de stoparea, 
dictată de prudența medicală, a industriilor 
legate de loisir (hoteluri, restaurante).  

În aceste împrejurări, o mână de oa -
meni neresemnați și încrezători în destinul 
național și universal al artei din România 
actuală am socotit indispensabil să nu 
abandonăm legătura cu cei care consideră, 
asemenea nouă, indispensabilă supra -
viețuirea creativității patronate de muze și 
aducerea rezultatelor ei la cunoștința publi-
cului. Fără afilieri politice, de grup ori 
condiționate de alt tip de interese – cu 
excepția celor care fac din artă o preocu-
pare constantă și tenace a tuturor – am pus 
bazele revistei de față, Avalon, sperând că 
ea va dărui cât mai mult și mai bine din 
ceea ce aspirăm să putem oferi. Ea aduce 

încă o dată dovada că limba română refuză 
să se exprime numai și numai monologal, 
și doar în spații etanșe. Căci rămâne pe 
mai departe o expresie a circulației fericite 
a ideilor, a unor multiple intersecții spiri-
tuale și sufletești ce dau strălucire și adân-
cimi idiomului în care scriem și vorbim.  

Într-o epocă precum cea a Covidului, 
creația artistică este seismograful cel mai 
sensibil, poate, al mutațiilor dramatice pe 
care mișcările sufletului și ale minții omului 

le înregistrează. Ca întot-
deauna, și acum scrisul, 
grafica, muzica, filmul sunt 
apte să exprime comple xi -
tățile omului înțeles atât ca 
persoană, cât și în ipostaza 
sa colectivă. Rămâne doar 
ca prin calitatea estetică a 
vocației și a meșteșugului 
său, fiecare autor să ofere 
mărturia și aspirațiile lumii 
în numele căreia vorbește 
sau căreia i se adresează.  

În timp ce împrejurările 
vieții noastre cotidiene se 
transformă dramatic, pri-
mele lucrări de anvergură 
au și prins viață. Stă drept 
pildă în acest sens seria por-
tretelor tragice din Era 

Covi diană semnate de Suzana Fântânariu, 
suită încadrabilă în categoria marilor radio-
grafii grafice ale chipului uman de la Bosch 
și Goya încoace până la Munch, Grosz și 
Ensor, o trecere în revistă tensională și 
neresemnată a cotiturii istorice pe care, 
sub impact pandemic, figura umană o 
poate reflecta într-o varietate inepuizabilă 
de forme, parcurgând distanțele dintre dis-
perarea cea mai neagră și aspirația meta-
fizică. A pătrunde dincolo de răvă șitoarele 
expresii tranzitorii ale fizionomiei umane, 
reconstituindu-i chinuita integritate camu-
flată de măștile incertitudinii și ale sufe -
rinței este o explorare a cărei adâncime și 
actualitate nu mai trebuie subliniată, dar 
care se completează prin perenitatea și 
portanța lor evidente.  

Confruntată cu asemenea semne ale 
timpului, revista Avalon își deschide pagi-
nile către prietenii săi, încredințată că acolo 
unde sunt oameni, arta și gândirea critică 
nu pot lipsi.  ◆ 

În fața timpului 
AvalonEditorial
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u Suzana Fântânariu, Pământul respiră, obiect, 2012
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ANUL TRECUT, pe 1 iunie a murit Michel 
Serres, unul dintre rarii filozofi con-

temporani care a propus o viziune opti-
mistă a lumii, fondată pe o cunoașterea 
enciclopedică a științelor și a culturii. Pro-
fesor la prestigioasa Stanford University, 
membru al Academiei Franceze, autor a 
numeroase eseuri filozofice și de istoria 
științelor, Michel Serres s-a detașat de 
ceilalți prin felul lui unic de a surprinde și 
exprima esențialul în fraze care aliază con-
cizia, observația științifică și un simț poetic 
incontestabil. Citez cîteva dintre eseurile 
cele mai semnificative pentru stilul lui, care 
a reușit să creeze punți între perspectivele 
științifică și antropologică, culturală: seria 
de studii filozofice dedicate lui Hermes: I. 
La Communication (1969), II. L’Interférence 
(1972), III. La Traduction (1974), IV. La 
Distribution (1977), V. Passage du Nord-
Ouest (1980); Les cinq sens (1985), Le tiers 
instruit (1991), La légende des Anges (1993), 
Eloge de la philosophie en langue française 
(1995), L’art des ponts (2006), Le Mal pro-
pre. Polluer pour s’approprier? (2008), pen-
tru a termina cu ultimul lui eseu Relire le 
relié (2019). 

Variațiuni despre corp, eseu-album apă-
rut în 1999 la editura Le Pommier-Fayard, 
pune în discuție un subiect de interes per-
manent, sursă de descoperire cu privire la 
relația corp/minte/spirit. Dedicația care 
deschide acest eseu filozofic este surprin-
zătoare și indică de la bun început direcția 
de reflecție a autorului, deoarece lucrarea 
este închinată profesorilor de gimnastică, 
antrenorilor, ghizilor alpini care l-au învățat 
să gîndească.  

Ritmul cărții este acela al dru meției care 
începe în mediile alpine, pentru a asocia 

toate simțurile în metamorfoza corpului 
în procesul mișcării, fie ea escaladare mun-
toasă sau scriere, punere de sine în pagină 
sau stocare de informație prin noile unelte 
informatice. În viziunea lui Michel Serres, 
gîndirea este expresia corpului care-și for-
mează inteligența prin încercări fortifiante. 
Limba este de o claritate amețitoare, care 
se apropie de exprimarea poetică. Alcătui-
rea eseului este și ea de natură holografică: 
fiecare parte din cele patru creează o pers -
pectivă asemeni unei raze care, unindu-se 
cu celelalte, formează holograma corpului 
uman în evoluția lui. 

Prima parte poartă titlul Metamorfoză 
și urmărește dezvoltarea corpului de-a lun-
gul vieții și al diferitelor eforturi de variate 
intensități, creînd pentru fiecare individ 
noțiunea de „limită”, dincolo de care nu se 
poate trece. Deducția logică este că depă -
șirea limitelor produce metamorfoza cor-
pului vulnerabil și slab într-un instrument 
al gîndirii. Paradoxul este acela al corpului 
protejat care se vulnerabilizează, pe cînd 
cel expus pericolelor se fortifică. De unde 
și observația pertinentă că pesimismul este 
un lux de bătrîni bogați blazați, pe cînd 
optimismul este filozofia de luptă a slabilor 
în fața adversității. 

A doua parte, întitulată Putere, pune în 
legătură capacitățile surprinzătoare ale cor-
pului  uman de a face față durerii, cu con -
sta tarea de bun-simț că fiecare individ este 
produsul a ceea ce suferința a făcut din el. 
Inteligența corporală discretă este opusă 
aroganței permanente, apăsătoare a con -
științei și a verbului, constituind elementul 
central în evoluția speciei umane.   

Partea a treia, consacrată procesului 
cunoașterii, insistă asupra ordinei etapelor 

cognitive: a lua („prendre” în limba fran-
ceză), a învăța („apprendre”) și doar în final 
„a înțelege” („comprendre”), prin sublinie-
rea existenței memoriei corporale, care este 
mult mai profundă și durabilă decît cea 
mentală. Michel Serres spulberă mitul 
importanței înțelegerii în procesul învățării, 
prin inversarea relației corp/minte: corpul 
nu este doar unealta minții, ci izvor infinit 
de informații și revelații pentru mintal. 

Un capitol  întreg este consacrat mime-
tismului și imitației ca sursă nonneglijabilă 
de învățare și cunoaștere, iar în acest sens, 
ultimele cercetări din domeniul neuro -
științelor au dovedit comparațiile vizionare, 
făcute acum 20 de ani de Michel Serres: 
faptul că neuronii au tendința de a se sin-
croniza prin mimetism cu vibrațiile, miș -
cările și tendințele altor neu roni, aparținînd 
unor corpuri străine aflate în vecinătatea 
lor. Filozoful avansează ipoteza că meta-
morfozele corpului și mimetismul învățării 
func ționează ca niște programe. Gesturile 
ar avea aceleași raporturi față de montajele 
anatomice și față de funcțiile fiziologice și 
biochimice ca, într-o mașină, programele 
cu materialul hard. Informația este o infimă 
energie legată de dispoziția lucrurilor și a 
semnelor. Paradoxul creator al scriiturii lui 
Michel Serres se manifestă în deschiderile 
create de eseurile sale, care sugerează o 
înțelegere de tip „mise en abîme”, și nu ana-
lizează, așa cum intuiția nu transmite 
informația în mod analitic, ci sintetic, com-
primat. ◆ 

MICHEL SERRES – dispariția unui filozof vizionar

Liliana Trandabur Eseu
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Corpul scrie  
 

TIMP ÎNDELUNGAT am crezut că am 
moștenit meseria părinților mei, dato-

rită lentorii brazdelor arate aliniate pe pagi-
nă, cu mari eforturi ale brațului, ale înche-
ieturii mâinii, ale boltei spatelui și ale 
timpului început înainte de răsărit: scriitor, 
trăiam ca arhaicul țăran din „boustrophé-
don”, cuvânt bătrân care însemna că boii 
trăgând căruța se întorc la capătul brazdei 
pentru a o ataca pe cea care urmează, în 
linie paralelă, dar în sens invers. Or, dacă 
aratul se continuă fără odihnă, o muncă a 
cărei linearitate nu cere decât răbdare, ce-
i de făcut cu obstacolele subite ale de -
monstrației care se oprește, ale docu -
mentației care lipsește sau ale dezvoltării 
blocate printr-o sterilă uscăciune sau, mai 
rău, prin urâciunea care, prin greutatea sa, 
strică fraza? Trebuie, aici, performanțe teh-
nice, asigurări reînnoite, grație, în sfârșit, 
mai multă suplețe și forță, în funcție de 
gradul de dificultate sau de finețea evaluă-
rii: iată-mă pe peretele muntelui, voi trece 
sau nu voi trece? Parcursul discontinuu se 
face surprinzător, sub un cer neașteptat. 

Scrisul seamănă mai degrabă cu o 
drumeție la munte decât cu aratul pe teren 
plat; pagina se ridică, inspirată, mai puțin 
plană decât câmpul, uneori verticală sau 
exaltantă. Pusă pe masă, pagina semăna 
înainte cu o arie; de acum înainte ecranul 
neted al computerului seamănă cu un pere-
te: de ce să te ții? 

Atunci da, întregul corp se adună, de 
la picioare la craniu: cap și burtă, mușchi 
și sex, spate și coapse, sudoare și prezență 
de spirit, emoție, atenție și curaj, lentoare 
perseverentă, cele cinci simțuri adunate 
prin mișcare, dar, dintr-o dată, viteză ful-
gerătoare, inspirație și reculegere, necesi-
tatea tăcerii...  

Adevăratul subiect al scrierii se agață 
de pagina-perete, escaladează ecranul, 
angajează cu ele o luptă corp la corp, lup-
tător loial, respectuos, familiar, încântat, 
îndrăgostit... dar în așa fel încît, dacă din 
întîmplare ar da drumul la ceea ce ține sau 
nu ar vedea, s-ar rostogoli ca o marionetă 
dezarticulată la poalele frumuseții. O pagi-
nă încântătoare psalmodiază corpul, una 
proastă pute a căpățână uscată. 

Pentru că scrierea iartă tot așa de puțin 
ca muntele, majoritatea drumeților-scriitori 

sînt precedați de ghizi și înconjurați de 
corzi: citate-asigurări, note-refugii, re -
ferințe-pitoane. Falsa profesiune constă în 
multiplicarea numelor proprii; cea de scrii-
tor adevărat cere corpului în totalitate și 
unicei lui singularități un angajament soli-
tar. Exercițiul gimnasticii, un regim destul 
de auster, viața în aer liber, mii de practici 
de forță și de flexibilizare; în concluzie, cur-
sele de munte valorează, pentru scris, cât 
zece biblioteci. Specific, particular, original, 
corpul întreg inventează; capului îi place 
să repete, în mod nesăbuit, în timp ce cor-
pul rămîne genial. De ce n-am învățat mai 
repede forța lui creatoare, de ce n-am 
înțeles mai tânăr că doar corpul glorios 
putea să apară real. De aceea, în seara vieții 
mele, îl cânt pentru edificarea succesorilor 
mei. Ce veți face, prin urmare, la altitudini 
mari, la vârsta voastră? Veți pregăti scrii-
tura mea. Studiați, învățați, bineînțeles că 
va rămâne întotdeauna ceva, dar mai ales 
antrenați corpul și aveți încredere în el, 
căci acesta își aduce aminte de tot fără 
greutate sau congestionare. Doar carnea 
noastră divină ne deosebește de mașini; 
inteligența umană se distinge de cea arti-
ficială doar prin corp.  

 

A produce 
 

CERUTĂ DE munca asupra operei, atenția 
produce o ieșire extatică din sine atât 

de totală și radicală, încât schimbă pe înde-
lete persoana atentă în cea spre care-și foca-
lizează intenția răbdătoare: iată-l pe Her-
mes purtând caduceul în mână, pentru a 
juca rolul mesagerului; orb, fidel și îndră-
gostit, el aleargă în Siberia pentru a salva 
capul fratelui țarului; arlechin, vede în 
oglinda sa imaginea unui bătrân metis; 
zboară și cântă ca un înger; imobil asemeni 
lui Atlas, circulă asemeni lui Hercule… dar 
nu, el nu se transformă nici în bărbat, nici 
în femeie, în animal sau arhanghel, ci doar 
în lucru și piatră, corp mort sau statuie, 
foc și brumă, fluviu și vârtej, atom sau cris-
tal, relief sau parfum, ocean sau vânt, 
hartă… cum să nu știi pe unde trece curen-
tul Gulf Stream când ești acest curent? 
Atenția aruncă așa-zisa primă persoană 
asupra obiectului, animal sau om, a treia 
persoană, așa încât eul o locuiește, o con-
duce în sensul în care un demon o posedă, 
sau mai degrabă, ea se aruncă asupra mea, 
așa încât ea mă posedă, mă conduce, mă 
locuiește, în sensul în care demonul ei mă 

Corp și scris 

Michel SerresEseu

u George Clausen, O dimineață de toamnă, 1897

▶



posedă… nu, nu mai știu dacă sunt ea sau 
ea este eu: cum să cunoști mai bine decât 
prin această confuzie sau confluență, 
reacție aproape chimică, tranziție subtilă 
de fază? În orice caz, atentul știe. Fără acest 
amestec, fără simularea și metamorfozele 
pe care le produce, nu ar exista nici 
cunoaștere, nici știință. 

Opera cere corpului să se schimbe în 
copac: de câte un braț sau creangă ar înflori 
Hermes călare, pe o alta ar încolți Parazitul, 
asemenea vâscului druizilor noștri, în timp 
ce pe alte crengi, Arlechinul și Metisul s-
ar dezbrăca, ori pe cea mai înaltă creangă 
ar cânta Îngerii, iar la poalele trunchiului 
ar trona, rigide, Statuile. Pe vârful urnei 
funerare ar șopti strigătele, culorile, miro-
surile, mângâierile, deliciile celor Cinci 
Simțuri, ca niște ramuri... Iată o floră cu o 
faună stranie, sau, mai degrabă, pentru 
focul care curge în corp, o arborescență 
fluvială ai cărei afluenți, Lot, Gers, Tarn și 

Baïse... ar fi trebuit să furnizeze titlurile 
cărților mele, rețea acvatică distribuind 
pârâuri de sevă spre trunchiul major. Ce 
este un autor dacă nu acest corp în formă 
de arbore? Cei buni poartă sau adăpostesc 
mii de personaje, mișună de viață, de 
ardoare și de fertilitate, căci inventivitatea 
se prelungește prin timp și se desfășoară 
în cele opt direcții ale spațiului, într-o 
înmugurire impetuoasă de crengi suple, 
mobile în pletele turbulente ale vântului, 
atente să capteze circulațiile universale, de 
căldură, de ape fecunde și de fertilizare 
intuitivă, pentru a reproduce într-o 
populație stufoasă de fructe, cuiburi, cân-
tece, pisoi și cabane pentru copii. Ce este 
un autor dacă nu acest corp producător de 
viață? În istoria naturală, arborele nu se 
reduce deloc la un gen vegetal, ci poartă 
cinci regnuri și toate familiile. 

Dar acest flux de termeni și de imagini 
rămâne gol și această carte incompletă, 
pentru că este scrisă de un bărbat. Singură 

femeia știe ce poate corpul: a produce un 
altul, asemănător cu al ei și diferit de acesta. 
Pentru că ignor procesul fulgerător care, 
în pântecul unei mame, multiplică un ou 
în mii de miliarde de celule diverse și ordo-
nate, ce știu, în realitate despre producere? 
Nimic care să merite; ar fi trebuit să-mi las 
locul. Corpul bărbătesc vorbește prin vânt; 
fecundă, reală, grea, femela concepe, poar-
tă, naște, alăptează; corpul ei trăiește cel 
puțin de două ori. Verbul zboară, carnea 
produce.  ◆ 

Michel Serres, Variațiuni despre corp, 
Paris, Ed. Le Pommier-Fayard,1999, p. 

18-22 și p. 81-84 
traducere de Liliana Trandabur  
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▶

Marcel Mureşeanu 

Ţara Ku-Ku 
 

Acesta este un rug, 
el a fost pregătit de cu seară, 

călăul i-a dat foc, 
pe el arde o vrăjitoare frumoasă 

și tânără. În chinuri. 
Prin faţa lui trec calicii burgului 

și aruncă mănunchiuri de vreascuri 
în flăcări. Focul se sperie 

și refuză să se înalţe, 
regele nu se sperie și privește încordat 

din cerdac. 
Niciun înger pe aproape, niciun drac! 

În ultimul vis vrăjitoarea 
își aduce aminte că o cheamă Ioana, 

dar nu mai știe de unde este. 
După moartea Ioanei 

durerea și chinul se duc la culcare, 
mâine o vor lua de la capăt. 

Peste trei sute de ani 
urmașii acelor strămoși 

își vor da seama în momentul în care 
li se ia proba de sânge pentru glicemie, 

împunși fiind în degetul arătător, 
c-a fost o crimă! 

Regatul va deveni republică 
și va inventa ghilotina. 

Rugurile vor mai trăi vremuri de aur. 
Noi ne retragem tot mai goi 

și mai însetaţi. ◆ 
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EXISTĂ CĂRȚI care au o valoare progra-
matică, altele reprezintă un bilanț, iar 

altele sunt mărturisiri despre propriile 
nemulțumiri. Voluminosul volum Castelul 
și spada. Cultura materială a elitelor din 
Transilvania în evul mediu târziu (Cluj-
Napoca, Ed. Mega, 2019, 920 p.) de Adrian 
Andrei Rusu reunește în paginile sale toate 
aceste fațete cărora li s-ar putea adăuga și 
altele. Tonul în care este scris, dintru înce-
put, evocă cernelurile otrăvite și umorile 
lui Cioran. Și pe bună dreptate. După ce, 
preț de un număr de pagini, ai crede că 
autorul deploră doar dezorganizarea, lipsa 
de orizont, incapacitatea disociativă și ana-
litică a muzeografilor, arheologilor, cerce-
tătorilor și istoricilor de orice fel, absența 
vocației din câmpul exploatării moștenirii 
materiale a Evului Mediu târziu în Româ-
nia, constați că, la drept vorbind, el este 
nemulțumit și de mersul lucrurilor în gene-
ral, de modul de a gândi al oamenilor din 
România în materie de cunoaștere a tre-
cutului. Or, acest lucru, fără a anula în 
niciun fel criticile minuțioase, ilustrate prin 
exemple concludente, ale arheologului și 
istoricului medievist care este aspru la adre-
sa precursorilor, confraților și chiar con-
tinuatorilor (adică a colegilor mai tineri) 
în domeniu, ridică valoarea volumului, 
făcându-l să transgreseze simpla speciali-
tate și conferindu-i, în plus, un caracter 
așa-zicând ultimativ, testamentar, de docu-
ment demn de a fi transmis viitorimii. 
Apariția este una de excepție și Adrian 
Andrei Rusu, a făcut un efort redutabil de 
a înnoda atâtea ițe pentru a da la iveală o 
operă care să rămână.  

Câteva citate pot lămuri puțin cititorul 
cu privire la rechizitoriul pomenit. El poate 
fi asemănat celui – atât de mult combătut 
– al lui Lucian Boia din Istorie și mit în 
conștiința românească (1997). La fel ca 
volumul respectiv, el poate fi contraargu-
mentat, dar... rămân faptele semnalate. 
Unul dintre nivelurile discuției este incri-
minarea tranșantă, neechivocă, a vocației 
istorice exprimate parțial și orientate ideo-
logic. Critica vizează întregul parcurs con-
temporan, cel de după crearea României 
Mari, și ajunge până astăzi. „Anul 1918 a 
fost cel care a adăugat la realitatea decimă-
rilor mai vechi, presupus «naturale», ale 
culturii materiale, un dezechilibru nou de 
atenție. Se cimenta ideea că modestia non-
elitară ar fi marca istorică a poporului 

român din Transilvania...” (p. 12). Prima 
confuziepericuloasă a survenit, așadar, 
atunci, odată cu cu istoricii pe care i-a pro-
pulsat Marea Unire: considerarea tuturor 
românilor care trăiseră sub dominație 
maghiară și Habsburgică drept națiune de 
țărani, lipsită de elite sociale și politice. O 
reprezentare contrastantă, „... Emanând 
din concepțiile unor foarte proaspeți isto-
rici extrași din medii modeste, pentru care 
nostalgiile țărănești erau viguroase, atin-
gând cel mult înțelegerea unei clase de mij-
loc, de tip mic-burghez” (p. 12). Ideea fal-
sifica și simplifica, totuși, abuziv un trecut 
de o complexitate și o diversitate mult mai 
mare. În fapt, „Responsabilii istoriografiei 
românești interbelice au pregătit, fără să o 
știe, ceea ce comunismul avea să exacer-
beze...” (p. 12).  

În episodul sinistru al stalinismului, s-
a făcut „o selecție îngrozitor de subiectivă, 
datorată mai degrabă unor mici satrapi de 
la catedre universitare, decât unui șir de 
Mihail Roller-i de la vârful propagandei de 
partid” (p. 11). Cei vizați, fără echivoc, sunt, 
la Cluj, istoricii patronați de rectorul lon-
geviv al timpului, Constantin Daicoviciu. 
„Niciun cap politic de tip nou nu a 
restricționat abuzarea deșănțată a relicvelor, 
măcar sub pretextul că tot masele le-ar fi 
creat ori că ele se cuveneau introduse în 
noua avere colectivă a statului excesiv 
socializat în jos” (p. 13). Anii dictaturilor 
comuniste au fost, practic, o etapă decisivă 
în care castelele, conacele medievale au fost 
devalizate de valori și deturnate de la rostul 
lor muzeal, devenind sediile unor coope-
rative agricole de producție, al unor spitale 
sau sanatorii T.B.C., chiar al unor tabere 
pentru pionieri. Atitudinea a fost fatală și 
s-a transmis mai departe chiar și atunci 
când, în decembrie 1989, vremurile s-au 
schimbat. „Sentimentul jefuirii, cu totala 
compromitere a însăși noțiunii de proprie-
tate individuală, a persistat într-atât, încât 
s-a transformat în caracteristică a noii 
libertăți social-economice de după anul 
1989” (p. 13). Caracteristică acum a fost 
„existența unei îndelungi cenzuri și 
funcționarea ulterioară a unei autocenzuri, 
rezultate din autoeducație, frică sau opor-
tunism...” (p. 14). Înlăturarea barierelor 
ideologice, a interdicțiilor politice a dez-
văluit sărăcia de caracter, lipsa pasiunii res-
tituirii adevărului și spaima de a păși în 
deplină libertate a gândului mai departe. 

Vina va fi fiind a indivizilor, dar ea revine 
și educației primite. „Nicio școală supe-
rioară nu s-a impus cu modele; dar nici 
învățăceii nu au avut a se revendica justi-
ficat din vreo personalitate călăuzitoare” 
(p. 15). Mai pe șleau: „Renovația nu s-a 
produs pentru că toate școlile universitare 
de la interiorul arcului carpatic au refuzat 
să inițieze vreun discurs istoriografic bazat 
pe linii de valoare verificate” (p. 15). Dis-
părând presiunea partinică și ideologică, 
culoarul a rămas gol, permițând reînvierea 
altor patronaje, socotite o vreme definitiv 
apuse. „Mai recent, parcă simțindu-se o 
debusoladă din lipsa vreunor proptele exte-
rioare istoriografiei, a prins cheag un puter-
nic curent dominat de interesele bisericești” 
(p. 15). Rezultatul se vede de la distanță: 
„Lipsa delimitărilor critice a creat în con-
tinuare perpetuări de concepții care osci-
lează între desuet și ilar” (p. 15). Această 
situație se reflectă și la nivelul cel mai înalt 
instituțional. „În Acad.[emia] Română ... 
niciun istoric care nu se ocupă «cum tre-
buie» de români, nu de teritoriul României, 
nu are nicio șansă să devină vreodată 
membru laureat. Mai au o șansă doar cei 
care sunt recunoscuți de academii exte-
rioare (cazul lui Sigismund Jakó), iar apoi, 
de nevoie, de rușine, primesc și câte o 
recunoaștere internă” (p. 21, notă).  

Toate aceste rezultate ale examinării cri-
tice a lui Adrian Andrei Rusu se pot citi în 
ampla și notabila lui lucrare. Receptată bine 
sau nu, ea va rămâne un reper în conside-
rarea istoriografiei actuale, înscriind o dată.  ◆ 

Retrospectivă drastică 
Ovidiu PecicanSpate în spate
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ÎN STAREA de spirit de entuziasm datorată 
profundelor transformări care se anun -

țau în societatea românească, am avut oca-
zia să o însoțesc pe doamna Doina Cornea 
la Tîrgu Mureș, în martie 1990. A fost pen-
tru mine o șansă de a putea vorbi cu o per-
soană care vedea mai clar situația politică 
decît restul populației și observațiile sale 
mi-au rămas adînc întipărite în memorie. 

Ceea ce m-a frapat în primul rînd la 
Doina Cornea era contrastul între fizicul ei 
și voința de care făcea dovadă. Ea a fost și 
rămîne una dintre rarele femei implicate în 
tulburările politice și revoluțiile din toamna 
lui 1989. Doina Cornea nu putea să se baze-
ze pe calitățile fizice de tribun de tipul lui 
Lech Wałęsa sau pe o reputație deja creată 
în timp, asemeni dramaturgului Václav 
Havel, așa că și-a folosit doar voința și clar-
viziunea politică în acțiunile și reflecțiile ei. 
Din păcate, în contextul abrutizării culturale 
masive a României, în perioada politicii lui 
Ceaușescu, aceste calități nu erau apreciate 
de majoritatea populației. 

Îmi amintesc de momentele cînd mi-a 
vorbit de parcursul ei personal: „într-o 
bună zi m-am întors acasă și le-am zis so -
țului și fiului meu că nu mai recu noșteam 
sistemul politic din care făceam parte și că 
îmi voi asuma consecințele” și apoi a adău-
gat: „m-am simțit, în sfîrșit liberă”. 

În martie 1990 am discutat îndelung 
despre ce se putea face cu privire la situația 
încordată de la Tîrgu-Mureș. Doamna Cor-
nea m-a îndemnat să merg acolo și să-l 
caut din partea sa pe episcopul greco-cato-
lic Alexandru Todea la Reghin, ceea ce am 
și fàcut, în ideea unei pacificări a lucrurilor.  

Pentru o contextualizare istorico-politică 
a evenimentelor din Tîrgu-Mureș, precizez 
că în primăvara lui 1990 România era într-
un moment-cheie al istoriei sale, cînd 
speranțele poporului român se în drep tau 
spre obținerea unei democrații parlamen-
tare. Acest deziderat ar fi însemnat realiza-
rea obiectivelor politice exprimate după 
Marea Unire din 1918. Prin crearea falsului 
conflict etnic de la Tîrgu-Mureș, puterea 
politică a făcut să reapară îndoielile cu pri-
vire la unitatea țării și a reușit să distragă 
atenția populației, a potențialilor alegători, 
de la obiectivul obținerii democrației par-

lamentare, chiar înainte de alegerile parla-
mentare și prezidențiale. 

Ajunși la fața locului, la Tîrgu-Mureș, 
am constatat repede că partizanii grupării 
naționaliste Vatra Românească, partid poli-
tic apărut în mod oportunist, aveau relații 
foarte strînse cu mulți dintre polițiștii locali! 
Reunindu-i pe reprezentanții celor două 
comunități, ceea ce nu era lucru ușor, Doina 
Cornea a contribuit la aducerea păcii și a 
seninătății în rîndul autorităților locale.  

În concluzie, aș spune că evenimentele 
de la Tîrgu-Mureș au avut o consecință nu 
locală, ci națională, pentru viitorul Româ-
niei, iar cei care le-au inspirat sau le-au 
instigat știau ceea ce făceau. 

Doina Cornea știa să-și depășească pro-
priile sentimente și să meargă înainte. 
Totuși, ea înțelesese bine natura puterii pe 
care Frontul Salvării Naționale voia să o 
instaureze: o putere cu aparența demo crației 
regăsite, dar care nu era în realitate demo-
cratică. În acest scop trebuia denaturată 
dezbaterea democratică și, din nefericire, 
Ion Iliescu și prietenii săi au reușit acest 
lucru. Consecințele rezultate din „tulbură-
rile etnice” de la Tîrgu-Mureș au fost că, 
timp de cinci ani, în urma rezultatelor elec-
torale, cel dintâi partid de după FSN/PSD-
ul lui Ion Iliescu, nu era un partid istoric, 
de tipul Partidul Național Liberal sau Par-
tidul Național Țărănesc, ci primul partid 
de opoziție, UDMR. Orga nizînd această 
situație, FSN și-a asigurat liniștea în Parla-
ment, prin privilegierea opoziției  grupu-
rilor etnice, în detrimentul opoziției de idei!  

România a fost singura țară est-euro-
peană care a realizat o asemenea ratare a 
vieții politice și democratice în perioada ce 
avea să urmeze. Fără această manevră, FSN/ 
PSD ar fi dispărut foarte repede din peisajul 
politic, așa cum s-a întîmplat în numeroa-
sele țări în care ex-comuniștii au devenit 
dintr-o dată social-democrați, sau au fost 
eliminați total din punct de vedere politic. 

După toate întrebările despre Timișoara 
și „carnagiul” din oraș, după „tulburările 

etnice” din Tîrgu-Mureș, toată lumea a des-
considerat spontaneitatea angajamentului 
românesc în revoluția democratică. Para-
doxal este faptul că țara în care au fost cele 
mai multe lupte de stradă și morți apare 
ca fiind cea mai discreditată, în timp ce 
revoluția ei a fost soldată cu cele mai multe 
victime, iar revoltele care au urmat, în spe-
cial cea a studenților din 1990, din Piața 
Uni versității, erau cele mai legitime. În 
acest context, Doina Cornea n-avea nicio 
îndoială asupra naturii profunde a eveni-
mentelor politice din primăvara lui 1990, 
ea era una dintre persoanele care văd just 
și știu să fie libere. Regret că la înmormîn-
tarea sa nu au fost prezente mai multe per-
soane. Mă refer și la ambasadorul Franței, 
de la care primise Legiunea de Onoare. 

Ea îmi mărturisise: „În decembrie ’89, 
după manifestațiile și morții din Cluj, cînd 
puterea a fost răsturnată și am intenționat 
să merg la București, mi s-a spus să nu plec 
cu mașina, pentru că era prea riscant, mi 
s-a spus să iau un avion de la Oradea. Pînă 
cînd am ajuns la București era prea tîrziu, 
deoarece guvernul fusese deja proclamat, 
fără să fiu prezentă. Am înțeles repede ce 
ascundea această precipitare și am demi-
sionat la începutul lui 1990”. Totul s-a jucat 
în acel moment, România nu a devenit 
democrația care ar fi meritat să fie! 

Doina Cornea a fost una dintre rarele 
persoane care au perceput această realitate 
și voința ei de a opri violențele de la Tîrgu-
Mureș era legată de această intuiție. Ale-
gerile falsificate prin manevrele deliberate 
ale FSN, în primăvara lui 1990, au fost actul 
care a împiedicat instaurarea reală a 
democrației în România.  

Au trebuit să treacă treizeci de ani pen-
tru ca această țară să regăsescă calea spre 
democrația adevărată și evenimentele poli-
tice din România de azi, precum scrutinul 
prezidențial din aceste zile, o dovedesc.  

Traducere de LILIANA TRANDABUR ◆ 

Jean-Luc RivièreTimp regăsit

Martie 1990:  
la Tîrgu-Mureș cu  
DOINA CORNEA

u Doina Cornea, Călin Nemeș și 
alți revoluționari în Cluj, 1990.  
Foto: István Feleky
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cu fiecare pahar, casa se îndepărtează. 
 
bine însă că aici, la cort, e deschis tot timpul. 
la cort, cu fiecare pahar, sticla luminează mai tare, 
ca o supernovă, chit că nu mai are în ea 
decât cincizeci de grame de combustibil. 
 
cu puțin noroc, însă, am putea supraviețui și acestei 

explozii 
și mutându-ne în altă cârciumă, 
ar fi ca și cum am muta viața-n alt sistem solar, 
cu o altă sticlă, plină, pe masă,  
ca un soare nou la întruparea noii sale galaxii. 
 
și la fel ca pentru orice cosmonaut care știe  
că nu mai e drum de întoarcere, 
și pentru noi, cu fiece pahar, 
casa noastră se îndepărtează.  
 
iar de acum, deși se pot face multe, 
chiar nu se mai poate face nimic. 

u

Ioan Es. Pop 

Poem 
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DRAMATURGIA LUI NICOLAE DIMACHE 
n-are legătură cu stilul apocaliptic al 

culmilor nenorocirii. Nu mai există: „Ah! 
moarte de mi-ar veni/Din suflet o aș primi” 
(„Lună, lună, te văd, lună”). E pe dos. E 
plină de viață ca o piață. 

Conachi (în principal), cu Dimache și 
cu Dumitrache Beldiman ajutoare, ar fi 
compus Comedia banului Constantin 
Canta(cuzino) ce-l zic Căbujan și cavaler 
Cucoș. Dacă citim cu atenție textul Come-
diei banului Canta... remarcăm imediat 
similitudinea cu O adunare de trei cucoane 
(tonul viu al dialogurilor, atenția la contu-
rarea caracterelor și a unei „acțiuni”), 
aparținând cert lui Dimache, încât atribui-
rea (în principal) în seama lui Dimache 
apare ca relevantă, mai ales că știm de „Alte 
stihuri tot asupra banului Costandin Canta 
ce-i zic și Căbujan și cavaler Cucoș, făcute 
de sângur Neculai Dimachi, făcându-l 
Feleșcan asupra, căci se unisă cu niște 
răzăși și răzășii ave giudecată cu maică-sa. 
Și acel Feleșcan era un țigan a vist. Dinu 
și altă triabă n-ave decât toată ziua făce 
cuțitașe din șindrilă. Și când merge vist. 
Dinu la umblătoare îl striga: – Feleșcan! – 
Aud, cucoane! – Vin’ de mă șterge la cur! 
Și așa țâganul îl șterge la cur. Și vrând să-
l ocărască, îl face Feleșcan pe banul Cos-
tandin” (ms. 2189). Iată puse alături Come-
dia și Adunarea: 

 
COMEDIA BANULUI CONSTANTIN 
CANTA (fragment) 
 
Banul Canta/ Cavaler Cucoș (e cu servito-
rul Jompa, vizitiu) 
 
(aparte) Doamne, cât am chieltuit 
Cu drumul care-am venit! 
Trei parale pentru mine 
Pre sămit (=vamă) și pe măsline, 
Una Jompii de chitan (=pâine, pită) 
Și feciorului un ban 
Căci acesta-i prea bun om 
La mâncare econom. 
Ce rămâne de la mine 
Îi ajunge numai bine. 

(cu voce tare)  
Ascultă, cată la mine, 
Îți deschide ochii bine, 
Caii mei îs gingași tare, 
Nu le da multă mâncare. 
 
Jompa 
 
Cucoane, de-acum nu-ți pasă, 
Nădejdea pe mine-o lasă, 
Căci i-oi pune eu la cale 
După placul dumitale. 
Nu te-oi pune-n cheltuială, 
Că le-oi da cu socoteală: 
Orz și fân prea puțin foarte, 
Că aicea-s scumpe toate. 
 
Cucoș (surd și zgârcit) 
 
Ce-mi spui tu că nu-i cu cale? 
Toate sunt pân’ la parale! 
Dar ce cinste-mi trebuiește 
Interesul când lipsește? 
Părăluța mă hrănește, 
Părăluța mă cinstește. 
Pentru-aceasta o strâng bine 
Când ajunge ea la mine. 
 
 
O ADUNARE DE TREI COCOANE (e o 
piesetă bună pentru teatrul de păpuși)  
 
Prima cocoană 
 
Ia vezi, zău, ce minunat 
Fustanlic mi-am cumpărat. 
Și-n credința că nu-i scump 
Patru lei cotul și-un tult 
Mai ales pe veresî 
Fără-a mai puni vadè. 
Di poftești și dumneata 
Singură eu ți-oi lua. 
 
NB. Tultul era o monedă de argint turceas-
că care valora 15 parale (1 leu = 40 de para-
le); cotul era egal cu 0,637 m. în Moldova; 
veresî (tc.) – pe veresî = pe credit; vade (tc.) 
= scadență 
 

A doua cucoană  
 
Ehei, soro, de voiești, 
Să mă mai îndatorești 
Cu-așa facere de bine 
Cumpără-mi și pentru mine! 
 
Prima cocoană 
 
Pre bine, acuș voi zice 
Numai de mi-a mai aduce! 
Și ți-oi faci-atunci de știre 
De-i veni la târguire. 
 
A treia cocoană 
 
Ia tăceți, acum ajungă! 
Ce atâta vorbă lungă! 
Vino-ncoace, tu nevastă, 
Să privim noi la fereastră, 
Că s-aude duruind 
O butcă hodorogind. 
 
A doua cocoană 
 
Mări, dă-o la nevoia! 
Treacă cine cum îi voia. 
 
A treia cucoană 
 
Ei dichis, mare minune, 
Cu căzuta plecăciune, 
Nu vezi, fa, că se închină 
Și totuna (=mereu) dă din mână ? 
 
Prima cucoană 
 
Arză-l focul cotcodeț 
Că-i un bou de n-are preț! 
Iacă și-altul di pe lazul 
Și-i tocmai Grigore Razul. 
 
A doua cocoană 
 
Zău îți zic că nu te cred 
Oi să merg și eu să văd. 
 
 
 

Teatrul lui Nicolae Dimache 
Viitorul trecutului literar Dan Grădinaru
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A treia cocoană 
 
Drept să-ți spui, acest bărbat 
Vrednicu-i de lăudat. 
Îl vezi, bade, că la toate 
Îi mai mult decât se poate. 
 
Prima cocoană 
 
Lasă-l la bată-l pustia, 
Că-mi umplură mișălia, 
Că nu știi ce-o mai făcut 
Ghețului Lapte-Bătut? 
 
A doua cocoană 
 
Oh, dar, soro, cum de crezi 
Așa lucru păr’ nu vezi? 
Îs minciuni aceste toate 
Niciodată nu să poate. 
 
A treia cocoană 
 
Ia lăsați, nu vă sfădiți 
Și vă-ntoarceți, de priviți, 
Să vedeți doi într-o butcă 
Ca când dracul îi apucă, 
Așa strigă și vorbesc, 
Ori pe semne se sfăduiesc. 
 
A doua cocoană 
 
Ei, îl știu, îi Constandin 
Nătărăul cel deplin, 
Împreună cu Iordache, 
Gugumanul lui Dimache. 
 
Prima cocoană 
 
Adevăr că-i gogoman 
Nu plătește nici un ban, 
Căci cu totul chiulhaniu, 
Nu-i ca Razu paraliu. 
Dar măcar și Constandin 
Nu-i mai gios, că-l bolîndin, 
Prè bine s-o potrivit 
Ca când dracul i-o unit. 

 
Cine să fie cele trei cucoane privitoare 

la fereastră? În primul moment m-am dus 
cu gândul la cele trei fete ale lui Dimache 
însă Elena (1828 – 1918) și Henriette (1825 
sau 1831 – 1873), surorile mai mici ale 
Catincăi (22 iulie/ 2 august 1814 sau 1816 
– 1887), își antipatizau sora cea mare, căre-
ia îi spuneau între ele Mesalina, și nici nu 
cred că erau născute când a fost scris textul 
ori erau prea mici. Să fie la mijloc soția lui 

Dimache, Pulcheria (Profirița) Miclescu 
(cca 1790 – 20 februarie 1850 ori 1859, fiica 
lui Dumitrache Miclescu (cca 1750 – 1806) 
și a Ilenei Sturdza-Bârlădeanu (cca 1760 – 
cca 1820)?A trecut la monahism după 
moartea lui Dimache), cu care se căsă to -
rește tocmai în 1815 (alte surse: 1813) și 
două surori ale acesteia (dar ea nu ar fi avut 
surori, cf. Cioculescu) ori două prietene 
ale Pulcheriei (prietene din zona Conachi, 
cu care Dimache se înrudea, având în vede-
re aspectul textului de dramaturgie de 
păpuși destinată distracției în familie?), 
Marghioala și Zmărăndița din Sfatul fami-
liei, atribuită și aceasta, de Cioculescu, lui 
Dimache?  

În privința personajelor masculine sun-
tem în confuzie, și datorită textului care 
ne-a parvenit, corupt, și, la fel ca la perso-
najele feminine, datorită insuficienței 
informațiilor. Sunt patru bărbați. Trec doi 
unul după altul și apoi o pereche, în ordi-
nea intrării în scenă un „cotcodeț” (ce-o fi 
însemnând? unul care nu iese din cuvântul 
nevestei? invers, un craidon?), după „bou” 
urmează Grigore Razul în persoană?, pen-
tru care una dintre cucoane găsește cuvinte 
de laudă, căci ar fi la vreo 70 de ani, dacă 
nu mai mult, bărbat vrednic de lăudat pen-
tru a fi defrișat un loc (a făcut un laz), e 
paraliu (adică are bani), lucru adevărat căci 
e de găsit într-o listă din 1810, având un 
salariu de dregător (spătar), printre cele 
mari, de 500 de lei, îmediat după cei 750 
lei ai hatmanului Săndălache Sturdza, la 
1779 era caimacam al Craiovei. Pentru altă 
cucoană, Razul e bun de critică, cucoana 
îl poreclește „Lapte-bătut” și nu-l uită fiin-
dcă i-a făcut cine-știe-ce unui Ghețu, din 
familia cunoscută pe-atunci. 

Mai sunt doi cheflii antipatici pentru 
femei, un Constantin și Iordache, fratele 
ori mai curând un slujbaș al lui Dimache 
cu acest nume, un chiulhaniu, adică un che-
fliu în lege și un bolândin, adică un nebun, 
în același sens al petrecerii deșucheate. 
Regretăm că nu știm aproape nimic despre 
identitatea celor șapte măști, suntem recom -
pensați în schimb că după chipul lăcrimos 
al lui Dimache îl cunoaștem pe adevăratul 
Dimache, observatorul și reproducătorul 
pitoresc al limbajului personajelor feminine, 
autentic și vivace. 

„Alte stihuri...” (șase strofe a câte șase 
versuri) sunt sub nivelul „Adunării de trei 
cucoane”, par realizate în junețe, înaintea 
celorlalte compoziții dialogate, ori, invers, 
la bătrâmețe, când sevele se sting. Includ 

doar mustrarea/ pamfletul lui Dimache la 
adresa banului Constantin Canta, făcut 
Feleșcan, adică „țigan”, ceea ce constituia 
un epitet înjositor, căci trebuia, cum deta-
liază titlul, ca țiganul Feleșcan să șteargă 
dosul stăpânului, în condițiile în care banul 
Canta se unise la proces cu niște răzeși con-
tra părinților: 

 
Feleșcane, n-ai sâmțâre 
Să gândești la omenire, 
Să te-nțălegi ce-ai făcut, 
C-ai călcat datorii sfinte, 
Rădicând mâni pângărinte 
Asupra cui te-au născut. 
 
Lacomule, socotește 
Că păcatul de gonește 
De acum cât îi trăi 
................................ 
 
Și din multa vărvărie, 
Aflând chip de viclenie, 
Cu răzășii te unești, 
Încât făr de-ntârziere 
Din moșii și din avere 
Pe părinții tăi gonești. 

 
Cioculescu i-a atribuit în 1958 Sfatul 

familiei (manuscrisul se găsește la Muzeul 
Literaturii Române), 670 de versuri, cinci 
acte („seri”), al cărei unic manuscris a fost 
descoperit „prin 1823”, pe care Cioculescu 
îl fixează ca fiind încheiat, desigur, până 
cel târziu în 1823 (post 1815). E o mică 
comedie de moravuri, „cronică secretă a 
unui scandal bârlădean”, un „monument 
literar” (Cioculescu).   

Acțiunea se petrece la Bârlad, pe atunci 
capitala Țării de jos, și are ca fundal con-
flictul dintre proprietarii terenului orașului 
și moșiei orașului și chiriașii ce-și ridicaseră 
case și dughene pe teren. Ultimul proprietar 
era chiar poetul nostru, de la care chiriașii 
vor cumpăra pământul, în urma unui pro-
ces, contra sumei de 180.000 de lei. 

Trebuie pornit de la premisa că persona-
jele din piesă sunt reale. Fie cu nume schim-
bate, fie cu numele lor: Andronache (Andrei) 
Donici, nu vestitul jurist, necăsătorit în piesă 
(dar era căsătorit în 5 martie 1825, dacă iden-
tificarea lui Cioculescu este corectă), cele trei 
surori: Marghioala, o „poznașă” cu trecut 
amoros bogat, Zmărăn dița, o fire mizerabulă, 
singurul personaj pozitiv e Profira, are 
numele soției lui Dimache. 

 



12 ◆ A V A L O N

AȘA CUM demonstra Zev Sternhell (Les 
Anti-Lumières: du XVIIe siècle à la 

guerre froide. Fayard, 2006) există o lungă 
tradiție intelectuală a inamicilor Iluminis-
mului, asistăm la un război cultural care 
se duce de la Herder și Edmund Burke 
până la criticii de azi ai „pericolelor” cu 
care libertatea ar amenința societatea con-
temporană. Ilustrată de disputa intelectuală 
dintre liberalul Kant și conservatorul Hegel, 
bătălia care se duce între valorile libertății 
și negarea acestora, conflictul dintre ordi-
nea socială și idealurile individului, lupta 
dintre progresism și menținerea ordinii 
morale continuă de câteva secole. 

Putem să identificăm această istorie cu 
conflictul dialectic dintre liberalism and 
conservatorism. Dacă liberalismul poate 
fi înțeles în sens filosofic ca un 
curent de gândire ce promovea-
ză libertatea individuală, con-
servatorismul este o atitudine 
negativă raportată la libertate. 
Ea este una dintre „marile 
tradiții” ale gândirii politice con-
temporane, care susține nevoia 
de a limita libertățile indivizilor 
prin intermediul unor legi și cu 
ajutorul unor instituții. Roger 
Scruton (Conservatism: An Invi-
tation to the Great Tradition, 
2017; și The Meaning of Conser-
vatism, 1980), poate cel mai 
important filosof al sistemelor 
politice contemporane, observa că varianta 
modernă a conservatorismului a apărut în 
zorii Iluminismului, tocmai ca o reacție 
față de excesele liberalismului individualist 
și față de amenințările socialismului colec-
tivist.  

Urmărind preistoria conservatorismului 
(în engleză: conservatism), filosoful brita-
nic identifică elementele care caracterizează 
această predispoziție pentru „conservarea” 
unei comunități, a valorilor, instituțiilor, 
legilor sau principiilor tradiționale ale unei 
societăți umane. Scruton identifică mai 
multe tipuri de conservatorism, de la cel 
intelectual și filosofic, reprezentat de David 
Hume în tradiția britanică, din care va evo-
lua mișcarea politică a conservatorilor 
(numită și Tory), sau Thomas Jefferson în 

Statele Unite, până la conservatorismul cul-
tural, manifestat în artă, literatură și în sis-
temul academic. Dorind să mențină 
„tradițiile”, conservatorismul susține 
instituțiile tradiționale: familia, armata, 
religia. Dar ideea centrală a conservatoris-
mului poate fi găsită încă de la Aristotel, 
care crederea că oamenii, deși încearcă să 
găsească soluții „raționale” la problemele 
sociale, sfârșesc prin a lua decizii iraționale.  

Astfel, conservatorismul este o atitudi-
ne, susținută de o doctrină politică, la fel 
de rațională și corectă ca și liberalismul. 
De aceea, consideră Scruton, conservato-
rismul modern, care are o nouă agendă 
conservatoare, trebuie văzut ca un răspuns 
al societății față de o realitate incontestabilă: 
aceea că imigrația musulmană reprezintă 

o amenințare pentru Europa. Pentru filo-
soful britanic apologet al conservatoris-
mului, orice soluție politică va fi găsită în 
viitor presupune acceptarea soluțiilor ofe-
rite de această formă de gândire.   

Însă conservatorismul, care a evoluat 
continuu, și-a dezvoltat noi instrumente 
politice de luptă împotriva multicultura-
lismului și a corectitudinii politice. Studiul 
realizat de Juliette Grange (Les Néo-Con-

servateurs, Pocket, 2017) descrie mecanis-
mele interioare ale uneia dintre cele mai 
puternice mișcări conservatoare contem-
porane, ce a evoluat în utimele decenii în 
Statele Unite și apoi s-a extins în toată 
lumea. Deși neo-conservatorismul ameri-
can ilustrează cele cinci principii enunțate 
de Russell Kirk (The Conservative Mind, 
1953) – încrederea într-o instanță trans-
cendentă (divinitate) și înclinația spre 
dimensiunea „misterioasă” a existenței 
umane, convingerea că societatea umană 
are nevoie de ordine și clase sociale, afir-
marea proprietății și încrederea în tradiții 
și obiceiuri – profesorul de filosofie al 
Universității din Tours consideră că el este 
total diferit de conservatorismul clasic. 
Grange vede în această mișcare politică o 

expresie a anti-modernismului, 
valori precum reîntoarcerea la prin-
cipiile moralei creștine, protejarea 
familiei față de amenințările libe-
ralismului (dreptul de a avorta, ega-
litatea sexelor, căsătoriile homose-
xuale), discreditarea valorilor laice 
și chiar subminarea științei (cum 
ar fi refuzul evoluționismului) sunt 
parte a unui discurs intelectual, 
parte a unei ofensive generalizate, 
manifestată sub pretextul regândirii 
ideilor și valorilor libertății, ade-
seori prezentate ca rezultatul unor 
multiple conspirații (impostura cli-
matologică, feminismul anti-mas-

culinist, complotul anti-familie). Con form 
lui Grange pot fi identificate trei mari 
tendințe neo-conservatoare: anti-moder-
nismul (ca anti-umanism, anti-scientism, 
anti-laicism, anti-republicanism), dez-
democratizarea (prin abolirea protecției 
sociale și a drepturilor minorităților) și 
reîntoarcerea la valorile „tradiționale”. 

Versiunea „new look” a conservatoris-
mului, care a încorporat o formă de hiper-
tehnicism (platforme online, mobilizare 
prin noile media), este un adevărat zombi 
al politicii contemporane. Ajutată de epoca 
postfactualismului, avalanșa mediatică lan-
sată de neo-conservatori continuă să sub-
mineze încrederea în rațiune și libertate. ◆ 

Doru PopTastaturi diacritice

Zombi ce bântuie planeta:  
conservatorismul și neo-conservatorismul 
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I 
Gigi 

 

Avocata MARIA ARDELEAN (GIGI) a fost 
prima soție a lui I.D. SÎRBU. S-au căsă-

torit în 1948 și au divorțat în bună 
înțelegere. A pierdut doi copii din cauză că 
avea RH-ul negativ. Sora lui Gary, Irina, ne-
a povestit că Sîrbu a suferit mult că n-a avut 
un copil. „Gigi a pierdut vreo trei sarcini. 
De născut, unul singur s-a născut. Era o 
mare neîmplinire. El voia un copil și ei nu 
puteau să-l aibă împreună”. În 1959, după 
11 ani de căsnicie, se produce divorțul. Pe 
16 decembrie 1958, scriitorul era condamnat 
la șapte ani închisoare corecțională pentru 
delictul de uneltire împotriva ordinii sociale, 
iar nevasta sa voia să fie o femeie liberă. 
Maria Ardelean, fostă Sîrbu, s-a măritat 
apoi cu un înalt demnitar comunist, minis-
trul Adrian Dumitriu. Acesta a fost în frun-
tea Justiției române între 13 martie 1965 și 
27 februarie 1974. Ministrul a murit fără 
să mai apuce Revoluția, în iunie 1988. Sîrbu 
mai trăiește un an, cât s-o mai vadă pe Gigi 
văduvă. Povestea ei, ajunsă eroină de roman 
faimos (Matilda, în CEL MAI IUBIT DINTRE 
PĂMÂNTENI), o vor relata, neutru, câteva 
scrisori pe care scriitorul le expediază unor 
buni prieteni, criticului dramatic Nicolae 
Carandino din București, doctorului Nicolae 
Boeriu, soțul poetei și traducătoarei Eta Boe-
riu, și Cristinei Rusu, fiica profesorului uni-
versitar Liviu Rusu din Cluj. 

 
Scrisoarea lui I.D. SÎRBU adresată lui N. 
CARANDINO 

 
„SURU”(I.D. SÂRBU) din Craiova a relatat lui 
N. Carandino din București: 

... prima mea soţie, GIGI (Maria Arde-
leanu), căsătorită cu un fel de jurist-colonel, 
ajuns ministru sau pe aproape, a devenit 
o misită de consignaţie, are o vilă la șosea, 
plină de Louis-uri și covoare, plus argin-
tărie, plus biblioteca mea de la Cluj, 4.000 
de volume. Soţul ei, operat la creier, s-a 
sculat din fotoliu și, fără să spună ceva, a 
plecat… în Italia. Fiul ei, de 21 de ani, repe-
tent la Chimie, anul II, s-a mutat la o iubită, 

de 43 de ani, unde trăiește nu știu cum, în 
numele unei pasiuni oarbe. Mama lui, GIGI, 
îmi scrie o scrisoare, rugându-mă să vin 
să îi salvez fiul. Îmi scrie și fiul o scrisoare 
ce începe cu Hello, Gary. Detestă mobilele 
și luxul de acasă, a fugit de ipocrizia părin-
ţilor, vrea să înceapă o nouă viaţă lângă 
Didi (43 de ani, mama unei dansatoare 
ARIA, ce are contract la Atena), etc. 

Nu știu cum s-a resorbit conflictul, fosta 
mea soţie, acum că se anunţă sosirea „el 
fugitivo-lui”, mă anunţă că pleacă să se 
recreeze la… Köln. 

Îi place ei catedrala aceea. Dacă doresc 
ceva să-mi aducă, dacă doresc să trimit 
ceva. Nu doresc decât două pixuri și nu 
am nici un prieten acolo. Regret că l-am 
pierdut pe Nego, ce să-i faci, asta-i viaţa. 

De două luni nu am mai primit nici o 
scrisoare din străinătate. Din trei locuri 
am cerut acea invitaţie fără de care nu poţi 

cere pașaport – nu sosește nimic; încep să 
bănuiesc că, ori aceste scrisori cu asemenea 
cereri nu trec graniţa, ori amicii de dincolo 
se tem să le pici pe cap. 

Nici banii mei nu-mi sosesc, există 
olteni și la Lyon... 

(Extras din nota nr. 0023934 din 18 
octombrie 1984) 

 
 

Scrisoarea lui I.D. SÎRBU către doctorul 
NICOLAE BOERIU 

 
„SURU” din Craiova i-a relatat lui BOERIU 
NICOLAE din Cluj Napoca: 

Fosta mea soţie, cuprinsă de niște 
remușcări târzii, îmi trimite trei lăzi de 
cărţi (zdrenţe; tot ce e frumos legat figu-
rează în biblioteca ei). 

I.D. SÎRBU (SURU)  
sub supraveghere 

Mihai Barbu

101  de  an i  de  la  n aștere

I . D. SÎRBU

▶

u Suzana Fântânariu, Demascare, desen din ciclul „Portrete covidiene”, 2020



GIGI, căreia îi revine soţul (cu care nu 
vorbește) din Italia (unde a plecat să-mi 
facă în ciudă), acum că fiul ei s-a mutat la 
„o prietenă mai tânără, a mea”, ea tot în 
ciudă pleacă la Köln. Acasă la ea se știe că 
e la Herculane. Uite așa se călătorește: eu 
aștept ca un milog, o invitaţie și niște bani 
(ai mei) și nu-mi vine nici una, nici alta… 

(Extras din nota nr. 0024032 din 25 
octombrie 1984) 

 
Scrisoarea lui I.D. SÎRBU către CRISTINA 
RUSU 

 
„SURU” a relatat Cristinei Rusu din Cluj 
Napoca, str. N. Iorga, nr... 

Mai vrem, dacă vom lua banii pentru 
carte, să mergem la Herculane, pentru reu-
matismul lui Lizi. Mai vrem să încercăm 
o ultimă cerere de pașaport. Cine știe, 
poate că zeii vor fi mizericordioși cu vârsta 
și tristeţea noastră. Avem și noi dreptul să 
vedem o Catedrală autentică. Fosta mea 
soţie îmi trimite din Florenţa o ilustrată 
scriindu-mi: „văd a 12 oară această Flo-
renţă. Mă plictisesc de moarte!” 

(Extras din nota nr. 004884 din 26 apri-
lie 1988) 

 
 

* 
Foștii Soți – Scrisori 

 
GIGI către GARY 

. 
Av. DUMITRU MARIA din București a relatat 
lui „SURU” din Craiova: 

Fiul meu se mută de la prietena lui. I-
am impus un purgatoriu. Se mută la o mai 
tânără prietenă a mea până mâ întorc de 
pe unde mă pornesc. Vezi să nu faci vreo 
gafă. Pentru toată lumea sunt la Moneasa 
să-mi tratez groaznica mea nevralgie de 
trigemen (reală). 

Ţi-am luat datele cu mine pentru invi-
taţie. Din câte am aflat provincia pretinde la 

depunerea cererii de pașaport și de invitaţie 
din una din ţările unde te duci, invitaţie care 
nu este necesară pentru viza ambasadei ger-
mane. Dacă de mine depinde călătoria ta voi 
face totul să o realizezi. Dacă ai ceva să-mi 
comunici scrie-mi la Köln: Dr. Egon J...  

 
GARY către GIGI  

 
„SURU” a relatat avocatei DUMITRU MARIA 
din București: 

Te întreb câteva lucruri privind călătoria ta: 
1 Dacă cele două cărţi pentru Egon, 

plus scrisoarea mea, plus rugămintea ta de 

a-mi trimite o invitaţie, i-au parvenit? 
Cum? Prin poștă? 

2 Dacă pagina din „Ramuri” și scrisoa-
rea către soţii Louis Courriol din Lyon ai 
avut timp s-o expediezi așa cum ai pro-
mis? 

Trebuie să știu cum stau lucrurile ca să 
nu fac gafe, să nu aștept degeaba. Nu leg 
prea multe speranţe de Egon (doctorii din 
R.F.G. sunt cunoscuţi pentru zgârcenia și 
egoismul lor), mi-ar plăcea să nu mă înșel, 
dar… 

Te rog să-mi scrii concret ce anume ai 
făcut din cele ce le hotărâsem de comun 
acord. Accept și sfaturi înţelepte, deși în 
materie de pașapoarte cred că eu aparţin 
unei alte categorii de cetăţenie decât tine. 

(Extras din nota nr. 024437 din 22 
noiembrie 1984) 

 
 

GARY către GIGI  
 

„SURU” a relatat MARIEI DUMITRU din Bucu-
rești, str. Amiral Bălescu, 13: 

Vă scriu pentru a vă atrage atenţia asu-
pra unui mic și bizar miracol: luni, 11 
ianuarie, orele 18 și 10, pe programul 1, 
într-o distribuţie nobilă, în regia lui Puican, 
se va transmite piesa mea Frunze care ard. 
Ea a fost scrisă la Cluj, în 1950, și autorul 
a avut oarecari necazuri din cauza ei. După 
38 ani… premieră pe ţară, cu o piesă dedi-
cată memoriei tatălui meu și memoriei 
minerilor de altădată. 

(Extras din nota nr. 003185 din 12 
ianuarie 1988) 

 
Precizare la Nota nr. 003185 din 12 

ianuarie 1988: Când Sîrbu vorbește de piesa 
FRUNZE CARE ARD este extrem de gentil vizavi 
de fosta sa nevastă: „Ea a fost scrisă la Cluj, 
în 1950, și autorul a avut oarecari necazuri 
din cauza ei”. E vorba de piesa SOVROM CĂR-
BUNE pentru care, la 16 decembrie 1958, 
Sîrbu a fost condamnat de către Tribunal 
poporului la 7 (șapte) ani închisoare 
corecțională, cu suspendarea exercițiului 
drepturilor civile pentru delictul de uneltire 
contra ordinii sociale. Tribunalul a dispus 
și confiscarea totală a averii inculpatului. 
Tribunalul a ajuns la concluzia că inculpatul 
Sîrbu cunoștea faptul că piesa are un carac-
ter contrarevoluționar (era vorba de o grevă 
a minerilor de la societatea mixtă româno-
sovietică  Sovromcărbune, n.n.) și că nu 
putea fi publicată în Republica Populară 
Română. Față de această situație el i-a cerut 
lui Volcinski Raul să scoată piesa din țară 
și s-o trimită în Franța pentru a putea fi 
publicată acolo. Tribunalul a reținut și o 
altă împrejurare care demonstrează faptul 
că piesa are un caracter dușmănos regimului 
R.P.R.: inculpatul a ascuns originalul piesei 
în locuința fostei sale soții, Maria Ardeleanu. 
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FRUNZE CARE ARD era, de fapt, SOVROM CĂR-
BUNE, pe stil nou. Piesa a fost rescrisă din 
memorie. Un singur lucru nu mai era la fel. 
Greva nu mai are loc pe vremea comunis-
mului ci chiar în timpul regimului burghe-
zo-moșieresc. Așa a fost posibilă prezentarea 
ei la televiziune, la radio și pe scenă.   
GARY către GIGI  

 
„SURU” a relatat MARIEI DUMITRU, str. Amiral 
Bălescu, nr.13, sector 1: 

... Îndrăznesc a vă ruga să faceţi un mic 
serviciu „turistic“ limbii și literaturii româ-
ne. Și anume să cumpăraţi de la librăria 
editurii (Nuferilor, 41) 2-3 exemplare din 
cartea mea și să le duceţi, cu dvs., în putre-
dul Occident. 

Prietena mea întru Filozofie, Litere, 
Blaga, Nego din Germania (care ar dori să 
mă traducă în nemţește) se numește 
MARIANNE ȘORA (soţia filosofului MIHAI 
ȘORA) și are adresa: ..., München, R.F.G. 
După cum vedeţi, nu vă solicit nimic ilegal. 
Din contră, e o treabă de care ar trebui să 
se ocupe atașatul nostru cultural din Bonn. 
Am motive (meschin locale) să cred că 
exemplarele trimise de mine celor câţiva 
amici literari ce îi mai am în lumea mare 
nu au ajuns și nici nu vor ajunge. Cred că 
nici nu au plecat din Craiova. 

(Extras din nota nr. 00695 din 18 august 
1988) 

 
 

II 
Nego 

 
ION NEGOIȚESCU „a fost remarcat după 23 
August 1944 pentru ostilitatea sa la adresa 
partidului comunist și i s-a refuzat accesul 
la funcții publice în instituțiile culturale. La 
25 februarie 1960 a fost arestat pentru unel-
tire împotriva ordinii sociale. Prin sentința 
nr. 393 din 4 decembrie 1961, Tribunalul 
Militar București l-a condamnat la 5 ani 
închisoare corecțională. La 8 aprilie 1964, 
prin Decretul-Lege nr. 176 a fost grațiat. În 
1977 s-a alăturat inițiativelor dizidente ale 
lui Paul Goma iar în urma acestui gest i s-
a permis să plece din țară și s-a stabilit în 
Germania occidentală, la München unde a 
încetat din viață în anul 1998”. Aceasta a 
fost caracterizarea pe care i-au făcut orga-
nele de securitate. Sîrbu îl analizează pe 
Negoițescu cu asprime, cu înțelegere și cu 
toată căldura acumulată într-o prietenie de 
aproape jumătate de secol. Într-o scrisoare 
adresată de Sîrbu d-nei Olga Caba și rezu-
mată de Securitate am aflat esențialul.Că 
Sîrbu nu se împacă cu gândul că, în condiții 
de libertate deplină, Negoițescu nu și-a fina-
lizat ISTORIA LITERATURII ROMÂNE pe care a 
anunțat-o, deja, în prima tinerețe. Concluzia 
lui Sîrbu e una în care se include, implicit, 

și el: NEGOIȚESCU A FOST ȘEFUL UNEI 
GENERAȚII PIERDUTE. 

 
[ 1 ] 
„SURU” a relatat OLGĂI CABA din Sebeș Alba, 
str. Ștefan cel Mare, nr. ..., jud. Alba: 

 
Vestea privind ciroza lui NEGO am pri-

mit-o de la prietenii noștri din Stockholm 
și Copenhaga, dr. Steiner, neurochirurg, și 
regizorul Giurchescu, fost coleg de teatru 
și consătean (e din Petroșani). 

Am scris Marianei Șora, prietena mea 
din München. Am primit, mai zilele tre-
cute, o scrisoare prin care – la ordinul lui 
NEGO – mi-a comunicat următoarele: Nego 
e bine, vesel, sănătos, râde enorm și e fericit 
cum n-a fost niciodată. Cât privește mult 
promisa Istorie a literaturii cred că tu ai 
dreptate: are gata ce a scris în ţară. La Köln 
a suferit, la München nu mai suferă, dar 
de lucrat, cred eu, lucrează greu și cu inter-
mitenţe. 

Despre prietenii mei, am zis: unii au 
murit și au plecat, alţii au plecat și au murit. 
Nego face parte din categoria ultimă, ca și 
mine, dealtfel. În străinătate devin prost, 
ageamiu și nu mai pot scrie și nici povesti 
ca lumea. În Craiova asta cretină și fanariotă, 
în schimb, lucrez ca un înger. Nego, la 26 
ani, și-a scris scenariul vieţii sale de geniu 

multilateral. La 17 ani a publicat poezie, la 
19 ani o proză de scandal iar la 23 a lansat 
un manifest literar naţional. A fost un tiran. 
L-a dirijat, fără succes, pe Stanca, i-a dictat 
pașii lui Doinaș, a avut o influenţă teribilă 
asupra lui Regman, Todoran, Cotruș...  

Eu l-am scăpat. L-am bătut zdravăn de 
două ori, apoi am făcut 3 ani de front. L-
am dezbrăcat eu de o anumită cămașă sal-
vându-i viaţa, l-am oprit să se înscrie în 
stalinism, a trecut la catolicism. Nego a fost 
martorul acuzării în cel de-al doilea proces, 
a declarat că din cauza mea a greșit el calea 
și cariera sa politică. Am primit 7 ani; când 
am ieșit am vrut să-l ucid în bătaie, dar pe 
urmă mi-a fost milă de el. Era alcoolic, se 
tot sinucidea dar nu reușea să moară de 
tot. Nu ne-am vorbit 15 ani. Apoi, la Köln, 
după ce am spălat rufele noastre în familie, 
ne-am împăcat. Adevărul este că nu ne mai 
putem schimba prietenii după 45 de ani. 
El este un capitol al tinereţii noastre.  

A fost, fără îndoială, un șef de generaţie 
pierdută. Ca om, îl iubesc cu toate defectele 
sale, ca scriitor aștept să văd minunea: 
Sfântul Duh, în chip de Istorie a literaturii, 
apărând deasupra acestui Ioan fără ţară ce 
se credea și Tată și Fiu și voia să ne boteze 
pe toţi. Regret că a rămas. Aș dori să-l mai 
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văd odată în viaţă, să-i vorbesc despre tatăl 
său (nu a fost un fiu prea bun). 

(Extras din nota nr. 004434 din 30 mar-
tie 1988) 

 
[ 2 ] 
Și în nota nr. 006231 se poate observa tot 
un rezumat al Securității după scrisoarea 
pe care Sîrbu i-a trimis-o d-nei Caba, în 
ziua de 20 iulie 1988. E un rezumat al stării 
de sănătate a unor membri ai Cercului lite-
rar de la Sibiu.  

 
„SURU” a relatat OLGĂI CABA din Sebeș Alba, 
str. Ștefan cel Mare, nr. ..., jud. Alba: 

 
Nici cu Doinaș nu m-am văzut. Nu a 

dorit să mă vadă. Mi-a fost nu știu cum să-
l vizitez ca să-l întreb: ce mai fac amicii 
noștri? Mi-a trimis 10 pixuri nemţești pe 
care i le dăduse NEGO pentru mine. Nu 
părea să fi avut o călătorie fericită, am auzit 
că s-a cam certat cu voi. Îl privește. 

Regman a fost bolnav. Acum e la ţară. 
Ioanichie trăiește o criză de ratare, stă la 
ţară, traduce ruși grei, mi se pare. Viorica 
Guy îmi mai scrie din când în când, îmi 
trimite albume de artă. Todoran are uriașe 
necazuri cu fiul său, bolnav de cancer. 
După moartea divinei și unicei Eta Boeriu, 

nu mai am cu Clujul și Timișoara decât 
foarte sporadice legături. 

(Extras din nota nr. 006231 din 20 iulie 
1988) 

 
[ 3 ] 
Din textul scurt, pe care Securitatea l-a 
decupat din scrisoarea d-nei Olga Caba 
către Sîrbu, ni se oferă și vești proaste, dar 
și unele bune. O veste proastă e cea despre 
starea sănătății lui Negoițescu, iar veștile 
bune sunt cele despre Wolf (Aichelburg), cel 
născut în 1912 la Pula, pe Coasta Dalmației. 
El a fost condamnat la 3 ani de închisoare 
pentru tentativa de trecere frauduloasă a 
frontierei (din România în Serbia) și deținere 
ilegală de valută (Sentința nr. 277/ 1949 a 
Tribunalului Timișoara). După ce și-a 
ispășit pedeapsa i s-a fixat domiciliu obli-
gatoriu în satul Măicănești, județul Galați. 
După 10 ani, în 1959, e condamnat din nou, 
de această dată la 25 de ani muncă silnică 
pentru crima de uneltire contra ordinii 
sociale prin agitație (Sentința nr. 342 a Tri-
bunalului Brașov). Știți care a fost crima 
bietului Wolf? A scris o poezie intitulată 
MINCIUNA ROȘIE care, potrivit acuzațiilor 
din proces, putea schimba ordinea socială 
de la noi. A fost eliberat după trei ani. În 
1968 a fost reabilitat. A cerut, în repetate 
rânduri, să plece din țară și, în cele din 

urmă, a reușit să-și vadă visul cu ochii. În 
Occident, neamțul Wolf Aichelburg s-a simțit 
ca peștele în apă. Olga Caba ne confirmă... 

 
CABA OLGA, loc. SEBEȘ, i-a relatat lui 
„SURU” următoarele: 

…Să-mi scrii când vrei să vii în sep-
tembrie… Mi-a scris Wolf că are oferte ale 
Editurii muzicale și că iar pleacă în Spa-
nia… A făcut o conferinţă la Frankfurt. Pe 
cea despre Beniuc o cunoști, desigur. Am 
auzit că NEGO e foarte deprimat… M-a 
invitat la München… 

(Extras din nota nr. 006652 din 16 
august 1988) 

 
[ 4 ] 
Cuprinde știri amestecate despre Ștefan 
Augustin Doinaș, Cornel Regman și Ion 
Negoițescu. Plus câteva iluzii deșarte 
întreținute de d. Leonid Mămăligă (L.M. 
Arcade) la Paris... 

 
„SURU” a relatat VIORICĂI GUY – MARICA 
din Cluj, str. Argeș, nr. ... 

Am stat trei zile la București. Doinaș a 
fost operat, Regman s-a întors de la Paris, 
zice că NEGO lucrează serios, că a citit câteva 
capitole foarte clare și concise din Istoria aceea 
a literaturii, mai spune că nuvelele mele sati-
rice vor apare la Paris în românește și în fran-

16 ◆ A V A L O N

▶

2019 – 100 de ani de la nașterea omului 
de cultură I.D. Sîrbu sunt onorați cu 

o premieră de teatrul cu numele exem-
plarului luptător anti-comunist, un erou 
care s-a opus bestialității regimului 
bolșevic impus de tancurile rusești. Și 
montarea e demnă de atenție: interpretul 
lui I. D. Sîrbu-Gary / Carol Erdoș (originar 
din Petrila!) dă un telefon lui Horațiu 
Apan, regizorul teatrului, dacă e vreo piesă 
la jubileu. Ar juca orice rol mic, numai să 
fie parte a spectacolului dedicat celui pe 
care îl admiră atât de mult! Îi destăinuie 
că îl cunoaște de când era copil: pă rinții 
(mineri), erau vecini cu familia Sîrbu, la 
Petrila. După prima încarcerare, pentru 
a scăpa de persecuțiile securiste, scriitorul 
s-a ascuns în casa groparilor din cimitir. 
Soția sa a rugat-o pe mama actualului 
actor (vecina), să ducă zilnic cineva sufer -
tașul cu mâncare, deoarece ea ar fi dat de 

bănuit și astfel Gary ar fi descoperit ime-
diat! Mama a zis că fiul ei de opt ani nu 
va atrage suspiciunile. Așa că el a fost cel 
care a mers zilnic... 

Era martie 2019 și află că nu e nimic 
„la orizont”... Dar ce face jocul paradoxal 
al „întâmplării”! În aprilie, Horațiu Apan 
e întrebat de directorul Cătălin Rădescu 
dacă vrea să regizeze o piesă cu I.D. Sîrbu, 
scrisă de Valeriu Butulescu! Imediat a dat 
rolul talentatului actor de la TM Satu 
Mare. 

12 octombrie, primul spectacol după 
premieră – sala, ca de obicei, plină și cu 
elevi, tineri. Cortina: I.D. Sîrbu la senectute 
își deapănă viața, presărând-o cu maxime: 
Omul, societatea au soarta pe care o merită! 
A fost groaznică perioada deceniului (anii 
’50 – n.n.) blestemat... Fiecare avea un 
dosar la Securitate – mulți oameni nevi -
novați au pierit sau au fost distruși fizic și 

psihic, în închisori și la Canalul Dunărea-
Marea Neagră, pentru că vecinii îi invidiau 
sau securiștii înșiși au pus ochii pe casele 
și averile lor! Umor negru: Cât Securitatea 
veghează, poporul doarme liniștit, dar visea-
ză urât! Textul inițial relatează, liniar și 
mai greoi, viața sa, dar regizorul Horațiu 
Apan a „chiuretat” balastul și a inovat dra-
matizarea cu o „re-luare”, de la început, 
prin flash-back-uri – mai mult: „Tânărul” 
e întrupat de cel „Bătrân”, reușind o inedită 
intensificare la maximum a Remember-
ului. Ingenios „truc”, care ne obligă să pri-
vim, fiecare, și viața noastră, în perspectivă 
– ce am făcut bine ori rău, obligându-ne 
să alegem cu mai mult discernământ și 
consecvență valorile călăuzitoare, altfel 
vom ajunge și noi, la rechizitoriu, pe scena 
vieții!  

Personajele sunt bine alese: un colonel 
de securitate Lupoi/Laurențiu Vlad și 

Eugen Cojocaru

,,Procesul” lui I.D. SÎRBU și al societății 
bolșevice la Teatrul petroșenean



ţuzește. Ceea ce am scris eu prin ’52-’53, abia 
acum a ajuns să fie înţeles la Paris. Mai spune 
că mi-ar spune mai multe, dar îi e frică etc… 

La București, am participat la party-uri 
culturale, fiind invitatul traducătorului meu 
în limba rusă. Da, am apărut iar (acum 5 
luni în Inostranaia literatura cu Șoarecele 
B), acum am apărut, în volum, cu alte 
nuvele între care și Compartiment, Doi inte-
lectuali de rasă și… Cimex lecturaria. 

Acolo, mama traducătorului, șefa cate-
drei de rusă din București, m-a prezentat 
ambasadorilor Angliei, Olandei și R.F.G.- 
ului. Interesant, nu? Eu care citesc în engle-
zește de când Nego încerca să înveţe ger-
mana, am avut ocazia să constat că știu 
vorbi în această limbă. 

(Extras din nota nr. 008120 din 19 
noiembrie 1988) 

 
 

III 
CAFEAUA 

 
„cafea[ua] este un preţios excitant inte-
lectual [...] pentru care aș fi în stare să vă 
dedic un volum de imne și ode“ (I.D. 
SÂRBU) 

 

„Cafeaua mi s-a terminat, fac slujbe să 
scap și de acest ultim viciu al meu”, i-a scris 
Sîrbu lui Negoițescu, la 13 august 1982. „Aș 
vrea să știu dacă ai primit pachetul alimen-
tar (cafea, etc.) ce ți s-a trimis în urmă cu 
mai bine de două luni – căci nu sufli o vorbă 
despre asta în epistolele tale”.  

Enigma acestei nerecunoștințe valahe 
este dezlegată în ziua de 9 septembrie a 
aceluiași an. Într-o scrisoare către Pilu 
Nemoianu, ni se dezvăluie trista odisee a 
cafelei nemțești care nu ajunge niciodată în 
raiul comunist. „Nego mi-a trimis un pachet 
de 20 kg, ar fi fost să fie vreo 7 kg de cafea 
și 2 kg de șocolată, aceste bunuri s-au meta-
morfozat la Craiova, la vama noastră, în 
conserve expirate pentru câinii de poliție 
germană. Nici un bob de cafea. Am trecut 
pe ceai siberian și înjur de zor americanii, 
Yalta și Teheranul cui i-a făcut de cretini, 
criminali și încurcă lume... Să nu îmi trimiți 
cafea, te rog, e mai mare daraua decât 
ocaua, mă descurc cum pot, nu vreau să te 
pun la griji”. Sîrbu bravează: „Am o mare 
forță interioară, faptul că am reușit să mă 
las de tutun, de alcool, de curve, dovedește 
că dispun de energii speciale”. 

Când face rost de cafea o împarte cu cel 
mai bun și respectat prieten. „Sunt foarte 
grăbit astăzi – vreau să prind poșta, am 

făcut un mic colet pentru Liviu Rusu – îi 
trimit 150 grame de cafea, o comoară, e fos-
tul meu profesor, eu mai am, mai procur, 
deși pachetele trimise cu cafea nu îmi sosesc 
decât fără cafea”.  

Sîrbu crede că a înțeles tehnica prin care 
poți fenta vigilența cerberilor de la vamă și 
i-o comunică, în America, prietenului său 
Nemoianu, pe la sfârșitul anului 1982: „Cele 
mai practice pachete sunt cele de un kg în 
care să nu fie decât 3½ pungi de ¼ . Cu plic 
cu tot, 1 kg. Scris clar Cafea pe recipisă Aces-
te pungi ajung. Dar nu te obosi, mă descurc”. 
Finalul acestui post scriptum este conceput, 
ironic, în stilul cererilor din anii 50 ai seco-
lului trecut („Luptăm pentru pace!”): 
„Având cel mai profund dispreț față de poli-
tica maselor, lupt pentru pace și împotriva 
drogurilor și șomajului”. 

Într-o scrisoare către prietenii lui, Lisbeth 
și Edmund Polak, din 3 septembrie 1982, 
Sîrbu revine obsesiv la chestiunea cafelei: 
„Despre pachetul ce mi l-ați trimis v-am 
scris și am să vă mai scriu. Aștept inventarul 
real al pachetului, nu-mi pot închipui că îmi 
trimiteți 20 de kg, fără un singur bob de 
cafea; în sfârșit, să ne învățăm minte, vă 
implor, să nu-mi trimiteți nimic, vreau să 
nu vă provoc nici o grijă, orice om are nevoie 
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informatorul său slugarnic Vulpoiu (pore-
clit Limbă)/Alexandru Cazan, care e „um -
bra” lui Gary – I.D. Sîrbu: A spus că Stalin 
e un porc! – Și are dreptate!, îi replică Lupoi, 
spre uimirea sa. Colonelul vom constata, 
face parte din generația celor educați (chiar 
fost coleg de facultate cu IDS) 
înainte de ocupația bolșevică și a 
crezut sincer în libertatea și egali-
tatea pe care le va aduce socialis-
mul! Dezamăgirea e mare, dar nu 
mai poate da înapoi – cel mult să-
și ajute fostul prieten sau alți con -
cetățeni intrați, pe nedrept, în mala-
xorul arbitrar și feroce al șleahtei 
avide de putere. Nu-și dă seama de 
pericolul la care se expune, deoa-
rece tinerii racolați n-au venit din 
convingeri politice, ci posedă doar 
o mare energie de parvenire și dis-
trugere a vechii societăți pentru a 
prelua averile și privilegiile.  

Așa e și informatorul Vulpoiu 
care-l va trăda pe IDS că a scris o 
piesă de teatru anti-comunistă: 
Sovromcărbune, în care denunță depose-
darea sistematică a României, pe mai 
nimic, de bogățiile sale duse la „frații” ruși. 
Asistăm la un subtil discurs al colonelului 
despre estetica artei, literatura militantă 
autentică, cum afirmă că e opera celui 
denunțat. Carieristul informator insistă să 
fie pedepsit, dar Lupoi îl are la mână: îi 

arată că știe cum fură din depozitul unde 
lucrează – quod erat demostrandum: tânăra 
clasă de securiști și nomencalturiști se for-
mează din așa specimene! La sfârșitul 
discuției beau împreună coniacul ascuns 
în sertar și pun la cale un oribil omor al 

unui anti-comunist, printr-un accident 
înscenat –cine mănâncă din troacă, cu 
porcii, devine și el asemenea lor!  

Dialogurile Colonel– Informator, Colo-
nel– I.D. Sîrbu sunt ocazii exemplare de 
demascare a acelei societăți grav bolnave, 
metastazate chiar. I.D. Sîrbu: N-am știu că 
teatrul poate fi incendiar! Colonel: Litera-

tura arde ca benzina! Sunt multe memo-
rabile „sintagme” demascatoare, persona-
jele se caracterizează prin acțiunile și ideile 
exprimate, istoria curge spre un final tot 
mai „fierbinte”. Acțiunea, personajele și 
dialogurile nu sunt declamative și încrân-

cenat-tragice, ca în multe alte 
piese – e mult umor negru, sar-
casm fin, comic de situație, limbaj 
etc. Celelalte roluri sunt interpre-
tate cu talent și intensă empatie: 
Adam/Daniel Cergă, Ciucă/Ser-
giu Fîrte, Măciucă/Ghe. Stoica, 
Limbău/Dorin Ceagoreanu, Avo-
cat/Izabela Badovics, Judecător/ 
Oana Crișan și Mihai Sima (inte-
resantă ideea dublării personaju-
lui!), Bordei/Ion Stoica. Sceno-
grafia / Vilhelmina Kuron Bekesi 
e simplă, dar impresionează prin 
forță simbolică – un singur 
spațiu, biroul Colonelului cu 
pereți înalți formați din rafturi 
pline cu dosare, care se „trans-
formă” și în locuința lui I.D. 

Sîrbu: adică Securitatea este peste tot! 
Reușita punere în scenă a fost răsplătită 

cu aplauze prelungite și multe chemări la 
rampă pentru ansamblu, regizor și autor. 

u 
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de un port, un far, un cămin la care visează, 
spre care tinde teoretic, de care își agață 
pălăria, umorul, tristețile...”  

Și în fragmentul redat mai jos din scri-
soare lui Sîrbu către doi prieteni vechi din 
Derkum, R.F.G. putem observa preocuparea 
inevitabilă a acestuia față de cafeaua noas-
tră cea de toate zilele: 

 
 

Dragi mei LISBETH și EDMUND, 
 
Aștept de la voi cuvenita ilustrată din Tirol, 
Israel etc. Fiindcă voi, cu siguranţă, veţi 
pleca undeva în vacanţă. Eu, între timp, 
stau și meditez: ce poate să însemne cele 
cinci cutii de bomboane mentolate pe care 
ieri le-am ridicat de la poștă? Un simbol 
ascuns? O mângâiere pentru copiii nefe-
riciţi și pedepsiţi să stea la colţ? (Mama îmi 
dădea bomboane ori de câte ori învăţăto-
rul-cel-rău mă bătea sau „mă ţinea închis”.) 
Poate că sunt indicate pentru cei ce se tem 
de radiaţii (eu nu mă tem!), poate că sunt 
indicate celor care luptă prostește cu prostia 
și fără putere cu puterea? Nu știu și nu cred 
că voi afla vreodată. A, da: cafea este un 
preţios excitant intelectual, exact 950 de 
grame de cafea boabe, plus 50 de grame 
ambalajul fac acel ideal pachet de exact un 
kg, pentru care aș fi în stare să vă dedic un 
volum de imne și ode.  

Sunt în situaţia sentimentală în care, 
dacă aș fi ungur m-aș sinucide alcoolizat, 

dacă aș fi rus aș pleca voluntar în taiga, 
dacă aș fi evreu aș opta pentru naţionali-
tatea mea de rezervă și aș cere să lucrez 
voluntar într-un chibuţ rentabil; dar sunt 
semi-român, semibalcanic, semicreștin și 
semisavant, sunt obligat să fac totul ca să 
mor măcar frumos, după ce am trăit așa 
cum am trăit. Lucrez, construiesc cu hăr-
nicie și mult skepsis, frumoasa mea moarte. 
De Șoarece B. Veșnic B, sortit să moară 
(așa cum v-am scris) a sajatkeszitet csap-
dajaba. Dar asta am scris-o bunului nostru 
amic Samuel pe ai cărui umeri îmi permit 
să mai plâng la echinocţuri și sânziene. Mă 
tem că îl pierd și pe el, numai în ultimul 
an au plecat de lângă mine o sumă impre-
sionantă de amici pe care, fii atent, nu îi 
voi mai putea revedea niciodată în această 
viaţă... 

(Extras din scrisoarea expediată de Sîrbu 
din Craiova, în ziua de 5 iulie 1986, familiei 
Polak din Derkum, RFG ) 

 
„... cele patru kg de cafea [...] acest dar 
picat din cer, constituie singura noastră 
mare și luminoasă minune ce ni s-a 
întâmplată în anii din urmă“ (I.D. SÂRBU) 

 
După acest preambul plin de povești, tris -

te și amare, despre cafeaua care nu reușește 
niciodată să treacă de vigilenta vamă româ-
nă ca să ajungă în raiul comunist (și, de 
acolo, pe masa de lucru a scriitorului 
român), iată că a sosit vremea să vă pre-
zentăm și o poveste de succes. Ea e relatată 

într-o scrisoare pe care I.D. SÎRBU i-o adre-
sează, plin de recunoștință, unui fost tovarăș 
de detenție, pastorul SIMION CURE, care a 
reușit să emigreze în America. Fratele 
Simion îi trimite lui Gary suma de 52 de 
dolari. Cum românul acelor vremi nu putea 
deține valută, acești bani erau transferați, 
automat, în contul COMTURIST care deținea 
toate shop-urile din țară. Astea erau niște 
magazine magice de unde nu puteai cum-
păra decât pe dolari. Sîrbu se interesează 
cine e misteriosul mecena, află, și îi scrie o 
scrisoare sentimentală ce azi pare total 
disproporționată vizavi de modesta sumă 
primită. E drept că suma nu era deloc mare, 
dar ea îi oferea lui Sîrbu posibilitatea să 
intre, legal, într-un shop și să-și cumpere 
produse provenite din Occident.  

 
 

Frate Simioane, 
 
Enorma bucurie ce ne-a provocat-o darul 
tău pascal (chiar între Paștele catolic și cel 
ortodox, în sfârșit, să primim cele patru kg 
de cafea transferate de COMTURIST la Cra-
iova, dar fără să ni se indice cine e expe-
ditorul) cum zic, enorma bucurie și marele 
semn de întrebare legat de acest dar picat 
din cer, constituie singura noastră mare și 
luminoasă minune ce ni s-a întâmplată în 
anii din urmă. Am scris la centrala COM-
TURIST din București (înșirându-mi toate 
titlurile mele literare și academice) rugân-
du-i să-mi comunice numele celui care a 
dat cei 52 de dolari pentru cafeaua noastră 
pe un an. Ieri am primit un telefon prin 
care ni se spunea doar atât: California, 
Simion Cure. Soţia mea a izbucnit în plâns 
și a plâns mult. Eu am rămas fără cuvânt. 
Ţi-am răspuns la o scrisoare (în care îmi 
amintești – nu uit! – să numărăm bine zile-
le vieţii noastre și îmi povesteai despre 
robia diavolului verde – banul – care face 
ca românii noștri să nu mai fie oameni...) 

Dar pe urmă, neprimind nici un răs-
puns – poșta noastră își are capriciile ei – 
nu știu cum am ajuns să cred că această 
punte peste continente, s-a stins. Nu din 
vina noastră. M-am tot gândit: cine a putut 
să fie anonimul donator? Am prieteni în 
Occident, dar ei așteaptă ca eu să le trimit 
cărţi, nici unul nu s-a gândit până acum la 
cafea, cafeaua fiind la noi lux, valută, bilet 
de intrare la…  

Primeam de la niște colegi șvabi aspi-
rină și ceai, dar asta în urmă cu mai mulţi 
ani. Corespondez cu Occidentul fiindcă 
nu mi-am pierdut însă nădejdea de a putea 
să o duc pe soţia mea iubită să vadă și ea 
o Catedrală. Merită, după câte a făcut pen-
tru singurătatea exilului meu, pentru opera 
mea literară. Fiindcă, după zece ani de 
muncă asiduă și foarte transilvană (cu 
seriozitate și încăpăţânare: „a fi ardelean, 
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zicea Blaga, înseamnă a duce un gând până 
la capăt”), am început să respir ceva mai 
ușurat. Mi-am publicat opera dramatică 
(3 vol.), am scos și un volum de nuvele 
vechi (Șoarecele B pe care cred că am tri-
mis-o la Arad. Acest volum a fost tradus 
în rusă, cehă, maghiară) am primit absolut 
toate premiile naţionale: premiul Caragiale 
al Academiei, cel al Uniunii, premiul Alec-
sandri, premiul Asociaţiei, etc. Și două dis-
tincţii streine pentru teatru la TV și la 
microfon. Anul trecut au avut loc două fes-
tivaluri de Teatru – la Brașov și la Craiova 
– la ambele piesele mele am luat premiul 
întâi și medalia specială a juriului.  

Dar, din motive greu de explicat, deoda-
tă, cuprins de spaima bilanţului din cauza 
îmbătrânirii și a morţii oricând posibile, am 
părăsit Teatrul și am început să scriu ceea 
ce plănuisem, deja, în tinereţe să scriu: „să 
nu mor nemărturisit”, mi-am zis, să scriu 
câteva cărţi care să fie ale mele în întregime. 
Și le-am scris. Vreo patru volume grele, mai 
am de lucru la ele, pentru că, urmând exem-
plul nobil al colegilor mei Blaga, Stanca 
Radu, Eta Boeriu, Ovidiu Cotruș, Ion 
Maxim etc., voi apărea și eu în adevărata 
mea lumină abia după moarte. Cine știe? 
Aș mai avea de scris circa trei volume despre 
Tata, Blaga, despre mileniul următor, despre 
Ardealul meu pierdut etc.) Sper ca bunul 
Dumnezeu să îmi numere în așa fel zilele 
vieţii ca să pot izbândi. Aș muri ușurat, 
zicând „acum slobozește, Doamne, pe robul 
tău din Valea asta a plângerilor…” 

Am predat la editură volumul Lupul și 
Catedrala, 500 pagini, nu merge deocam-
dată. Acest roman trebuie să mai fie tran -
scris. Ca să nu pierd locul din planul edi-
turii, am scris în 8 luni, lucrând ca un rob 
la galere, un „roman pentru copii și bunici”. 
Copii ca mine și ca tine, bineînţeles. Dansul 
ursului a fost primit excepţional (se scrie 
multă literatură abstractă, plicticoasă, 
obscură, pe care cu greu o citesc chiar și 
criticii de specialitate și nu se mai scrie 
decât rar literatură pentru publicul mediu, 
pentru popor.) Eu puteam să scriu fistichiu, 
sunt teribil de citit, dar am optat pentru 
copii și pentru animale, fabula fiind un gen 
în care putem spune mai mult decât oriun-
de în altă parte. Deci, Dansul ursului e sub 
tipar, va apare în luna mai (Dacă Zeii îmi 
vor fi sprijin, e criză de celuloză)…  

Acum, uitându-vă ca Robinson la acel 
Vineri, cu dragoste uitându-mă la Sfânta 
Vineri a casei mele, care este Lizi, soţia mea 
(ea, deși suferind cumplit de tot felul de 
reumatisme, cefalii, face totul ca eu să nu 
am altă grijă decât scrisul). Am un diabet 
pe care îl ţin în șah cu regim greu și scump, 
am un pic de angină, progresează un pic 
de surditate, simt rugină din încheieturi și 
oase, nu dorm nopţile, sufăr de aceste 
insomnii care nu mai sunt cărturărești; 

adorm cu ciclobarbital, deci am toate moti-
vele să-mi număr și să-mi planific bătrâ-
neţea. Am fost un bun alergător de cursă 
lungă, totdeauna am câștigat în ultima 
rundă, la ultima turnantă. Iată că de 10 ani, 
îmi alerg cursa literară, sper ca Limba 
Română, al cărui soldat credincios și jurat 
am rămas, să fie mulţumită de mine și să 
îmi închidă ochii frumos. 

Acum că te știu viu și cu inima ta veche 
– cu lacrimi – mulţumindu-ţi pentru darul 
tău simbolic îţi promit să-ţi scriu mai des…  

Dumnezeu cu mila. 
Gary  

(scrisoare destinată lui CURE SIMION, Bell, 
California, USA – 2 aprilie 1988) 
 
* 
[ 1 ] 
 
„SURU” a relatat IRINEI SÎRBU din Petroșani, 
str. Constructorul, bl. ... 

 
Azi, poștașul mi-a adus o adresă a 

Vămii din București către O.J.T. Dolj prin 
care primesc 4kg cafea de la Shop în contul 
celor 52 dolari ce s-au vărsat undeva (nu 
știu încă unde și de cine). 

Lucrez zilnic. Vreau să termin Jurnalul 
II. Mai am circa 100-150 pagini. Vreau să 
fiu liber să încep a gândi la cartea viitoa-
re. 
(Extras din Nota nr. 004540 din 6 aprilie 
1988) 

 

[ 2 ] 
... se poate observa faptul că și ciocolata de 
menaj care ajunge la destinație se duce așa 
cum vine, conform bunelor noastre tradiții... 

 
„SURU” a relatat VIORICĂI GUY - MARICA din 
Cluj, str. Argeș, nr. ... 

 
Edmund s-a ţinut de cuvânt: am primit 

patru pachete de ciocolată menaj. Un pachet 
l-am lăsat la vamă, conform bunelor noastre 
tradiţii bizantin-fanarioto-miticiste. Un alt 
pachet l-am dăruit Hansfleischerului nostru 
care face nunta. Al treilea l-am lăsat la spital 
(analize, analize – nici o sinteză!) și ultimul 
îl păstram cu gândul să-l ducem la Bucu-
rești, la editură. Cartea mea întârzie, litera-
tura a devenit o problemă de hârtie, hârtia 
e în criză de celuloză, celuloza depinde un 
pic și de plocoanele turcești ale autorului. 
(Extras din nota nr. 18975 din 28 mai 1988) 
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TIMP DE aproape o jumătate de veac nu 
doar spațiul românesc, ci și consacrate 

ambianțe din diversificate zone geografice 
ale lumii contemporane au înregistrat cu 
entuziastă încântare freamătul fertil al unui 
original și prodigios travaliu creativ. Inci-
tante expresivități perfectate prin interme-
diul repertoriului grafic, tot mai asiduu 
completat cu finalități creative afiliate per-
formance-ului, au rotunjit și înnobilat edi-
ficiul unei biografii referențiale la nivel de 
generație și epocă. Ghirlanda impre -
sionantă de premii, medalii și titluri con-
ferite în țară și străinătate, amintește selec-
tiv cele obținute la Iași (1973), București 
(1976), Banská-Bystrica (1982), Roma 
(1985), Paris (1992, 2006), Maastricht 
(1993), Beijing (1998, 2003), Cairo (2003), 
Timișoara (2006). Încununate de Marele 
Premiu pentru întreaga activitate din par-
tea Uniunii Artiștilor Plastici, București 
(2018), confirmă redutabilul palmares al 
unei contribuții de excepție la întregirea 
zestrei patrimoniale a umanității fapt apre-
ciat și că către Președinția României care 
îi acordă în anul 2000, Ordinul Național 
„Pentru Merit” în grad de cavaler. 

N-am ezitat să mă folosesc de atribuirea 
unor catalogări superlative din moment ce, 
încă din studenția clujeană, Suzana Fântâ-
nariu a făcut dovada tumultuoasei descă -
tușări de energie creativă, angajându-se în 
soluționări formale cu elevată fundamen-
tare ideatică și afectivă. Își perfectase lucra-
rea de diplomă folosindu-se cu dezinvoltă 
abilitate de subtile alternanțe și interferențe 
dintre alb-negru, în tehnica aquaforte, 
aquatinta, ipostaziind într-un ingenios ciclu 
enigmele unor Structuri ternare. Reparti-
zată ca șefă de promoție la Craiova (1974) 
își va continua cu definitorie fervoare suita 
reprezentărilor furnizoare de esențe spiri-
tualizate, desăvârșind variante ale Casca-
delor, sub certă înrâurire japoneză de xilo-
gravuri cu format alungit (125 x 50 cm), 
proiecție de precipitate dispute la nivelul 
universului natural. Prin extensie metafo-
rică ele constituiau clare ecouri ale unui 
neliniștit ferment lăuntric.  

Va amplifica tonusul reflexiv al confi-
gurărilor sale grafice stimulată și de bene-
fica simpatie a unui strălucit, pe-atunci, 

craiovean, legendarul om de cultură I.D. 
SÂRBU, care-i trimitea periodice scânteieri 
epistolare, printre ele figurând și convin-
gerea că  

 
„fără voia ta, ai intrat în circuitul euro-

pean al valorilor” (I.D.Sârbu, 1977).  
 
Deloc singulară, o astfel de promptă 

postulare critică va fi întregită de sincera 
reacție a unui reputat coleg de breaslă, pic-
torul și dascălul Florin Mitroi, care frapat 
de iureșul debordant al inciziilor pe placa 
lemnoasă, măiestrit orânduite prin succe-
siuni ritmice cu sens ascensional, sesizabile 
în pozitiv receptata expoziție personală 
găzduită de o frecventată galerie de artă 
din centrul capitalei (1980), o avertizează 
cu fină intuiție:  

 
„te pândește pericolul performanței!”. 
(Florin Mitroi,1980)  
 

Amploarea a distincte finalități creative 
cărora le era specifică factura sintetică a 
modalităților stilistice, de o robustețe a for-
melor ce încuraja proiecția către monu-
mental, va marca profund gândul și sen-
sibilitatea admirabililor redactori ai revistei 
naționale de specialitate Arta, aflați într-o 
vizită de familiarizare cu atmosfera din ate-
lierele plasticienilor craioveni, însoțiți de 
redactorul-șef, eminentul istoric de artă, 
memorabil formator de destine, care-și 
rezumă apodictic impresia:  

 
„o astfel de gravură poate sta în orice 
muzeu de artă contemporană din lume”. 
prof. dr. Vasile Drăguț 
 

Tot mai acut marcată de avatarurile unui 
cotidian răvășit de situații contradictorii, 
Suzana Fântânariu își intensifică avertis-
mentele corective, săgetând plăcile gravate 
cu intempestive traiecte care deter mină o 
fluidizare a transpunerii, orientată către 
pragul tensiunilor dramatice. Începe cu 
Somnul pământului, Soarele negru, pentru 
a ajunge la ciudatele caligrafieri ale Drago-
nului (1988 – 1990), unde domină misterul 
nocturn, zvârcolirile unor energii trauma-
tizate, de clară sorginte expresionistă.  

Statornicirea la Timișoara în 1987, oraș 
unde fluxurile postmodernității își aveau 
teren bun de manifestare, se va dovedi o 
ambianță proprice spiritului său dinamic, 
predispus căutărilor novatoare. Deși prin 
gravură își câștigase solidă notorietate 
internațională, Suzana Fântânariu va exersa 
în paralel și pe domenii fidele impro -
vizațiilor voiajere: minimal art și arte pove-
ra. Prin mesajul conținut de forme precise, 
a recurs la o serie de acțiuni, implicându-
se în marea dilemă a trecerii de la ființă la 
neființă. Așa s-au născut acele obsesive 
fixări în eternitatea unui spațiu și timp 
incert a masive trupuri umane, pietrificate 
aparent într-o statică monumentală, denu-
mite Ambalaje pentru suflet. Căuta într-un 
fel o delicată protecție adierilor iscate din 
dilematice confruntări. Efectul straniu, ele-
giac, al evocărilor, recomanda trepidațiile 
propriei interiorități, aflată în dispută cu 
nu puține anomalii, chiar și potrivnicii. 

Două sugestive expoziții personale 
organizate în cadrul secției de artă a 
Muzeului Banatului, Timișoara: Spațiu și 
semn, o dialectică a devenirii imaginii între 
planietate și obiect (1997) și Re(în)semnare 
(2001), urmate de academice dezbateri 
publice în cadrul unor simpozioane cu 
prestigioasă participare din partea unor 
exegeți aparținând unui amplu spectru cul-
tural, i-au declanșat apetitul către o abor-
dare teoretică a sensului sacralității și alu-
necarea spre profan în diverse etape ale 
creației, teme cu evident impact în con-
temporaneitate. Prima dintre abordări s-a 
și constituit într-o remarcabilă teză de doc-
torat, susținută în 2004. Cu Obiectele 
re(în)semnării smulse cotidianului, recon-
ceptualizate, Suzana Fântânaru distruge 
Mitul banalului, instaurând dimensiunea 
sacrului și a profanului prin ignorarea 
funcției estetice în cicluri de obiecte trans-
figurând Defăimarea tinereții, Merinde 
(ready made), Mașina de pictat, Obiecte 
rituale, Obiecte lumină – lumina obiectelor, 
Scara, Coloane (proiectate în mari insta -
lații), placa de gravură în lemn ca obiect. 
De excelentă audiență s-a bucurat și sub-
tilul ciclu al Cărții obiect, desfășurat pe trei 
sugestive direcții: Cartea fereastră (mobilă); 

Răstimp Negoiță Lăptoiu

O componentă majoră în eternul artei:  
S U Z A N A  F Â N T Â N A R I U
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Cartea tabu (mumificată, împachetată) și 
Cartea lumină (transparentă). 

N-au lipsit nici clipele, ce-i drept mult 
mai rare, când Suzana Fântânariu s-a aban-
donat discret rememorărilor, cu o recon-
fortantă sonoritate lirică, reconstituind 
suflul unor arhaice civilizații, iradiat din 
purități montane și aspecte rustice neînti-
nate de efectele nocive ale poluării actuale. 
Aici duhurile pământului se distanțează 
de intonațiile elegiacului pentru a da câștig 
de cauză unei diafane exuberanțe, semn 
de spiritualizare a materiei prin care timpul 
și spațiul se unifică, investindu-le cu patina 
eternității. 

De domeniul prețuirii în durată se 
instaurează și eficientul său devotament 
didactic. Suzana Fântânariu și-a particu-
larizat condiția de dascăl prin competență 
și cuceritoare generozitate, imprimând 
avânt către performanță unor tinere vocații 
creative care au asimilat pozitiv din 
înțeleptele sale îndemnuri formative, surse 
de afirmare pe considerente de autenticitate 
valorică. 

u 

AM DUS-O în grădină pe mama încet, 
umbra mea cu umbra ei, împreună, 

mergând greu spre grădina dinspre Biserica 
Albă. Mama se sprijinea de umbra mea și mă 
durea umbra ei, mă înnegura. Două umbre 
târându-se spre grădina luxuriantă cu zorele 
și iederă încolăcită de cireșul amar. Umbra ei 
învăluind trupul meu. Umbra ei avea mâini. 

Nu văzuse de jumătate de an grădina. 
Murea de dorul ei. Am deschis portiţa, 
umbrele noastre s-au lovit de gardul de 
lemn. Au tresărit, s-au luminat în bătaia 
soarelui. Iată Paradisul! Vom fi doar noi, 
umbrele în grădina neorânduită, fosfores-
centă, plină de viaţă. Umbrele s-au desprins 
de noi, s-au ascuns printre crengi, frunze 
și flori. S-au ascuns de soare. Atunci am 
văzut că mama avea corpul ca în tinereţe, 
fragil, iar mâinile îi erau albe ca niște aripi 
de înger. Mama fără umbră în grădină, în 
plin soare, deasupra creștetului, ca o sfântă, 

cu părul fără voie despletit. Nu se mișca 
pentru că era totuna cu mine. Se rezema 
de trupul meu fără umbră. 

– Uite floarea cucului a șoptit ea sau 
umbra ei, un murmur sfâșietor printre fire-
le subţiri de iarbă.  

Atunci i-am văzut și ochii înlăcrimaţi 
de bucurie și suferinţă. Pleoapele tremurau 
ca două frunze pe apă. Corpul a lunecat 
ușor spre pământ, căutându-l cu aripa pe 

al meu. Am rămas cu trupul ei în braţe în 
grădina umbrelor până a răsărit jumătate 
de lună. Avea corpul fragil, dar greu ca 
pământul și răsuflarea ușoară ca o adiere 
de primăvară.  

Apoi re-întorcerea din grădină... cu stri-
găt de ajutor strivind floarea cucului, ca o 
golgotă, spre patul de suferinţă, căutarea 
umbrelor contopite în întuneric... umbrele 
care ne leagă, rătăcirea...                        u 

Răstimp Suzana Fântânariu

Dor de 
grădină

▶

u  Suzana Fântânariu, Portretul mamei (Maria Fântânariu), desen în creion, Craiova, 1981 

u  Suzana Fântânariu, Autoportret
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DESPRE CONSTANTIN Brâncuși, la fel ca 
despre Mihai Eminescu, românul 

vorbește cu adoraţie, cosmetizând grosier, 
de multe ori, evidenţa documentelor. Iubi-
rile și itinerariul biografic al sculptorului 
au fost mitizate, încă din timpul vieţii și 
trucate de așa-zișii brâncușologi, „după 
ureche”, într-un amestec fabulativ din care 
cu greu cercetătorul mai poate recompune 
realitatea. „Sfântul din Montparnasse” nu 
s-a deplasat pe jos de la București la Paris, 
doar de la München la Langres. Nici vreo 
legătură intimă cu Maria Tănase n-a avut, 
precum susţine abracadabrant, cam ca în 
toate mărturiile, Petre Pandrea, acesta întâl-
nind-o pe cântăreaţă o singură dată, la New 
York, în timpul Expoziţiei Universale din 
1939. 

Dacă în ceea ce-o privește pe Margit 
Pogany avem puţine scrisori, mărturii indi-
recte, circumstanţiale, relaţia afectivă pe 
care Brâncuși a avut-o cu talentata pictoriţă 
a fost de scurtă durată (vara lui 1910-ianua-
rie 1911), înainte de moarte femeia arzân-
du-și toate scrisorile primite de la român, 
corespondenţa cu Vera Moore, pianista 
australiancă ce-i dăruiește un fiu, pe John 
Moore, pe care nu-l va recunoaște nicio-
dată, rămâne încă misterioasă, fiind ţinută, 
din cauze neștiute de noi sub lacăt, la 
Bibliothèque Kandinsky, din cadrul Cen-
trului Pompidou din Paris. Iată de ce edi-
tarea epistolierului dintre sculptorul, ajuns 
la 50 de ani și „Isolda cea Bălaie”, Marthe 
Lebhertz, dansatoarea elveţiancă de 19 ani 
(Brancusi & Marte ou l’histoire d’amour 
entre Tantan et Tonton, Fage Éditions, Lyon, 
2017) se dovedește remarcabilă, deși nu 
modifică datele esenţiale ale biografiei aces-
tuia, dar ne oferă detalii pitorești, intime 
și picante câteodată despre habitudinile lui 
erotice. Marthe e singura femeie pentru 
care artistul a intenţionat să-și pună piros-
triile, achiziţionând, în acest sens, un teren 
pe rue Sauvageot nr. 18. Iar Marthe, aflată 
la Bâle, în Elveţia, la părinţi, se pregătea, 
prin 1927, fără prea mare talent, pentru 
rolul de nevastă, punând varză la murat 
sau tricotând pulovere cam ratate. Istoria 
lor amoroasă, întinsă pe parcursul a doi 
ani, cunoaște ca punct de maximă inten-
sitate perioada când Brâncuși a stat, în 
toamna anului 1926 la New York, pentru 
a-și pregăti el însuși expoziţia de la Brum-

mer’s Galerry. Anterior plecării peste 
ocean, cei doi trec peste inhibiţiile iniţiale 
și au parte, ascunși de ochii celor peste 200 
de amici, de ceea ce Marthe numește „cin-
sprezece zile în cer cu tine”. Secretul unirii 
lor este ţinut atât faţă de familia fetei și a 
onorabilului medic Charles Lebhertz, cât 
și faţă de ceilalţi, convins fiind că ascunzișul 
protejează această dragoste posibilă în Pari-
sul Anilor Nebuni.  

Declaraţiile ardente, promisiunile de 
fidelitate perpetuă, sunt contrabalansate 
de pragmatismul sculptorului care subzistă 
în capitala franceză datorită patronilor săi 
americani. Motiv pentru care dorește să-
și intesifice cunoștinţele de limbă engleză, 
luând chiar ore de la o venerabilă Miss 
Kelly, care-și apostrofa elevul, nu prea june 
nici el, cu apelative de tipul „bad boy” sau 
„stupid boy”, încurajări care n-au putut fi 
suportate de impulsivul oltean. Ajuns la 
New York, constată cu stupoare că nu poate 
expedia bani junei sale secretare, dintr-un 
motiv grozav de terestru: „Înflăcăratul 
îndrăgostit nu știe numele iubitei sale! 
«Printr-o procură, dă-mi numele tău de 
familie. N-am putut să-i fac cecul lui Ton-
ton. Ce istorie! Nu știu cum te numești»”.  

Scrisoarea din 19 noiembrie 1926 relevă 
chinurile, dar și gelozia bărbatului matur, 
care-și reflectă necenzurat, ethno și roman-
tic deopotrivă, angoasele sufletești: „Cre-
zând că te-am pierdut, dragă Tonton, câte-
va zile m-am zvârcolit pe pământ de durere 
și am plâns, și am plâns cum n-am plâns 
vreodată, pentru ca muzele să aibă milă de 
mine și să mă ia sub aripile lor, pentru a 
submina valul de rău. Și ultimele tale două 
scrisori, pline de dragoste și încredere, toate 
veneau tocmai la timp pentru a pune bal-
sam pe inima mea rănită și iată-mă din 
nou urcat în cer cu tine, singura căreia 
inima mea îi este deschisă.” La 10 decem-
brie este dezvăluită dorinţa concretizării, 
sub forma unui tom, a epistolierului lor: 
„În revanșă, scumpa mea dragă, nu vin cu 
mâinile goale de tot, căci muzele m-au 
inspirat să fac o frumoasă copertă pentru 
cartea ta cu scrisorile lui Tantan. Și poate, 
ai vrea să pui de asemenea scrisorile lui 
Tonton și va fi o carte așa frumoasă și ade-
vărată.” Deși mai tânără cu vreo trei dece-
nii, elveţianca provincială se dovedește mai 
bine ancorată în realităţile imediate decât 

corespondentul ei transatlantic: „Am uitat 
să-ți spun: nu face nebunii pentru mine. 
E foarte bine că învăț să conduc, dar nu 
cumpăr nici o mașină. Tu nu știi nici măcar 
unde vei locui la întoarcere și vei avea atâtea 
de făcut, și apoi alte expoziții aiurea, și o 
mașină te va încurca de nici n-ai idee. Tre-
buie un garaj de întreținere și nu vei fi 
niciodată acolo, ca să poți să profiți de ea.” 

Problema atelierului apare constant, fie 
făcând trimitere la proprietarii care-i ridică 
permanent chiria, fie descriind frigul care 
domnește acolo odată cu venirea toamnei. 
Fata intuiește că Brâncuși nu are intenţia 
să se mute dintr-un atelier inconfortabil și 
auster, dar pricepe deopotrivă faptul că nu 
e pregătit pentru rolul de consort. Senti-
mentele se vor estompa de la sine, generate, 
poate, și de desele plecări ale fetei în Elve-
ţia, fără a fi întrerupte definitiv vreodată. 
În 1939 îi trimite cărţi poștale, adresându-
i-se neutru, cu „dragă Maestre” sau „Dragă 
domnule Brâncuși”...  

u 

Critică Daniela Sitar-Tăut 

Tantan şi Tonton
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EXISTĂ O serie de trăsături care par să 
apropie cele două tipuri de spectacol 

– teatrul de marionete și cel al commedia-
ei dell’arte. Cea mai frapantă rămâne, des-
igur, prezența pe scenă a unor tipuri 
umane; într-unul dintre cazuri ele sunt 
interpretate de actori mascați și costumați 
într-un anume chip (stereotip), în timp ce 
în celălalt rolurile revin păpușilor sculptate 
sau modelate cu chipuri și în veșminte ce 
nu se schimbă, rămân aceleași pe tot par-
cursul spectacolului. În ambele cazuri este 
vorba despre spectacole de comedie, tra-
gedia fiind în principiu exclusă din reper-
toriu. Iar trecerea în revistă a trăsăturilor 
pe care le au în comun commedia dell’arte 
și teatrul de păpuși ar putea continua cu 
încă vreo câteva punctări.  

Deocamdată însă rămâne de precizat 
definiția primului tip de spectacol teatral 
invocat. După cum a formulat David Esrig, 
„Prin commedia dell’arte înțelegem teatrul 
de improvizație din Renaștere ...La scurt 
timp după ce, în cea de-a doua jumătate a 
secolului al XVI-lea, commedia dell’ arte 
fusese menționată de istoricii vremii, în 
următorii două sute de ani, pornind din 
Italia, ea s-a răspândit în toată Europa.// 
A cucerit piețele, teatrele, ba chiar și curțile 
regale, și și-a făcut cunoscute pretutindeni 
personajele” (David Esrig, Commedia 
dell’arte: O istorie a spectacolului în imagini, 
București: Nemira, 2016). În ce privește 
teatrul de păpuși, acesta a fost – și încă mai 
este uneori – întemeiat pe același principiu 
al improvizației. Aceasta nu vrea să însem-
ne că nu a avut sau că nu are o canava dra-
matică pe care se desfășoară. Dar, așa cum 
s-a întâmplat și în cadrul teatrului scris de 
Carlo Gozzi – reprezentativ pentru com-
media dell arte –, derularea poveștii (a 
„story”-ului) asigurată de un scenariu scris 
sau memorat, original sau preluat de la alții, 
oral și anonim cel mai adeseori, impro -
vizația survine fie în maniera îmbinării epi-
soadelor „prefabricate” și a redesenării lor, 
fie prin multitudinea de acțiuni, gesturi, 
replici și inițiative coreografice pe care 
artistul mânuitor, inventiv, le iscă, le 
scornește pentru un dialog artistic mai efi-
cient cu publicul de orice vârstă.  

„Numele commedia dell’arte sublinia 
înainte de toate caracterul profesionist al 
acestui teatru și îl deosebea de repre -
zentațiile ocazionale jucate de amatori. 
Această denumire s-a impus abia târziu și 

doar rar o întâlnim înainte de secolul al 
XVIII-lea. Prin reprezentațiile Commedia se 
înțelegea pe atunci teatrul ca atare, iar Arte 
nu desemna ceea ce noi, astăzi, numim 
«artă», ci «meșteșug», lucru făcut cu price-
pere. În perioada clasică a teatrului de 
improvizație (a doua jumătate a secolului 
al XVI-lea și prima jumătate a secolului al 
XVII-lea), se vorbea de Commedia all’im-
proviso, Commedia a soggetto, Commedia 
Maschere sau Commedia di Zanni. Mai târ-
ziu, în Franța, acolo unde, începând din 
secolul al XVII-lea, actorii italieni s-au bucu-
rat de un mare succes, ea se numea Comé-
die italienne; spre deosebire de asta, actorii 
francezi își numeau teatrul lor Comédie 
française, până astăzi, numele teatrului 
național francez” (ibidem, p. 19).  

Câteva cuvinte despre commedia 
dell’arte și unul dintre aporturile sale 
importante. Lucrând cu tipuri umane, și 
nu cu texte atente la psihologii individuale, 
cu reacții tipice fiecărui personaj – aceasta 
i-a adus în fața publicului și i-a consacrat 
„... pe Pantalone de Bisognosi, bătrânul 
negustor din Veneția, cu patima lui ridicolă 
pentru bani și fete, pe Brighella din Ber-
gamo, cu fantezia lui vicleană și brutală, 
pe îndrăgostiți, cu sensibilitatea lor plină 
de emfază, pe servitoare, cu morala ei leje-
ră, pe Capitano, lăudăros și poltron, pe Pul-
cinella, ciudat, înduioșător, pe Arlecchino, 
simpatic, naiv și leneș, până când au deve-
nit, cu toții, personaje proverbiale” (Ibi-
dem) –, commedia dell’arte fie s-a inspirat 
din teatrul de marionete tradițional, fie l-
a inspirat pe acesta. În orice caz, a conceput 
personajul teatral în aceeași manieră, asi-
gurându-i un repertoriu de caracteristici 
fizice, psihice și de acțiune. Tipizate, acestea 

au înfățișat, în ambele forme de spectacole 
teatrale (desigur, în fiecare în felul său pro-
priu) identități cu ușurință recognoscibile.  

M. Bahtin (1940) socotea că „... litera-
tura parodică a carnavalului, atât de amplă 
și atât de variată, toate aceste forme și 
posibilități de exprimare au, în ciuda mul-
titudinii lor, un stil unitar și alcătuiesc mici 
și foarte mici unitați ale culturii râsului în 
popor, în special ale indivizibilei culturi a 
carnavalului” (ibidem). Fără îndoială, 
marele explorator rus al carnavalului avea 
dreptate. Într-un astfel de creuzet al veseliei 
populare au fost experimentate și testate 
formele cele mai variate ale artei specta-
colului comic și satiric, cel care servea cel 
mai bine eliberre de zăgazuri interiore, 
răbufnirea, explozia socială pașnică, dar 
vie și dinamică, ce marca ieșirea de sub 
constrângerile ierarhice societale și reli-
gioase, ba chiar și de sub presiunea forme-
lor culturale acceptate și normate.  

În această ambianță magmatică, dar 
foarte favorabilă dezlănțuirilor creative, 
competiției imaginației și a performanțelor 
actoricești, s-au profilat și s-au exprimat 
felurite arte ale spectacolului: unele au pre-
supus performanțe individuale (one man 
show, one woman show în interpretare mas-
culină, dar cu deghizare; mânuire solo 
păpușă sau păpuși) teatrul popular occi-
dental cu actori întruchipând personaje, 
dar și forme diverse de teatru cu păpuși, 
de la pupi siciliani la marionete și bibabo 
(păpuși montate pe degetele mâinii).  

u 

Commedia dell’arte și teatrul de păpuși 
Critică Amalia Lumei

RAFT
Pandemicon. Povestiri pentru sfârșitul lumii  
București: 
Ed. Crime Scene, 2020. 
Culegerea de povestiri detectiviste Pandemicon a 
fost scrisă în perioada izolării datorate pandemiei 
actuale, pe durata primăverii 2020. Ea are, de aceea, 
rosturile unei evaluări a crizei din perspectiva auto-
rilor genului, este un manifest de grup, afirmând ati-
tudinea profesioniștilor genului în frunte cu George 
Arion, patriarhul eșalonului, și vorbește despre 
impactul nefericitelor împrejurări asupra României 
actual. De neratat!
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DAR PETRACHE își amintea de altele, din 
vremea când mai fusese la oraș, cu 

ani buni în urmă, ce e drept, și îndurase 
foamea. Fusese chemat de niște oameni de 
la partid. Oamenii ăștia îl cam înfricoșau 
și s-a dus. Că doar partidul e în toate, în 
cele ce sunt și-n cele ce mâine vor râde la 
soare... și-n oala de noapte. L-au chemat 
pentru reprofilare profesională. Să-și 
schimbe meseria, pentru că ţara nu mai 
avea nevoie de ciobani. Sau, mă rog, ar fi 
avut, dar era sub demnitatea unui om să 
fie cioban, când proletariatul se afla la pute-
re. Ce nobil suna „strungar”. Sau „frezor”. 
Și strungar doreau să-l facă pe bădia Petra-
che. N-a prea cârâit el, ba de frică, ba pen-
tru că s-a gândit, în sinea lui largă, că 
„strungar” e un cuvânt ce vine de la „strun-
gă” și va fi mai departe tot cu oile lui. Că 
doar la oi se pricepea și le cunoștea. Uneori 
le visa când dormea, dar nu visa chiar oile, 
le visa doar ochii. Ochii oilor moletau prin 
văzduh și aveau pleoape cu gene. Erau des-
tul de feminini. Câte-un ochi de ăsta aproa-
pe bovin, deși era ovin, se apropia de bădia 
Petrache și-l privea insistent, de parcă ar 
fi fost ceva nemaivăzut. Iar el acum să înve-
ţe altă meserie? L-au cazat, cu alţi ciobani, 
într-un cămin ce stătuse o vreme părăsit 
și, după ce l-au renovat, mirosea încă a 
fecale umane. Căcărezele oilor nu aveau 
cine știe ce miros și, oricum, bădia era 
învăţat cu ele. Dar rahatul uman pute de-
ţi ia nasul din loc și e cu atât mai rău cu 
cât se învechește. Și aici era vorba de rahat 
vechi, impregnat în pereţi, în tavan, în 
podele. Bădia, mai să-și dea maţele afară 
de plăcere. Făcuseră într-un capăt de hol 
și-un uscător și o bucătărie. Dar ce să usuci 

în uscător? Că doar nu-ţi speli bunda, ca 
să scoţi din ea mirosul de oaie. Iar în bucă-
tărie ce să gătești? Pâinea era pe cartelă, 
zahărul era pe cartelă, uleiul era pe cartelă, 
salamul era raţionalizat. Bădia nu avea car-
telă și nu intra la raţii. Să te ţii foame! A 
îndurat sireacul Petrache de foame câteva 
săptămâni, dar într-o zi a dat norocul peste 
el. Călcase dimineaţa în rahat, când a cer-
cetat partea nerenovată a căminului, iar 
rahatul călcat, nu se știe dacă poartă noroc, 
cum se spune, dar îţi anunţă o izbândă, 
orișicât. Și așa a izbândit Petrache să cum-
pere un salam din soia, după o coadă cât 
un pelerinaj la Ierusalim, pas cu pas. A 
izbândit, dar n-a fost izbăvit. Când a tăiat 
salamul, a curs din înveliș un fel de zeamă 
și niște bucăţi de nu știu ce. Niște fragmen-
te de dracul știe ce! În altă zi a intrat în alt 
magazin, un aprozar, și-a văzut pe un raft 
un borcan. Era un borcan cu tocană de 
legume, cine știe cum scăpat de foamea 
naţională. Era tot ce exista pe rafturi și în 
galantare. Un borcan cu tocană de legume. 
Nu, nu părea deloc stingher, dimpotrivă, 
exprima demnitate, dar parcă mai degrabă 
semeţie. Parcă trona. Dar bine că în acea 
pustietate, după galantare se aflau cinci 
vânzătoare. Halate albe, tinere, ochioase și 
oacheșe. I-au plăcut lui Petrache, că doar 
iubea femeile. Dar, grijuliu cu sănătatea sa, 
a întrebat: 

– Duduiţelor, borcanul acela nu e 
cumva expirat? 

Fetele s-au încruntat la el de parcă vor-
bise de satana în biserică și una dintre ele 
s-a dus pe-o ușă și s-a întors, tot pe ușa 
aceea, cu șeful de magazin. Era un om 
uriaș, cum nu mai văzuse Petrache, și cu 

o burtă așa mare, încât ar fi încăput în ea 
cetatea Vavilonului. Șeful și-a pus burta pe 
tejghea și, oricât de mare tejgheaua, burta 
tot se revărsa peste marginile ei.  

– Tovarășul, spuse fata, arătând spre 
Petrache, a cerut borcanul de tocană, ca să 
vadă dacă nu e expirat.  

Petrache se făcu mai mic decât era de 
teama acelui uriaș și fu gata să cadă în 
genunchi și să se roage lui. Dar omul plecă 
în camera din spate și Petrache îl auzi vor-
bind. Vorbea la telefon. Pe dată au apărut 
doi zdrahoni în aprozar, ce i-au amintit de 
aceia ce l-au pus să semneze și, pentru că 
nu știa să scrie, l-au izbit cu gura de muchia 
mesei, schilăvindu-l. Cum alţi dinţi nu-ţi 
mai cresc când îi rupi, a rămas Petrache 
sâsâit. Și îndată zdrahonii l-au luat la între-
bări și la afurisit.  

– Dar bine, moșule, noi te chemăm să 
te reprofilezi în meserie, ca să fii util socie-
tăţii, partidul are grijă de dumneata și-o să 
capeţi salariu, să ai ce pune pe masă și să 
te înţolești ca un tovarăș cu șapcă proletară, 
elegant și curat, iar dumneata te răzvrătești? 
Cum adică să întrebi dacă borcanul este 
expirat, ce, noi, în comerţul socialist, vin-
dem produse stricate?  

Petrache vru să fie împăciuitor și spuse: 
– Apoi nici de unde alege nu aveam. 

Așa că iau borcanul și plec.  
– Cam târziu ţi-a venit mintea la cap, 

i-a spus un zdrahon. 
Și l-au luat, l-au împins într-o mașină, 

l-au dus pe niște bulevarde și străzi întor-
tocheate și l-au închis într-un beci, unde 
l-au bătut trei zile, după care l-au trimis 
acasă, în Scăeni, pe jos, că nu merita bilet 
de tren și i-au spus: 

– Dacă agiţi oamenii, așa păţești! Tot 
cioban o să rămâi, să stai la coada și câcă-
reaza oilor.  

Dar Petrache fu fericit de această tur-
nură a destinului său. Pentru că oare ce 
altă mai frumoasă meserie e pe lume decât 
pășunatul oilor și ce alt drum mai cu folos 
decât drumul transhumanţei mioritice? 
Așa scăpase de oraș, dar își amintea și 
acum de acel vânzător enorm cât leul-de-
mare! Îl numise în gând „vânzătorul-zeu”. 
Stăteau oamenii la cozi și se ploconeau în 
faţa lui. Ehei, își spuse Petrache, vânzătorii 
erau pe atunci zeii noștri! 

u 

Creioane colorate Dan Perşa

(Vânzătorul-zeu)
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PROBLEMA DIFERENȚEI dintre felul cum 
oamenii și Inteligența Artificială per-

cep imaginile a devenit foarte actuală în 
toamna lui 2019. Inteligența Artificială e 
un termen care se referă la acele programe 
de computer care permit simularea capa -
cităților umane, grație unor algoritmi. Ast-
fel de programe pot învăța singure pornind 
de la exemplele care li se dau. Una dintre 
formele spectaculoase ale Inteligenței Arti-
ficiale este deep learning, care se bazează 
chiar pe neuroni artificiali a căror stratifi-
care și organizare este inspirată de creierul 
uman. Astfel de programe sunt capabile să 
recunoască sunete și imagini. „Modul în 
care mintea umană, sis-
temul vizual uman, în -
țelege forma este un 
mister care a intrigat 
oamenii de multe ge -
nerații, în parte pentru 
că este atât de intuitiv 
și totuși este foarte difi-
cil de programat”, spu-
nea Jacob Feldman, 
profesor de psihologie 
la Universitatea Rut-
gers. 

Într-adevăr, cerce-
tătorii au testat de câtă-
va vreme capacitatea de 
recunoaștere a imagi-
nilor de către mașinile 
inteligente, fie pe baza 
pixelilor, fie pe baza 
rețelelor neuronale din 
sistemele bazate pe inte ligență artificială. 
Problema nu este aceea că Inteligența Arti-
ficială nu poate identifica imaginea emble-
matică, definitorie ca un concept, a unui 
obiect. Nici aceea că nu poate identifica 
imagini oferite din diferite perspective asu-
pra aceluiași obiect atunci când se mișcă 
în jurul lui, integrând spațial imaginea cu 
mișcarea: dacă se mișcă în jurul aceluiași 
autobuz, Inteligența Artificială poate iden-
tifica imaginea, recunoscând identitatea 
obiectului cu toată diferența dintre imagi-
nile oferite de diferite perspective. (Și am 
putea îndrăzni să comparăm, cum s-a și 
făcut, spre oroarea fenomenologilor pro-
babil, cu „intuiția eidetică” această capa-
citate a Inteligenței Artificiale.) Dar dacă 
primește imagini diferite și discontinue 
spațial și temporal ale aceluiași obiect – un 
autobuz răsturnat cu roțile în sus sau un 

autobuz culcat pe o parte – va crede că sunt 
obiecte cu totul diferite: plug de zăpadă, 
mașină de gunoi etc.; tot așa cum va crede 
că un ceainic cu o suprafață vălurită și cu 
un design după modelul mingilor de golf 
e o minge de golf; sau că imaginea unei 
fețe umane cu câțiva pixeli schimbați este 
un cu totul alt obiect. 

Cercetătorii de la Emory University, 
conduși de psihologul Stella Lourenco, au 
afirmat într-un text din luna iunie a 
aceluiaș an (2019) că oamenii nu evaluează 
un obiect ca un computer care procesează 
pixeli, ci se bazează pe un schelet intern 
imaginat. Oamenii recunosc obiecte prin 

vizualizarea unor astfel de „schelete” ale 
lor.  Dar James Elder, profesor la Univer-
sitatea York din Toronto, specialist în com-
pararea felului cum omul și computerul 
percep imaginile, are o obiecție pertinentă 
în ceea ce privește importanța scheletelor 
pentru modelarea și percepția obiectului: 
„nu putem răspunde cu adevărat la această 
întrebare doar privind percepția formelor 
generate de schelet. Deoarece, evident, într-
o lume a formelor generate de schelet, 
scheletele sunt destul de importante, deoa-
rece pe acestă cale au fost create acele 
forme”; adică oamenii pot intui formele 
care guvernează configurațiile imaginilor 
obiectelor grație capacității de a ghici în 
ele intențiile altor oameni, care au făcut 
acele obiecte sau imagini. 

Prin urmare, deși Inteligența Artificială 
poate identifica imagini, nu le poate în -

țelege așa cum o face inteligența umană, 
omul. Această abilitate, care poate explica 
ciudățenia identificărilor greșite pe care le 
fac mașinile inteligente, credem că dife -
rențiază esențial oamenii de Inteligența 
Artificială și ea merită aprofundată. Ea 
repetă la un alt nivel problema la care a 
răspuns Searle în 1980 când Shank a pre-
tins că programul computerului poate 
simula capacitatea umană de a înțelege 
povestirile și că poate oferi răspunsuri la 
întrebările despre ce se petrece în povestire. 
Răspunsul lui Searle de atunci rămâne unul 
adecvat: „o Inteligență Artificială puternică 
nu are prea multe de spus despre gândire, 

deoarece nu este vorba 
despre mașini, ci des-
pre programe și niciun 
program în sine nu este 
suficient pentru gândi-
re”. El a imaginat atunci 
un experiment mental 
interesant: camera chi-
neză. Într-o cameră 
izolată se află o persoa-
nă de limbă engleză cu 
o carte de reguli care 
pun în legătură un set 
de simboluri chinezești 
cu altul. Un set de 
întrebări scrise în chi-
neză este introdus 
printr-o fereastră, iar 
persoana care nu știe 
chineză le oferă o serie 
de răspunsuri. Cuiva 

din afara camerei i se poate părea că per-
soana poate înțelege și oferi răspunsuri în 
limba chineză, dar această aparență este, 
de fapt, falsă. 

Problema înțelegerii imaginilor de către 
Inteligența Artificială este similară, dar un 
pic mai complexă. Aș vrea să încerc să dis-
cut și să rezolv problema în termenii filo-
sofiei continentale, care îmi sunt mai la 
îndemână. Dar, ca să putem înțelege și 
aprofunda această problemă, trebuie să 
recurgem la surse din filosofia americană 
și să începem prin a pune problema imagi-
nii ca semn.  

u 

Stilistică existențială Aurel Codoban 

Omul, Inteligența Artificială și imaginile

u Foto: Amalia Lumei



26 ◆ A V A L O N

APROAPE O jumătate de secol, de-a lun-
gul celei mai mari părţi a vieţii sale 

profesionale, Friedrich Perls s-a aflat în 
conflict cu establishment-ul psihiatric și 
psihologic. El a avansat fără compromisuri 
în propria sa direcţie, ceea ce a implicat 
adesea bătălii cu reprezentanţii unor con-
cepţii mai convenţionale. În ultimii câţiva 
ani, însă, Perls și psihoterapia sa gestaltistă 
au ajuns să se armonizeze cu un segment 
tot mai amplu al teoriei și practicii profe-
sionale privind sănătatea mentală. Schim-
barea s-a produs nu pentru că Perls și-a 
modificat poziţia, deși opera sa a suferit 
unele transformări, ci pentru că orientările 
și conceptele domeniului s-au mutat mai 
aproape de el și de opera sa. 

Conflictul lui Perls cu ordinea existentă 
conţine seminţele propriei teorii a schim-
bării. El nu a delimitat explicit această teo-
rie, dar ea subîntinde mare parte a operei 
sale și este implicată în practicarea tehni-
cilor gestaltiste. O voi numi teoria para-
doxală a schimbării, din motive care vor 
deveni evidente. Spus pe scurt, este aceasta: 
că schimbarea survine când cineva devine 
ceea ce este, nu când încearcă să devină ce 
nu este. Schimbarea nu are loc printr-o 
încercare coercitivă, făcută de individ sau 
de o altă persoană, de a-l schimba, ci are 
loc dacă cineva își dedică timpul și efor-
turile pentru a fi ceea ce este – pentru a fi 
pe deplin investit în poziţiile sale curente. 
Respingând rolul de agent al schimbării, 
facem posibilă schimbarea ordonată și 
semnificativă. 

Psihoterapeutul gestaltist respinge rolul 
de „schimbător”, căci strategia sa este să 
încurajeze, ba chiar să insiste ca, pacientul 
să fie unde și ce este el. El crede că schim-
barea nu are loc prin „încercare”, coerciţie 
ori persuasiune, prin insight, interpretare 
sau orice alte asemenea mijloace. Schim-
barea poate surveni, mai degrabă, când 
pacientul abandonează, măcar pentru 

moment, ceea ce i-ar plăcea să devină și 
când încearcă să fie ceea ce este. Premisa 
este că o persoană trebuie să stea într-un 
singur loc pentru a avea o bază suficientă 
de mișcare și că este dificil sau imposibil 
să te miști fără acea bază. 

Persoana care caută schimbarea venind 
la terapie se află în conflict cu cel puţin 
două facţiuni intrapsihice beligerante. Ea 
pendulează constant între ceea ce (ea) „ar 
trebui să fie” și ceea ce crede că (ea) „este”, 
neidentificându-se vreodată pe deplin cu 
niciuna. Terapeutul gestaltist îi cere per-
soanei să se investească pe deplin în rolurile 
sale, unul câte unul. Indiferent cu ce rol 
începe, pacientul comută curând pe un 
altul. În replică, terapeutul gestaltist îi soli-
cită pur și simplu să fie ceea ce este pacien-
tul în acel moment. 

Pacientul vine la terapeut pentru că 
dorește să fie schimbat. Multe psihoterapii 
acceptă asta ca pe un obiectiv legitim și 
încep prin diverse mijloace să încerce să-
l schimbe pe client, stabilind ceea ce Perls 
numește dihotomia „câine dominant/ câine 
dominat”. Un terapeut care caută să ajute 
un pacient a părăsit poziţia egalitară și a 
deveni expertul cunoscător, pacientul 
jucând rolul persoanei neajutorate – și 
totuși, scopul său este acela ca el și pacien-
tul să devină egali. Psihoterapeutul gestal-
tist crede că dihotomia câine dominant/ 
câine dominat există deja înăuntul pacien-
tului, o parte încercând să o schimbe pe 
cealaltă, și că terapeutul trebuie să evite 
faptul de a fi închis într-unul din aceste 
roluri. El caută să ocolească această cap-
cană încurajându-l pe pacient să le accepte 
pe ambele, unul câte unul, ca fiind ale sale. 

Prin contrast, psihanalistul utilizează 
dispozitive precum visele, liberele asociaţii, 
transferul și interpretarea pentru a dobândi 
un insight care, la rându-i, poate provoca 
schimbarea. Terapeutul behaviorist răsplă-
tește și pedepsește comportamentul pentru 

a-l modifica. Terapeutul gestaltist crede în 
încurajarea pacientului de a intra și de a 
deveni orice va fi experiind pemoment. 
Crede, alături de Proust, că „Pentru a tămă-
dui o suferinţă, ea trebuie experiată pe 
deplin”. 

Terapeutul gestaltist mai consideră și 
că starea naturală a omului este aceea de 
fiinţă unică, întreagă – nu fragmentată în 
două sau mai multe părţi opuse. În starea 
naturală, există schimbare constantă, bazată 
pe tranzacţia dinamică dintre sine și 
mediul înconjurător. 

Kardiner a observat că, pe parcursul 
dezvoltării teoriei sale structurale a meca-
nismelor de apărare, Freud a preschimbat 
procesele în structuri (de pildă, negarea 
[denying] în negaţie [denial]). Psihotera-
peutul gestaltist vede, în schimb, schim-
barea ca pe o posibilitate abia în situaţia 
inversă, adică atunci când structurile sunt 
transformate în procese. Când survine asta, 
persoana devine deschisă la interschimbare 
participativă în raport cu ambientul. 

Dacă niște EUri alienate, fragmentare 
ale unui individ adoptă roluri separate, 
compartimentate, terapeutul gestaltist încu-
rajează comunicarea dintre roluri; de fapt, 
le poate cere să vorbească unul cu altul. 
Dacă pacientul obiectează la asta sau indică 
un blocaj, terapeutul îi solicită pur și simplu 
să se investească pe deplin în obiecţie sau 
în blocaj. Experienţa a arătat că, atunci 
când pacientul se identifică cu fragmentele 
alienate, integrarea se chiar produce. Astfel, 
abia prin a fi ceea ce este – în mod deplin 
– poate deveni persoana altceva. 

Terapeutul însuși este cineva care nu 
caută schimbarea, ci doar să fie cine este. 
Eforturile pacientului de a-l potrivi pe tera-
peut într-unul dintre stereotipurile sale cu 
privire la oameni, precum cel de ajutor  sau 
de câine dominant, creează conflict între 
ei. Punctul final este atins atunci când fie-
care poate fi el însuși, menţinând, totodată, 

Eseu Arnold Beisser

Teoria paradoxală a schimbării
Arnold R. Beisser (1925 – 1991) a 

fost profesor de psihiatrie la Universi-
tatea din California, Los Angeles, și elev 
al lui Friedrich Perls, fondatorul psiho-
terapiei gestaltiste. Tenisman cu perfor-
manţe la nivel naţional și chirurg aspi-
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Graceful Passage: Notes on the Freedom 
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statutul unui veritabil „clasic”, fiind unul 
dintre cele mai citate în publicaţiile psi-
hoterapeuţilor gestaltiști. 
 



un contact intim cu celălalt. Terapeutul 
este, de asemenea, împins spre schimbare 
în timp ce caută să fie el însuși cu o altă 
persoană. Acest tip de interacţiune mutuală 
duce la posibilitatea ca terapeutul să fie cel 
mai eficient când se schimbă cel mai mult, 
căci, atunci când este deschis la schimbare, 
va avea, probabil, cel mai mare impact asu-
pra pacientului său. 

Oare ce s-a petrecut în ultimii cincizeci 
de ani pentru a face această teorie a schim-
bării, implicită în opera lui Perls, accepta-
bilă, curentă și valoroasă? Nu asumpţiile 
lui Perls s-au schimbat, ci societatea. Pentru 
întâia oară în istoria omenirii, lungimea 
vieţii individuale este mai mare decât lun-
gimea timpului necesar pentru ca schim-
barea socio-culturală majoră să aibă loc. 
Mai mult, repeziciunea cu care survine 
această schimbare este vertiginoasă. 

Acele psihoterapii care se îndreaptă spre 
trecut sau spre istoria individuală fac asta 
în lumina presupoziţiei că, dacă un individ 
rezolvă o dată problemele din jurul unui 
eveniment personal traumatic (de obicei, 
în prima sau a doua copilărie), el va fi pre-
gătit pentru totdeauna să aibă de a face cu 
lume; căci lumea este considerată o ordine 
stabilă. Astăzi, însă, problema devine aceea 
de a discerne unde se plasează persoana 
în relaţie cu o societate în schimbare. Con-
fruntat cu un sistem pluralist, multifaţetat, 
schimbător, individul este lăsat în seama 
propriilor dispozitive pentru a găsi stabi-
litate. El trebuie să facă asta printr-o abor-
dare care-i permite să se miște dinamic și 
flexibil odată cu vremurile, menţinând, 

totodată, un giroscop central care să-l 
călăuzească. El nu mai poate face așa ceva 
cu ideologiile, care au devenit desuete, ci 
trebuie să o facă printr-o teorie a schim-
bării, fie ea explicită sau implicită. Ţelul 
psihoterapiei devine nu atât acela de a-i 
dezvolta pacientului un caracter bun, fix, 
ci mai curând acela de a-l face capabil să 
se miște în pas cu vremurile, reţinând o 
oarecare stabilitate individuală. 

În plus faţă de schimbarea socială, care 
a aliniat nevoile contemporane cu a sa teo-
rie a schimbării, încăpăţânarea lui Perls și 
refuzul lui de a fi ceea ce nu era i-au permis 
să fie pregătit pentru societate când ea a 
fost pregătită pentru el. Perls a trebuit să 
fie ceea ce era în pofida, sau poate chiar 
din cauza, opoziţiei din partea societăţii. 
Totuși, în timpul vieţii sale, a devenit inte-
grat cu multe dintre forţele profesionale 
din câmpul său în același fel în care indi-
vidul poate deveni integrat cu părţi alienate 
din el însuși prin psihoterapia eficientă. 

În psihiatrie, domeniul de preocupări 
s-a extins acum dincolo de individ, căci a 
devenit vizibil că problema cea mai arză-
toare pentru noi este dezvoltarea unei 
societăţi care îl susţine pe individ în indi-
vidualitatea sa. Cred că aceeași teorie a 
schimbării, schiţată aici, este aplicată și sis-
temelor sociale, că schimbarea ordonată 
din cadrul sistemelor sociale se îndreaptă 
în direcţia integrării și holismului; mai 
mult, că agentul schimbării sociale are ca 
funcţie majoră aceea de a lucra cu și într-
o organizaţie, astfel încât să se poată schim-
ba în conformitate cu echilibrul dinamic 

schimbător atât înăuntrul, cât și în afara 
organizaţiei. Aceasta presupune ca sistemul 
să devină conștient de fragmentele alienate 
dinăuntru și din afară, așa încât să le poată 
aduce în cadrul principalelor activităţi 
funcţionale, prin procese similare cu iden-
tificarea în cazul individului. Întâi, e o con-
știentizare în cadrul sistemului că există 
un fragment alienat; apoi, acel fragment 
este acceptat ca o prelungire legitimă a unei 
nevoi funcţionale, care este, după aceea, 
explicit și deliberat mobilizată și întărită, 
pentru a opera ca o forţă explicită. Aceasta, 
la rându-i, duce la comunicarea cu alte sub-
sisteme și facilitează o dezvoltare integrată, 
armonioasă a întregului sistem. 

Dat fiind că schimbarea accelerează cu 
o rată exponenţială, este crucial pentru 
supravieţuirea omenirii să se descopere o 
metodă ordonată a schimbării sociale. Teo-
ria schimbării propusă aici își are rădăcinile 
în psihoterapie. A fost dezvoltată ca rezultat 
al relaţiilor terapeutice diadice. Dar se suge-
rează că aceleași principii sunt relevante și 
pentru schimbarea socială, că procesul de 
schimbare individuală nu este decât un 
microcosm al procesului de schimbare 
socială. Elementele disparate, neintegrate, 
beligerante prezintă o ameninţare majoră 
pentrun societate, ca și pentru individ. 
Compartimentarea oamenilor vârstnici 
faţă de cei tineri, a celor bogaţi faţă de cei 
săraci, a celor negri faţă de cei albi, a oame-
nilor cu facultate faţă de oamenii de ser-
viciu etc., fiecare separat de ceilalţi prin 
hiatusuri generaţionale, geografice sau 
sociale, este o ameninţare pentru supra-
vieţuirea speciei. Trebuie să găsim căi de 
a relaţiona aceste fragmente compartimen-
tate unele cu altele, ca niveluri ale unui sis-
tem de sisteme participativ, integrat. 

Teoria paradoxală a schimbării sociale 
propusă aici se bazează pe strategiile dez-
voltate de Perls în psihoterapia sa gestal-
tistă. Ele sunt aplicabile, în opinia prezen-
tului autor, la organizarea comunităţii, la 
dezvoltarea comunitară și la alte procese 
de schimbare conforme cu ancadratura 
politică democratică. 

u 
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AVEAM DE mult în plan, eu cu partenera 
mea, să ne luăm biciclete, să fim 

activi, în aer liber. Zis și făcut. A mea e, 
sau mai bine zis era, colorată frumos în 
roșu și negru, fără nicio altă legătură cu 
Stendhal. Și nu era scumpă, dar avea toate 
cele necesare unei bune funcționări. 

Ne simțeam bine și liberi pedalând 
până în parc, prin parcul frumos și înapoi. 
You know how they say, couples that sweat 
together, stay together. Le legam împreună 
în casa scării blocului, pe un balcon care 
are chiar și ușă termopan, dar care nu se 
închide cu cheia. Vizibile din exterior, din 
blocul de vizavi sau chiar din parcul de jos, 
dacă ai ochi buni.Ocazional, mai verificam 
prezența lor. 

Într-o nu atât de bună zi, am constatat 
lipsa bicicletei mele. Mi-a venit greu să-mi 
cred ochilor. Hoțul o lăsase pe a partenerei 
și lanțul tăiat care le ținea legate de grilajul 
balconului.  

Am încercat să fac haz de necaz când 
am sunat-o pe D. să-i dau vestea proastă. 

–Nu cred că e foarte măgulitor faptul 
că pe a mea a luat-o și pe a ta a lăsat-o...  

– E foarte bine așa, râse D.  
Am sunat la Poliție. Mi-au spus să vin 

la secția de care aparțin să depun o plân-
gere.Nu mi s-a părut foarte logic, drept 
care am apelat la un amic din Poliție, care 
mi-a zis să sun înapoi să le spun că a zis el 
că sunt niște „bulangii”. Mi-am imaginat 
cum ar fi să sun înapoi, să le zic că tocmai 
am sunat și revin acum să le transmit ce 
mi s-a sugerat. 

Amicul, care părea clar ocupat, și-a rupt 
din timpul său și mi-a zis: – Știi ceva? Vin eu. 

În scurtă vreme, o mașină cu patru 
polițiști a sosit la bloc. 

I-am așteptat și i-am condus la etajul cu 
pricina. Erau echipați profesional, inclusiv 
cu trusa criminalistică. Au lucrat super profi. 
Mi-au luat mie amprentele, pentru a le exclu-
de. Sistemul arhaic, cu cerneală albastră. 

Mi-au cerut permisiunea să păstreze 
corpul delict: lanțul tăiat. L-au introdus 
într-o pungă de plastic, au sigilat-o și m-
au pus să semnez. Mi-au spus să mă uit pe 
camerele de luat vederi de la intrarea în 
bloc, și sigur o voi găsi, pe ea și pe autorul 
josnicului furt. La plecare, unul mi-a șoptit: 
– Du-te mâine în Oser, și o găsești acolo. 

În gândul meu mi-am zis: – Da’ mergeți 
voi! 

A doua zi a burnițat... Nu aveam, ori-
cum, niciun chef. 

Am vorbit cu administratorul blocului 
să-mi dea acces în cămăruța rece, înghe-
suită și întunecoasă unde locuiesc cele câte-
va monitoare și un hard-drive ancestral, 
care alcătuiesc core-ul sistemului de supra-
veghere video al blocului.Toată seara fri-
guroasă ne-am petrecut-o cu D. dând 
reverse și review suprasolicitatului și bătrâ-
nului hard-drive. Intervalul în care căutam 
l-am stabilit în ultimele trei zile, nu mai 
știu pe ce criteriu.Camera se autoactiva și 
începea să filmeze doar când detecta 
mișcare, respectiv când se aprindea lumina 
în hol; în rest, absolut întuneric. Căutarea 
era deci secvențială – din aproape în aproa-
pe – stilul arhaic, din nou. 

La un moment dat, după ore de aștep -
tare, se aprinde lumina, se activează filma-
rea, se deschide ușa blocului și văd un indi-
vid cu o bicicletă intrând, nu ieșind.Simplă 
coincidență – nu era hoțul. După câteva 
ore, ne-am lăsat păgubași, urmând să con-
tinuăm plictisitoarea activitate a doua zi. 

Seara, la culcare, câteva întrebări simpliste, 
născute în mod natural, îmi încolțiră în 
minte. 

De ce eu? Pe ce criteriu mi-a ales bici-
cleta, în condițiile în care mai erau (și mai 
sunt) multe altele legate pe scara blocului, 
în mastodontul de 11 etaje? De ce a luat-
o doar pe a mea, și a lăsat-o pe a lui D.? De 
ce a riscat, văzând că sunt camere? O fi 
vreun profesionist, de avea asupra lui și 
„gura de lup” sau măcar o sculă cu care a 
tăiat lanțul? Oare nu e cumva un vecin sau 
cineva din bloc, în cazul ăsta, care nu tre-
buie să iasă cu ea prin fața camerelor, dacă 
o ascunde în apartamentul său? 

Apoi întrebările au trecut la următorul 
nivel de abstractizare, devenind ceva mai 
complexe: O fi vreun mod (nu foarte) sub-
til al universului de a-mi transmite ceva? 
Poate am deja prea multe? Să am mai mare 
grijă de lucrurile pe care le am? „Îți iau 
acum un obiect îndrăgit, dar ușor de înlo-
cuit vs. ceva imposibil de înlocuit, ca o per-
soană dragă și apropiată?” O lecție? Să nu 
(mai) cred că sunt cumva un păgubos, un 
păgubit, o victimă, o țintă? Hmmm... 

Am adormit târziu, cu decizia luată de 
a înlocui bicicleta. Poate cu una identică. 

Toate bune și frumoase, dar problemele 
mele au început când, în somn, am visat 
căutarea în continuare pe monitoare. Și, la 
un moment dat, s-a produs nedorita și 
neașteptata fisură în real. M-am recunoscut 
cu greu... mai precis n-am vrut să-mi cred 
ochilor când m-am văzut pe MINE însumi 
pe monitor... ieșind cu bicicleta mea, noap-
tea, pe ușa blocului... apoi, ca prin ceață, 
mi-am amintit că mă văd tăind lanțul cu 
care erau legate și furându-mi bicicleta...c 
a într-o nefericită experiență extracorpo-
rală.... eram tot eu... dar uitându-mă la 
mine dinafară. Retrospective MINDFUCK 
REGRESSION.  

În scurtă vreme, visul meu s-a trans-
format într-un coșmar. Se făcea că a sunat 
telefonul. Era șeful secției de poliție. – Dle 
Claudiu, sunteți invitat la o discuție la 
secție. – Mi-ați găsit bicicleta? – Nu, dar 
totuși trebuie neapărat să ne vedem. Marți 
la ora 10 este bine? – Ce se întâmplă dacă 
nu mă prezint? – Veți fi pus oficial sub acu-
zare. – Pentru ce?!??!? – Pentru furtul bici-
cletei și inducerea în eroare a organelor 
judiciare.  

M-am trezit asudat, epuizat și terminat. 
Degetele îmi erau – și mi-au mai fost multă 
vreme – albastre, în ciuda spălărilor repe-
tate cu peria de rădăcini.  

u 
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LULU DE Frank Wedekind regizată de 
Eszeny Enikö, director al Vigszinház  

din Budapesta a fost prima premieră a sta-
giunii 2019-2020 la Teatrul Maghiar de Stat 
din Cluj și a avut loc în 6 septembrie 2019. 

Helmuth Stürmer  a conceput un decor 
compus din panouri culisante pe care apare 
schițat un corp de femeie. Un tavan glisant, 
scări continuate cu pasarele pe care perso-
najele circulă în anumite momente ale pie-
sei și o canapea la mijloc completează 
spațiul de joc de un minunat rafinament.  

Prologul este rostit de bărbații actori, 
care apar pe toate culoarele sălii de spec-
tacol. Dr. Groll – interpretat de Orbán Atti-
la în nota unui burghez bine îmbrăcat, bine 
așezat în poziția socială pe care cu onor o 
reprezintă – coboară pe una din scări, la 
braț cu tînăra și încîntătoarea lui soție, Lulu 
– o fată nevinovată (total fals) cu șosete și 
un costum gri bine ajustat pe talia de vies-
pe. În Lulu, Eva Imre pune la bătaie un 
amplu arsenal de cochetărie și seducție, 
scoțînd la suprafață datele unei senzualități 
agresive, vibrante, care dezvăluie un suflet 
ce nu poate fi îmblînzit, dresat, manipulat. 
În interpretarea ei, Lulu se lasă sedusă de 
tot ceea ce viața poate oferi, oferindu-se, 
la rîndu-i, vieții. Pictorul Schwartz – este 
subjugat din prima clipă de prezența tine-
rei, ținută din scurt de soțul ei. Dar nu doar 
pictorul o urmărește cu priviri aprinse de 
poftă, ci și Franz Schöning și fiul acestuia, 
Alwa. Din ținuta comme il faut, inocentă 

și austeră, Lulu plonjează/trece într-un 
vaporos și indecent compleu din voal care-
l scoate din minți pe pictor (costumele 
create de Pusztai Judit „îmbracă” perfect 
linia rolurilor). Scăpată pentru o clipă de 
sub vigilenta supraveghere a soțului, ea va 
intra, împreună cu Schwartz, în vîrtejul 
unei relații erotice, fatală doctorului Groll. 
El va fi prima victimă.  

Schimbarea de decor are loc rapid, 
printr-o simplă alunecare a panourilor. 
Lulu a devenit soția pictorului, la ușa căruia 

își face apariția un „cerșetor”. Omul, primit 
cu indiferență înciudată de doamna casei, 
nu este nimeni altul decît tatăl ei Schigolch. 
Cu un ochi acoperit de banderolă neagră 
și un costum elaborat, cu vocea mieroasă 
a cerșetorului de bani, Dimény Áron 
reușește o transformare totală, fiind de 
nerecunoscut în rol.  

Întreaga existență a femeii este marcată 
de Franz Schöning, care o ajută să urce 
treaptă cu treaptă scara socială, de la mica 
florăreasă, la fascinanta femeie de lume. În 
interpretarea lui Bács Miklós, personajul 
are eleganța arogantă a omului de lume, 
care picură în urechea pictorului îndrăgos-
tit adevărul despre Mignon-Lolita-Eva, iar 
acesta, neputînd suporta grozăvia, se retra-
ge împleticindu-se în camera alăturată și-
și taie gîtul. Ieșirile din scenă ale actorilor 
sînt însoțite de o reverență, așa încît, Gabor 
Viola – Eduard Scwartz după ce pocnește 
din biciul îmblînzitorului, iese în aplauzele 
asistenței, care au apreciat jocul nuanțat, 
trecerile fine de la starea de îndrăgostit lovit 
de trăsnetul iubirii la aceea de uluială, apoi 
de cădere în abisul neputinței.  

Scena sinuciderii pictorului este dublată 
de accente comice în care Alwa – Farkas 
Loránd, din dorința de senzațional, dorește 
să-l mai vadă încă odată pe sinucigaș, deși 
viziunea îi provocase deja un accentuat 
acces de greață. Amestecul de inocență 
parșivă, curiozitate bolnăvicioasă și, în cele 

Lulu sau feminitatea la superlativ
Scena scrisă Eugenia Sarvari

u Aspect din spectacolul cu piesa Lulu.

u Bogdan Zsolt în Lulu. ▶
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FĂRĂ A se rezuma la un unic domeniu 
al artei, căci e totodată autoarea a nu -

meroase instalații sau happening-uri, Suza-
na Dan este totuși, înainte de toate, asociată 
cu pictura. Una originală, creată prin 
„întâlnirea” multor trăsături postmoderne, 
de la cele care țin de abordarea estetică 
(tușe clare, culori puternice, vii, o carica-
turizare a figurativului care atinge uneori 
un grotesc plin de semnificații), până la 
cele care asigură „materia 
primă” pentru studiile vizuale: 
intertextualitate, ideologie, 
demitizare, folosirea aluzivă a 
teoriilor moderne ș.a.m.d. Atra-
ge însă atenția ex celența Suzanei 
Dan în a-și reda stratificat stările 
emoționale și, evident, a le 
transmite mai departe. Apelând 
la stri dențe, realizate mai ales 
prin discre panța între persona-
jele care, spuneam, pot atinge 
uneori grotescul și fundalurile 
de multe ori idilice, aș spune 
chiar „dulcege” (spre exemplu, 
norii sau frunzișurile de copaci 
din lucrări aduc izbitor cu vata 
de zahăr), artista se apropie 
câteodată foarte mult de margi-
nile kitsch-ului, fără a păși vreo-
dată dincolo de ele. Dimpotrivă, 
aș zice că mai degrabă cultivă 
perfect conștient această tato-
nare proprie cu kitsch-ul, pentru 
a-l transforma într-un simbol al 
derapajelor contemporaneității 
în absurd, derapaje ale căror cri-
tic, evident, își asumă să fie.   

Pentru o exemplificare a 
ceeace am numit mai sus „stra-

tificarea stărilor emo ționale”, m-aș opri la 
seria de picturi intitulată What a Difference 
a Day Made, din 2012, cuprinzând șapte 
lucrări (ele pot fi văzute pe site-ul artistei). 
Descrise pripit, pe observație directă și 
interpretare epidermică, vom găsi în pri-
mele două niște înfățișări brute ale unui 
personaj care trimite la Buddha (într-o 
lucrare apare plângând, cu lacrimi 
șiroindu-i pe întregul corp dezgolit; în cea-

laltă, având trei ochi, hoho tește grotesc), 
în următoarele două vom descoperi un 
dalmațian cu capul tăiat și un pui de urs 
care bea lapte cu biberonul, în alte două 
apare în prim plan doar o mână de copil 
ce ține strâns o jucărie (un personaj uman 
gol, într-o pictură; un pește în cealaltă) și, 
în fine, în cea de-a șaptea, ni se prezintă 
un peisaj în care, din fundal, dar dominând 
totuși autoritar lucrarea, se poate desluși 

statuia unui zeu. Toate acestea, 
în „decorurile” idilice despre 
care aminteam.  

Nu va fi totuși dificil să 
înțelegem că seria este dedi-
cată maternității. Iar confesiu-
nea artistică este una cu un 
impact covârșitor, sinceritatea 
frustă oferind plusul de valoa-
re care echilibrează acel balans 
spre kitsch despre care vor-
beam: vom înțelege trăirile 
maternale sub dominația tota-
lă a stărilor unui copil-zeu 
(acel „Buddha” pomenit mai 
sus), de la „opresiunea” lacri-
milor până la amenințarea 
celui de-al treilea ochi chiar și 
atunci când starea copilului e 
una bună; îl vom vedea, de 
asemenea, dominând autoritar 
fie și cel mai calm moment – 
peisajul; vom înțelege acele 
mâini ferme care strâng jucă-
riile cu tot cu trimiterile lor 
către stări spirituale – omulși 
peștele; și vom ști, după toate 
acestea, că un dalmațian 
decapitatși un pui de urs care 
bea lapte cu biberonul sunt, de 

Emoția pură (și dură): SUZANA DAN

Cronică plastică Lucian Dan Teodorovici 

din urmă, un apetit sexual de nestăpînit 
sînt surprinse și redate cu măiestrie de actor.  

Pe culoarul central – alee de promenadă 
și intrare pentru personaje – își face simțită 
prezența contesa Marta Geschwitz – Imola 
Kézdi, care are eleganță, farmec și un aer 
de dandy, cu pantaloni și mănuși albe, haină 
neagră din piele și melon. Expresia ochilor 
ei, cînd privește intens tabloul reprezen-
tînd-o pe Lulu, nu lasă nici o urmă de îndo-
ială: este și ea o victimă (va fi ultima) a far-
mecului irezistibil al Lolitei. Actrița, cu 
gesturile și privirea voalată întoarsă spre 
sine, surprinde cu claritate de cristal zba-

terile, chinurile, umilințele sufletului chinuit 
prins într-o iubire imposibilă. 

Sarabanda celor subjugați continuă cu 
Rodrigo Quast – Váta Lorand, artist de circ. 
Poartă colanți care-i scot în evidență muscu-
latura perfect modelată a atletului. El nu se 
dă în lături în a o șantaja pe Lulu, care tocmai 
este ocupată cu primirea fiului vitreg, Alwa. 
Într-o scenă de un comic nebun, Lulu îi face 
semne disperate circarului să dispară, iar acto-
rul, cu mișcări de felină, se prelinge prin spa-
tele paravanelor mobile sau alunecă dinapoia 
canapelei pe care cei doi se află așezați. Actorul 
se achită cu șarm și inteligență de partitura 
încredințată, în memoria spectatorului rămî-

nînd cel puțin încă o scenă, aceea în care, cu 
dezgust și repulsie Rodrigo și Contesa, la 
insistențele lui Lulu joacă o apropiere erotică 
de nedisimulată silă.  

După uciderea, în legitimă apărare a lui 
Schöning, Lulu fuge la Paris. Își face o 
intrare maiestuoasă într-o rochie roșie scli-
pitoare, moment în care intră în scenă pro-
xenetul Casti-Piani prins și el în mrejele 
șerpoaicei. În vîrtejul distracției, muzicii 
și penelor de struț, apariții notabilă sînt 
acelea ale Madeleinei de Marelle – Albert 
Csilla și a fiicei ei Kadéga – Gyengye 
Timea, dar și a servitorului Bob – Árus 
Péter și a Polițistului – Fogarasi Alpár. 

▶

u Suzana Dan, pictură din seria What a Difference a Day Made, 2012 



fapt, nu niște animale reale, ci jucăriile 
imposibile ale unei societăți consumeriste 
care nu oferă decât soluții inutile pentru 
rezolvarea acestei crize a maternității.  

Dacă în seria prezentată emoția este 
una personală, chiar dacă ea se transformă 
într-una reprezentativă pentru ceea ce 
numeam „criza maternității”, în seria Loc 
de joacă/ Playground lucrările sunt ferm 
militante, asumat feministe, pornind deci 
de la general (societate) către particular. 
Temă recurentă în pictura contemporană, 
întâlnită de asemenea în cea românească 
(spre exemplu, pictorița timișoreancă Edith 
Torony are foarte multe lucrări puse sub 
denumirea de „Playground”), denumirea 
trimite, în picturile Suzanei Dan, la ideea 
de femeie (tratată) ca loc de joacă. Aleg aici, 
spre exemplificare, două lucrări din serie: 
prima în care avem, în același peisaj „dul-
ceag”, o mireasă cuprinsă de flăcări, cu 
sugestii evidente cu privire la căsătorie, la 
iluziile ei și la pericolele ei iminente atunci 
când doar iluziile o fundamentează. 
Șocantă, provocând publicul, a doua imagi-
ne prezintă sexul femeii ca loc de joacă, iar 
efectul este augmentat de două elemente: 
mai întâi, pentru că i se sugerează (de fapt, 
i se impune violent) receptorului imaginea 
sexului în perioada menstruației; apoi, spo-

rind sugestia și nota ideologică aferentă, 
ilustrația centrală e înconjurată de o 
mulțime ordonată de trandafiri roz (pro-
cedeu de dizarmonie folosit deseori de 
artistă, foarte asemănătoare din acest punct 
de vedere fiind o altă lucrare, din 2004, 
intitulată Rosa Penis – în care în sexul mas-
culin este înfipt un trandafir roșu aprins). 
Sigur, prima senzație e cea urmărită direct: 
de scandalizare a propriilor emoții, poate 
chiar a bunului-simț, de ultragiere a preju -
decăților. Dincolo de asta însă, începe 
meditația la temă, iar titlul seriei capătă o 
importanță covârșitoare în acest sens. 

Suzana Dan poate șoca uneori prin pic-
tura ei, dar în mod cert nu o face niciodată 
gratuit. Indiferent cât de controversată îi 
poate fi opera (sau poate tocmai datorită 

acestor controverse), prin abordarea sa își 
construiește, în opinia mea, un spațiu unic 
și stabil în pictura românească, alternând 
teme ale feminității (de cele mai multe ori 
violent descrise cu mijloace picturale) cu 
altele ce au un puternic caracter ideologic 
sau social. Astfel încât Suzana Dan devine, 
în opinia mea, unul dintrecei mai impre -
sionanți artiști contemporani din zona geo-
grafică în care ne aflăm, cu forța covâr -
șitoare a acelei subiectivități admirabile ce 
are are toate atuurile pentru a se transforma 
într-o poveste artistică reprezentativă, cu 
„spectru larg” de manifestare.  

u
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u Suzana Dan, pictură din seria What a Difference a Day Made, 2012 

u Suzana Dan, pictură din seria What a Differ-
ence a Day Made, 2012 

Bursa se prăbușește și o afectează atît pe 
Lulu cît și pe toți cei ce gravitează în jurul 
ei. Din vîrful societății, Lulu devine o paria, 
mutîndu-se în mansarada sărăcăcioasă a 
tatălui ei, situată undeva pe o stradă din 
Londra. Aici va fi atras Mr. Hopkins – 
Szücs Ervin, în interpretarea căruia per-
sonajul capătă înfățișarea unui timorat 
nevrotic, spăimos și de aceea destul de stîn-
jenit de cele ce i se întîmplă. În mansardă 
va urca și Jack Spintecătorul, o va poseda, 
o va jefui, o va ucide. Rolul de mică întin-
dere nu-l împiedică pe Bogdán Zsolt să 
etaleze întreaga paletă a talentului lui ieșit 
din comun. Prin ochii lui (de criminal în 

serie) se perindă o gamă întreagă de 
simțăminte – pofta animalică, aburul ușor 
al iubirii, iar în cele din urmă mila cu care 
își privește viitoarea victimă: destinul a 
scris o sentință de la care el, ca simplu 
instrument, nu se poate sustrage. Marta 
Geschwitz nu mai are nici un motiv să tră-
iască după ce iubirea vieții ei nu mai e. Într-
o imagine de o frumusețe tragică, cele două 
femei rămîn îmbrățișate în moarte, încon-
jurate, ca de un cor antic mut, de bărbații-
victime, fumînd impasibili.  

Foarte atentă la subtilitățile textului lui 
Wedekind, ea însăși interpretă a lui Lulu, 
regizoarea Enikö Eszeny etalează prin spec-

tacol un aspect pe care îl remarca Vito Pan-
dolfi: „Dinafară, viața pare o școală disci-
plinată de preceptori înțelepți: un orfelinat 
lugubru susținut de caritatea binefăcători-
lor... dar Lulu este o forță, un elan care nu 
se poate dresa, o necesitate, viață”. Viața, 
viul, viețuirea, sîngele clocotind al perso-
najului iese mereu și mereu la suprafață 
atunci cînd actorul este dedicat cu întreaga 
ființă acestui meșteșug, așa cum o dovedesc 
actorii trupei maghiare, care indiferent de 
întinderea rolului, de timpul pe care-l 
petrec pe scenă reușesc să rămînă multă 
vreme în memoria privitorului. 

u
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ÎNAINTE DE a scrie un roman – mărturisea 
Adrian Onciu într-un interviu –, „știu 

cu destulă exactitate cum începe, cum evo-
luează acțiunea și unde se termină. Știu ce 
personaj moare la un moment dat și cine 
scapă. În cazul romanelor mele, nu scapă 
cine poate, ci doar cine hotărăsc eu în 
schița pe baza căreia construiesc intriga. 
E drept, sunt și excepții. Dar foarte puține.”  

În precedentele sale trei romane, apărute 
în ultimul deceniu – Cercul Kagan, Afacerea 
Alzira, Templul negru – ale căror personaje 
evoluează pe multe meridiane ale planetei, 
Adrian Onciu a avut cu certitudine această 
schemă. Cititorul avea senzația unui roman 
tradus, drept care Liviu Antonesei îl și com-
para, elogios, cu John le Carré. 

Adrian Onciu s-a născut în 1968, urma 
să devină inginer de calculatoare, dar în 
1994 cariera i-a fost deturnată spre jurnalism 
și imediat a început să scrie, devenind foarte 
curând un maestru al genului mystery.  

Romanul Cu mâinile legate (București: 
Editura Trei, 2018) este primul dintre cele 

scrise de el a cărui acțiune se petrece pe 
meleagurile noastre și abordează un nou stil. 

„Dacă mi-ar fi spus cineva acum trei 
luni că, într-o după-amiază plăcută de 
toamnă, o să fiu pe bancheta din spate a 
unei mașini de Poliţie, speriat și cu cătușe 
la mâini, aș fi râs ca la o glumă bună. Doar 
că acum nu-mi venea deloc să râd, mai 
degrabă să-mi plâng de milă. Eram într-o 
situaţie de-a dreptul disperată. Culmea este 
că, în ciuda a ceea ce știam că se întâmplase, 
mă chinuia un puternic sentiment de vino-
văţie. Și îmi dădeam seama că sentimentul 
se va accentua, inevitabil. Oricât m-aș fi 
învârtit în jurul cozii, oricât aș fi pretins că, 
de fapt, fusesem victima unei înscenări, 
cătușele reci din oţel cromat mă aduceau 
repede la realitate. Ele spuneau un singur 
lucru: că greșisem și trebuia să plătesc!” 

Acțiunea are de toate: suspens, amor, 
crime, urmăriri spectaculoase, răsturnări de 
situații. Pe scurt, fără să intrăm în amănunte 
ori dezvăluiri nepermise pentru prezentarea 
unui roman mystery: un mare magnat dis-

pare, e acuzat un 
actor rămas fără 
slujba de gazdă a 
unei emisiuni tele-
vizate, care întreținuse o aventură cu superba 
soție a magnatului, aventură care se arată a 
fi fost o capcană pentru ca femeia să scape 
mai ușor de soțul implicat și el într-o aventură 
extraconjugală. Probele par devastatoare, așa 
că urmează, firește, pentru bietul actor, 
hărțuieli ale poliției și presei de scandal, cer-
turi în familie și un viitor sumbru. Dar chiar 
dacă lucrurile par să evolueze spre previzibilul 
triunghi în care cel mai naiv plătește oalele 
sparte, situația se răstoarnă surprinzător, 
magnatul fiind cel care își regizează dispariția. 
Urmează câteva morți, o evadare ca-n filme, 
o căutare febrilă cu descoperiri surprinzătoare 
și un deznodământ excelent – nici happy-
end, dar nici epilog dramatic. „Cu această 
carte, Adrian Onciu confirmă că este unul 
dintre cei mai buni scriitori de mystery & 
thriller pe care îi avem” afirma George Arion.  

u 

Lecturi la miezul nopții Stelian Țurlea

Cu mâinile legate

MAESTRUL SILVIU Purcărete a obţinut cu 
prima sa peliculă, Undeva la Palilula, 

numeroase proiecţii și audienţe de marcă, 
la festivaluri și evenimente de profil. Poate 
cea mai importantă apreciere a fost însă la 
bara Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie. 

Filmul ilustrului regizor prezintă odi-
seea unui rezident pediatru într-un orășel 
de provincie, unde realitatea bate orice 
așteptare a tânărului idealist, resemnat în 
final la viaţa de boem, cu beţii și desfrâu. 

Dacă regizorul a spus că acţiunea fil-
mului poate fi oriunde în ţară, un inginer 
clujean, Dragoș Serafim junior, a avut o 
altă opinie. Acesta a cerut în instanţă retra-
gerea peliculei de la distribuţie și impor-
tante sancţiuni financiare, în valoare de 
600.000 de euro, pentru pătarea reputaţiei 
tatălui său, pediatrul Dragoș Serafim. Aces-
ta s-a remarcat prin activitatea și persona-
litatea sa, dar acum i se atribuie în mod 

jignitor și degradant, o imagine de beţiv și 
curvar, s-a plâns fiul medicului. 

Deși Purcărete a recunoscut la tribunal 
că a primit din partea prietenului său, 
medicul vâlcean, mai multe casete cu 
povești din experienţa profesională de la 
repartiţia în Spitalul din Brezoi, și relatarea 
anecdotică a întâlnirilor dintre amici, a 
susţinut că acestea reprezentau doar un 
punct de plecare. A fost o ficţiune, nu un 
documentar, a pretins Purcărete. Chiar 
dacă personajul principal este pediatru și 
se numește Serafim. Este doar o coinciden-
ţă. „Am ales numele personajului principal 
pentru valoarea lui simbolică, angelică”, a 
declarat Purcărete judecătorului. 

Totuși, una dintre instanţele de judecată, 
din cei 6 ani de procese, a considerat că 
medicul care i-a înmânat regizorului Poves-
tirile din Brezoi, pe o terasă a unei cabane 
din Voineasa, ar avea drept de proprietate 

asupra scenariului lui Purcărete. Hotărârea 
judecătorilor s-a bazat pe scrisoarea regi-
zorului, prin care recunoștea că medicul a 
consimţit să-i permită lui Purcărete să-i 
înregistreze amintirile, dactilografiate ulte-
rior. Decizia Curţii de Apel București a fost 
însă desfiinţată de Înalta Curte de Casaţie 
și Justiţie, iar cel de-al doilea ciclu procesual 
s-a sfârșit cu bine pentru Purcărete, prin 
respingerea acţiunii. 

Tudor Giurgiu, producătorul filmului 
(4 septembrie 2020): „Undeva la Palilula 
e un film de ficțiune de lung metraj. În 
consecință, solicitarea reclamantului e total 
lipsită de sens. Instanța de judecată a res-
pins ieri acțiunea intentată de reclamant; 
ca urmare, orice alte comentarii sunt de 
prisos. Instanța a ascultat ambele părți, a 
citit toate documentele depuse și istoricul 
cazului și a decis fără echivoc”. ◆ 

Palilula este ficţiune,  
nu documentar din Brezoi

Mihai BacaluCultura în alb și negru
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ÎN ŢARA noastră, la o populaţie de 19 
milioane de locuitori, există 9.594 de 

biblioteci publice, marea majoritate biblio-
teci școlare și comunale. În Franţa, la o 
populaţie de 67 milioane de locuitori, există 
84.550 de biblioteci publice, dintre care 
68.550 de biblioteci școlare (ca o curiozi-
tate, în anul 1915 existau deja peste 50.000 
de biblioteci școlare). Deci, deși francezii 
sunt doar de 3,5 ori mai mulţi de cât noi, 
ei au acces la de aproape nouă ori mai 
multe biblioteci publice. În timp ce „în 
România se produce o crimă în masă: dis-
par câte 100 de biblioteci 
comunale și peste 230 de 
biblioteci școlare în fiecare 
an” (Newsweek România, 
2018), în Franţa este exact 
invers: numărul bibliote-
cilor publice (finanţate de 
Ministerul Culturii) a 
crescut de la 15.600 în 
2010 la 16.000 în anul 
2018. 

În toamna anului 2019 
am fost invitat de reţeaua 
de mediateci (în Franţa de 
astăzi bibliotecile se 
numesc mediateci, pentru 
că pun la dispoziţia publi-
cului nu doar cărţi, ci și 
publicaţii periodice, CD-
uri și conexiuni internet) a Comunităţii 
teritoriale „2 Baie en Montreuillois” să pre-
zint o conferinţă și o expoziţie intitulate 
Interferenţe franco-românești în banda des-
enată. Această comunitate de mici localităţi 
din nord-estul Franţei a fost creată pentru 
a asigura o mai bună integrare a politicilor 
administrative, din punct de vedere eco-
nomic, social și cultural. 

De câţiva ani, reţeaua respectivă de 
mediateci organizează un sezon cultural 
în care, în fiecare an, sunt invitaţi autori și 
artiști dintr-o altă ţară. După Columbia, 
Senegal și Israel, România a fost aleasă ca 
ţară invitată de onoare, pentru sezonul cul-
tural 2019-2020, sub titlul generic – în 
limba română! – „Cultura românească”. 

Au fost astfel prezentate expoziţii de 
cărţi, fotografii și benzi desenate. Au fost 
proiectate filme românești de Alexandru 
Belc, Cătălin Mitulescu, Corneliu Porum-
boiu, Cristian Mungiu, Lucian Pintilie și 
Cristi Puiu Au fost organizate spectacole 
de muzică românească și un spectacol de 
teatru, conferinţe pe subiecte literare, ate-

liere (mărţișoare, ouă încondeiate) și, evi-
dent, degustări de vinuri românești. 

La Mediateca din Rangs-du-Fliers a fost 
afișată expoziţia mea de benzi desenate și 
am susţinut, în faţa unor clase de copii, dar 
și a unui public adult, o conferinţă despre 
legăturile vizibile și invizibile ce leagă 
România și Franţa de  mai bine de 100 de 
ani, în domeniul cultural în general și al 
benzii desenate în special.  

A fost o bu nă ocazie pentru mine să 
descopăr mediateca din Rang-du-Fliers, o 
comună cu 4.000 de locuitori din depar-

tamentul Pas-de-
Calais. Era o con-
strucţie nou- 
nouţă, modernă, 
nu foarte mare, 
dar dotată cu 
numeroase etajere 
speciale unde se 
etalau noutăţile 
din domeniul edi-
torial, ale presei 
culturale și ale 
discografiei. Era 
asigurat tot con-
fortul pentru citi-

tori: mese in -
dividuale cu lămpi 
pentru citit, canape-
le și chiar un 
hamac! Da, un 
hamac, în zona des-
tinată copiilor, în 
care micii cititori 
puteau citi benzile 
desenate preferate, 
l e g ă n â n d u - s e ! 
Mediateca se des-
chidea spre o curti-
cică, cu un gazon 
impecabil, unde 
cititorii puteau ieși și citi în aer liber, așezaţi 
pe șezlonguri (chaise-longues, în franceză) 
confortabile! Bibliotecarele veneau de la 
Mediateca intercomunală din Berck-sur-
Mer, un orășel balnear de pe ţărmul Cana-
lului Mânecii, cu 16.000 de locuitori, și tot 
de acolo erau aduse, la comandă, cărţi sau 
albume BD. 

Fiind cazat în Berck, am ajuns și la 
această mediatecă, pentru a participa la o 

prezentare a celor mai noi traduceri ale 
unor romane românești sau cărţi despre 
România, semnate de autori francezi. Am 
intrat într-o clădire uriașă, construită într-
un stil arhitectural ultramodern (și inau-
gurată în anul 2011), cu o suprafaţă utilă 
de 2000 de metri pătraţi, adăpostind peste 
70.000 de volume, cărţi și benzi desenate! 
În hol am admirat expoziţia de fotografii 
a lui Ferrante Ferranti – Rhapsodie Rou-
maine! Două săli uriașe erau dedicate lec-
turii și alte două conferinţelor. Evident, 
numeroase ordinatoare permiteau accesul 
la cele mai noi filme franţuzești, artistice 
sau  documentare, e-books și cea mai bună 
muzică din Hexagon. 

Pe durata scurtului meu sejur, am locuit 
într-un hotel cu nume (aproape) românesc: 
Regina, situat la 300 de metri distanţă de 
plajă. Dimineaţa sau după-amiaza, înainte 
sau după conferinţe, am vrut să mă plimb 
și eu pe promenada Doctorului Debeyre. 
Lungă de trei kilometri, ea desparte marea 
de dunele de nisip și duce la un loc unde 
trăiește o colonie de foci, după cum mi-a 
explicat gazda mea, Virginie Czech, direc-
toarea Mediatecii din Berck. Dar, de fiecare 
dată când ieșeam din hotel, din cer venea 

câte o trombă de ploaie 
torenţială, parcă intenţio-
nat (berckezii o numesc 
„drache”, precum belgie-
nii), așa încât restul scur-
tului meu sejur l-am 
petrecut la bibliotecă, 
citind; printre altele, cele 
două tomuri masive 
(peste 500 de pagini des-
enate) din romanul grafic 
Istrati (autor Golo) și un 
album ilustrat despre 
Berck.  

Astăzi, Berck-sur-
Mer, deși își păstrează 
vocaţia iniţială de oraș 
balnear, a devenit o des-
tinaţie predilectă a vacan-

ţierilor francezi, care vin aici nu doar să se 
scalde și să bronzeze, dar și să asiste (unii 
chiar să participe) la concursurile interna-
ţionale de zmeie (cerfs-volants, în franceză, 
adică „cerbi zburători”) sau cărucioare cu 
velă (char à voile), din acelea în care se 
„plimba” Pierre Richard, în filmul Sunt 
timid, dar mă tratez! 

u 

Week-end la bibliotecă

Europa B.D. Dodo Niță
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Pandemic poate fi nu doar un virus care se plimbă 
cu iuțeală prin lume, ducând cu sine sufletele atâtor 

oameni. Cu adevărat pandemică riscă să devină viața 
fără lumina gândului, fără aspirații mai înalte, fără 
ideal și fără căldura iradiantă a culturii autentice.


