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Cuvânt lãmuritor
Cartea aceasta nu este una de criticã, nici mãcar o
culegere de recenzii ºi cronici. Ea este, pur ºi simplu,
un fragment dintr-un jurnal de cititor – printre altele – de
romane. Din acest amplu jurnal, am ales romanele
scrise îndeobºte în anii 2000, aºadar cele de strictã
actualitate. Nici nu le-am grupat pe teme, pe generaþiile
cãrora le aparþin autorii, pe eventuale curente ºi
miºcãri, dupã cum n-am avut în vedere un tablou
complet al romanelor din ultimii zece ani ºi ierarhizarea
lor. Rostul cãrþii este acela decent, modest, de a releva
varietatea de stiluri, de teme, de scriituri ºi compoziþii
ale romanului românesc contemporan: de la cel
neorealist la cel parabolic, de la cel crud erotic sau de
iubire la cel ludic, de la fresca social-politicã la romanul
document, de la romanul alegoric la romanul
preponderent ºi explicit politic, de la cel cu tematicã
creºtinã la cel fantastic, ºi aºa mai departe.Câte stiluri
atâtea tendinþe, câte teme atâtea influenþe... Pentru
acest lucru nu se impune studiul amplu, ci prezentarea
scurtã, la obiect.
De treizeci de ani se bat clopotele: romanul moare,
el se aflã mereu în moarte clinicã. Ei bine, nu doar cã
nu moare, dar el înfloreºte, se diversificã, suferã
nenumãrate transformãri. Prozatorii generaþiei ’80
optaserã iniþial pentru proza scurtã, dând tonul cã
romanului i-a trecut vremea. Ulterior, optzeciºtii au
trecut la abordarea romanului (Mircea Nedelciu,
Gheorghe
Crãciun,
Constantin
Stan,
Ioan
Lãcustã,Cristian Teodorescu, Petru Cimpoieºu,
Dan Stanca, Dan Perºa...) ºi nu doar prozatorii,
dar mai ales poeþii, unii dintre ei devenind
maeºtri ai genului: Nichita Danilov, Caius
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Dobrescu, Gellu Dorian, Adrian Alui Gheorghe, Liviu
Ioan Stoiciu, Mircea Cãrtãrescu. Dar, în aceºti ani 2000,
continuã sã scrie romane ºi ºaizeciºtii D. R. Popescu,
Augustin Buzura, Radu Mareº, Nicolae Breban etc.
Dacã în poezie, de pildã, veleitarismul este un
fenomen, în ceea ce priveºte romanul, aici el nu se
manifestã. Romanul presupune culturã, ºtiinþa
compoziþiei, experienþã de viaþã ºi de scris. Asta nu
înseamnã cã nu existã ºi romane ratate sau oricum de
un mai slab nivel artistic. Dar, faþã de poezie, gen în
care grafomania ºi diletantismul sunt la ordinea zilei, în
roman existã totuºi un spirit selectiv.
Speranþa autorului este aceea de a oferi – prin cele
câteva zeci de prezentãri de romane - o imagine deloc
exhaustivã, dar cât mai fidelã, a diversitãþii romanului
românesc actual. Poate cã marele câºtig pentru gen din
perioada postrevoluþionarã este apariþia lui Radu
Aldulescu, romancier de forþã, care a acumulat foarte
mult în anii 80, dar n-a putut publica din cauza cenzurii,
recuperând dupã aceea cu romane despre viaþa
umiliþilor ºi obidiþilor, a lumii de la marginea oraºului, dar
ºi de la marginea societãþii, a periferiei urbane, romane
crud-realiste. Tot în aceastã perioadã s-a descoperit ca
romancier poetul optzecist Nichita Danilov, care cultivã
o prozã venind pe axa rusã Gogol-DostoievskiBulgakov, iniþial fãcându-ºi mâna cu prozã scurtã, apoi
trecând la construcþii romaneºti ºi crescând vãdit de la
un titlu la celãlalt. Din aceeaºi generaþie 80 s-au mai
afirmat ºi i-am comentat aici pe Aurel Antonie (cultivând
romanul-parabolã), Leo Butnaru (bildungsromanul),
Isidor Chicet (romanul document), Gellu Dorian
(romanul realist cu accente erotice), Ioan Groºan, abia
acum abordând genul – cu Un om din Est dupã ce s-a afirmat ca strãlucit nuvelist, Valeriu
Stancu (romanul realist al „epocii de aur”),
Valentin Talpalaru (romanul sentimental-
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realist), ªerban Tomºa (romanul realismului magic),
Gheorghe Truþã (romanul-parabolã), Radu Ulmeanu
(romanul revoluþiei din 1989), Dumitru Ungureanu
(romanul erotic), Varujan Vosganian (romanul anului
2009, romanul amestecului de document ºi ficþiune
despre neamul armenilor). A nu se înþelege cã am avut
în vedere doar generaþia 80. Am citit ºi scris despre
romanele mai vârstnicilor Fãnuº Neagu, Dumitru M.
Ion, Valentin Taºcu, Nicolae Calomfirescu, Ilie
Sãlceanu, Nicolae Turtureanu, Marin Ioniþã, dar ºi a
noului val de prozatori, aflaþi la primele titluri: Ioana
Bradea, Corina Sabãu, Doina Ruºti, Catia Maxim,
Claudiu Bârsilã, Nira Costaleco...
Este limpede cã lipsesc din carte atâtea nume
importante de romancieri care au scris în acest ultim
deceniu, e greu de þinut pasul, pe multe dintre cele
neconsemnate aici le-am citit, despre mult mai multe
am citit, am în minte o anume ierarhie personalã a
romancierilor actuali, dar – repet – nu aceasta este
intenþia acestei cãrþi care dã seamã doar de un raft din
vasta bibliotecã de roman românesc contemporan.
Undeva, Adrian Alui Gheorghe scria cã istoricul
literar este avocatul unei întregi literaturi. Ei bine, eu aici
mã fac cu toatã modestia avocatul doar al câtorva
romancieri din zilele noastre.
Cititorul de roman
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Radu Aldulescu
Marginalizaþii
„Talentul este o chestiune
de cantitate, scrie undeva
Radu Aldulescu
Constantin Þoiu, talentul nu e
este, fãrã îndoialã,
sã scrii o paginã numai, ci sã
prozatorul care a
scrii cinci sute de pagini…”
„sculptat” cel mai
Parcã la Radu Aldulescu i-a
bine – cel puþin
fost
gândul
autorului
pânã acum –
Însoþitorului când a scris
România de
acestea, pentru cã Radu
tranziþie, în toatã
Aldulescu este romancierul
goliciunea ei, fãrã
prin excelenþã, el n-a scris
pudori, fãrã reþinere,
schiþe ºi povestiri, ci romane
sondând abisul
de sute de pagini. Iar din
psihologic al
sentinþa lui Þoiu rezultã
oamenilor, dar ºi
implicit ºi cã un prozator nu e
propensiunea lor
talentat neapãrat pentru cã
spre derizoriu,
scrie mult, ci pentru cã,
nesfiindu-se a
aºternând sute de pagini,
reproduce limbajul
implicit are ºtiinþa compoziþiei,
aspru al zilelor
a structurãrii naraþiunii. Radu
noastre ºi tarele
Aldulescu a avut-o de la
unei societãþi ce nu
început.
Dovadã
este
se poate regãsi.
romanul
Sonatã
pentru
acordeon (ediþia a 2-a,
Editura Cartea Româneascã, 2008). Este
romanul de debut al autorului, scris în anii 19841988 ºi publicat abia în 1993, primind premiul
de debut al Uniunii Scriitorilor. De altfel, într-o

8

carte ulterioarã, autorul prezintã chinurile unui
personaj-scriitor de a-ºi publica un roman în anii ’80,
chinuri în care ghicim propria sa experienþã.
Radu Aldulescu scrie o prozã realistã crudã, fãrã
anecdoticã, departe de romanþare, de idile. Este ºi
motivul pentru care nu a putut publica înainte de 1989.
El descrie – a descrie e doar un mod de a spune, mai
mult filmând ºi fotografiind – o lume marginalã, la
propriu ºi la figurat, o lume care-ºi cucereºte relativa
libertate într-o dictaturã sinistrã, adicã o libertate care
pe alocuri frizeazã penalul, o lume care face adesea
câte o micã… revoluþie (v. violul colectiv al unei soþii de
colonel de miliþie). El descrie inegalabil clasa
muncitoare din rãu famatul cartier bucureºtean
Ferentari, clasã muncitoare care nu mai merge în
paradis, ci care bãlteºte într-un rai pãgân al unei „epoci
de aur” ce pare fãrã sfârºit. Aldulescu decupeazã o
halcã de realitate socialistã, cu toate ale ei, cu
ieºirile…revoluþionare de la interminabilele cozi la
pâine, la fãinã, unt ºi carne, cu faptele diverse
transformându-se pe nesimþite (?!) în drame, cu scene
de-o cruzime gratuitã (v. tragerea unui ºobolan în þeapã
într-o halã de fabricã), cu portrete neorealiste precum
acesta, al unui muncitor de la cãile ferate:
„Are la gât o perdea de vagon de clasa-ntâia din
satin portocaliu, legatã-n chip de fular sau lavalierã pe
sub gulerul salopetei. Fes de schior, þuguiat ºi tãrcat
roºu-negru, tras peste frunte pânã-n sprâncene, ºi
obrajii îi sunt supþi ºi acoperiþi cu þepi rari, nasul coroiat
mult ºi ochii rotunzi ºi galbeni, lucind din întunecimea
chipului acesta scobit ºi ºlefuit parcã de vijelii de
funingine, care cel mai adesea te face sã te gândeºti la
o pasãre. O pasãre de pradã solitarã poate.
Cam jerpelitã, cam mototolitã de curenþi
potrivnici. Un uliu ostenit de zbor, doborât de
vânt ºi încurcat printre tufe de mãrãcini…”
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Autenticitatea acestei proze este datã de descrierea
sumarã, în douã cuvinte, dar penetrantã a atmosferei:
„Oraºul acesta are gust de funingine, de cãrbune stins
cu apã, de garã murdarã” sau de sintagmele care
sintetizeazã ºi accentueazã starea de spirit a
pitoreºtilor personaje: „disperãri cãscate-n neant” sau
„uitãtura îngustã animatã între melancolie ºi inocenþã”
sau „ocna de viaþã” sau „cafeaua ca un noroi cald” sau
„beþie tristã ºi lucidã”… Personajele acestea de la
marginea societãþii au o filosofie rezumatã în precepte
de viaþã simple ºi sãnãtoase în acelaºi timp: „Da’ aºa-i
o vorbã, cã trebuie sã-þi placã sã trãieºti dacã tot te-a
borât nevoia-n lume. Sã te frãmânþi, sã te zbaþi, sã te
macini de pe o zi pe alta, pân-ai sã cazi jos mort…” Dar
spectacolul realitãþii româneºti ajunge la apogeu când e
relatatã o nuntã din mahala, când mizeria prinde lustru,
când cenuºiul cotidian îºi aratã zugrãveala stângace cu
pete de alb ºi roz.
Ca un râu cu nenumãrate meandre date de formele
de relief pe care le strãbate, naraþiunea lui Radu
Aldulescu curge când molcomã, când se rupe în cãderi
bruºte, când devine vijelioasã, în descrieri torenþiale ca
aceasta: „Peste zi ospãtarii de la Azuga (cârciuma, nu
oraºul; n. DAD) asudau ca niºte maratoniºti, valsau
poticnit cu ciorchini de halbe de bere deasupra capului
prin viermuiala aceea pestriþã ºi de o singurã culoare de
muncitori însetaþi, livizi ºi supþi de zid de halã, fieraribetoniºti în salopete patinate de ruginã, cu cleºti pentru
sârmã atârnând pe ºolduri, zugravi ºi zidari cu
sprâncene îmbâcsite de praf de var, dulgheri cu tesle ºi
securi înfipte la brâu ºi cutii pentru cuie agãþate de
curele ca niºte cartuºiere, buldozeriºti ºi excavatoriºti în
salopete lucind cãrbunos de uleiuri ºi motorinã,
parlagii de la Abator în halate albe scorþite de
zemuri stacojii, conþopiºti urduroºi, ca niºte
melci ieºiþi din cochiliile lor, cu trãsãturi umbrite
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de igrasia birourilor, þãrani în trecere alãturi de capturi
de sacoºe ºi saci cu pâine, camionagii ºi spoitori cu
cãutãturi tãiate pieziº de borurile pãlãriilor prãfuite ºi
pãtate de sudoare, cârduri de spoitorese în fuste lungi
ºi înflorate, purtându-ºi plozii în eºarfe petrecute peste
umãr…” E lumea româneascã din amurgul
socialismului „multilateral dezvoltat”, lumea din cartierul
muncitoresc de la marginea oraºului, a capitalei, de la
margine pur ºi simplu, lumea ca o ciupercã malignã, ca
o excrescenþã purulentã, ca o leprã, lumea care poartã
nume ca: Fane Þambal, Titi Zorba. Nicu Fãlcuþã, Nicu
ªorici, Auricã Clocitu, Nicu Glonþ, Auricã Catasna,
Orica, Fomistu, Dinu Ciocârlatu… Totuºi, ca ºi în
celãlalte romane, Radu Aldulescu dã o ºansã acestei
lumi, îi evidenþiazã (ºi) partea luminoasã, raza care
pãtrunde printre faliile de întuneric ce pare compact.
Aici, este vorba în acest sens de povestea de dragoste
dintre Iordan ºi Nina, poveste care salveazã parcã
aceastã margine de societate de la autodistrugere, de
la implozie din cenuºiu.
Radu Aldulescu este singurul prozator nouãzecist (
Manolescu îl include la optzeciºtii întârziaþi) a cãrui
operã romanescã este reeditatã integral. E un meritat
semn de recunoaºtere a valorii.

Þinutul de verdeaþã
al unui popor
format dintr-un singur ins
Fiecare roman de-al lui Radu Aldulescu
încep sã-l citesc cu mari emoþii. Deºi nu prea
mai am autori preferaþi sau, mã rog, de suflet, în
ce-l priveºte pe Aldulescu, el este o excepþie. E
pariul cititorului din mine. Istoria eroilor unui
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þinut de verdeaþã ºi rãcoare (ediþia a II-a, Cartea
Româneascã, 2007) este cel de-al patrulea roman pe
care i-l citesc ºi constat cã autorul nu are scãderi, cã
nivelul artistic al cãrþii e la fel de ridicat ca al celorlalte.
Apoi, în treacãt fie spus, mãcar e bine cã unui prozator
de talia lui Radu Aldulescu i se publicã romanele în
ediþia a doua, dacã tot e sãrit cu consecvenþã de la
premiile pe care altfel le meritã cu prisosinþã, blocat
fiind la stadiul de nominalizat, fiind cel mai nominalizat
la premiile naþionale precum e Ismail Kadare cel mai
nominalizat la Premiul Nobel.
Istoria eroilor… este romanul lui Aurel Golea, alter
ego al lui Radu Aldulescu, un Balzac dâmboviþean, nu
doar prin cantitatea de sute de kilograme de
manuscrise strânse în cãmãruþa lui de la Bariera
Vergului, dar ºi prin proiectul literar vast care se dorea
o amplã oglindã a societãþii socialiste româneºti, o
crudã frescã a „epocii de aur”: „…am ajuns sã aflu cã
romanele vieþii mele vor fi cu totul treizeci ºi ºase de
cãrþi conþinând între douã sute cincizeci ºi ºase sute
cincizeci de pagini, ºi sã întrezãresc în toatã
amplitudinea ei acea istorie atotcuprinzãtoare”. Relu
Golea este un vicios al ficþiunii, nu doar un „grafoman”
(cum îl considerã ªtefan Agopian în prezentarea de pe
copertã): „…viaþa mea lucra cu mãsuri diferite, croite pe
calapodul viciului solitar al imaginaþiei, exersat cu
osârdie de-a lungul a kilometri de pagini, care-mi
atrofiase simþul realitãþii ºi curajul de a acþiona”…
Numai cã timpurile nu erau coapte pentru o asemenea
desfãºurare epicã. Editorii nici nu vor sã audã de aºa
ceva. Directorul Editurii Calende (greceºti! pare a
sugera Aldulescu), Gheorghe Restoiu, „o jigodie
comunistã”, îl învãluie sau îi spune mai direct în
ce lume se trãia, încercând a-l aduce cu
picioarele pe pãmânt: „E prea multã mizerie în
povestea asta a ta, prea multã tristeþe, prea
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multã violenþã… Înþeleg bine dorinþa de autentic, dar
cãdem în extrema cealaltã… Viaþa e viaþã, bineînþeles.
Dar nici chiar viaþa nu-i cum o prezintã literatura ta…
Doar vezi cã la noi nu se poartã aºa ceva. Nu e voie.
Unde crezi cã suntem noi aici? … Scuzã-mã, domnu
Golea, da nu-mi dau seama ce-o fi în capul acela mare
al tãu. Þi-o spun ca unui frate. Sã zicem cã pun bunul
de tipar acum pe manuscris. Sã fii sigur cã atunci zbor
de aici din birou. Þin la pielea mea…” (Ca o parantezã,
Gheorghe Restoiu aminteºte – atât fizic, dar ºi prin
biografia pre ºi postrevoluþionarã – de Ion Cristoiu,
posibil model pentru personaj). Aºa cã Balzac de la
Piaþa Muncii îºi lasã sutele de kilograme de manuscrise
sã zacã în cãmãruþa lui din demisol ºi se angajeazã
ziler la cooperativa Glina, la un fel de mandatar. Acolo,
împreunã cu un vãr ºi un prieten, se adapteazã la
atmosfera de promiscuitate, de apocalipsã a
socialismului multilateral dezvoltat. Trioul acesta dã o
loviturã în unitate, vinde tot ce e de vândut la repezealã
ºi vrea sã fugã peste graniþã. Dar la Timiºoara sunt
prinºi de evenimentele din decembrie 1989. Tabloul
subiectiv/implicat/ sentimental al revoluþiei de la
Timiºoara este unul de mare maestru, cu imagini
terifiante: luptele de stradã, dar mai ales exemplarele
din Omagiul lui Ceauºescu plutind pe Bega, exemplare
întregi sau ferfeniþite.
Jumãtatea cea de-a doua a romanului este
ocupatã de atmosfera tulbure de dezamãgire, de abisul
dintre aºteptãrile date de libertate ºi realitatea cenuºie.
Personajul narator Relu Golea devine „un popor format
dintr-un singur ins”, o „scursurã toxicã a conºtiinþei
colective”. Zeci de pagini sunt ocupate cu numele
scriitorilor cântãtori ai lui Ceauºescu ºi cu
fragmente din osanalele lor, intertextualitatea
fiind un procedeu mânuit aici cu mare acurateþe.
„Þinutul de verdeaþã ºi rãcoare” din titlu este
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laitmotivul romanului, Edenul, Raiul (pe pãmânt sau în
cer) ºi este evocat când în registru grav, nostalgic, când
cu ironie amarã, când cu sarcasm, când cu speranþa
unui þinut ce va sã vinã, în realitatea democraþiei
noastre originale sau a lumii de dupã Judecata de Apoi.
Imaginea despre roman schiþatã aici n-ar fi
completã fãrã a aminti de toatã galeria de personaje
bine conturate ºi singularizate: Andrei (tovarãº de
suferinþã, numit ºi „pãrinþelul” pentru cã fãcea ºi pe
cântãreþul la o bisericã), Laur (un parºiv de buzunar,
mic cameleon, adaptându-se din mers la orice situaþie,
scoþând mereu un avantaj din viciul de crai deopotrivã
al femeilor ºi pederaºtilor), plutonierul de miliþie
Cosmescu, unsuros ºi grobian, Pepino (cãlãuzã pentru
transfugii de pe graniþa de vest), muta Steluþa (soþia
celui de mai sus, dar ºi „soþia” ºi bucãtãreasa lui Relu,
Andrei ºi Laur, fiinþã de-o candoare extremã, amintind
de Sonia Marmeladova). Ca-n toate celelalte romane
ale lui Radu Aldulescu, prietenia ocupã un loc
important, cu trãdãrile ºi cu împãcãrile ei, prietenia fiind
– în lumea promiscuitãþii depline descrisã cu mãiestrie
de autor – un punct luminos, salvator, menit sã
mântuiascã derizoriul cotidian în care greu se
insinueazã o linie care sã despartã vicioºii de virtuoºi,
sau pãcatul de virtute în sufletul aceluiaºi personaj.

De douã ori România
Când celebrul conac de la Iasnaia Poliana primea
vizita unor Ivan Turgheniev sau Ivan Bunin sau
Nekrasov, cã Dostoievski – din pãcate – n-a
ajuns niciodatã pe-acolo, ºi când aceºtia-i
vorbeau contelui Lev Tolstoi de vreun mare
roman european, autorul Annei Karenina
întreba invariabil: „Lasã, lasã povestea! Cum e
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construit romanul?” Ei, da, e ceea ce conteazã în primul
rând la acest gen epic: construcþia, structura,
compoziþia.
Mi-am adus aminte de „fixul” patriarhului de la
Iasnaia Poliana în timp ce citeam romanul lui Radu
Aldulescu Proorocii Ierusalimului (Redacþia Publicaþiilor
pentru Strãinãtate, 2004). Ei bine, la întrebarea
standard a lui Tolstoi, în legãturã cu Proorocii... lui
Aldulescu, aº rãspunde: „Lev Nikolaevici, e o
construcþie solidã, aºezatã pe ºapte stâlpi care þin cu
nãdejde România tranziþiei fãrã de sfârºit”. Cã, de fapt,
asta e cartea: povestea a douã Românii în tranziþie: una
– cea de la Bucureºti ºi din nu ºtiu ce sat de pe
cuprinsul patriei, iar alta – cea de la Frankfurt, de pildã,
sau de la Paris.
Înainte de a discuta mai pe larg despre roman, e de
spus cã Proorocii Ierusalimului reprezintã ceea ce s-ar
numi „afarã” (în America, la Paris sau la Londra) un
best-seller. Mã grãbesc sã precizez însã cã dacã un
best-seller de la „ei” se reduce la o scriere senzaþionalã,
deci la gustul comun, romanul de faþã cuprinde mai mult
decât atât, adicã ºi stil impresionant, dar ºi metode
narative de la care poate învãþa orice prozator: stil
indirect liber, dialoguri paralele ºi încruciºate,
monologuri intersectând scene din timpuri ºi locuri
absolut diferite...
O primã linie epicã a romanului este povestea lui
Ierusalim. Ierusalim are nouã ani la începutul romanului
ºi e un puradel blond, cu ochii albaºtri, frate cu Pilat ºi
Golgota ºi fiul lui Nojiþã, un rudar habotnic, alcoolic ºi
dezaxat dintr-un sat uitat într-o margine de pãdure care
cântã prohodul României la modul acesta: „Piei!
Proorocii ºi preoþii-s stricaþi! De aceea calea lor
va fi lunecoasã ºi întunecoasã. Vor fi împinºi ºi
vor cãdea. De aceea vorbeºte Domnul despre
Prooroci: iatã, îi voi hrãni cu pelin ºi le voi da sã
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bea ape otrãvite. Cãci prin proorocii Ierusalimului s-a
rãspândit nelegiuirea în toatã þara...” Dar sã revenim la
îngerul blond Ierusalim. El cade în mâinile unei reþele
de proxeneþi care-l trece graniþa ilegal în Germania, iar
de aici la Paris. Acolo e pus sã cerºeascã, apoi sã se
prostitueze cu funcþionari ONU, artiºti declasaþi, bãtrâni
vicioºi, pedofili de toatã mâna, ce mai, cu toatã floarea
cea stricatã a bãtrânului Apus. Aventurile lui Ierusalim
sunt senzaþionale. În cele din urmã, ajuns deja
adolescent, se leagã sentimental de bãtrânul Frederic
Lautrec, nepotul moºtenitor al celebrului pictor.
Ierusalim ar vrea sã rãmânã la acest artist pitic precum
vestitul lui strãmoº, acest Lautrec aflat pe moarte,
victimã a propriilor vicii. Dar, într-un acces de iubire/urã,
Ierusalim îi taie beregata ºi revine în þarã cu acte ºi
nume de împrumut. Aceasta ar fi povestea României de
la Paris, cu Edi, Burhuºi, Marta (proxeneþi) ºi cu
Ierusalim, Robert, Claudiu ºi alþii ca ei (vie carne
fragedã pentru pedofili).
A doua linie a romanului este mai puþin
spectaculoasã, poate, dar la fel de solidã. E povestea
lui Doru, Doruleþ, fiul ne(re)cunoscut al unui ministru din
Guvernul Roman, un tânãr care trage targa pe uscat,
rãtãcit în hãþiºul tranziþiei, cu o familie ºubredã, mãcinat
cotidian de mici scandaluri, frecuºuri etc.
Cele douã planuri sunt foarte bine împletite,
cruzimea realitãþii predominând, nepãrând deloc
exageratã celor care trãiesc în România zilelor noastre.
Iar finalul chiar lasã loc unei raze de speranþã: Mirel, fiul
lui Doruleþ, are nouã ani, exact cât Ierusalim înainte de
a pleca în Occident. Dar Mirel nu e un înger cãzut ca
puradelul blond, ci unul care-ºi ia zborul lin ºi frumos,
fiind de-o cuminþenie ce contrasteazã brutal cu
lumea putredã a cãrþii.
Radu Aldulescu este un romancier de-o
forþã extraordinarã, cu prizã la real, conturând
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personaje memorabile care se diferenþiazã prin limbaj,
în primul rând, dar ºi prin particularitãþi fizice, prin
caractere, dar – nota bene – nu neapãrat prin trãsãturi
nete în alb sau negru. În acest sens, în toatã lumea
aceasta în amurg, dupã care nu se mai poate aºtepta
decât Apocalipsa, ei bine, în aceastã faunã gãunoasã
gãseºti, când te aºtepþi mai puþin, ºi scene verosimile
de duioºie, ºi sentimente de dragoste, solidaritate,
prietenie, dar ºi o secvenþã eroticã sãlbaticã aºternutã
în paginã parcã de Marin Preda, ba ºi tabloul naºterii lui
Mirel, la modul naturalist, dar sugerând – într-un pasaj
de veritabilã prozã de meditaþie – singurãtatea în care
se naºte un român în zilele noastre...
Peste toate, scriitura are prospeþime ºi vigoare,
pare a fi fãcutã cu plãcere, nu doar cu talent ºi vocaþie;
supãrãtoare sunt doar cele douã greºeli de tipar din
fiecare paginã. Radu Aldulescu este, fãrã îndoialã,
prozatorul care a „sculptat” cel mai bine – cel puþin pânã
acum – România de tranziþie, în toatã goliciunea ei, fãrã
pudori, fãrã reþinere, sondând abisul psihologic al
oamenilor, dar ºi propensiunea lor spre derizoriu,
nesfiindu-se a reproduce limbajul aspru al zilelor
noastre ºi tarele unei societãþi ce nu se poate regãsi.

O lume de „mortãciuni”
„nemuritoare”
Un nou roman de Radu Aldulescu: Mirii nemuririi
(Editura Cartea Româneascã, 2006), roman
nominalizat la Premiile Uniunii Scriitorilor, însã doar
nominalizat pentru cã autorul nu pare a se fi
nãscut într-o zodie norocoasã. Sau, mã rog,
zodia lui e duplicitarã. Norocos este Radu
Aldulescu pentru cã a fost dãruit cu talent ºi
forþã de constructor de proiecte epice ample.
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Pãgubos este, pe de altã parte, pentru cã romanele lui
ar fi vândute oriunde în lume în tiraje de masã, nu ºi în
România zilelor noastre.
De vârsta optzeciºtilor, dar publicând abia dupã
1989, prozatorul Radu Aldulescu este neîncadrat în
grupuri, curente, promoþii, generaþii etc. El este
prozatorul dintotdeauna, zidarul de edificii durabile,
mergând berbeceºte împotriva tendinþelor de azi, de
ieri-ul recent. Romanul acesta (din care a publicat
fragmente în revistele Argeº ºi Adevãrul literar ºi artistic
sub titlul Nemuritorii) ar putea purta titluri celebre:
Umiliþi ºi obidiþi sau Oameni sãrmani...
Cartierul muncitoresc în primii ani de tranziþie, iatã
locul ºi timpul acþiunii. Nu ºtiu un alt prozator român mai
bun
descriptor
al
mahalalei
bucureºtene
contemporane, cu truditori din greu pentru un ban,
pentru o pâine, cu oameni aspri, agresivi, violenþi,
capabili, însã, când nu te mai aºtepþi, de adânci
sentimente de prietenie sau de iubire, sentimente ce
abia transpar prin „pâcla ºi putoarea mâncãtoriei”. Cine
mai creeazã în romanul de azi personaje atât de
pregnante precum cele din Mirii nemuririi? Ortansa
Trifu, supraveghetoare la un internat de ºcoalã, nevastã
de poliþist pe care-l þine sub papuc, e personaj feminin
unic în literatura românã ºi memorabil: „Blondã vopsitã
ºi cârlionþatã artificial, uºor sãritã de patruj’ de ani,
înaltã ºi masivã, cu o constituþie atleticã întrucâtva, de
aruncãtoare de disc, ºi cu palmele alea de caratistã,
bãtãtorite, ºi cu falangele pietrificate de descinderile
printre copii. În ruptul capului nu s-ar cruþa, n-ai ce-i
face, e pasionatã-n draci de munca ei... Curg apele de
pe madam Trifu, de-ai zice cã bate la ciocan la forjã.
Pumni ºi palme la grãmadã ºi-ºi mai face de
lucru ºi c-un bulan din dotarea lui bãrbatu-sãu,
lung de vreo juma de metru ºi pe care-l îndoaie
ºi-l leagã cu un ºiret ca sã încapã în sacoºa cu
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sufertaºe. Bagã-n ea la greu, ca sã aibã putere pentru
munca pe brânci, o pedeapsã-n definitiv, o zbatere
necontenitã ºi un tremur mare, ivit desigur, dintr-o mare
spaimã...” ªi totuºi aceastã femeie comisar îl seduce pe
unul dintre colegii ei mai tineri, îndulcindu-ºi nopþile
geroase de la internat cu fierbinþi partide de sex. Ei, dar
toate personajele lui Aldulescu sunt complexe ºi
puternic conturate în acelaºi timp. Mãrgãrit este un
dostoievskian, umil cu program, ºtiind ce e o bancnotã
de 100.000 ºi îndurând deliberat bãtãi la propriu pentru
a o câºtiga, fiind „om de înþeles”, dupã propria-i
caracterizare. Rafael, Milicã, Mirela completeazã fauna
pitoreascã a romanului. Cartea, cu transparente
accente autobiografice, descrie realitatea crudã a
României anilor ’90: atmosfera amestecatã a redacþiei
ziarelor postrevoluþionare, cu adunãtura eterogenã de
redactori recrutaþi dintre surori medicale, poeþi,
muncitori, pedagogi, fiind descrisã strãveziu redacþia
sãptãmânalului Baricada; aerul puturos ºi îmbâcsit al
cârciumii de periferie, cu mititei râncezi ºi bere clocitã;
apartamentul de bloc muncitoresc în care se adunã
femei gureºe la bârfã; bãlþile imunde din jurul Capitalei,
unde oameni sãraci lipiþi ies cu undiþa sã câºtige mãcar
una din cele trei mese zilnice... O lume într-o continuã
derutã, un furnicar mizerabil, o realitate care-þi lasã un
gust amar ºi apãsãtor, cu atât mai apãsãtor ºtiind cât de
verosimilã este, atât de verosimilã încât dai de ea
aievea imediat ce cobori în stradã. O lume strãinã,
chinuitã, o lume în agonie, suferindã, la care te aºtepþi
sã clacheze din moment în moment, atâta apãsare
neputând aduce decât obºtescul sfârºit. Dar nimic nu
se întâmplã, mici oaze de luminã lãuntricã (vezi pe
Mirela care-ºi vinde copilul de câteva luni ºi aflã
abia la sfârºit cã va încasa ºi niºte nesperaþi
bani pe el, vezi puþinele scene luminoase de
prietenie, prezente de altfel ºi în celelalte
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romane ale lui Aldulescu, vezi poveºtile de dragoste...)
fãcând din lumea aceasta una nemuritoare, în fond,
continuând sã agonizeze la nesfârºit într-o þarã pe dos,
aºa cum e România tranziþiei noastre, „mortãciunile”
devin – într-o metamorfozã ironicã – „nemuritori”. Cei
doi termeni definesc în finalul cãrþii acelaºi personaj: un
paria, un dezmoºtenit al soartei, dar care se recomandã
Nemuritorul, „ãla cu sabia, din serial”.

Mahalaua româno-austriacã
de la Viena
Radu Aldulescu, cel mai important romancier
român apãrut dupã revoluþia din decembrie 1989, este
ilustrarea perfectã a modului cum se trãieºte din scris în
anii 2000, mai bine zis cum se supravieþuieºte, ba ºi
mai exact cum nu se moare din scris în fiecare
dimineaþã. Radu Aldulescu este copilul orfan al Uniunii
Scriitorilor din România, asociaþie care încearcã sã-l
ajute cumva, dar e un fel de femeie vãduvã de rãzboi
care, neputând face prea multe pentru odraslele sale, le
trimite la cerºit. ªi totuºi, Radu Aldulescu îºi publicã
romanele în condiþii grafice de excepþie, ba chiar în mai
multe ediþii în serie de autor ºi la editurã de prestigiu:
Cartea Româneascã.
La fel se întâmplã acum cu recentul sãu roman –
Ana Maria ºi îngerii (Cartea Româneascã, 2010). Doar
cã de data aceasta, la o primã vedere, avem de-a face
cu un altfel de roman. De ce? Pentru cã, în fond, cartea
este o comandã. Dupã cum ne anunþã într-o notã
Mãdãlina Ghiu, redactorul de carte, „pe adresa
de e-mail a editurii sosea un mesaj cu totul
neobiºnuit: o româncã stabilitã de multã vreme
la Viena voia sã-ºi încredinþeze drama cumplitã
unui scriitor român care urma s-o transforme în
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carte”. Altfel zis, o româncã din Austria striga: „Viaþa
mea e un roman. Cine-l scrie?” Ei bine, Radu Aldulescu
a acceptat provocarea. Dar scriitorul nostru este
„zugravul” neorealist al mahalalei bucureºtene din
„epoca de aur” ºi din perioada de tranziþie. Ce roman
putea scrie el cu acþiunea la Viena? Ei, dar cum þãranii
lui Preda ajunºi la Bucureºti tot þãrani cautã, ºi Radu
Aldulescu ajuns la Viena tot mahala ºi lume interlopã
cautã; ºi chiar gãseºte, de data aceasta o mahala
româno-austriacã. Trebuie precizat cã lumea aceasta
nu e mahala propriu-zisã, cât o lume amestecatã:
nãpãstuiþi ai soartei, scãpãtaþi, interlopi, umiliþi ºi obidiþi,
emigranþi, numiþi auslanderi... Aici se dovedeºte mai
mult ca niciodatã un profesionist desãvârºit. Într-un an,
din aprilie 2009 pânã-n aprilie 2010, fãcând naveta
Bucureºti-Viena ºi Bucureºti-Arad, s-a documentat ºi a
ºi scris romanul Ana Maria ºi îngerii, în general cam cu
aceeaºi lume din cãrþile precedente. Destin?
Întâmplare? Hazard? Premeditare?
Mariana Bejan, o tânãrã arãdeancã a anilor ‘80,
fiicã de sudoriþã eroinã a muncii socialiste, îºi croieºte
viaþa cât se poate de greºit de la început. Cântãreaþã
amatoare de muzicã popularã, ea estesedusã de
metodistul casei de culturã Remus Delea (supranumit
Belea) care-i face viaþa un iad. Acesta are stofã de
escroc, ia ºpãgi de la unul ºi de la altul în numele ei,
promiþând cã ea, din poziþia de economistã, le va face
rost de obiecte electrocasnice sau de diverse certificate
de calificare. Ani de zile munceºte doar pentru a
despãgubi nenumãraþi concitadini. Între timp, aduce pe
lume o fetiþã, pe Ana Maria, bucuria vieþii ei, dar ºi o
frânã în intenþia de a divorþa de Remus. Când laþul se
strânge ºi Mariana este pe punctul de a fi
condamnatã pentru matrapazlâcurile soþului ei,
îºi ia lumea în cap ºi fuge din þarã. Urmeazã
calvarul vieþii ei. Lucreazã câteva luni la negru
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în Ungaria, merge apoi în lagãrul de refugiaþi din
Traiskirchen-Austria, unde e violatã câteva nopþi la rând
de un grup de kosovari, doarme în Gara de Vest a
Vienei împreunã cu boschetarii, îºi gãseºte slujbe
temporare, dar e sechestratã, bãtutã ºi violatã de un
grup violent de interlopi români, acea faunã pestriþã,
periculoasã ºi care dã imaginea dezastruoasã a
României în Occident. Reuºeºte sã-ºi rãpeascã fetiþa
încã înainte de revoluþie ºi s-o ducã la Viena trecând-o
graniþa ilegal prin niºte încercãri teribile. Cunoaºte mai
mulþi bãrbaþi, ºi români, dar ºi austrieci, pe care-i adunã
generoasã de pe stradã ºi pe care-i întreþine, dar toþi o
trãdeazã ºi-i fac aceleaºi probleme pe care i le fãcea
Remus la Arad. Este, însã, o fire puternicã ºi o ia mereu
ºi mereu de la zero.
Dar Ana Maria, „draga mamei” e mai mereu
bolnãvicioasã. Elevã eminentã, promiþând ca junioarã
la tenis, apoi dansatoare la o ºcoalã de artã, ea însãºi
are parte de o viaþã destul de grea, navetând între
clinicile din Viena ºi cele din Arad ºi Timiºoara, pentru
a-ºi trata boala: Lupus Eritematos Sistemic. Autorul
urmãreºte minuþios, pe zeci de pagini, evoluþia bolii, de
la descrierea ºtiinþificã a maladiei pânã la subiectivismul
în opinii a celor din jurul eroinei ºi pânã la scenele
onirice în care Lupusul o urmãreºte pe fetiþã în chip de
omuleþ sub formã de penis. Partea a doua a cãrþii este
dedicatã preponderent Abei Maria, iar leit-motivul este
reprezentat de îngeri – excelentã gãselniþã a lui Radu
Aldulescu. Ana Maria, fiinþã fragilã ºi de o candoare
dezarmantã, are nevoie permanentã de îngeri. ªi de
Serafimii cu ºase aripi fiecare de dinaintea lui
Dumnezeu, ºi de Heruvimii „cei cu sumedenie de ochi
strãlucind neîncetat de lumina înþelegerii ºi a
cunoºtinþei lui Dumnezeu”, ºi de îngerul Rafail,
dar mai ales de îngerii din jurul ei. Iar în jurul ei
sunt ºi îngeri pãzitori, dar ºi trãdãtori.
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Sebastian, fost coleg de clasã la Liceul German din
Arad este iubirea ei neprihãnitã, îngerul nevinovat, ca ºi
ea. Manfred, nevolnicul concubin al Marianei mama,
este înger pãzitor o bunã perioadã, apoi un înger
gelos, în cele din urmã un înger trãdãtor. În sfârºit,
mult cãutatul înger „de sex contrar” apare în persoana
lui Gabriel (nume de arhanghel, nu-i aºa!), un
neisprãvit, un Oblomov contemporan, odrasla unor
români basarabeni care trãiesc la Viena din meseria de
hoþi de magazine. Acest înger parazit îi agraveazã
boala Anei Maria, „draga mamei”, care moare într-o
clinicã vienezã la puþin timp dupã ce a împlinit 20 de
ani.
Nu ºtiu în ce mãsurã romanul Ana Maria ºi îngerii
este romanul vieþii Marianei Bejan din Arad, dar nici nu
conteazã câtã realitate ºi câtã ficþiune sunt aici, tot ce
conteazã este cã romanul este unul remarcabil ºi
aldulescian prin excelenþã. La ceasta mã refeream
când spuneam cã Aldulescu este mai mult ca niciodatã
un prozator profesionist. Autorul, printr-o notã, îºi ia
mãsuri de precauþie: „Aceastã carte fiind o lucrare de
ficþiune, autorul îºi declinã orice fel de responsabilitate
moralã sau juridicã faþã de eventualele nemulþumiri,
obiecþii sau reclamaþii ale persoanelor care se recunosc
în spatele personajelor romaneºti ºi þin cu tot dinadinsul
sã se identifice cu ele”. N-are importanþã, deci, în ce
mãsurã sunt reale personajele, ele sunt, deopotrivã
pentru Aldulescu ºi pentru noi cititorii, ficþiuni romaneºti.
Mai conteazã, pentru bucãtãria cãrþii, cã Maria Bejan a
intuit cã drama ei era demnã de a fi subiect de roman ºi
cã acesta odatã scris memoria bhunã a fiicei sale este
asiguratã. Iar întâlnirea sa cu romancierul Radu
Aldulescu a fost una admirabilã, în sensul lui
Anton Dumitriu al cuvântului.
Ca o concluzie, dacã Mariana Bejan n-ar fi
contactat editura Crtea Româneascã ºi dacã nu
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i-ar fi povestit d’a fir a pãr drama ei lui Radu Aldulescu,
acest tot ar fi scris romanul Ana Maria ºi îngerii, pentru
cã era lumea lui pe care, mai devreme sau mai târziu,
o inventa. Mirii nemuririi, precedentul roman, dãdea
semne cã Aldulescu începe – firesc – sã oboseascã.
Ana Maria ºi... este un reviriment, e de o prospeþime de
un nou început literar.
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Mihai Antonescu
Un roman-parabolã
La prima vedere, Mihai
Antonescu pare un om
La hotarul dintre
contradictoriu:
aspru,
mileniile II ºi III,
recalcitrant, chiar agresiv.
mãicuþele de la o
mãnãstire cel puþin
Dupã ce stai cu el la o
ciudatã vor sã
discuþie, descoperi însã cã e
purifice lumea, prin
un copil uriaº, un brad de
foc ºi prin sex ºi
copil, cum ar veni, un om
prin
crimã oribilã, în
sensibil ºi un comesean
aºteptarea
revenirii
fermecãtor, un povestitor care
lui
Iisus
dupã
douã
la Poiana lui Iocan ar fi fost
mii
de
ani,
conform
lider incontestabil. Acest
unor profeþii. Mihai
farmec oral el îl transferã, în
Antonescu
mare mãsurã, personajelor
imagineazã o lume
din cãrþile sale de prozã care
teribilã, aº zice cã
devin astfel savuroase, dupã
exagerat fantasticã,
spiritul ºi farmecul colocviale
dacã n-am ºti ce se
ale lui Antonescu.
întâmplã în
Eºafod pentru iubire
realitatea României
(Editura Muzeul Literaturii
de azi (vezi cazul
Române, Bucureºti, 2005)
Tanacu etc.).
este cel mai bun roman de
pânã acum al lui Mihai
Antonescu ºi, pe total, într-o literaturã normalã,
ar fi un best-seller. Deºi structurat în bucãþi
compacte, deloc facil la citit, romanul îºi
dezvãluie dupã câteva zeci de pagini douã
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direcþii limpezi: 1) aspectul de roman parabolic, profetic,
cu accente mistice ºi 2) linia de roman erotic. Apoi, tot
pe douã planuri se desfãºoarã acþiunea: pe de o parte,
într-o fundaþie, iar pe de alta, într-o mãnãstire în care
religia pare a fi pãgânismul, convertirea la Divinul
Falus, cele douã lumi aparent închise, cu regimuri
concentraþionare, întâlnindu-se adesea tangenþial sau
întrepãtrunzându-se pentru a face astfel structura
romanului rotundã ºi textul cursiv ºi coerent.
(Cursivitatea e ruptã doar de cele trei-patru greºeli de
tipar de pe fiecare paginã).
La hotarul dintre mileniile II ºi III, mãicuþele de la o
mãnãstire cel puþin ciudatã vor sã purifice lumea, prin
foc ºi prin sex ºi prin crimã oribilã, în aºteptarea
revenirii lui Iisus dupã douã mii de ani, conform unor
profeþii. Mihai Antonescu imagineazã o lume teribilã, aº
zice cã exagerat fantasticã, dacã n-am ºti ce se
întâmplã în realitatea României de azi (vezi cazul
Tanacu etc.). Tablouri apocaliptice amintesc de pagini
din Principele ºi Sãptãmâna nebunilor, romanele lui
Eugen Barbu. Sunt însã multe scene care trimit la proza
fantasticã a lui Vasile Voiculescu; cum ziceam însã totul
e amplificat, aparent disproporþionat. Personajele sunt
viguroase, puternice, bine diferenþiate, în primul rând
prin trãirile sufleteºti, dar ºi prin dialoguri, unele fiind dea dreptul memorabile: Conca, Medin Togai, Arghir,
Maica Lumina, Voica, Iuliana... Ele îºi joacã fiecare rolul
adecvat în atmosfera de sfârºit al unei lumi ºi de
început al alteia. Unele îºi dezvãluie un fanatism
veritabil, altele îmbinã în aceeaºi fiinþã asprime ºi
sensibilitate, agresivitate ºi apetenþã pentru poezie.
Scenele erotice sunt pe cât de dure, pe atât de
veridice,
sugerând
apogeul
pãcatului,
generalizarea acestuia, fãcând din România
sfârºitului de mileniu o Sodomã. Dar în final
mesajul e întrucâtva luminos, Iisus revenind nu
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pentru a pedepsi cu foc ºi pucioasã, precum în Vechiul
Testament, ci pentru a ierta încã o datã.
Mihai Antonescu nu se aflã la primul romanparabolã. A mai publicat cel puþin încã unul: Filozoful
din Arind. Dar, repet, Eºafod pentru iubire (adecvat titlu)
este cel mai bun. Stilul e suplu, împletind relatarea cu
dialogul viu, pe alocuri în jargon, alteori metaforic, totul
bine proporþionat, Mihai Antonescu evitând abil cãderea
în metaforitã, precum un Fãnuº Neagu, de pildã, deºi e
vãditã plãcerea lui de a povesti cu amãnunte picante,
cu vorbe frumoase, în fraze luxuriante. De fapt, Mihai
Antonescu a fost un bun povestitor încã de la debut.
Câºtigul sãu constã în temperarea elanului narativ ºi
înþelegerea rolului important al compoziþiei în economia
romanului. Aceasta a fost miza lui ºi asta a fãcut din el
un romancier experimentat ºi nu doar un povestitor
suculent.
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Aurel Antonie
Valea Seacã
sau lumea în ºapte zile

Toþi oamenii
muncii sunt obligaþi
sã þinã jurnal, dupã
lectura cãruia
numitul Ieremia
scrie istoria Vãii,
istorie adnotatã ºi,
în cele din urmã,
aprobatã de
primarul
omniprezent ºi
omnipotent.
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Moto: „Una dintre soluþii
este
sã
mimezi
adaptarea la sistem
pentru a nu fi eliminat ºi
sã aºtepþi prãbuºirea
lui”

Între prozatorii optzeciºti,
Aurel Antonie face figurã
aparte. El n-a cultivat
textualismul, nici realismul,
nici n-a mimat rezistenþa prin
culturã, debutând editorial în
1983 cu volumul de povestiri
Mozaicul, culegere de scurte
parabole, în special ale
puterii, ale dictaturii, care
aminteau de Kafka, Buzzati,
Borges... Pe aceeaºi linie a
publicat apoi microromanul
Scrisori cãtre animalele mici.
În general, prozatorul a
publicat puþin, scriind cam în
ritmul lui Mateiu Caragiale. Ne-o dovedeºte ºi
romanul Cenuºa (Editura Fundaþiei „Constantin
Brâncuºi”, 2006), roman scris între 1985 ºi
2004. 170 de pagini în 19 ani!

David, personajul principal, descinde într-o lume
relativ închisã, o vale numitã ba Valea Seacã, ba Valea
Uitãrii, noi putând s-o numim fãrã greº Valea Plângerii.
E o lume a minerilor, o Românie socialistã în mic, cu o
realitate descrisã cu accente parodice, dar ºi absurde,
un loc în care deviza e: „Cine pleacã de aici, nu mai
vine, dar ºi cine vine, nu mai pleacã!” Nu era aceasta
deviza subînþeleasã a României anilor ’80? David
soseºte în Vale pentru a picta biserica de aci, dar
bãtrânul maestru Iosif nu-l acceptã, el umplând pereþii
cu caligrame reprezentând totalitatea scrisorilor trimise
din Vale sau primite în Vale. I se propune/impune un
post de profesor de educaþie fizicã. Dar, în cele ºapte
zile cât poposeºte acolo, nu-ºi gãseºte locul sãu, dupã
cum nu ºi-l gãseºte Karl Rossmann în America lui
Kafka. Este repartizat de un subprimar primitiv, vesel ºi
nãuc sã locuiascã într-o baracã... ce nu existã, ba e
ales ºi preºedinte al acelei comune locuinþe, prilej
pentru el de a se autointitula rege, mai ales cã-l cheamã
David. Se cazeazã la un þãran ciudat, unul Sofronie cel
Tânãr, care clocise la subsuoarã un ou de cocoº negru
ºi care putea deveni uneori invizibil ºi pe care îl ajutã sã
dezgroape o comoarã misterioasã în via moºtenitã, o
comoarã rãmasã în mister, fiind una materialã, dar
poate cã la fel de bine spiritualã. În Valea aceasta,
nimeni nu plãtea mâncarea, echipamentul ºi þuica de la
cârciumã, toþi fiind trecuþi „pe caiet”. Toþi oamenii muncii
sunt obligaþi sã þinã jurnal, dupã lectura cãruia numitul
Ieremia scrie istoria Vãii, istorie adnotatã ºi, în cele din
urmã, aprobatã de primarul omniprezent ºi omnipotent.
Conferinþele, anchetele, lucrãrile unor comisii absurde
fãcute de mântuialã sau duplicitar, martorii fiind
atenþionaþi sã nu spunã adevãrul (cã istoria nu
se scrie cu adevãr!), revoltele unor grupuri de
mineri, parodiazã învãþãmântul politico-
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ideologic ºi anchetele din anii ceauºismului.
Personajele mediteazã sau chiar dialogheazã despre
dictaturã, o sintezã gãsind la pagina 63: „Una dintre
soluþii este sã mimezi adaptarea la sistem pentru a nu
fi eliminat ºi sã aºtepþi prãbuºirea lui. Sistemele
dictatoriale se bazeazã pe infinit. Niciun dictator nu-ºi
planificã sfârºitul. El planificã încremenirea în sistemul
condus de el, care i se pare cel mai bun. Dar într-un
sistem dictatorial totul trebuie planificat, condus ºi
controlat. Or pentru astfel de activitãþi îþi trebuie oameni
competenþi ºi inteligenþi. Dar inteligenþa este
gânditoare, iar un om care gândeºte nu acceptã
dictatura, ºi iatã cum dictatura îºi creeazã proprii
germeni care o vor distruge. Acest ciclu este
inevitabil...”
Romanul poate fi perceput ºi ca unul epistolar.
Toatã lumea scrie tuturor, iar scrisorile sunt citite sau
ºtiute de toatã lumea, nu doar de expeditori ºi
destinatari; dar un mod de comunicare înþelegem cã
este ºi telepatia. Se sugereazã, dar se ºi spune direct,
cã în Vale totul trebuie sã fie la vedere, neacceptânduse dreptul la viaþã privatã, la intimitate, toþi urmãrindu-i
zi ºi noapte pe toþi. Anchetarea vinovaþilor fãrã vinã
aminteºte deopotrivã de Procesul lui Kafka, ca ºi de
metodele securistice de acum 30 sau 20 de ani de la
noi. Totul se petrece sub un nor de cenuºã de la
termocentralele din Vale, dar ºi sub o ocultã miºcare
sectarã, lãsatã de autor în mister, ºi aceasta din urmã
trimiþând la (ne)cunoscuta miºcare transcendentalã din
anii ’80. Cenuºa poate fi perceputã ca un element de
roman existenþialist, putând fi pusã alãturi de
ciumã(Camus),
greaþã(Sartre),
negurã(Unammuno)...
Ca primul capitol din Facere, romanul
acesta al lui Aurel Antonie prezintã Valea
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Seacã în ºapte zile. De altfel, personajele au în general
nume din Vechiul Testament: David, Solomon, Ieremia,
Iosif..., iar finalul trimite chiar la Genezã: „Stãtuse aici o
sãptãmânã întreagã. Tot atâta zãbovise ºi Domnul
când crease lumea. El numai o descoperise. Mai
rãmânea sã o înþeleagã. Poate altã datã ºi în altã parte.
Monumentul care reprezenta o mânã ce încerca sã
apuce cerul era la locul lui. Pe soclul acoperit de
cenuºã nu se mai putea citi decât: Nu vom pleca de
aici!”
În roman, Aurel Antonie alterneazã douã tonuri:
unul grav, când construieºte parabola, ºi altul de un
umor uneori dezlãnþuit, când parodiazã. În aceastã
alternanþã constã interesul constant al cititorului pentru
lecturã. Scriitura este de-o limpezime ºi de o rafinatã
simplitate exemplare. Cartea urmeazã consecvent un
fir roºu, fãrã a fi liniarã totuºi, ºi nu are... burþi. Aº trage
concluzia cã Aurel Antonie, cel puþin în aceastã carte,
este un Kafka plin de umor, un umor bine gradat,
mergând de la aluzii fine pânã la umorul savuros,
nebun de la asediul minerilor asupra cârciumii Miaua
sau de la prãbuºirea cimitirului într-un abataj de minã.
Scriitor parcimonios cu apariþiile editoriale, dar ºi
discret, vieþuind în „amarul târg” al lui Gheorghe
Grigurcu, Aurel Antonie este un prozator remarcabil, cu
nimic mai prejos de un Petru Cimpoeºu, un Dan Perºa
sau un Dan Stanca. Din pãcate, din motive de haos în
literatura românã de azi ca ºi în difuzarea cãrþii la nivel
naþional, nu are parte de aceeaºi receptare criticã.
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Claudiu Bârsilã
Secunde de grafit
De Claudiu Bârsilã ºtiam
cã e un strãlucit student în
Medicinã,
pasionat
de
cercetarea medicalã, premiat
în domeniu pe plan naþional ºi
mondial, un savant în
l-am
vãzut
S-ar putea spune devenire;
protagonist
la
emisiunea
cã tema principalã a
Garantat sutã la sutã de pe
romanului este
TVR 1 ºi am fost impresionat.
timpul, timpul
Primesc acum microromanul
subiectiv, resimþit
Secunde de grafit (Lumen,
de un artist, cã dacã
Iaºi, 2009), îl citesc pe
„timpul ceasului
este format din douã nerãsuflate ºi descopãr cã
Bârsilã jr. este ºi un foarte
limbi”, al sãu este
bun prozator, nu neapãrat
„din uitare ºi din
bun
ºi
talentat,
cât
sentimente”.
surprinzãtor de matur. În plus,
îºi ilustreazã singur cartea cu
graficã în policromie realizatã
digital. Romanul descrie
odiseea unui tânãr care a
suferit un accident în urma
cãruia rãmâne cu pierderi de
memorie. Pe seama acestui handicap se þese
întreaga naraþiune, una deloc simplã, ci care
cere lectorului eforturi de înþelegere, de
urmãrire a firului epic dupã meandrele memoriei
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– reale sau imaginare – a personajului. Prin tehnicã, dar
ºi prin personajul Ray, cartea aminteºte de Zgomotul ºi
furia lui Faulkner. Deºi cursivã, naraþiunea e împãrþitã
unghiular în mai multe planuri, trecându-se pe nesimþite
ºi nu neapãrat marcat grafic de la relatarea realistã,
aproape clasicã la persoana a treia, la monolog interior.
Tânãrul autor are ºtiinþa detaliului ºi a consistenþei
textului,
fãrã
ostentaþie,
el
face
analizã
comportamentalã, dar ºi analizã psihologicã. Trebuie
spus cã Ray este un grafician, ilustraþiile color din carte
venind în sprijinul cunoaºterii eroului nostru. S-ar putea
spune cã tema principalã a romanului este timpul,
timpul subiectiv, resimþit de un artist, cã dacã „timpul
ceasului este format din douã limbi”, al sãu este „din
uitare ºi din sentimente”. O altã dimensiune a cãrþii e
aceea a iubirii, dar care nu trimite neapãrat la erotism,
ci la nevoia de afecþiune, surprinsã fãrã pic de
artificialitate.
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Ioana Bradea
De vineri pânã joi
sau sãptãmâna sexului
pe linia fierbinte
Ioana Bradea face parte
din
grupul
tinerelor
prozatoare obsedate de sex,
sex, sex. E un fel de a spune.
Romanul Bãgãu (Editura
EST, 2004) a scandalizat
multã lume, simpli cititori, dar
ºi scriitori ºi critici, unii din
chiar generaþia autoarei, ea
fiind cel mai adesea acuzatã
de pornografie.
Dupã umila noastrã
opinie, romanul acesta care
începe
fãrã
o
lungã
introducere – „sunt o doamnã,
ce pula mea...” – ºi care
continuã tot aºa, nu poate fi
catalogat în nici un caz de
pornografie. Cartea nu se
adreseazã unor perverºi sau
complexaþi sau obsedaþi
sexual pentru a-i excita, dupã cum nu descrie
acte sexuale, ci e un spectacol de limbaj frust,
deocheat, cu personajele de mai sus: perverºi,
complexaþi ºi obsedaþi sexual.

Într-un roman de
Mario Vargas Llosa,
un personaj
proclamã cã „pe
Dumnezeu nu-l
jignesc cuvintele, ci
gândurile obscene”.
Ei bine, limba
româneascã folositã
în Bãgãu are rol de
exorcizare: cuvintele
neaoºe sunt scoase
din mintea
naratoarei ºi
aruncate faunei
perverse prin linia
telefonicã, proces
care are darul de
calmant al acestei
lumi.
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Andreea, o tânãrã a zilelor noastre de tranziþie de
la socialismul multilateral dezvoltat la capitalismul
incipient, lucreazã noapte de noapte la linia fierbinte ºi
rãspunde la telefon noctambulilor din toatã þara care-ºi
rezolvã astfel problemele sexuale, redând experienþa
aceasta din cursul unei sãptãmâni. Abilã, slobodã la
gurã, deºi instruitã, inteligentã, sensibilã, Andreea se
adapteazã din mers ºi reuºeºte în general sã
mulþumeascã toatã fauna ipochimenilor de mai sus, o
lume de „animale bolnave” de la începutul mileniului
trei.
Ioana Bradea, o prozatoare de doar treizeci de ani,
face un lucru absolut necesar literaturii române
contemporane: rupe o barierã care a funcþionat la noi
timp de mai bine de patruyeci de ani de ani, mai precis
ne atrage atenþia într-un mod deloc aluziv cã cenzura
comunistã a luat sfârºit. În perioada 1947-1989,
literatura românã s-a confruntat cu douã tipuri de
cenzurã: una ideologicã ºi una de limbã, ºtiindu-se cã
sinistrul Consiliu al Culturii ºi Educaþiei Socialiste
emitea periodic lungi liste de cuvinte interzise
scriitorilor. Cenzura ideologicã a cãzut în decembrie
1989 de la sine, fiind una din consecinþele directe ºi
imediate ale revoluþiei sau ce-o fi fost atunci. În schimb,
cenzura sau autocenzura de limbã în mare parte a
continuat
sã
funcþioneze
datoritã,
desigur,
puritanismului ºi ipocriziei. Ioana Bradea are meritul de
a desfiinþa brutal acest handicap de limbaj. Poate cã
exagereazã întrucâtva în folosirea cuvintelor ºi
expresiilor din strada anilor 2000, dar acest lucru vine
tocmai sã sublinieze meritul de mai sus. Trebuie
observat cã limbajul din Bãgãu – considerat de atâþia
obscen – e unul benign, ca înjurãtura
româneascã, are gratuitate ºi veselie. Într-un
roman de Mario Vargas Llosa, un personaj
proclamã cã „pe Dumnezeu nu-l jignesc
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cuvintele, ci gândurile obscene”. Ei bine, limba
româneascã folositã în Bãgãu are rol de exorcizare:
cuvintele neaoºe sunt scoase din mintea naratoarei ºi
aruncate faunei perverse prin linia telefonicã, proces
care are darul de calmant al acestei lumi.
Textul e cursiv, vioi, începând brusc ºi rãmânând
suspendat într-un final deschis. Autoarea are prizã la
realitatea pestriþã a României de azi, nu emite note
false în crearea dialogului viu, e cunoscãtoare a stilului
indirect liber, degajã ºi vagi influenþe din noul roman
francez, presarã textul cu cliºeele cotidiene ale lumii
mediocre din imediata noastrã apropiere... Altfel zis,
avem de-a face cu o carte foarte bunã, pe alocuri
senzaþionalã, putând fi chiar un best-seller, pentru
aceasta lipsindu-i doar un lucru: în loc de epilog, un
certificat de la ginecolog, în facsimil, real sau fictiv, din
care sã rezulte cã naratoarea (sau autoarea) este
neprihãnitã, fecioarã, virginã sau fatã mare.
Dar sã încheiem totuºi serios spunând cã romanul
e remarcabil – primind de altfel premiul de debut al
României literare ºi alte premii, dar a cãrei linie nu
poate fi repetatã. Altfel zis, Ioana Bradea din Bistriþa
debuteazã cu un roman unic, creându-ºi astfel un
handicap, acela de a nu putea repeta o structurã de
roman pe care abia a impus-o.

Poem suprarealist despre
o zonã industrialã
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În cronica la romanul de debut al Ioanei Bradea –
Bãgãu – scriam cã formula narativã a cãrþii este
una de nerepetat. La doar câþiva ani, tânãra
prozatoare publicã un al doilea roman – Scotch
(Polirom, 2010) – iar acesta nu seamãnã, cu
mici excepþii, pe care le voi semnala mai încolo,

cu primul. Semn cã romanciera are spirit autocrtic ºi
culturã. Sã nu se înþeleagã însã cã Scotch ar fi superior
Bãgãu-lui, cã în contul Ioanei Bradea am puncta un
progres evident. În aceastã privinþã e de discutat.
Scotch nu e un roman cu un story propriu zis. Am
putea spune cã, de fapt, e un roman de atmosferã. ªi
dacã tot încep cu concluziile, e de precizat cã nici
personaje convenþionale nu prea existã, personajul
principal fiind ...o zonã industrialã. Este descris un oraº
de provincie cu zona lui industrialã din perioada anilor
2000, aflatã în pronunþatã paraginã, o zonã cu fabrici de
aliaje speciale, de pâine, de lânã pieptãnatã, de scule,
de sticlã, cu combinat de prelucrarea lemnului etc. Iar
descrierea conglomeratului de fabrici ºi uzine este
fãcutã în douã feluri: pe de o parte ca-ntr-un reportaj
(„O cheie francezã uriaºã, pe jumãtate prinsã sub pata
de vopsea albã de ulei împrãºtiatã pe ciment./Câteva
capete de sârmã galbenã ºi albastrã./Un creion chimic
cu piele roºie ºi vârf tocit./Carcasa goalã a unei unitãþi
de calculator – transformatã în mãsuþã pentru masa de
prânz. Pe spinarea ei golaºã s-au desenat ºi impregnat,
de-a lungul anului, cercuri suprapuse de cafea...”), iar
pe de alta alegoric ºi suprarealist, cu detalii, numai cu
detalii, ca-n poemele francezului Francis Jammes
(„Hala e bandajatã la cap cu o fâºie groasã de bitum: o
limbã lungã de asfalt. Din loc în loc bãlteºte apa de
ploaie, în formã de urºi cu gurã cãscatã sau ochelari de
soare. Un cablu negru despicã acum limba în douã fâºii
inegale, ºerpuite pânã la corpul de clãdire central,
îngust ºi cu spatele frânt. Cineva a înfipt acolo o scarã
de lemn cu încheieturi ruginite. Curge la vale clãdirea
ca un S culcat. Ca o pârtie pentru rolleri cu
pretenþii ºi acrobaþii...”).
Promiscuitatea personajelor din primul
roman, Ioana Bradea o transferã aici zonei
industriale, ca-n acest poem cu portretul din
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detalii al unui cãmin de nefamiliºti: „A înverzit o dârã de
perete sub þeava-robinet pe unde curge apa./Lângã
celãlalt ºold, cãminul ºi-a aranjat grijuliu o pernã de þigle
murdare./Bucãþi de cãrãmidã./Un filtru de cafea
ciobit./O cutie de iaurt./Câteva pungi cãscate cu resturi
menajere./O masã./Un taburet deasupra...” Dar dacã în
Bãgãu, personajele umane erau prezentate într-o
prozaicã degradare, aici peisajul industrial este aºezat
sub formã de poem postmodern: „Unghii strâmbe,
adâncite în colþuri ºi pe lângã fereastrã./Umflãturi între
picioarele mesei./Valuri de lut./Sau poate doar o rochie
umflatã sub care îngheaþã genunchiul femeii
strãvechi./ªi dunga unei scânduri care a bãtãtorit lutul
cu sete./Acolo unde au obosit tãlpile...” De altfel, tot
romanul este tocat în propoziþii aºezate în formã de
versete, ba chiar de versuri de poezie albã.
Dacã Ioana Bradea prezintã zona industrialã
personificatã, tot atât de adevãrat este ºi faptul cã
expune ºi câteva personaje umane: un inginer, o
secretarã de director bãtând oraºul în timpul liber cu un
rucsac în care poartã rolele ºi cartea de filosofie a
stoicului împãrat Marcus Aurelius, dar ºi un maistru
creionat cu tot realismul – un ºpãgar, un grobian, un
meschin.
Promiteam mai sus cã voi sublinia puþinele
asemãnãri ale actualului roman cu cel de debut. Este
vorba de rãmãºiþele de mizerabilism din primul roman,
oricât ocoleºte autoarea acest aspect, în cele din urmã
ajunge tot la detaliile promiscuitãþii fiziologice din
Bãgãu: „Þeava de plastic îºi cascã gura ºi varsã scuipat
în gaura întunecatã de la capãtul tãlpilor ovale. Din
umezealã, urinã ºi cãcat a crescut în capãtul þevii un
muºchi vineþiu, verzui spre negru...”
Între reportaj ºi roman, cu bunãvoinþã
concedem cã este vorba de roman, dar atât,
genul necerând vreun adjectiv mai acãtãri.
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Cititorul poate presupune cã înaintea scrierii cãrþii,
prozatoarea a vizitat o zonã industrialã ºi a înregistrat
pe reportofon cu acribie explicaþiile maiºtrilor,
inginerilor, cã multe detalii tehnice sunt de o mare
precizie. Dar scotchul ce este? Un element improvizator
al mizeriei materiale a industriei în degradare, simbolul
cârpelii.
Romanciera – încã foarte tânãrã – a încercat o
nouã abordare romanescã, în mare mãsurã reuºitã, pe
linia postmodernã a naraþiunii fãrã story ºi fãrã
personaje umane. Altfel zis, a mai creat un roman fãrã
mizã. Este însã limpede cã Bradea poate mai mult.
Ultimele pagini sunt provocatoare de speranþã în acest
sens, scena þãranului venit la oraº la fiul sãu ºi ducând
gãleata de gunoi la ghenã îmbrãcat în impecabil ºi
imaculat costum popular fiind una de real impact epic.
De pe aici ar putea porni noul asalt epic al Ioanei
Bradea.
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Ioan Buteanu
Dintr-un tufiº
se aude „miau!”
Ioan Buteanu e un scriitor
total
nonconformist
(demisionar din Uniunea
Scriitorilor),
permiþându-ºi
libertãþi de exprimare ºi de
imaginaþie, fiind un teribilist,
ba chiar ilustrându-ºi textul cu
graficã rafinatã. El are un
Romanul este,
umor nu a la Cornel Udrea,
în fond, o rescriere
nici mãcar a la Ion Bãieºu, ci
parodicã a teoriei
mai
curând
un
umor
evoluþioniste a
englezesc.
Acest
roman,
omenirii. Omenirea
miniroman (Dintr-un tufiº se
în derizoriu! –
aude „miau!” (Eikon, 2009),
acesta e mesajul.
relateazã
metamorfozele,
avatarurile unui peºtiºor prins
pe râu de un pârlit de pescar
ºi pus sã supravieþuiascã întrun borcan, spre fericirea
copilului sãu. Carl Sandburg
spunea despre poezie cã e
jurnalul unui animal marin
care trãieºte pe uscat ºi viseazã sã zboare. Ei
bine, peºtiºorul acesta se strãduieºte sã devinã
reptilã, apoi pasãre, în sfârºit, pisicã, în final
redevenind peºte. El scrie un jurnal pe frunze

40

de ficus, nu mai conteazã în care dintre ipostaze, jurnal
ºi poeme minunate închipuite nu de prozatorul, ci de
teribilul poet Ioan Buteanu din volumele Tot Nelu vã
deranjeazã sau Carte de pus pe foc. Romanul este, în
fond, o rescriere parodicã a teoriei evoluþioniste a
omenirii. Omenirea în derizoriu! – acesta e mesajul. Dar
proza lui Ioan Buteanu nu e derizorie. În pagini puþine ºi
aerisite, în text aparent lejer, Buteanu este un autor
original demn de luat în seamã.

Leo Butnaru
Cinemateca de aur
a copilãriei
lui Leo Butnaru
Copilãria lui
Licã a Tuþii din
mahalaua lui Papuc
a Negurenilor, din
Basarabia anilor 50
ai secolului al XXlea, are multe
puncte comune cu
copilãria lui Nicã a
Petrei din
Humuleºtii anilor 40
ai veacului al XIXlea. Este vorba, în
primul rând, de
spectacolul
lingvistic zglobiu, al
oralitãþii, de
plãcerea de a
povesti ºi de a ne
face pãrtaºi la
aceastã plãcere.
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Moto:
„În
universul
copilãriei nu existã orã
exactã”

Descrierea
lumii
copilãriei unui scriitor fãcutã
de el însuºi poate fi o operã în
sine, un fel de roman, în fond,
lecturã savuroasã pentru
cititori, ca ºi o pâine de
mâncat pentru critici. Dar,
existã
scrierea
despre
copilãrie cu nenumãrate
conexiuni – la vedere sau
subînþelese – între lumea
propriei inocenþe ºi devenirea
de mai târziu a autorului cantr-o relaþie de tip feed-back
în cadrul vieþii aceleiaºi
personalitãþi: scrii despre
copilãrie pentru a merge pe
niºte fire înapoi ºi, în acelaºi timp, înaintezi în
naraþiune pe alte fire paralele care te
contureazã pe cel de acum. Aceasta este
situaþia volumului lui Leo Butnaru Copil la ruºi

(Ideea Europeanã, 2008), volum de ...amintiri din
copilãrie subintitulat Basarabia anilor 50, carte pe care
scriitorul ºi-a fãcut-o cadou în anul în care a împlinit 60
de ani. De altfel, în capitolul introductiv, însuºi autorul
comparã – trimiþând la Socrate – columbarul din curtea
casei pãrinteºti cu sufletul care „atâta vreme cât suntem
copii, ar fi gol, iar în locul pãsãrilor sã ne imaginãm
cunoaºteri...” ºi experienþe de viaþã, am adãuga noi,
„întru devenire ºi modelare de persoanã sau, poate cã,
chiar de personalitate”. Aºadar, avem de-a face cu un
adevãrat bildungsroman, unul asumat, am putea spune
un meta-bildungsroman. Punctul de pornire al
personalitãþii scriitoriceºti a lui Leo Butnaru, autorul a
60 de cãrþi la 60 de ani, este fixat la pagina 38:
„...curiozitatea copilului mie mi se asociazã cu o... girafã
ce-ºi întinde mereu gâtul peste... orizont...” (Girafa, sã
ne amintim, se numea rubrica de tablete a tânãrului
student Gabriel Garcia Marquez dintr-un ziar columbian
din anii ‘50!). Noianul de întâmplãri de-a mirãrilea
reprezintã materie primã pentru mai multe cãrþi.
Copilãria lui Licã a Tuþii din mahalaua lui Papuc a
Negurenilor, din Basarabia anilor 50 ai secolului al XXlea, are multe puncte comune cu copilãria lui Nicã a
Petrei din Humuleºtii anilor 40 ai veacului al XIX-lea.
Este vorba, în primul rând, de spectacolul lingvistic
zglobiu, al oralitãþii, de plãcerea de a povesti ºi de a ne
face, pe noi, cititorii, pãrtaºi la aceastã plãcere: „Nu
cumva sã zâmbiþi a neîncredere, copilãria noastrã a fost
destul de glumeaþã, isteaþã, veselã, chiar când îi
clãnþãneau dinþii de frig ºi de... lozinci!” Iar vocabularul
e plin de cuvinte ºi expresii de o mare savoare: puigan,
flãcãuan, fãtuleanã, scârte... iar numele ºi poreclelele
de consãteni creioneazã un alt adevãrat
spectacol, precum, de pildã, cel din Liliecii lui
Marin Sorescu: Bobon, Lealea, Puizan,
Ghidirim, Pichiroi, Bârzoi, Cucoº, Buhnã, ªiºcã,
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Cotonogu, Fuior, Pãlãlãu, Sucitu, Moºflãcãu, Zmuncilã,
Huzun, Cazacu, Lupu, Cernoleu, Seu, Butuc etc. Apoi,
cele douã copilãrii – a lui Creangã ºi a lui Butnaru – mai
au în comun, desigur, jocurile, jocul cu pisicile, de
exemplu: „...ce bine cã sunt în vacanþã! Pot sã-mi fac
proiecte hazlii: de pildã, sã-mi jelesc ºoarecii ºi, pentru
a-i salva, sã încalþ pisica cu coji de nucã...” Dar ºi multe
alte jocuri care nu se pomeniserã la Humuleºti, cã
vorba ceea, alt secol, alte jocuri! Leo Butnaru se mai
deosebeºte de înaintemergãtorul sãu prin consideraþiile
teoretice de sorginte postmodernã pe care le face de-a
lungul naraþiunii ce curge în spiralã, în spiralã pe
orizontalã, reluând mereu fapte, întâmplãri din anii 50,
fãcând apoi naveta spre actualitate ºi înapoi. Aceastã
alternanþã de întâmplãri copilãreºti ºi meditaþii de teoria
literaturii nu reprezintã frâne în cursivitatea textului. Aº
zice cã acest aspect este unul dintre meritele
incontestabile ale lui Leo Butnaru din acest gen pe care
desigur nu l-a mai practicat pânã acum.
Aºadar, meandrele memoriei reprezintã liniile
epice, meandrele memoriei ºi teoretizãrile autorului de
acum care gãseºte mereu tonul adecvat, candid, senin,
nostalgic, privind peste ani copilul care a fost cu
simpatie ºi cu cordialã autoironie. Ba, proaspãtul
sexagenar priveºte cu seninãtate ºi epoca de tristã
amintire, în sensul cã nu pune tuºe negre unde nu e
cazul ºi apoi nu face defel pe viteazul din urma
rãzboiului. Ideea sugeratã este aceea cã lumea
copilãriei este în general una fericitã, dincolo de un
regim politic sau altul. Sugereazã mereu acest lucru ºi
nu o face atât sentimental, cât teoretic, ca un veritabil
optzecist, un optzecist român, nu neapãrat din
Basarabia. E de semnalat, în acest sens, ºi
aspectul programatic al cãrþii, crezul lucid al
autorului ne-captivat total de farmecul lumii pe
care o evocã: „Fireºte, unele pasaje, lucruri,
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detalii le asamblez, le sintetizez, le pricep abia acum,
din retro-perspectiva ochirii spre copilul ce am fost,
care, însã, pe atunci, era naivul naivilor, ce mai...
Precum s-ar spune, beneficiez din plin de fireasca
democraþie participativã a imaginilor, subiectelor,
ideilor, secvenþelor, sentimentelor, cuvintelor,
interjecþiilor, lacrimilor etc.” Flash-back-ul reprezintã
principalul mijloc artistic cu care lucreazã memorialistul,
copilãria fiind o „cinematecã de aur” în cazul acesta,
drumul înapoi, dinspre prezent spre minunatul trecut
fiind o transfocare în auriu: „De la un moment încolo,
acolo, pe ecranul cinematecii de aur, imaginea prinde a
se micºora, se tot micºoreazã, pânã însuºi soarele
ajunge cât un punct, punctuleþ, punctiºor, se naºte
peºtiºorul de aur, care pare a fi leit un spic de grâu...”
Aceasta este viziunea naivã a copilului, partea
nostalgicã. Dar scriitorul deja sexagenar îºi ia seama ºi
re-devine lucid, raþional, cerebral: „...în cinemateca de
aur de care vã spuneam, pe ecran se vede distinct
aceastã vorbã scrisã: «Eu ºtiu cã tu nu eºti peºtiºorul
de aur! Soare, soare, frãþioare, ajutã-mã sã redevin
copil!!!» (Bineînþeles, aiurea... Vox clamatis in
deserto...)”.
Cartea e vie, vioaie, veselã. Leo Butnaru din
Negureni este un calamburgiu de marcã, aº zice cã e
un omolog de la Chiºinãu al lui ªerban Foarþã. Zice
Leo: „Eu, la geam, copil care, în Cartea de citire (o
cunoscusem înaintea Abecedarului) mângâi un lup
preamãrit de-o lupã. În vatrã – spuzã... spuzã... ca o
sumã a celor neîmplinite în conformitate cu multele
mele dorinþi. Lupii suri ai cenuºii nu-ºi schimbã nici
pãrul, nici nãravul...”
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Nicolae Calomfirescu
Roman despre instaurarea
comunismului românesc
Despre Turnu Severin a
Activiºti de
partid, organizaþii noi, scris un roman cu câteva
patriotico-obºteºti,
decenii în urmã Ion Grecea,
având strânse
nostalgic fiu al oraºului. Este
legãturi cu cele
vorba de opul La porþile
sovietice sau create
Severinului, cu acþiunea
dupã modelul
plasatã la sfârºitul celui de-al
acestora, lozinci,
doilea rãzboi mondial. Voit,
gazete de perete,
sau cu totul fortuit, un alt
întreceri în munca
prozator severinean, Nicolae
socialistã,
Calomfirescu, scrie acum un
demascarea
altfel de roman despre
speculanþilor ºi a
Severin:
Doamna
Marx
paraziþilor societãþii,
(Editura
Viitorul
Românesc,
demonstraþii de ziua
Bucureºti, f.a.), acþiunea
internaþionalã a celor
acestuia pornind din punctul
ce muncesc,
în care o lasã cel al lui
ºedinþe… – iatã
Grecea. Altfel zis, dacã primul
tabloul oraºului de
este romanul sfârºitului celui
graniþã de la graniþa
de-al doilea rãzboi mondial la
dintre deceniile cinci
ºi ºase ale veacului
Severin, acesta de acum este
tocmai trecut.
romanul
instalãrii
comunismului în oraºul de la Dunãre. În rest,
cãrþile – trebuie precizat – nu au nimic în
comun. Prozator cu vastã experienþã, Nicolae
Calomfirescu construieºte o structurã epicã
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deloc liniarã ºi ternã, ci, dimpotrivã, scriitura urmãreºte
trei direcþii care se intersecteazã ingenios pentru a da
ansamblul.În primul rând, cum spuneam, „personajul”
principal poate fi perceput chiar oraºul dunãrean într-un
important moment istoric. Activiºti de partid, organizaþii
noi, patriotico-obºteºti, având strânse legãturi cu cele
sovietice sau create dupã modelul acestora, lozinci,
gazete de perete, întreceri în munca socialistã,
demascarea speculanþilor ºi a paraziþilor societãþii,
demonstraþii de ziua internaþionalã a celor ce muncesc,
ºedinþe… – iatã tabloul oraºului de graniþã de la...
graniþa dintre deceniile cinci ºi ºase ale veacului tocmai
trecut. Acest „portret” de oraº e creionat pe muchie de
cuþit, când în tuºe groase, direct, când alunecând pe
liniile subþiri ale stilului indirect liber atunci când se
vorbeºte în noua limbã de lemn. Descifrãm din þesãtura
deasã a textului trecerea stângace – dar fermã – de la
proprietatea privatã la cea colectivã, instaurarea
moriºtii de vorbe pompoase ºi goale nu doar în adunãri
generale, dar ºi pe stradã ºi acasã, amestecul
ideologiei de partid nu doar în mersul societãþii, dar ºi în
familii, în intimitatea oamenilor, în sfârºit, apusul unui
stil de viaþã ºi începutul brutal al unuia nou.Un al doilea
fir al romanului e constituit de o poveste de dragoste a
tinerei Simina Icã, de fapt de trei poveºti de dragoste –
în fond, toate eºuate, chiar dacã ultima se încheie cu o
cãsãtorie sãrbãtoritã în prezenþa ºi sub oblãduirea
noilor autoritãþi comuniste. Moartea bunicii Siminei ºi
cãsãtoria imediatã a acesteia insinueazã cu subtilã
ironie tocmai momentul de rãscruce al celor douã lumi.
Masa festivã a logodnei încheie apoteotic romanul,
scena fiind memorabilã prin grotescul ei, unde invitatul
de onoare, activistul de partid de la regiune,
comandã vesel aducerea felurilor de mâncare
astfel: „Pluton, ascultã comanda la mine! Sã
vinã sarmalele!” la care o altã activistã
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rãspunde în lozinci: „Sã vinã! Tovarãºe ºi nene Vultur,
e corect! Sã vinã sarmalele! Cãci gãzdoaia le pregãti
pentru noi! Noi suntem oameni… Iar omul e cel mai
preþios capital!...” În sfârºit, dupã cum sugereazã titlul,
romanul e ºi al personajului Geta Geantã, supranumitã
doamna Marx. Este genul activistei zeloase, neobosite,
vigilente, dogmatice, pentru care partidul e mai presus
de individ, de familie, de tot, ea conducându-se dupã
litera documentelor noii orânduiri, dar mai ales urmând
întru totul biografia familiei Karl Marx ºi obligându-l ºi pe
soþul sãu s-o facã: „Sã-mi promiþi cã iei palma mea în
palma ta ºi aºa o sã mergem pe stradã, prin parc, prin
Piaþã ori la cinematograf. Cum obiºnuiau domnul ºi
doamna Marx. Fãrã sã se ruºineze de lume, de prieteni
ºi de duºmani…” Personaj pitoresc prin ridicol, vorbind
în lozinci ºi precepte comuniste preluate dupã ureche
de la alþi activiºti, conducându-ºi familia ca pe o ºedinþã
de partid, Geta Geantã aminteºte de unele personaje
ale lui Teodor Mazilu. Doamna Marx este un roman
scris vioi, cu descrieri concise, în treacãt, ºi cu dialoguri
percutante, citindu-se cu încântare, conturând epoca la
nivelul cotidianului, prin personaje vii ºi cu un
sentimentalism temperat. De remarcat scena cãlãtoriei
bãtrânei doamne Izvoranu printr-un Severin real/fictiv,
scenã antologicã demnã de a sta alãturi de scene cu
cãlãtorii similare din romanele Don Juan de Nicolae
Breban sau Cunoaºtere de noapte de Alexandru
Ivasiuc.
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Isidor Chicet
Romanul document
al unui fenomen: trecerea
ilegalã a frontierei
Isidor Chicet este
etnolog, redactor-ºef al unei
reviste de specialitate, dar ºi
scriitor polivalent, autor de
povestiri, de romane, ca ºi de
teatru. În 1996, a publicat un
roman document: Transfug la
Clisura Dunãrii
Orºova. A doua ediþie este
timp de douã
„definitivã” - a apãrut acum la
decenii
teatrul unui
Editura Prier.
rãzboi dur, surd,
Romanul acesta este
nevãzut între
unic în literatura românã, din
oameni ºi sistemul
cel puþin douã motive: 1) cã e
opresiv.
un document cu fapte ºi
personaje reale ºi 2) pentru
cã e singurul – dupã ºtiinþa
mea – care are subiect
exclusiv un fenomen din anii
‘70-’80 ai veacului XX
românesc: trecerea ilegalã a
frontierei dintr-o þarã în care
comunismul pãrea instalat pentru eternitate. Ca
un veritabil jurnalist de investigaþie, Isidor
Chicet pãtrunde cele mai adânci dedesubturi
ale fenomenului de un dramatism extraordinar.
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Se trecea Dunãrea înot, în bãrci pneumatice (foarte
greu de procurat în acele vremi), cu instalaþii din tuburi
de oxigen, pe anvelope de tractor, de pe vapoare de
croazierã. Scãpa cine putea, dupã curaj, dupã puterea
financiarã ºi dupã noroc. Ceilalþi erau prinºi ºi
întemniþaþi ori erau împuºcaþi de grãnicerii români sau
sârbi ori sfârºeau pe fundul fluviului
Autorul ne prezintã un personaj real, o aºa-zisã
cãlãuzã: Petre Þerescu din Clisura Dunãrii, ultima
verigã dintr-o reþea bine pusã la punct în toatã partea
de vest a României. Þerescu era un adevãrat erou:
hãrþuit de miliþie ºi securitate, interogat ºi închis în mai
multe rânduri, suferind din când în când ºi eºecuri,
inclusiv familiale, el se afla într-o permanentã luptã cu
sistemul, nefiind interesat doar de banii mulþi pe care-i
primea pentru trecerile ilegale, dar mãrturisind mereu
cã o fãcea ºi din sentimentul reconfortant cã scapã
niºte oameni de teroarea roºie. Clisura Dunãrii este
timp de douã decenii teatrul unui rãzboi dur, surd,
nevãzut între oameni ºi sistemul opresiv. În prefaþã,
Chicet menþioneazã: „Indubitabil, pânã în Decembrie
1989, Clisura Dunãrii ºi în special Orºova a constituit un
mit, o legendã vie, supapa pe unde se scurgeau, valurivaluri, cei ce nu mai suportau regimul. (...) Prin poziþia
sa geograficã, Orºova intrã în istoria modernã a
României, fiind teritoriul marilor treceri Dincolo, teritoriul
marilor migraþii cãtre Occident”. În relevarea acestui
fenomen se aflã miza romanului document al lui Isidor
Chicet, mizã câºtigãtoare, fãrã nicio îndoialã. Acþiunea
este antrenantã, viguroasã, de scenariu de film poliþist.
În addenda, avem un poem de Mihai Ursachi
despre „gâºtele toamnei”, care „gâgâie duios ºi
gâgâie/departe ºi plâng zburând în ºir/spre
steaua dimineþii”; gâºtele fiind, desigur, simbolul
emigrãrii, magistrul din Þicãul Iaºilor fiind închis
la Jilava pentru o tentativã de trecere a
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frontierei tocmai în zona Orºovei. „...va pleca, totuºi, din
þarã, dupã Revoluþie”, noteazã Chicet. Pentru
acurateþea informaþiei, trebuie spus cã Ursachi a reuºit
sã plece în Occident la începutul anilor 80, la revoluþie
revenind la Iaºi, unde a ocupat chiar niºte demnitãþi, ºi
unde s-a stins.
Ediþia aceasta a romanului document se numeºte,
cum ziceam, definitivã. Mã gândesc acum însã cã
aceastã carte ar putea avea pereche. Dupã 1990, alt
fenomen are loc exact în acelaºi spaþiu: alimentarea
vecinilor de la sud de Dunãre cu benzinã, în timpul
embargoului, românii îmbogãþindu-se, iar sârbii reuºind
sã supravieþuiascã. Bãrcile care trecuserã mii de
oameni dincolo în anii 70-80, treceau acum mii ºi zeci
de mii de canistre cu benzinã. Dupã succesul cu
Transfug la Orºova, este limpede cã Isidor Chicet,
acest Truman Capote al nostru, ar putea recidiva cu un
alt roman document.
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Mihaela Cogãlniceanu
Basm
pentru toate vârstele
O carte frumoasã din
toate punctele de vedere; la o
primã privire – ca obiect.
Autoarea,
misterioasã:
Mihaela Cogãlniceanu (sic!
În capitole
cu C), titlu la fel de enigmatic:
scurte, vioaie ºi bine Kalusia (Asociaþia Scriitorilor
articulate,
din Bucureºti/Editura Tracus
naraþiunea e înºiratã Arte, 2008). Întorci cartea ºi
pe un fir roºu de
pe coperta a patra îþi
poveste, ca orice
zâmbeºte o tânãrã de-o
poveste adevãratã,
frumuseþe clasicã, cum de-o
plinã de suspans,
frumuseþe
clasicã
este
populatã cu cavaleri,
naraþiunea. De pe google
domniþe, prinþese,
aflãm cã Mihaela C. este
regenþi, o naraþiune
originarã din Botoºani, are 40
cu happy end.
de ani ºi ocupã un loc în
diplomaþie, fiind ataºat la
Ambasada României de la
Madrid.
Kalusia e un roman
cursiv, pe linia unui basm sau a unui roman
cavaleresc, cu acþiune aspaþialã ºi atemporalã;
mã rog, putem deduce cã e vorba de Evul
Mediu timpuriu, ca timp, spaþiul fiind absolut
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imaginar, deºi cartea are ataºatã o hartã a
voievodatelor despre care este vorba în carte.
Începutul este reprezentat de o întrunire secretã a
unei organizaþii paramilitare, urmatã de intrigi, rãpiri,
întâlniri diplomatice din sânul unei case domnitoare. Ni
se solicitã calitãþi de cititori romantici ºi nu rezistãm
chemãrii, ne lãsãm cuceriþi. În capitole scurte, vioaie ºi
bine articulate, naraþiunea e înºiratã pe un fir roºu de
poveste, ca orice poveste adevãratã, plinã de suspans,
populatã cu cavaleri, domniþe, prinþese, regenþi, o
naraþiune cu happy end. Cartea este presãratã cu idile
romantice, cu tranzacþii politice care atrag dupã sine –
deloc mercantil – cãsãtorii între membri ai caselor
regale, cu amãnunte care ne fac o idee despre cultura
lumii romanului: „Copiii kalusienilor, în dimineaþa când
împlineau cinci ani, trebuiau trecuþi ca într-un ritual de
botez, prin aer, apã, flacãrã, pãmânt ºi metal. Era întâia
datã când li se sãrbãtorea aniversarea. Acea zi avea sã
fie prima amintire din copilãrie, amintire ce rãmânea de
neºters pe parcursul vieþii. Pentru spiritul celor cinci
elemente supreme, se aºtepta cinci ani. Pentru fiecare
câte un an, pentru a îngãdui sã se contopeascã ºi sã
cuprindã trupul ºi sufletul copilului. Astfel, fiecare
copilaº, fetiþã sau bãiat, devenea puternic ºi rezistent.
Dacã pânã atunci copiii erau descântaþi ºi apãraþi cu
semne fermecate, din acea zi înainte nicio forþã
maleficã nu îi mai putea atinge. Era credinþa
kalusienilor.”
Cartea nu þine neapãrat de fantasy, cum a fost
clasatã, cât mai curând e o parabolã romanticã, o
parabolã a puterii, dar unde sentimentul de iubire nu e
strãin, ba îºi are rolul sãu în ecuaþia politicã. Existã cel
puþin douã poveºti de dragoste în acest sens,
una
dintre
prinþesa
moºtenitoare
a
voievodatelor ºi principele Kalusiei ºi una dintre
cea mai bunã prietenã a prinþesei ºi ºeful
gãrzilor acesteia.
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Dupã cum mãrturiseºte într-un interviu, Mihaela
Cogãlniceanu a gândit romanul pentru un public þintã
copiii, dar se pare cã el prinde la fel de bine, dacã nu
preponderent, la cititorul adult, ºi încã la cel de-un
anume nivel de culturã.

54

Nira Costaleco
O nimfetã
din Tecuci are talent.
Îi va folosi la ceva?
...atmosfera de
Pe pagina de gardã a
romanului
ªarpele
alb promiscuitate a unei
lumi de periferie, cu
(Transilvania, 2008) de Nira
fete care-ºi încep
Costaleco se aflã urmãtoarea
viaþa sexualã la
notã: „Nira Costaleco este de
10-11 ani, din
origine românã-ungarã ºi
plãcere,
pur ºi
trãieºte la Tecuci fiind elevã
simplu,
sau
pentru
la un colegiu din localitate.
bani, cu mezalianþe
ªarpele alb este primul ei
care de care mai
roman, scris în româneºte la
ºocante, cu
numai 15 ani”.
concubinaje între
Aºadar, avem de-a face
adulþi ºi fetiþe de
cu o carte scrisã de o
gimnaziu, cu
adolescentã
despre
pãcãtoase ºi
adolescenþi. O carte scrisã la
vinovate
relaþii între
persoana
întâi,
pornitã
profesori
ºi elevele
abrupt: „Destinul meu începe
lor
aflate
încã la
într-un apartament de serviciu
vârsta
jocului
cu
murdar ºi insalubru alãturi de
pãpuºi…
fraþii ºi surorile mele în numãr
de ºase. Pãrinþii lucrau la o
fermã. Ferma de vaci numãrul ºapte. Lumea îi
spunea locului „ªapte vaci”. Undeva pe
ºoseaua Mãrãºeºti-Tecuci. Nu-i vedeam decât
seara acasã. Erau, mai tot timpul, în stare de
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ebrietate…” ªi tot aºa, într-un stil simplu, telegrafic,
lapidar, laconic, dar cursiv, naratoarea îºi povesteºte
viaþa ei zbuciumatã de pânã la cincisprezece ani,
rãmânând orfanã ºi repudiatã de fraþi, devenind pupila
ºi iubita ºi metresa unui medic ºi scriitor din oraº.
Aceastã Lolitã din Tecuci are un dezvoltat simþ al
realului ºi descrie pe un ton candid (al naratorului din
romanul lui Sallinger De veghe în lanul cu secarã)
atmosfera de promiscuitate a unei lumi de periferie, cu
fete care-ºi încep viaþa sexualã la 10-11 ani, din
plãcere, pur ºi simplu, sau pentru bani, cu mezalianþe
care de care mai ºocante, cu concubinaje între adulþi ºi
fetiþe de gimnaziu, cu pãcãtoase ºi vinovate relaþii între
profesori ºi elevele lor aflate încã la vârsta jocului cu
pãpuºi… Totul scris pe un ton egal, uºor naiv, cum
spuneam, aproape firesc, ceea ce face din roman o
carte uºor scandaloasã. Dar autoarea are un crez
scriitoricesc, ea îºi face din sinceritate un mijloc de a
nara: „Îmi place sã scriu ceea ce simt. Chiar dacã sunt
prea micã ºi nu ºtiu dacã scrisul mã caracterizeazã.
Vreau ca lumea sã afle adevãrul despre adolescentele
de azi. Mulþi dintre voi nu înþelegeþi aceastã viaþã a
adolescentelor, dar vã spun eu, pentru cã eu trãiesc zi
de zi în aceastã lume. Sunt obsedate de sex…” ªi mai
subliniazã autoarea, în moment de luciditate: „Aº vrea
ca aceastã carte sã ajungã unde trebuie (?!; n. DAD).
Nu vreau sã o scriu degeaba”.
Din loc în loc coerenþa textului, a relatãrii
aventurilor erotice ale fetiþelor ºi fetelor este ruptã de
mici pasaje în care Nira Costaleco devine moralistã:
„Ce viaþã urâtã mai duc ºi unele fete. Unele
adolescente. Ele cred cã dacã au vagin ºi sunt tinere
asta înseamnã cã au rezolvat viaþa de acum
încolo. De parcã numai ele sunt frumoase ºi
numai ele au vagin, aºa de importante se cred”.
Iar din când în când, trage ºi concluzii: „Inima
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nu face bune alegeri. Puºtoaicele confundã sexul cu
iubirea. Viaþa oferã ºanse, nu garanþii. Banii ºi sexul
dominã interesul”. Un punct de luminã, dãtãtor de
speranþã existã în toatã aceastã lume promiscuã.
Naratoarea îºi propune sã depãºeascã vitrega condiþie,
sã înveþe, sã picteze, sã scrie. E nãzuinþa Soniei
Marmeladova de mântuire, de fericire prin purificarea
sufleteascã.
Dincolo de stilul telegrafic, cu frazele tocate când
trebuie sau când nu e deloc indicat, Nira Costaleco are
talent, fãrã nicio îndoialã. Aº zice cã micul ei roman
este abil structurat, în capitole scurte, bine articulate.
Autoarea nu pare a avea o imaginaþie prea bogatã, iar
dacã are e cu atât mai bine, pentru cã relatarea este
absolut veridicã; fie cã e rodul unei sinceritãþi extreme,
fie cã e al unui joc de imaginaþie, efectul este
remarcabil. Sunt curios dacã fata aceasta va reuºi sã
facã prodigioasã carierã literarã pe mãsura talentului
sãu.
În concluzie, amintindu-mi versurile ursachiene:
„Un om din Tecuci avea un motor/Dar nu i-a folosit la
nimic”, putem spune cã Lolita din Tecuci are talent
literar. Îi va folosi la ceva?
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Nichita Danilov
Lumea în douã zile
a lui N.D.
Nichita Danilov, poet de
marcã debutat ºi afirmat în
...în evantai, în
anii ’80 ai veacului trecut,
evantaie tot mai
consacrat definitiv în anii din
mari. Danilov îºi ia
libertatea de a
urmã prin douã antologii de
metamorfoza
autor, nu se aflã la prima
oamenii, trecându-i
tentativã de a scrie prozã. El
prin toate regnurile:
a publicat în anii ’90 câteva
pictorul Bikinski se
cãrþi de tablete ºi proze
preface în piatrã
scurte, iar cu doi ani în urmã
kilometricã, Oliver
romanul Tãlpi. ªotronul. Aº
se transformã în
spune, însã, cã Maºa ºi
pijama sau în papuci Extraterestrul
(Editura
de casã, alte
Polirom, 2005) este de
personaje se
departe cea mai bunã carte
metamorfozeazã în
de prozã a sa. De la Maestrul
animale, totul trece
ºi Margareta nu mai ºtiu o
aproape firesc dintrnaraþiune cu atmosferã atât
un regn în altul,
de stranie, de fantastã, rod al
dintr-o stare de
unei imaginaþii debordante.
agregare în alta.
De altfel, Nichita Danilov (rus
la origini, orice s-ar spune) este cam singurul
scriitor român care continuã linia prozei ruse
fantaste/absurde pe, sã zicem, traseul GogolBulgakov-Harms.
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Într-un sat de la graniþa de nord a României, în
perioada comunizãrii, în acest spaþiu al þãrãncii Maºa,
apare Extraterestrul, fiinþã având cam totul din
trãsãturile unui pãmântean, dar ºi totul din fiinþele
închipuite din alte lumi. Ceea ce nu înseamnã – mã
grãbesc sã precizez – cã am avea de-a face cu o prozã
fantasticã, necum SF; mai curând cu una oniricã,
fantastã. Maºa ºi musafirul ei discutã despre lumile lor
ºi pe diferite teme, ca de pildã despre adevãr
(„Adevãrul pe care l-am contemplat – Extraterestrul,
n.m., DAD – de la distanþã de ani-luminã în spaþiu ºi în
acelaºi timp l-am putut pipãi ºi de aproape, cãci m-am
aflat în interiorul lui. Totu-i derizoriu ºi cenuºiu. Totul în
aceastã lume þine de impresie. Azi e aºa, mâine e altfel.
Când alb, când negru...”). Sau, despre femei, care sunt
„asemenea unor gãuri negre ce se-nvârt în spaþiul
cosmic, transformând materia în antimaterie ºi invers”.
Sau, despre libertate: „Libertatea e un nonsens. Cum
poþi fi liber, se întreabã Extraterestrul, dacã fiecare
atom din care eºti alcãtuit e legat de un altul. Dã-i
libertate unei infime particule din materie ºi îþi va da tot
universul peste cap...”
Totul se petrece în douã zile, precum în Lumea în
douã zile a lui George Bãlãiþã sau ca-n Ulise al lui
James Joyce. Seara primei zile ºi dimineaþa zilei
urmãtoare sunt suficiente pentru a fi creionat un univers
demn, cum ziceam, de condeiul unui Bulgakov, fãrã
însã ca Danilov sã fie influenþat de acesta; e vorba doar
de afinitãþi cu scriitorul rus. Scena metamorfozãrii
Maºei în ou ºi cea a caprei Evlampia într-un animal
straniu cu douã capete de om sunt memorabile ºi
antologice. Dupã cum antologicã este povestea
uluitoare a lui Ippolit Subotin. Descrierea
nemuririi din universul Extraterestrului
alterneazã cu tabloul impresionant al morþii din
lumea Maºei, picturii unei nopþi cu lunã
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(„strãvezie ca vãlul de pe faþa unui mort din Râpa
Roºie”) îi e contrapus filmul comunizãrii Rusiei:
„Venirea a doua a lui Antihrist a scãldat Rusia în sânge.
Icoanele au fost arse, clopotele topite, bisericile
transformate în posturi de miliþie, în bãi ºi crescãtorii de
pãsãri sau în cocine. Locul crucii l-a luat steaua cu cinci
colþuri...”
Maºa ºi Extraterestrul este o carte absolut
remarcabilã, cu întâmplãri stranii pe linia unei
simbolistici originale, cu dialoguri purtate de la luciditate
pânã la absurd, cu tablouri suprarealiste, textul – în
întregul sãu – fiind bine articulat, cursiv când trebuie,
discursiv, când se impune, alternând povestirea cu
reflecþia, portretul cu poemul în prozã. Iar mijloacele
sunt ironia, sarcasmul, dar ºi gravitatea, ba chiar
candoarea.

Universul straniu
al lui Bikinski
Nichita Danilov este un poet atipic pentru generaþia
lui. A debutat exact în aceeaºi perioadã cu Traian T.
Coºovei, Mircea Cãrtãrescu, Matei Viºniec, Florin Iaru
ºi regretatul Ion Stratan, dar nu se încadra în nici un fel
în ceea ce se înþelegea la Cenaclul de Luni de la
Bucureºti prin eticheta „generaþia ‘80”. Structural, el nu
putea merge cu grupul, alegându-ºi (sau fiind ales de)
un drum oarecum împotriva curentului. Nu voi intra în
amãnunte. Am fãcut afirmaþia de mai sus doar pentru a
spune imediat cã nici ca prozator Danilov nu
merge pe o cale bãtãtoritã. Deºi se înscrie în
rândul poeþilor de vârsta lui care abordeazã în
paralel ºi romanul – Traian ªtef, Adrian Alui
Gheorghe, Liviu Ioan Stoiciu, Mircea

60

Cãrtãrescu... – în Tãlpi. ªotronul (Editura Polirom,
2004), el nu prea are nimic în comun cu cei de mai sus,
cum nu are nici cu alþi prozatori români contemporani.
În mare, Nichita Danilov vine mai curând – precum
prozatorii ruºi – din universul lui Gogol, ceea ce nu
înseamnã cã ar fi neapãrat tributar sau epigon al celui
din mantaua cãruia au purces Dostoievski, Tolstoi,
Cehov, Bunin ºi alþi asemenea mari scriitori, aici
simþindu-se mai curând simpatia lui Danilov pentru
autorul Nasului. Personajul principal al romanului este
pictorul de icoane Bikinski care – mizer, cu pantofii rupþi
de atâta frecuº pe asfalt – umblã zi ºi noapte, mai ales
noaptea, printr-un univers citadin suprarealist, oniric,
situat într-o lume paralelã cu cea realã, deºi în
naraþiune urbea e Iaºul zilelor noastre, cu Piaþa Unirii în
care vegheazã statuia lui Cuza, peste care-ºi depun
gãinaþul porumbeii ºi ciorile, cu celebra Stradã
Lãpuºneanu, cu crâºma Corso, cu tramvaiul care
merge din Târgul Cucului pânã-n dealul Copoului... Dar
nu e un Iaºi autentic, ci unul parcã nãscocit de mintea
tulbure (de spaime, de bãuturã, de mizerie) a
personajului.
Nichita Danilov este un expert al temei dublului. În
fiecare dintre cele trei pãrþi ale romanului – Asfaltul,
ªotronul, Hua-hua – pictorul Bikinski se dedubleazã pe
nesimþite. În prima parte, Bikinski e obsedat de chipul
lui Iisus, chip pe care-l picteazã pe icoane, dându-i
trãsãturi din propriu-i chip (al pictorului), îl picteazã,
ziceam, dar îl ºi loveºte în frunte cu pantoful scâlciat,
când nu-l mai suportã...
În ªotronul, iconarul hoinar prin hãþiºul oraºului e
sâcâit de prezenþa unui puºti de vreo cinci ani,
atotºtiutor, atotînþelegãtor, cititor perfect al
psihologiei
protagonistului,
puºti
care
deseneazã în pãtrãþelele ºotronului de pe asfalt
sfinþi ºi mucenici cu nimburi strãlucitoare, dar
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scrie ºi lozinci postdecembriste ºi suprarealiste. La un
moment dat, micuþul desenator se ridicã la cer cu tot cu
ºotron, rezolvare narativã care aminteºte de plecare
spre vãzduh a candidei fetiþe Remedios din Veacul de
singurãtate al lui Marquez.
Iar colonelul de securitate Geanã apare ca din
pãmânt oferindu-i cartea de vizitã pe post de invitaþie la
sediul Poliþiei, carte de vizitã care e de fapt fotografia
lui, a lui Bikinski, de când era puºti, pozã în care
seamãnã foarte mult cu micuþul care tocmai plutea spre
cer.
În Hua-hua, partea ultimã a romanului, atmosfera
de lume absurdã ºi suprarealistã atinge apogeul, fiind
creionatã cu tuºe apãsate, cu neascunse accente
satirice. Bikinski þine o lungã, caricaturalã ºi parodicã
cuvântare în faþa unui imaginar parlament ºi a lui Cuza
de pe înaltul soclu din Piaþa Unirii din Iaºi, cuvântare
culminând cu o viziune originalã despre existenþa
românopitecilor, a unor homunculi, a unei armate uriaºe
alcãtuite din asemenea fiinþe care au loc câte o mie întrun pachet de þigãri, dar care vor salva România prin
numãrul lor.
Roman al unui univers grotesc, straniu, trimiþând la
absurd, dar creat cu vioiciune, cu voioºie chiar, Tãlpi.
ªotronul este o carte singularã în literatura românã. E
de aºteptat cu interes volumul al doilea.

Locomotiva Noimann,
un roman-simfonie
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Ca ºi autorul în timpul scrierii, ºi cititorul de
roman în timpul lecturii nu trebuie sã iasã o clipã
din universul cãrþii. E o convenþie tacitã care
dovedeºte în fond cã romanul este o construcþie
vastã, o lume, de hârtie, e adevãrat, dar o lume

cu toate ale ei: sistem social, politic, ideologic, cu
oameni unici (fizic, psihic, comportamental), cu sisteme
de relaþii între oameni… De obicei, pentru a se pãstra
în atmosfera romanului, cititorul nu lasã cartea din
mânã, mai ales dacã-i place. Ei bine, eu am rãmas în
universul romanului lui Nichita Danilov – Locomotiva
Noimann (Polirom, 2008) – nu citind nonstop, ci
parcurgându-l mai bine de o lunã, trãgând de timp
pentru a-mi prelungi plãcerea.
Ca prozator, Nichita Danilov este un autor cu o
imaginaþie debordantã, creator al unei lumi uºor
absurdã ºi suprarealistã, dalianã, urmuzianã, ce nu þine
cont de raþiune ºi de bun-simþ, o lume dusã pânã la
limitele patologicului, cu vorbele autorului, „un spaþiu
unde adevãrul ºi iluzia se contopesc pentru totdeauna”.
De la Maestrul ºi Margareta n-am mai citit un roman
atât de rãmuros, de plin de simboluri ºi parabole pornite
în evantai, în evantaie tot mai mari. Danilov îºi ia
libertatea de a metamorfoza oamenii, trecându-i prin
toate regnurile: pictorul Bikinski se preface în piatrã
kilometricã, Oliver se transformã în pijama sau în
papuci de casã, alte personaje se metamorfozeazã în
animale, totul trece aproape firesc dintr-un regn în altul,
dintr-o stare de agregare în alta.
Fauna personajelor, creatã de o imaginaþie
luxuriantã, reprezintã un spectacol unic în sine, ºi
numai enumeratã, fãrã a fi urmãritã în acþiune,
personaje reale ºi imaginare convieþuind firesc:
Noimann, cel care îngurgiteazã mereu alcool ºi reclame
ºi care recitã din Omar Khayyam, Lawrence Oliver din
salonul meditativilor, pictorul Bikinski, Braic (omul de
paie), Perjovski, Olivia (femeia-salcie), dar ºi femeiaBabel cu 24 de nasuri ºi 24 de guri, femeiasicriu, femeia-girafã, doamna Bernic care „avea
proprietatea de a se plia pe orice corp strãin,
mulându-se perfect pe structura lui”, câinele
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Spinoza, omul stâncã, dar ºi omul-picior care-l bântuie
mereu pe stomatologul Noimann, femeia-ºarpe, apoi
Satanovski-Necuratul care-i ispiteºte pe toþi la cârciuma
Corso ºi care unelteºte din umbrã… Dar, nu doar
oamenii sunt personaje la Nichita Danilov, ci ºi ideile
(semãnând „cu niºte coridoare ce coteau la stânga ºi la
dreapta, formând un pãienjeniº de linii…”), ºi literele ºi
cãrþile de joc, notele muzicale, cuvintele ºi multe alte
abstracþiuni… Personaj este ºi adevãrul care „scoate
capul de vierme ba acolo, ba aici”, ºi care se
metamorfozeazã succesiv în „adevãr baltã”, „adevãr
peºte”, „adevãr glastrã”, „adevãr vazã” etc. În
spectacolul acesta total sunt descrise, ca fenomene
cotidiene ºi fireºti, zborul, levitaþia, metamorfozele de
toate felurile, trãirea în vis ca-n cea mai banalã
realitate…
Personajul central este, desigur, medicul Noimann,
personaj memorabil ºi unic care e bântuit de coºmaruri,
de Omul negru al lui Esenin, care e schizofren, vorbind
cu chipul din oglindã dar ºi scindându-se în Noimannpenitentul ºi Noimann-cinicul, metamorfozându-se,
cãlãtorind cu caleaºca de la restaurantul Corso la cimitir
unde organizeazã în cripte rãsunãtoare orgii sau
transformându-se în locomotiva Noimann care are
drept ºine de rulaj picioarele soþiei sale Mathilda. Cheia
romanului (oniric, suprarealist) se aflã la pagina 84,
plãsmuitã de fantastul personaj: „…realitatea în care ne
e dat sã vieþuim se dovedeºte de multe ori a fi mult mai
absurdã decât irealitatea aflatã în vecinãtatea ei. La
drept vorbind, gândea medicul, realitatea conþine în ea
o dozã puternicã de irealitate, care-i conferã o
dimensiune supraomeneascã, imprimând simþurilor
noastre un alt ritm. Fãrã aceastã dozã,
realitatea ar fi atât de anostã, încât ne-am
pulveriza. E ca ºi cum am avea de-a face cu un
om care s-a ºi obiºnuit sã ia în fiecare dimineaþã
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o anumitã cantitate de drog, fãrã de care nu poate
funcþiona. Desigur, cantitatea de drog trebuie mãritã
zilnic, pentru ca organismul sã ajungã într-o anumitã
formã. Retrage-i doza ºi omul va intra în crizã. Aºa ºi cu
realitatea, pentru a putea exista, are nevoie, pe zi ce
trece, de o dozã de irealitate din ce în ce mai
consistentã… Celulele realitãþii noastre anoste s-au
obiºnuit sã-ºi primeascã doza zilnicã de vid mai mult
sau mai puþin imaginar. Suntem obiºnuiþi sã trãim la o
anumitã tensiune. Pentru asta avem nevoie de drog ºi
de alcool…” La aceastã meditaþie, douã întrebãri mai
reþin atenþia, care prin retorismul lor dezvãluie lumea lui
Noimann: 1) „Oare, viaþa e un experiment?”; 2)
„Moralitatea? Cui foloseºte ea?”
Romanul are structurã de simfonie, mai curând de
operã: primul capitol se numeºte Uverturã, altele –
Andante non troppo, Aria piciorului rãtãcitor (o
fascinantã povestire gogolianã, în fond), Aria lui
Satanovski, Vals, Marº etc. ªi, dupã cum ne sugereazã
titlurile acestea, ritmul naraþiunii variazã, de abilitatea
cu care autorul schimbã ritmul depinzând în mare
mãsurã calitatea artisticã a întregului roman. Stilul este
simplu, textul are cursivitate, Danilov recurgând doar pe
alocuri la intertextualitate, în pãrþile în care uzeazã din
plin de reclame, de spoturi publicitare.
Ca o concluzie, prin personajul Noimann, unic în
literatura românã prin complexitatea sa, prin textul dens
ºi prin lumea oniricã ºi suprarealistã creionatã cu o
imaginaþie luxuriantã demnã de marii prozatori ruºi
Gogol ºi Bulgakov, Locomotiva
Noimann este un roman absolut remarcabil, cu totul
ieºit din comun, unul dintre cele mai importante de dupã
1989.
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Un roman format din cinci
nuvele ºi... un roman
La fiecare nou roman al lui Nichita Danilov scriu cã
este cel mai bun, ºi mereu am dreptate. Anul trecut
scrisesem cã Locomotiva Noiman este cel mai bun
roman al sãu, acum el este evident depãºit. Dacã la
poetul Danilov este mai dificil sã observi o evoluþie, el
debutând la un nivel artistic foarte ridicat, în ceea ce-l
priveºte pe prozatorul cu acelaºi nume, lucrurile sunt
limpezi: de la roman la roman progresul este absolut
evident. Deºi are o viziune cu totul aparte în cadrul
prozei româneºti, una izvorâtã din autorii ruºi – de la
Gogol ºi pânã la Bulgakov – el nu se repetã, având
nebãnuite rezerve de imaginaþie. Cine i-a citit toate
cãrþile nu mã poate contrazice cã Ambasadorul invizibil
(Polirom, 2010) este de departe cel mai bun roman al
autorului ºi poate cã vârful anului editorial românesc
2010. Interesant este cã postfaþa e semnatã de Radu
Aldulescu, în fapt singurul concurent la titlul de mai sus
cu recentul sãu roman Ana Maria ºi îngerii.
Autorul îºi subintituleazã cartea „roman în ºase
tablouri”. Este vorba, practic, de cinci nuvele ºi un
roman care pot fi citite (ºi) fiecare în parte de sine
stãtãtor. Dar cel care ar proceda astfel n-ar fi cititor de
romane, ar pierde ceea ce e mai important, însãºi
construcþia romanescã exemplar de unitarã. Douã
personaje leagã între ele cele ºase „tablouri”:
poetul/jurnalistul/diplomatul Evgheni Lein ºi naratorul,
exact ºi strict în aceastã ordine, primul oferind întreaga
materie epicã, cel de-al doilea fiind doar un
colportor, un ascultãtor care transmite mai
departe. Cele cinci nuvele au subiecte
senzaþionale, dar ºi semnificaþii ºi înþelesuri
profunde, trimiþând la adevãrate parabole. Ceea
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ce am convenit cã este roman, ultima parte a volumului,
acesta este de-o facturã aparte, e livresc, oniric,
fantastic, de ce nu ºi documentar, deºi de-o imaginaþie
debordantã. Dacã vorbeam de progresul lui Danilov de
la un roman la altul, aici putem vorbi de creºterea
Ambasadorului invizibil de la un tablou la celãlalt.
Anghilele reprezintã o povestire de fapt divers
senzaþional, perfect rotunjitã, în care niºte fraþi pescari
descoperã cadavrul tatãlui sãu pierdut în mare ºi, o
datã cu acesta, ºi faptul cã bucãþi din trupul pãrintelui
reprezintã o momealã perfectã pentru anghile, reuºind
sã se îmbogãþeascã din vânzarea acestora. Mai mult,
tatãl fiind bolnav de plãmâni, anghilele devin pentru
consumatorii cu aceeaºi boalã un adevãrat antidot,
vindecându-i miraculos.
La fel de insolit este Sfârºitul androginilor,
povestea unei secte a scopiþilor, mustind de scene
morbide, de rãsturnãri de situaþii, de personaje trãind
pe muchea dintre realism ºi fantastic.
Se detaºeazã prin profunzime, prin compoziþie ºi
prin amploare, ultimele douã tablouri: O zi din viaþa lui
Vladimir Ilici Lenin. Blestemul Casei Romanovilor ºi
Sosiile, acesta din urmã, cum spuneam, un adevãrat
roman în roman.
O zi din viaþa lui Vladimir Ilici Lenin este un tablou
tulburãtor despre marele revoluþionar, am putea spune
cã însãºi data de 17 iulie 1918, ziua acþiunii, este data
adevãratei revoluþii bolºevice. Tabieturile lui Lenin sunt
urmãrite minut cu minut de spiritul lui Alexei („eu,
Alexei, eram acolo!” este leitmotivul, asigurarea la
fiecare câteva fraze cã n-a scãpat nimic), fiul þarului
exterminat cu cruzime împreunã cu toatã familia. E
radiografiatã nu doar activitatea lui Ilici, dar ºi
„forul sãu interior”, în care era convins cã
„teroarea poate suplini raþiunea dupã care se
cãlãuzeºte un conducãtor de stat” ºi în care
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gãsea cã bisericile trebuie transformate în mori de vânt.
Lenin îºi desoperã similitudini de ordin istoric cu Irod,
„în faþa lui dansa Rusia, pe care el o îngenunchease,
oferindu-i capul þarului pe tavã”. Lenin bea ceai ºi
citeºte jurnalul þarului aflat în captivitate, îl citeºte cu un
amestec de dispreþ ºi ciudã cã împãratul nu se
lamenteazã, nu încearcã sã-ºi salveze (cum?!) familia,
ci îºi face notaþii despre vreme ºi despre lecturile
ultimelor zile de viaþã. Amestec aiuritor de document
istoric ºi de imaginaþie, textul acesta este de-o forþã
vizualã extraordinarã. Pânã la urmã, dintre cele ºase
texte, O zi... este singurul tablou din roman. În interiorul
ramei se aflã Lenin în ziua de 17 iulie (pe stil vechi)
1918, la masa lui de lucru, bând ceai, citind ºi adnotând
jurnalul ultimului þar ºi meditând la revoluþia continuã.
Textul poate fi receptat ºi ca o parabolã a puterii,
Lenind gândind în momentul în care deþinea deja
puterea absolutã: „Da, într-adevãr, Revoluþia îºi
devoreazã fiii... Curând, din mine va rãmâne o simplã
relicvã. Voi zace veacuri întregi lângã zidurile
Kremlinului, gol, cu desãvârºire gol... Ascultând cum
ºuierã vântul printre ziduri...” Cronica aceasta fictivã
(fictiv-realã?) a unei zile din viaþa revoluþionarului de la
Kremlin e, poate, mai pregnantã, mai memorabilã decât
toate paginile de istorie scrise despre Lenin.
În principiu, nu altfel stau lucrurile nici în ceea ce
priveºte ultimul text al romanului: Sosiile. La
preºedinþie. Letinski&Kuzin, în 230 de pagini fiind
descrisã tot o zi, a anilor 2000, de data aceasta, din
viaþa preºedintelui Letinski a unei republici fostã
sovieticã. Ziua, aparent una banalã la palatul
prezidenþial, preºedintele ºi-o petrece alãturi de
consilierul sãu Kuky Kuzin, prezentându-i, pe
lângã concepþiile sale bizare de conducere a
statului, ºi bogata colecþie de sosii, într-un
spaþiu ce trimite uneori la un sanatoriu de
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alienaþi, dar alteori la un spaþiu virtual. Scena duce cu
gândul la dictatorii sud-americani ai lui Marquez, Llosa,
Asturias, la ªcoala dictatorilor a lui Erich Kastner, deºi
el se recunoaºte a fi croit dupã model de tiran de la
Porþile Orientului. Spectacolul þinut de sosiile lui
Letinski, ascultând orbeºte de el, este unul grandios.
Preºedintele, bolnav de puterea absolutã, neputânduºi-o permite în condiþiile anilor 2000, se joacã sadic,
crud, discreþionar cu sosiile personalitãþilor istorice din
care nu lipsesc Kant, Bismark, Lenin, Stalin, Leibnitz
(„un om paºnic de felul sãu ºi care se mulþumeºte sã
joace alba-neagra cu monadele”), Marx, care „are o
libertate totalã de miºcare, dar nu are nici un locuºor al
sãu unde sã-ºi odihneascã oasele-i bãtrâne,
vagabondând dintr-un salon în altul, þinându-se de ºotii
ºi proferând tot felul de prostii”, Socrate care stã în
acelaºi salon cu Confucius, Diogene, Epictet, Caligula,
Cicero, Ivan cel Groaznic, aici un mieluºel beºtelit de
preºedintele Letinski, Vlad Þepeº, Napoleon, însuºi
Shakespeare, Lev Tolstoi, Salvador Dali care –
suprarealist fiind, nu-i aºa! - „cultivã girafe în flãcãri ºi
elefanþi, iar când iese la plimbare, îºi ia cu el
întotdeauna o umbrelã ºi un furnicar...” Crezul
preºedintelui dupã care a adunat la palat toate sosiile
personalitãþilor istoriei universale, a istoriei globale - „un
fel de sferã Rubik, compusã din mai multe epoci ºi mai
multe personaje” - este acela cã „orice lucru are douã
feþe, una tragicã ºi alta comicã. Deseori aceste douã
feþe se amestecã între ele, încât nu mai distingi unde
începe râsul ºi unde se sfârºeºte plânsul...”
Lumea Ambasadorului invizibil este un spectacol
conceput de un scenarist a cãrui imaginaþie n-are limite.
Scenele trec firesc din real în fantastic, din
cotidian în oniric, în coºmar, din normal în
ridicol, în cele din urmã totul pãrând normal în
suprarealitatea generalã, iar regizorul pare a fi
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un drãcuºor ºãgalnic. Preºedintele Letinski vine la palat
cu servieta diplomat ticsitã de sticle de coniac ºi vodcã,
îºi þine în birou micul sarcofag cu cenuºa rãposaþilor sãi
pãrinþi, îºi mulge secretara în pahar ºi-i bea laptele, þine
consilierului discursuri despre puterea absolutã, dar îi
face ºi mãrturisiri intime, fumând trabuc ºi bând coniac.
Galina din Sfârºitul androginilor este fascinatã de morþi,
e fericitã sã-i spele, sã-i ferchezuiascã în baie, sã le
cânte la ureche cântece de lume. Dar tot spectacolul
este þesut în jurul ideii de putere, eventual de puterea
absolutã, de care sunt atrase sau fascinate mai toate
personajele romanului.
Finalul este unul simbolic. Naratorul vrea sã-i
înapoieze lui Lein manuscrisul Blestemul casei
Romanovilor: „- Pãstreazã-l! Zise el. Þi-l las pe þar ºi pe
Lenin ca amintrire. ªi dupã o clipã de reflecþie, adãugã:
- Mai bine hai sã închidem manuscrisul într-o sticlã ºi
sã-l aruncãm în valuri. Poate-l va înghiþi vreun monstru
biblic rãmas ca o relicvã preistoricã în ocean ºi-l va
scuipa pe celãlalt þãrm al Atlanticului, lângã Statuia
libertãþii sau într-un alt loc în apropiere Manhattan...
America-i un monstru ce poate înghiþi orice...” De altfel,
toatã naraþiunea este înºiratã pe þãrmul de est al
Oceanului Atlantic, sugerând o margine de lume, un
sfârºit de istorie închisã într-o sticlã aruncatã în valuri.
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Cornel Dimovici
Odiseea unui medic
din infernul comunist
pânã-n diaspora ºi înapoi
Cornel Dimovici este un
nume care nu-mi spunea
Vremea
nimic pânã la primirea
trãdãrilor este
romanului Vremea trãdãrilor
romanul analizei
(Sigma, 2010). Este vorba de
socialismului
un roman în registru realist,
românesc unde
postfaþatorul Mihai Sin – el
domneau „umilinþa
însuºi
romancier
de-o
ºi decãderea ºi
asemenea facturã - susþinând
depersonalizarea ºi
prãbuºirea,
cã ºi de unul în mare mãsurã
minciuna ºi
autobiografic.
Tânãrul Alex Pop iese din vânzarea, genocidul,
dizolvarea totalã,
închisoarea comunistã ºi se
eliminarea unor
trezeºte singur ºi fãrã bani pe
clase
de intelectuali,
strãzile unui oraº în care
îndoctrinarea
recunoaºtem Clujul. Dupã
paranoicã,
câteva tentative de a relua
sistematicã,
brutalã
legãtura cu niºte vechi colegi
ºi
trivialã,
a ...
sau prieteni, eºuate, un
întregului
popor...”.
personaj
ca
el
fiind
stigmatizat în epocã, în cele
din urmã o gãseºte pe Mona, o iubitã, mai
curând o prietenã altruistã, o mamã a rãniþilor,
la care-ºi petrece câteva zile pânã se
întremeazã.

71

Reuºeºte sã-ºi reia studiile de medicinã, întrerupte
de condamnare, ºi reuºeºte chiar sã le termine dupã
grele încercãri, cu securitatea pe urme, care-l ºi
monitorizeazã permanent, dar ºi încearcã sã-l racoleze
ca informator, atmosfera din universitate fiind una de
suspiciuni reciproce, de turnãtorii, de persecuþii. Acum
are o poveste de dragoste cu Tamara, studentã la
filologie, o fatã ciudatã ºi istericã.
Este repartizat medic la Comandãu, un sat de
secui pe-un vârf de munte, astãzi staþiune de ski, unde
ia contact cu viaþa asprã a tãietorilor de lemne ºi a
ciobanilor, viaþã uºoarã neavând nici un medic ca el,
fãrã aparaturã, fãrã medicamente, izolat de lumea
civilizatã. Dar ºi aici, între pãduri montane, este gãsit de
ofiþerii de securitate care întreþin atmosfera de
suspiciune ca niºte veritabili pescari în ape tulburi, dar
cu concursul cãrora pânã la urmã emigreazã la Paris,
unde profeseazã ca simplu felcer. Se transferã apoi în
Germania unde porneºte de la zero, se specializeazã ºi
într-un final ajunge medic primar ºi ºef de secþie. Aici o
cunoaºte pe Ana, o româncã misterioasã, îndoctrinatã,
crescutã la un orfelinat ºi pregãtitã ca agent în
laboratoarele securitãþii; în Germania îºi pregãtea un
doctorat. Se iubesc, cãlãtoresc în Italia, au un
concubinaj fericit.
La revoluþia din 1989, Alex Pop revine în România
în fruntea unui convoi cu ajutoare (medicamente ºi
aparaturã medicalã) ºi gãseºte o þarã devastatã, plinã
de evenimente tulburi ºi de case de copii handicapaþi,
un adevãrat iad.
Întors în Germania, are parte de-o surprizã de
proporþii. E vizitat de Livia, prima lui iubitã din tinereþe,
de dinaintea condamnãrii, îmbãtrânitã ºi urâþitã
pe care, de altfel, nici n-o mai recunoaºte.
Aceasta îi povesteºte, cu un amestec de durere
ºi de urã împotriva tuturor, inclusiv a lui, cum –
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în timp ce el era închis – a fost racolatã de securitate,
care i-a luat fetiþa nou nãscutã, apoi a trimis-o ca agent
în diaspora. Fetiþa este chiar Ana ºi este (ºi) fiica lui, a
lui Alex cu care, deci, trãise în incest. Nici Alex nu ºtiuse
cã are o fatã, nici Ana nu-ºi cunoscuse pãrinþii, iar de
Livia securiºtii îi strecuraserã vestea cã a murit în
condiþii neelucidate vreodatã. Romanul se încheie cu
despãrþirea de Ana, spre nedumerirea acesteia.
Fãrã a excela în tehnici narative de ultimã orã sau
în compoziþie sofisticatã, Cornel
Dimovici povesteºte totuºi cursiv, coerent ºi
limpede, dupã cum creeazã personaje credibile. De
asemenea, el are prizã la real, scenele sunt absolut
verosimile, dialogul nu are note false, poate doar unele
descrieri au mai curând aspect de reportaj, de jurnal de
cãlãtorie, decât de prozã.
Vremea trãdãrilor este romanul analizei
socialismului românesc unde domneau „umilinþa ºi
decãderea ºi depersonalizarea ºi prãbuºirea, minciuna
ºi vânzarea, genocidul, dizolvarea totalã, eliminarea
unor clase de intelectuali, îndoctrinarea paranoicã,
sistematicã, brutalã ºi trivialã, a copiilor, elevilor ºi
studenþilor, a întregului popor, ºi asta într-o epocã mult
mai scurtã, însã mai cumplitã decât epoca fanariotã”.
Iubirile lui Alex Pop, cariera lui profesionalã, prieteniile
sale – toate sunt doar aspecte secundare, eventual
liant al evenimentelor dramatice din „vremea trãdãrilor”.
Rãnit, dezamãgit, obosit, epuizat de traversarea acestei
epoci istorice vitrege, se hotãrãºte sã se reîntoarcã „în
munþii ãia blestemaþi ºi încãpãþânaþi, de unde, în urmã
cu mulþi ani, fugise, sperând sã se gãseascã ºi sã se
înþeleagã ºi sã se elibereze...” Un final închis, nelãsând
loc la nicio speranþã, întoarcerea aceasta fiind
în fond una de învins resemnat.

73

Titu Dinuþ
Strãveche Românie
Titu
Dinuþ
este
întruchiparea ideii cã, cel
Deºi e plin de
puþin în literaturã, nu mai
accente satirice,
existã astãzi capitalã ºi
parodice,
provincie, adicã centru ºi
caricaturale, proza
periferii. El este poet,
aceasta este în
prozator, profesor ºi trãieºte
substanþã realistã,
într-un sat din nordul judeþului
autorul construind
Mehedinþi, ceea ce putem
un univers rural cu
presupune cã e ºi puþin
toate ale lui (locuri,
agricultor
sau
mãcar
legende, oameni),
gospodar.
folosindu-se de
Cel mai recent roman al
diferite pretexte
sãu – Castelanii (Editura
artistice în genul
MJM, Craiova, 2006) – este
celor din
scris pe muchie de cuþit: când
microromanul
în registru parodic, cu ironie
Strãveche Franþã, de
subtilã sau debordantã, când
Roger Martin du
în manierã grav-realistã.
Gard, care mi-a ºi
Castelani este un sat de
sugerat – prin
oameni hâtri, dar ºi sobri, unii
parafrazã – titlul
fiind
protagoniºtii
unor
acerstei prezentãri.
întâmplãri hazlii, alþii eroii
unor
adevãrate
drame,
oropsiþi de dictatura comunistã. Unele capitole
pot fi citite ºi ca nuvele de sine stãtãtoare, cum
e povestea lui Toma Ploscaru. Titu Dinuþ are
certã vocaþie de povestitor, dar nu e unul
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monocord ca Fãnuº Neagu, de pildã, ci e ºi un bun
cunoscãtor al tehnicilor narative noi. O dovedeºte
însãºi compoziþia cãrþii, de savant mozaic din varii
tablouri, când curgând dupã o linie narativã, când
fãcând paranteze pline de înþelepciune (popularã sau
pur ºi simplu), de metafore, de aforisme…
Umorul este dat ºi de numele personajelor, nume
amintind de Liliecii lui Marin Sorescu: Fursâna lui Tablã,
Roza Piroºtiorpopicãriþa, Baibarac, Iancu Trãgãnãu,
Sânica lui Beºtelei, Tiþa lui Cireap, Cacaoache,
Trestiana lui Cocorâþã, dar ºi de faptul cã þãranii din
Castelani folosesc în vorbire formule ca: „Evaluând
circumstanþele…” sau uzând de-o retoricã de zurgãlãi
verbali: „Domniºoarã Getuþa, mi-am conturat o impresie
multicolorã asupra persoanei pe care o manifestaþi atât
de agreabil în mijlocul nostru, dar nu înþeleg scopul
pentru care manipulaþi aceastã competenþã agresivã
asupra existenþei noastre paºnice în favoarea cãreia
susþin vehement ºi irevocabil faptul cã scopul pentru
care s-a produs acest regretabil fenomen rãmâne o
enigmã a cunoaºterii umane…”
Deºi e plin de accente satirice, parodice,
caricaturale, proza aceasta este în substanþã realistã,
autorul construind un univers rural cu toate ale lui
(locuri, legende, oameni), folosindu-se de diferite
pretexte artistice în genul celor din microromanul
Strãveche Franþã, de Roger Martin du Gard, care mi-a
ºi sugerat – prin parafrazã – titlul acerstei prezentãri.
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Gellu Dorian
Romanul-delaþiune
Gellu Dorian este un poet optzecist marcant ºi, ca
majoritatea optzeciºtilor, este ºi eseist, dar mai ales
romancier. Din generaþia sa mai scriu roman Nichita
Danilov,
Adrian
Alui
Gheorghe,Valeriu Stancu,
Liviu Ioan Stoiciu, Gheorghe
Izbãºescu, Andrei Bodiu... ªi
poate cã se pregãtesc
Cassian Maria Spiridon,
Lucian Vasiliu, Traian T.
Coºovei, Florin Iaru...Hm!
„Apogeul” epocii
Ca ºi cei de mai sus,
de aur româneºti,
Gellu Dorian nu confundã
amurgul acesteia
genurile,
el
elaborând
are un bun cronicar
construcþii
epice
în Gellu Dorian.
profesioniste,
care
nu
dezvãluie în nici un fel filonul
de poet al autorului. De pildã,
Insula Matriochka (Paralela
45, Pitesti, colecþia Biblioteca
Româneascã, f.a.) este un
roman cu o structurã narativã
interesantã ºi flexibilã, în
acelaºi timp fiind ºi unitar ºi
de o acurateþe stilisticã
impecabilã.
Cartea este scrisã la persoana întâi, eroul
narator fiind Alina, profesoarã ºi scriitoare în

76

curs de afirmare, ca sã zicem aºa. Naraþiunea este, în
fond, o amplã notã informativã, o delaþiune cãtre
Securitate, cu puþin timp înainte de evenimentele din
decembrie 1989. Tânãra este închisã timp de trei zile
într-o casã conspirativã pentru a relata despre
descinderea de 24 de ore a unui grup de scriitori din
Capitalã într-o insulã dintr-un iaz provincial. Inedit este
ºi faptul cã timpul mãrturisirii este de trei ori mai lung
decât timpul acþiunii. Relatând cu o sinceritate
debordantã ºi cele mai ascunse trãiri ºi fapte din
intimitatea sa, Alina face în acelaºi timp ºi un
rechizitoriu al „epocii de aur”, ca ºi al Securitãþii, ca braþ
înarmat al societãþii socialiste multilateral dezvoltate.
Deloc interesatã de imaginea ei exterioarã, Alina se
dovedeºte, în pofida vitregiei vremurilor, o personalitate
demnã, avidã de libertate.
Virginã pânã pe la treizeci de ani, condamnatã
politic, ºantajatã sã semneze un angajament la
Securitate, delatoare mai mult sau mai puþin zeloasã,
dar notele ei fiind veritabile proze, ea ajunge în final la
un liman, odatã cu câºtigarea unei duble libertãþi, una
datã de venirea revoluþiei, cealaltã de stabilirea în
America. Drama vieþii ei este datã, însã, de faptul cã e
nevoitã sã trãiascã în duplicitate: deºi se desparte net,
explicit, de politica regimului ceauºist, trebuie sã scrie
periodic note informative la Securitate despre cei care
cãlcau pe alãturi, deºi are un adevãrat cult pentru
libertate, trãieºte „toate stãrile de coerciþie”, cu toate cãi iubitoare de lume, de colocvii, de mondenitãþi, e
blestematã sã trãiascã în singurãtate, socotindu-se
drept o „dresoare de cuci”, deºi are o puternicã ºi
complexã personalitate, se complace „într-un proces
general de depersonalizare colectivã”...
„Câtã luciditate, atâta dramã” zicea Camil
Petrescu. Alina este o hiperlucidã, ea face
teoria pãpuºilor Matriochka, a celor cinci
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carcase una în alta, cea mai mare fiind copilãria care
înveleºte toate viitoarele existenþe ale individului. Dar
teoria pãpuºilor Matriochka reprezintã ºi o parabolã a
spaþiului concentraþionar din dictaturã. Dar, chiar
compoziþional romanul este structural simetric, dupã
paradigma pãpuºilor ruseºti. „Coaja” este reprezentatã
de „prezentul” Alinei, cele douã scurte texte, unul
de deschidere ºi altul de final, texte în care Gellu
Dorian este personaj secundar. „Carcasa” urmãtoare e
datã de epilog – o nuvelã analiticã, instrospectivã
despre Alina. O altã carcasã este delaþiunea, romanul
propriu-zis , iar în burta acestuia se aflã, semnificativ,
un text din celebrul O mie nouã sute opzeci ºi patru al
lui George Orwell, o oglindã a „epocii de aur”, o
parabolã a dictaturii, text mai mult decât incriminator
numai de intrai în contact cu el în intimitatea camerei
tale, necum dacã-l citeai cu voce tare unui grup de
intelectuali, aºa cum a procedat unul dintre scriitorii
prezenþi la „orgia” din insulã.
Pentru cei care au cunoscut socialismul lui
Ceauºescu, romanul lui Gellu Dorian este un text
savuros ºi, în acelaºi timp, dãtãtor de fiori. El are tot cei trebuie pentru a fi citit fãrã a-l lãsa din mânã, respectiv
pentru a fi best-seller (dacã am fi o literaturã normalã
într-o þarã normalã!): picanterii, scene erotice fierbinþi
descrise din unghiul de vedere al eroinei care le trãieºte
(ceea ce nu mai ºtiu sã existe în proza româneascã),
dar ºi pagini profunde de analizã a vremurilor trãite, a
raportului dintre individ ºi societate, socialistã sau
societate în general. ªi totul bine proporþionat, bine
îmbinat. „Apogeul” epocii de aur româneºti, amurgul
acesteia are un bun cronicar în Gellu Dorian.
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Douã romane într-unul
Poet marcant al generaþiei ‘80, Gellu Dorian este –
alãturi de alþi congeneri ca Nichita Danilov, Valeriu
Stancu, Mircea Cãrtãrescu, Adrian Alui Gheorghe, Ioan
Radu Vãcãrescu – ºi autor de prozã, în principal de
romane. O lume de lepãdat (Editura Limes, ClujNapoca, 2009) reprezintã cea de-a ºasea carte de
prozã a autorului. Dupã cum ne aratã subtitlul – romane
siameze – ar trebui sã avem de-a face cu douã romane
complementare, dar de fapt este vorba de douã romane
distincte, nu atât „siameze”, cât mai curând paralele.
Unul este romanul societãþii româneºti din perioada
de tranziþie, din zona de nord a þãrii, din zona graniþei
dintre cele douã þãri româneºti: România ºi Moldova.
Frãþietatea dintre cei de pe cele douã maluri ale Prutului
se manifestã prin schimburi materiale de servicii ºi bani,
influenþã ºi mitã, ºpagã în valutã sau în naturã. Din
fauna pestriþã formatã din funcþionarã corupþi, scriitori ºi
pictori boemi, foºti turnãtori, contrabandiºti, ziariºti, se
detaºeazã figura moral-realistã a basarabencei Aniela,
ivitã dintr-o copilãrie nefericitã, prototipul femeii tinere ºi
frumoase, dar în acelaºi timp vetustã adeptã a
dependenþei de un singur bãrbat, a devoþiunii faþã de
familie. Drama ei este aceea cã s-a îndrãgostit de cine
nu trebuia, de-un bãrbat nemernic care a chinuit-o, apoi
a murit în împrejurãri tulburi, lãsând-o sã creascã
singurã douã fete. Pentru cele douã fetiþe se zbate ,
munceºte umilitor în Italia, încearcã sã le aducã la
ºcoalã în România... Priza la realitate a lui Gellu Dorian
face din Aniela un personaj nu doar verosimil,
dar remarcabil pentru zilele noastre. În rest,
avem de-a face în acest prim roman cu
personaje absolut pitoreºti: Ieronim, un scriitor
boem în casa cãruia au loc chefuri cu femei,
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aflat veºnic în aºteptarea morþii unei mãtuºi din
America, aceasta urmând sã-i lase averea ei
impresionantã de acolo, dar de care nu mai apucã sã
se bucure, murind ºi el în condiþii neelucidate vreodatã.
Apoi, Daniel ºi Gogu, prieteni ai celui dintâi,
intermediari între „fraþii basarabeni” veniþi sã câºtige un
ban din micul trafic ºi gazdele din oraºul românesc în
care recunoaºtem fãrã mare dificultate Botoºanii lui
Dorian. Se mai remarcã Silicã, instructor la difuzarea
filmelor, care scrie susþinut un dicþionar de nume. ªi tot
astfel de personaje: Sãvel Traºcã ºi Articã, funcþionari
corupþi, niºte pramatii deloc simpatice, dar ºi Liuliucã,
adevãrat personaj dostoievkian. Gellu Dorian nu le
urmãreºte/traseazã destinele pânã la sfârºit, retezând
la un moment dat naraþiunea ºi doar punându-ne la
curent cu destinele lor ulterioare într-un Postludiu:
„Silicã lucreazã în continuare la dicþionarul sãu de
nume” ºi: „Articã a fost debarcat de la conducerea
Inspectoratului ªcolar ºi este acum senator” ºi: „Gogu o
iubeºte în continuare pe Olea” ºi, în sfârºit: „Dorian va
publica...”, deci o promisiune de continuare a
romanului.
În acest roman predominã scenele de un erotism
exacerbat, pe lângã libertatea fãrã limite, sãrãcia,
„descurcãreala”, o altã boalã obsedantã fiind
sexualitatea, tabloul erotic cuprinzând toatã gama de
scene de la cele dometice pânã la cele primar-sãlbatice
ºi pânã la perversiuni.
Cel de-al doilea roman, marcat în carte cu italice ºi
capitolele purtând cifre arabe, spre deosebire de cel de
mai sus care e numerotat cu cifre romane, este
povestea zelosului securist Svelþic. În perioada
postcomunistã, acesta este un paºnic bunic
plimbându-ºi nepoþelul prin centrul oraºului, dar
purtând ºi povara crimelor pe care le-a comis la
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propriu în „epoca de aur”. Printre victimele sale se aflã
fostul elev de liceu Mugurel Cãlinescu, anchetat pentru
scrierea de lozinci anticeauºiste pe zidurile palatului
administrativ din centrul oraºului ºi radiat de Svelþic
pânã la exterminare. De altfel, în preajma Teatrului
„Mihai Eminescu” din Botoºani existã o placã
memorialã care consemneazã atrocitatea. La fel l-a
lichidat securistul ºi pe tatãl lui Mugurel.
Dar dacã ceea ce am convenit cã e primul roman
are o compoziþie bine articulatã, e rãmuros, dar ºi
limpede structurat, acest al doilea – cel scris cu italice –
e contrapunctic ºi este mai liniar, cuprinzând în fond
lãuntrica luptã a securistului ceauºisto-mafiot Svelþic cu
procesele de conºtiinþã pentru victimele sale, pe de o
parte, ºi lupta la propriu cu urmaºii celor uciºi de el, pe
de alta. Dar zelul pus în slujba dictaturii nu-l pãrãseºte
nici acum pe canalia de securist, plimbându-ºi nepotul
pe strãzi viseazã sã-i poatã ancheta pe scriitorii care-ºi
beau berea pe terasã la orele amiezii, când în mod
normal ar trebui sã fie la slujbã. În acest al doilea
roman, autorul devine pe alocuri angajat, nu mai
relateazã chiar neutru, scãpându-i ºi accente sarcastice
la adresa personajului principal. Pline de semnificaþii ºi,
desigur, simbolice sunt tabieturile ofiþerului, bãrbieritul
pânã la sânge de trei ori pe zi, apoi scena spãlãrii pe
mâini („Prima grijã când ajungea acasã era aceea de a
se duce la baie ºi-a se spãla cu sãpun de glicerinã cu
miere. Se simþea atunci ca Pilat dupã ce l-a dat pe Iisus
pe mâna iudeilor. Chiar aºa a simþit în ziua când a luat
decizia sã-l extermine pe Mugurel”) ºi cea a bãutului
cafelei dimineaþa: „...de fiecare datã când fãcea
cafeaua ºi auzea expresorul fluierând, îºi aducea
aminte de geamãtul sec ºi sfâºietor al lui
Mugurel, atunci când era anchetat ºi torturat în
biroul de la etajul patru al clãdirii din faþa
parcului, iar când îºi turna cafeaua în cana lui
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de cobalt de culoare bleumarin cu inel auriu vedea în
caimacul de deasupra figura schimonositã de durere a
elevului învoit special de la ºcoalã pentru a fi astfel
anihilat...”
Aºadar, cele douã romane din O lume de lepãdat
nu sunt „siameze”, nu sunt nicicum lipite organic, ci ele
curg paralel, doar cã aºezarea lor în text este
contrapuncticã. Ceea ce nu înseamnã cã n-ar fi bine
scrise ºi cã împreunã n-ar face un tot.
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Dumitru M. Ion
Scribul Ioan
ºi mâna lui de aur
Dumitru M. Ion este un
poet notabil, debutând în
volum
pe
când
era
adolescent, publicând foarte
multe plachete, mai ales la
E vorba de un
începuturile sale literare. Dar
roman fantastic ºi
el este ºi critic de teatru ºi de
livresc, structurat pe
film,
eseist,
dramaturg,
o paradigmã de
traducãtor, editor, organizator
metaroman
al unui festival internaþional
supraetajat, de
de poezie. Mi-aº dori sã pot
povestire cu sertare,
scrie aici nu neapãrat ca G.
manuscris în
Cãlinescu, despre literaturi,
manuscris, parabolã
însã mãcar despre un autor,
în parabolã, carte în
respectiv despre Dumitru M.
carte ca într-o
Ion. Lasã cã nu-i acesta
nesfârºitã bibliotecã
profilul rubricii, dar mi-ar fi ºi
borgesianã.
imposibil s-o fac când e vorba
despre un scriitor atât de
proteic. Mã rezum dar la a
prezenta doar cea mai
recentã carte a sa de prozã –
Drumul
pierdut
(Editura
Academiei
Internaþionale Orient-Occident, Bucureºti,
2005). E vorba de un roman fantastic ºi livresc,
structurat pe o paradigmã de metaroman
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supraetajat, de povestire cu sertare, manuscris în
manuscris, parabolã în parabolã, carte în carte ca întro nesfârºitã bibliotecã borgesianã.
Personajul central al romanului este scribul Ioan,
trãitor în cetatea Bucuriei din Þinutul Karadrakiei. El
scrie sub ochii noºtri o cronicã a împãrãþiei întinsã de o
parte ºi de alta a Micului Pustiu, împãrãþie alcãtuitã din
ºapte þinuturi: Argia, Melissa, Norio, Miliana,
Karadrakia, Vanesia, Micul Pustiu. Aceastã lume
imaginarã îºi schimbã mereu cetatea de scaun,
sugerând dinamismul vieþii de acolo. Pentru a aºterne
aceastã cronicã – deloc liniarã, ci dupã meandrele
memoriei colective, în parabole ºi manuscrise
descoperite, unele dintre ele înmulþindu-se parcã prin
sciziparitate – scribul îºi creeazã un sistem de
ºaisprezece simboluri împãrþite „în douã ºiraguri a câte
opt; primul ºirag: cercul întâiul (sfera), cercul al doilea
(diamantul), cercul al treilea (floarea de mâl), cercul mic
(fulgerul), pãtratul, turnul, frumuseþea (adevãrul),
îmbrãþiºarea; al doilea ºirag: pãmântul, steaua, crucea
voinicului (floarea cu patru petale sau rãscrucea),
drumul (pierdut), fecioara, patemile, învierea
(primãvara), focul (iubirea)”.
În numai 110 pagini, Dumitru M. Ion aglomereazã
o mulþime de întâmplãri care – deºi bine articulate întrun tot –, ele ar putea fi lesne separate în povestiri de
sine stãtãtoare; în genul povestirilor lui Borges, de
pildã.
Textul este de o mare densitate, ca o þesãturã
deasã, de altfel însuºi scribul sugerând cã manuscrisul
se confundã cu o þesãturã de mãtase dumnezeiascã, în
ºapte ape, închipuind cele ºapte þinuturi ale împãrãþiei.
Ideea care se impune este aceea cã scribul
Ioan nu e ceea ce s-ar numi un copist, ci un
personaj central, comparat când cu o apã
adâncã ºi lin curgãtoare, când cu pâraiele
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provenite din viituri ºi cã el e de neoprit în munca lui la
þesutul textului, text care devine însãºi viaþa. De o
puternicã sugestie este întâmplarea când scribul, legat
fedeleº fiind cu mâinile strânse de frânghii, când îi vine
ideea unei parabole, îi apare în ajutor o a treia mânã,
de aur, care aºterne textul, spre uimirea gardienilor.

Mihai Epure
Un roman erotic ºi exotic

Fineþea þesãturii
narative,
propensiunea spre
admirarea naturii ºi
arhitecturii nipone,
spre minunile
culturii orientale,
lirica diafanã,
portretele ºi
peisajele în peniþã
finã – toate acestea
fac din roman o
operã unicã la noi
prin exotismul sãu.
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Moto: „O poveste de
iubire, de iubire interzisã,
consumatã la temperatura
înaltã a focului ce mistuie
inimi ºi sfideazã prejudecãþi.
Ea a legat pentru totdeauna
douã destine, al unui român ºi
al unei japoneze, nãscând o
tulburãtoare poveste, demnã
de a fi aºezatã în rândul din
faþã al iubirilor nepieritoare”

Dor de Sakura (Editura
Cartega, 2006) de Mihai
Epure este un roman cu totul
insolit în literatura românã. O
datã, prin locul ºi timpul
acþiunii: Japonia din perioada
interbelicã. Încã o datã,
pentru cã pare o ficþiune – ca
la Balzac – unde convieþuiesc
personaje reale ºi plãsmuite
deopotrivã. În sfârºit, încã o
datã, prin romantica poveste
de dragoste dintre douã personaje aparþinând a
douã culturi ºi religii ºi civilizaþii total diferite.
Am gãsit romanul pe biroul de la redacþie,
nu ºtiu cum a ajuns acolo, dar l-am citit cu

plãcere; nu ca pe o lecturã de vacanþã, însã; pentru cã
nu e unul neapãrat liniar ºi facil. Dimpotrivã, comportã
mai multe dimensiuni.
Una dintre acestea este cea politicã. Generalul
George B.(âgulescu) este ataºat militar al Ambasadei
României la Tokyo. Este un om amabil, deschis,
cultivat, cunoscãtor al tradiþiilor, mitologiei ºi culturii
japoneze, om de o civilitate impecabilã. Dar, înainte de
toate, este un patriot desãvârºit, „luptãtorul constant
pentru promovarea ideii naþionale ºi pentru unificarea
forþelor româneºti risipite sub prea multe steaguri...”,
cum îl prezintã ziarul Universul la plecarea lui în
misiune.
Dincolo de circumstanþele istorice, de la începutul
pânã la sfârºitul romanului, este subliniatã aceastã
laturã, aceastã trãsãturã a personajului, cu precizarea
cã autorul n-o face ostentativ, nici lozincard, necum în
termeni de panegeric. Relatarea pe un ton firesc a
faptelor, a dialogurilor, a atitudinilor generalului este
suficientã pentru a ne desluºi vocaþia de militar de
onoare ºi de patriot a lui George B. Sentimentele
acestea nu-l pãrãsesc nici mãcar când cei de la
Bucureºti îl nedreptãþesc ºi când nu se mai poate
întoarce în þarã, murind la Nisa, tânjind la Florica
Brãtienilor, de unde se trage. În aceastã dimensiune a
romanului se fixeazã ºi cadrul politico-istoric al dictaturii
lui Carol al II-lea, ºi al dictaturii militare, dar ºi al
dictaturii comuniste. Este relevatã consecvenþa
naþionalismului personajului, dincolo de orice pact
conjunctural al României din acea tulbure perioadã. E
de exemplificat aici cu discuþia dintre general ºi
ambasadorul Germaniei, în perioadã de apogeu al
hitlerismului. George B. îi sintetizeazã
ambasadorului lui Hitler lucrarea lui – Noua
religie: „Pãcatul originar este rãzboiul. Cei
cuprinºi de delirul agresiunii sã nu creadã în
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veºnicia dominãrii ce-o vor impune, pentru cã victoria
lor va avea o viaþã scurtã. Când aºezi þeava tunului la
tâmpla dreptãþii ºi treci cu ºenilele tancului peste
demnitatea semenilor, sã fii convins cã vei sfârºi tragic,
printr-o înfrângere definitivã ºi dureroasã. Pacea
trebuie sã fie o religie...” Aºadar, generalul era un
pacifist, dar pe de altã parte un luptãtor împotriva
fuhrerului. E un demn ºi un curajos, neabdicând ºi
neretrãgând lucrarea de pe piaþã, chiar dacã
ambasadorul îi cere acest lucru „în numele fuhrerului ºi
al siguranþei lui personale”.
Dor de Sakura este însã ºi un roman de dragoste.
Dacã ar mai exista colecþia cu acest titlu de la Editura
Eminescu, acolo putea sã aparã, acolo-i era locul. O
poveste de dragoste „în eternitatea iubirilor interzise”, o
poveste de dragoste interzisã, între diplomatul român ºi
Akiko-chan cea „cu pãrul ei negru ca de abanos”,
semãnând cu figurina Amaterasu, zeiþa soarelui la
niponi, cea care se aflã la baza întemeierii Þãrii
Soarelui Rãsare, Akiko cea supranumitã în roman
Sakura; interzisã prin diferenþa de vârstã de peste trei
luºtri, dar ºi prin faptul cã cei doi erau cãsãtoriþi, nu în
ultimul rând prin diferenþele aparent insurmontabile
dintre lumile cãrora le aparþin cei doi. Subtilitatea ºi
civilitatea din viaþa de toate zilele ale lui George B. sunt
transferate în plan sentimental în mod firesc, de la sine.
Destinul militarului diplomat de modã veche – în sensul
nobil al cuvântului – din roman ar fi fost neîmplinit,
nerotunjit, fãrã aceastã întâmplare admirabilã a vieþii lui
ºi fãrã rodul acestei poveºti emoþionante; cu atât mai
mult cu cât pentru iubita lui japonezã iubirea nu e doar
erotism, dar are o mare încãrcãturã simbolicã ºi
parabolicã, am putea spune: „Spre Muntele Fuji
duc multe cãrãri, dar existã o singurã culme:
iubirea”. Iar Fuji fiind muntele sfânt al Japoniei,
se înþelege de la sine caracterul sacru ºi al
iubirii altfel interzise.
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În sfârºit, romanul poate fi luat ºi ca unul iniþiatic,
despre cultura japonezã de milenii, despre psihologia
oamenilor din Extremul Orient, despre civilizaþia lor.
Sakura înseamnã cireºul înflorit, simbolizând
dragostea, delicateþea, sensibilitatea, iar petalele de
cireº întruchipând persoana care se sacrificã pentru
cineva sau pentru un ideal. Autorul se dovedeºte un
bun cunoscãtor al acestei lumi, inclusiv al dificilei limbi
japoneze. De altfel, din câte aflu, Mihai Epure este un
fel de discipol al eroului sãu, al generalului George B.:
tot argeºean la origini ºi, de asemenea, diplomat la
Tokyo, unde a ºi aflat povestea neobiºnuitã a
generalului. Mai mult, Mihai Epure a scris ºi alte cãrþi cu
acþiunea în Japonia sau pur ºi simplu despre arta
japonezã sau însemnãri de acolo (Japonia. Ikebana de
gânduri; Din Carpaþi pânã la Fuji; Aproape de Soare
Rãsare...).
Fineþea þesãturii narative, propensiunea spre
admirarea naturii ºi arhitecturii nipone, spre minunile
culturii orientale, lirica diafanã, portretele ºi peisajele în
peniþã finã – toate acestea fac din roman o operã unicã
la noi prin exotismul sãu.
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Maria Gold
Romanul realist al unei
ardelence din America
Maria Gold este un nume
absolut nou în literatura
românã. Dintr-o scurtã notã
Proza este
biograficã aflãm cã are 38 de
frustã ºi realistã,
ani, e din Alba Iulia, e
crud-realistã, cu
licenþiatã în drept ºi locuieºte
mare prizã la viaþa
în SUA, la Dallas. Recent a
nudã a perioadei de
publicat romanul Jurnalul
tranziþie. Autoarea
meu de mãritatã (Editura
ºtie sã treacã
Semne, Bucureºti, 2006).
nonºalant peste
Titlul ne-ar putea duce cu
amãnuntele
gândul la o încã o membrã a
nesemnificative, dar
grupului de tinere prozatoare
ºtie ºi sã le punã în
care-ºi
exhibã
nurii,
experienþele
sexuale
ºi
valoare pe cele
obsesiile fiziologice, adicã
demne de a fi
universul garsonierei confort
consemnate, ca
doi din Balta Albã în care
niºte borne trasând
tinerele traverseazã epoca
firul roºu al storydescriindu-ºi defecarea ºi
ului.
sexul anal. Ei bine, nu! Titlul
romanului e derutant ºi încã
din douã puncte de vedere:
unu, cã nu e ceea ce scriam
mai sus ºi doi, pentru cã în fond nu avem de-a
face cu un jurnal propriu-zis, ci mai curând cu –
pentru a-l evoca pe Balzac – memoriile unei
tinere cãsãtorite.
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Naratoarea îºi relateazã viaþa începând de la 22 de
ani, adicã exact de la revoluþie. ªi ce e viaþa ei? Pe
scurt: naºterea unui copil, mic trafic cu tot felul de
mãrfuri, cu te miri ce, în Ungaria sau Turcia, pentru a
avea bani sã poatã frecventa – împreunã cu soþul – o
facultate particularã de drept, absolvirea cursurilor,
deschiderea unei societãþi comerciale… Dar pe mãsurã
ce tânãra femeie se descurcã material tot mai bine,
viaþa ei de familie e tot mai searbãdã, anostã, lipsitã de
orice perspectivã. Previzibil, are loc divorþul, dar
romanul se încheie cu întrezãrirea unei poveºti de
dragoste noi. De fapt, cartea nu se încheie, un „va
urma” lãsându-ne sã înþelegem cã va exista ºi o a doua
parte.
Proza este frustã ºi realistã, crud-realistã, cu mare
prizã la viaþa nudã a perioadei de tranziþie. Autoarea
ºtie sã treacã nonºalant peste amãnuntele
nesemnificative, dar ºtie ºi sã le punã în valoare pe cele
demne de a fi consemnate, ca niºte borne trasând firul
roºu al story-ului. Ea îºi reprimã orice tentativã de a fi…
deºteaptã, fandositã, de a analiza, de a despica firu-n
patru, rezumându-se la a relata faptele direct, cu
sinceritate; faptele mai pe larg, trãirile mai sumar, cu
linguriþa. Aceasta este reþeta scrisului Mariei Gold, cu
efect garantat. Naratoarea nu e obiectivã totuºi, ea are
sensibilitate, cititorul sesizeazã acest lucru în fiecare
paginã, deºi ea nu atrage deloc atenþia asupra acestui
aspect, dimpotrivã pare a dori sã-l mascheze. Dupã
cum are ºi feminitate, fãrã a deveni vehementã sau
exhibiþionistã. Romanul este în acelaºi timp ºi de
dragoste, lucru de înþeles, de altfel, la o prozatoare atât
de tânãrã care scrie la persoana întâi.
Una peste alta, Maria Gold a scris o carte
cursivã, fireascã, verosimilã, în stilul direct,
anticalofil, cuceritor, în fond; poate cã viaþa în
America a învãþat-o cã proza nu trebuie sã fie
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metaforicã, sentimentaloidã, stilizatã, ci realistã.
Compoziþional însã se observã cã e vorba doar de un
început, romanul rãmânând deschis. Un al doilea volum
ne va edifica ºi asupra structurii, lucru foarte important
la un romancier.
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Ioan Groºan
O lume din Est
Am putea spune cã
romanul lui Ioan Groºan – Un
om din Est (Noul Scris
Românesc/Tracus
Arte,
2010) – este un roman cu
suspans. Dar nu în sensul în
care este un roman poliþist,
de-o pildã, ci în acela în care
prozatorul a pus la grea
încercare
rãbdarea
cunoscuþilor,
scriitorilor,
criticilor, publicând de mai
mulþi
ani
senzaþionale
fragmente din el în reviste, ba
chiar
anunþând
mereu
iminenta lui apariþie ºi tot
amânând-o, încât cârcotaºii
începuserã sã parieze cã
romanul de fapt nici nu existã.
Dar Groºan este ardelean din
nord, el face lucrul temeinic, îl
pritoceºte, îl mãsoarã ºi
calculeazã pânã iese cum ºi la propus.

Scrutând
mai adânc, însã,
ca-ntr-un
palimpsest, constaþi
cã lumea aceasta în
mic – provincialã,
sordidã, balcanicã,
în general haioasã,
cu escapadele
amoroase ºi
...partinice ale
personajelor –
câºtigã înþelesuri ale
lumii în mare –
o lume
realã/veridicã, gravã,
dramaticã
ºi livrescã totodatã.

Ioan Groºan este ºi nu este un prozator
tipic optzecist. Este, pentru cã ºtie cu asupra de
mãsurã toate tehnicile narative (post)moderne,
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dupã cum e bun cunoscãtor desigur al literaturii române
ºi universale, ca ºi al racilelor „iepocii de aur” pe care le
amendeazã mai direct sau mai...esopic; dar nu este
tipic optzecist pentru cã nu se foloseºte de aceste
tehnici ostentativ, precum regretaþii Mircea Nedelciu
sau Gheorghe Crãciun, mai curând ascunzându-le
dupã o imagisticã plinã de ironie, ba de un umor pãstos.
Dar, dacã mulþi critici – în frunte cu Nicolae Manolescu
– l-au socotit pe Groºan umorist, gãsesc cã trebuie
alese apele: el este umorist „pur” doar în O sutã de ani
la porþile Orientului, Nuþi spaima constituþii.Jurnal de
Cotroceni sau Judeþul Vaslui în NATO. În nuvelele din
Caravana cinematograficã ºi Trenul de noapte, umorul
lui Groºan este unul amar, el – umorul – fãcând parte
din latura nu neapãrat luminoasã a vieþii, ci mai curând
din aceea haºuratã de umbre, fie cã þine de
promiscuitate, fie de realitatea socio-politicã sumbrã ºi
penibilã.
Nu altfel stau lucrurile în Un om din Est. ªi aici, ca
ºi în nuvele, umorul lui Groºan este un vector, o barcã
de trecut marea încremenitã a dictaturii comuniste.
Fãrã umor, toatã literatura ultimelor trei decenii din
epoca socialismului ar fi trebuit sã fie un continuu
lamento în cor. Cu atât mai mult era nevoie de umor în
1989, anul de vârf al epocii, anul acþiunii romanului lui
Groºan, romanului nu doar al unui om din Est, ci
desigur al mai multor oameni, în principal al unui grup
de tineri intelectuali cu preocupãri literare.
Într-un prim strat al naraþiunii, totul e savuros,
aproape senzaþional: amorurile lui Nelu Cucerzan prin
toate provinciile româneºti, vânãtorile tovarãºului
vãzute din unghiul gonacilor de ocazie (profesori,
activiºti de partid, ingineri, muncitori...),
anchetele de la Securitate, chefurile de pominã
ca o defulare într-un spaþiu concentraþionar care
era þara... Scrutând mai adânc, însã, ca-ntr-un
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palimpsest, constaþi cã lumea aceasta în mic –
provincialã, sordidã, balcanicã, în general haioasã, cu
escapadele amoroase ºi ...partinice ale personajelor –
câºtigã înþelesuri ale lumii în mare – o lume
realã/veridicã, gravã, dramaticã ºi livrescã totodatã.
Nelu Cucerzan, Iuliu Borna (alter ego al autorului?!),
Willy Shuster, Grigore Samsaru nu sunt doar pitoreºti
„clovni” ai epocii, ai tulburei lor vremi, ci adevãrate
personaje bine individualizate, venind parcã la timp
pentru a rãspunde la întrebarea „de sezon”: cât mai
este de actualitate personajul în roman? Ei, iatã cã
romanul – oricât de...postmodern – este legitimat în
primul rând de cãtre personaje. Nici nu se putea altfel
într-un roman de Groºan, ºtiindu-se cã acesta este
prieten ºi discipol al lui Breban - romancier stufos,
cacofonic, repetitiv, cu tone de balast, dar creator de
personaje memorabile.
Ar fi de povestit nenumãrate (toate) episoade de-a
dreptul savuroase cu personajele de mai sus
protagoniste, dar cum acestea þin de-o anumitã poezie
a existenþei, n-am s-o fac tocmai spre a nu le strica
farmecul. E ca ºi cum aº povesti poeme de Ioan
Mureºan, ceea ce – din pãcate – unii critici chiar fac.
Compoziþional, Un om din Est e alcãtuit dintr-o
suitã de povestiri (povestirea, nuvela rãmânând
adevãrata vocaþie a lui Groºan), care în reviste pãreau
bucãþi de sine stãtãtoare, dar, în acelaºi timp, bine
montate, cinematografic aº zice, în structura întregului,
în pofida „nemulþumirii” cititorului care – antrenat deacum de atmosferã, sedus preþ de 290 de pagini ca de
marile construcþii epice, se simte abandonat printr-o
parantezã crudã: „Sfârºitul volumului I”.
Dacã am început cu afirmaþia cã romanul
are suspans – gândindu-mã la modul cum s-a
lãsat atâta aºeptat -, nu pot încheia decât cu
aceeaºi observaþie – finalul lãsat deschis fiind
tot o formã de suspans.
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Marin Ioniþã
Un roman al „pãcatului,
trufiei, umilinþei
ºi mântuirii”
O carte cu doi autori (?):
I.M. Nedelea ºi M.S. Ioniþã:
La 80 de ani,
Cuibul de nãpârci (Editura
Marin Ioniþã scrie o
Tiparg, Piteºti, 2007). Mã rog,
prozã de-o apãsatã
cum sunt aºezate numele pe
senzualitate ºi o
copertã: I.M. Nedelea (?) –
face cu vãditã
M.S. Ioniþã, mã îndoiesc de
plãcere, cu har de
existenþa
primului
ca
povestitor, fãrã
persoanã independentã, iar
pudori, fãrã opreliºti
Lãmurirea, în loc de cuvânt
de naturã ideologicã
înainte, în care M. Ioniþã
sau chiar moralã, nu
spune cã volumul a fost iniþial
rareori trimiþând cu
manuscrisul „unui elev” pe
gândul la marchizul
care el l-a „aranjat puþin”, iar
de Sade, împingând
I.M. Nedelea – suspectat de
la extrem experienþa
alþii de blasfemie, plagiat,
femeii cu
(prea)îndrãznealã – i l-a dat
personalitate atât de
primului e o lãmurire care nu
puternicã ºi totuºi
ne edificã, ci mai curând ne
lipsitã de identitate...
bagã de tot în ceaþã. Ei, dar e
inutil
sã
brodãm
pe
(non)existenþa unui autor, cã dãm în paranoia
celor care susþin cã Homer, Shakespeare ºi alþii
n-au existat. Important e cã volumul existã, are
248 de pagini ºi l-am citit ºi-l pot prezenta aici.
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Romanul are turnurã de piesã de teatru, în pofida
faptului cã e structurat pe modelul romanelor clasice, în
care capitolele sunt rezumate în titlu. Acþiunea se
petrece în Ierusalimul primilor ani ai secolului 1 din
mileniul I d.H., la curtea regelui Irod, acesta având un
statut incert, pentru împãratul de la Roma el fiind „în
aceastã þarã ocupatã (...) o concesie fãcutã poporului
care mai poartã amintirea timpurilor strãlucite ale lui
David ºi Solomon. Cu condiþia sã rãmânã doar un
element de decor...” Personajul principal este
Salomeea, fiica reginei, prinþesã melancolicã la început,
precum prinþul Hamlet, cãci acest Irod (nebunul), în
complicitate cu regina, l-a ucis pe fratele sãu Filip
pentru a-i lua regatul ºi familia. Crescutã în acest mediu
imoral, în acest „cuib de nãpârci”, Salomeea se
adapteazã, devine amanta tatãlui sãu, e rãsfãþatã, se
destrãbãleazã, organizeazã la palat adevãrate orgii...
Dar la Curte, la un moment dat, mulþimea îl aduce legat
pe Profet (Ioan Botezãtorul) pentru a fi tãiat, pentru cã
se rãzvrãteºte împotriva tiranilor. E lãsat în libertate, în
primã instanþã. Dar Salomeea îl cautã în pustiu ºi-i cere
sã fie iubitul ei în schimbul unei vieþi fãrã griji. Refuzatã
ºi blestematã, prinþesa îi cere capul, îl primeºte la
ospãþul cu pricina, danseazã sãlbatic cu el pe tavã, apoi
îºi pierde minþile. Devine amanta tuturor ºi protagonistã
a violurilor în grup, în deplinã promiscuitate. E culeasã
de pe o grãmadã de gunoi, locul ultimei orgii, ºi dusã în
faþa Învãþãtorului (Iisus), apãrut în carte abia la pagina
240. Aceasta este mântuitã prin credinþã, apoi îl
urmeazã pe Mântuitor, pioasã, alãturi de ucenici,
Salomeea fiind, de fapt, Maria Magdalena. În acest
amãnunt ar sta miza cãrþii „pãcatului, trufiei, umilinþei ºi
mântuirii”, cãrþii scrise într-o perioadã când încã
nu s-au stins ecourile ºocantului Cod al lui Da
Vinci. Cum sã interpretãm? Cã dacã s-ar
adeveri supoziþia lui Dan Brown cã Maria
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Magdalena ar fi fost soþia lui Iisus, ea provenea din
familia regalã ºi cã apãrea în faþa Mântuitorului de douã
ori purificatã, o datã prin penitenþa impusã ºi încã o datã
mântuitã prin credinþã? Mergea în rândul ucenicilor Lui
cea care îl ucisese pe Profetul ce-L anunþa pe Însuºi
Mântuitorul? Închidea astfel cercul pãcat-purificare,
fiind ea un pion în trecerea de la Vechiul la Noul
Testament?

Un roman erotic
prin excelenþã
La cei 80 de ani ai sãi împliniþi luna aceasta (iunie
2009), prozatorul Marin Ioniþã încã e capabil de
surprize, încã mai creºte de la o carte la alta, ceea ce,
în fond, e o dovadã de tinereþe spiritualã. De altfel,
scriind mult, publicând roman dupã roman, literatura sa
intereseazã în mãsura în care este diversã, nu se
repetã. Este ºi cazul recentei apariþii: Dinozaura
(Editura Tiparg, 2009, apãrutã sub egida Centrului
Cultural Piteºti), carte „desprinsã” din ciclul romanesc
Nu trageþi în dinozauri, ciclu aflat în plinã derulare.
Cartea urmãreºte destinul aproape senzaþional al
unei femei între revoluþia socialistã din 1944 ºi revoluþia
de nu ºtiu ce fel din 1989, aºadar de când fetiþã e
ridicatã în braþe de un soldat sovietic „eliberator” ºi
pânã când e arestatã ca …teroristã de revoluþionarii lui
Ion Iliescu: orfanã de tatã (mort pe frontul de est), elevã
supradotatã într-un sat uitat de lume, îngrijitoare de WC
în Gara de Nord, mãicuþã la o mãnãstire, studentã de
agronomie în mãreaþa Uniune Sovieticã,
cercetãtoare în Statele Unite, dar ºi agent
secret, unde defecteazã, cum se spune,
condamnatã la moarte în contumacie, operatã
estetic ºi trimisã în Africa spre a-ºi pierde urma,
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dar unde devine metresa împãratului canibal, revenitã
în þarã la revoluþia din 1989, arestatã, apoi promovatã în
Parlamentul pestriþ de pânã la alegeri, plecatã din nou
peste ocean, într-un final deschis ºi, în acelaºi timp,
care rotunjeºte perfect romanul.
Cartea este scrisã ca un scenariu de film, din
secvenþe scurte ºi percutante, renunþând la liantul
stufos care sã le lege liniar, dar având cu toate acestea
cursivitate.
Avem de-a face, în definitiv, cu douã pãrþi distincte
care sunt douã romane într-unul: primul – Sã-mi dai
Hristosul înapoi ºi al doilea – Omul negru a venit.
Primul are îndeosebi o dimensiune pronunþat
eroticã. Este trasatã îngroºat o linie a experienþelor
erotice ale fetei (fãrã nume), majoritatea traumatizante,
ce-o duc în pragul sinuciderii. Punctul de pornire este
descoperirea de sine a adolescentei, descoperirea
propriului sex, fãcutã cu un amestec de candoare,
naturalism, de poezie ºi curiozitate: „…se dezbrãcã în
pielea goalã, se aºezã pe covor cu picioarele
încruciºate ca þigãncile când ghiceau, îºi aºezã între
genunchi oglinda scoasã de la lampã. Mai întâi i se fãcu
silã. Un fel de gurã strâmbã, cu douã rânduri de buze,
cu un soi de limbã între gingii… Dar tot pipãindu-se ºi
tot zgândãrindu-se se trezi cã-i stârneºte interesul.
Crãpãturã în ranã însângeratã, adâncime neterminatã,
prãpastie în praguri peste alte praguri, în jocuri de
oglinzi, valuri dupã valuri, miez de scoici fãrã cochilie,
bulboanã înspumatã, parfum dulce ºi înþepãtor ºi în
mijloc o stâncã despicatã pe o parte într-un fel de
jgheab , care aºtepta sã alunece ceva în el…” Dar,
urmeazã scena deflorãrii, într-o scenã crudã, cu
nebunul satului, printre ulucile din gardului, apoi
tentativa de viol a tatãlui vitreg, experienþa
contactului cu un bãtrân colonel pervers care-o
acosteazã în cabina WC-ului din Gara de Nord,
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violul dintr-un gang insalubru al Bucureºtilor
muncitoreºti, apoi a contactului cu o cãlugãriþã la
mãnãstire, un avort provocat… Trebuie neapãrat
amintita scena halucinantã a unui viol colectiv, mai
multe þãrãnci fiind posedate pe uliþele satului
51
de soldaþi sovietici, un cvasi-viol, de fapt, pentru cã
femeile mai nu vreau, mai se lasã, mai sunt scârbite ºi
oripilate, mai cã-ºi împlinesc o dorinþã fireascã în
condiþiile unui sat golit de bãrbaþi… Eros cu multiplele
sale feþe, încercând toatã gama de simþãminte, de la
inefabilul fior de plãcere pânã la oroarea care-o face sãºi doreascã moartea.
Cel de-al doilea roman este þesut într-o dimensiune
socialã, în primul rând. Traseul carierei profesionale a
femeii trece prin Uniunea Sovieticã, apoi SUA, se
împotmoleºte în Africa ecuatorialã/dictatorialã… Dar
cariera se împleteºte strâns cu activitatea ei de agent al
serviciilor secrete, activitate mai mult sugeratã decât
analizatã în profunzime. Nu lipsesc nici de aici câteva
scene la limitele prozei porno, scene ºocante, cum e
posedarea de cãtre împãratul canibal Bo(gassa) sau
idila cu Volodea cel schilodit, trist eunuc al rãzboiului.
Mai rãmâne de vãzut cât de bine se „îmbucã” cele
douã pãrþi, cele douã romane într-unul, cã, deºi se
rotunjeºte, parcã se vede pe alocuri aþa albã care leagã
cele douã emisfere.
La 80 de ani, Marin Ioniþã scrie o prozã de-o
apãsatã senzualitate ºi o face cu vãditã plãcere, cu har
de povestitor, fãrã pudori, fãrã opreliºti de naturã
ideologicã sau chiar moralã, nu rareori trimiþând cu
gândul la marchizul de Sade, împingând la extrem
experienþa femeii cu personalitate atât de
puternicã ºi totuºi lipsitã de identitate; mã rog,
un fel de a spune ºi de a simþi al femeii, ea fiind
în fond… Dinozaura.
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I. T. Lazãr
Mercenar în Iugoslavia
Ioan T. Lazãr este un
ziarist frenetic, impetuos,
Dezinvolt, cu
neobosit, unul dintre acei
voioºie, în fraze
reporteri-pistol care-þi lasã scurte ºi penetrante,
impresia cã dimineaþa, când
cu un cinism demn
coboarã în faþa blocului
de Boris Vian, Ioan
pornesc în toate direcþiile
T. Lazãr povesteºte
deodatã. L-am cunoscut în
aventuri de pe
vara lui 1990, pe când eu
frontul balcanic
însumi eram reporter special
unde combatanþii –
la „Zig-Zag”, sãptãmânal ce
sârbi, croaþi,
se difuza în aproape un milion
bosniaci, dar ºi
de exemplare. În fiecare
mercenari din vreo
sãptãmânã mã urcam la
zece þãri din zonã –
Bãneasa într-un avion ºi
trag chefuri între
mergeam în þarã de unde mã
douã lupte cu vin
întorceam cu un amplu
mult ºi prostituate
reportaj. La un moment dat,
multinaþionale, la
când sã intru la Cristoiu cu
care chefuri
reportaju-n dinþi, în faþa
angajeazã ºi discuþii
biroului sãu, unde se
filosofice ºi
îngrãmãdeau, de altfel, toþi
literare...
redactorii în frunte cu marelemicul titan din Gãgeºti, mã
opreºte un omuleþ brunet, numai ochi ºi cioc,
ba, ºi gurã bogatã. „Unde mergi?” mã ia el scurt
în primire. „La Cristoiu”. „Nu primeºte pe nimeni,
îºi ia prânzul”. M-a þinut pe la uºã mai bine de o
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orã pânã m-a vãzut Cristoiu prin uºã ºi m-a chemat
înãuntru sã mã certe cã întârzii cu textul, cã peste o
jumãtate de orã se închide ediþia. Cerberul era I. T.
Lazãr. În afarã de munca de reporter, o fãcea voluntar
ºi pe aceea de bodyguard. Faimosul sãptãmânal s-a
desfiinþat, drumurile noastre, ale celor 20 de reporteri,
s-au risipit, pe parcurs, însã ne-am mai intersectat, unii
devenind ºefii altora, ba chiar unii patroni ºi alþii ziariºti
slujbaºi. De curând, l-am întâlnit ºi pe I.T.Lazãr. Am
aflat cã din 1990 încoace a fãcut mai multe tabloide, lea falimentat, dupã ce s-a umplut de bani, s-a apucat
apoi de filme documentare... Mi-a povestit apoi cã a
fost...mercenar în rãzboiul din Iugoslavia, cã a scris mai
multe cãrþi, dãruindu-mi un roman autobiografic (hm! nu
mai ºtie probabil nici el cât e adevãr ºi cât ficþiune),
roman intitulat chiar Mercenar în Iugoslavia (Editura
Viitorul Românesc, 2004).
Dezinvolt, cu voioºie, în fraze scurte ºi penetrante,
cu un cinism demn de Boris Vian, Ioan T. Lazãr
povesteºte aventuri de pe frontul balcanic unde
combatanþii – sârbi, croaþi, bosniaci, dar ºi mercenari
din vreo zece þãri din zonã – trag chefuri între douã
lupte cu vin mult ºi prostituate multinaþionale, la care
chefuri angajeazã ºi discuþii filosofice ºi literare, dar nu
ca-n Ultima noapte de dragoste... sau ca-n Pãdurea
spânzuraþilor, ci în jargon.
Tabloul Iugoslaviei sub rãzboi este terifiant. O
buimãcealã cuprinde întreaga lume. Adesea,
combatanþii se întreabã: „ªi frontul? Unde-i?” Sau, zice
naratorul: „Nu puteam sã-mi dau seama cine învinsese;
cadavrele aparþineau tuturor taberelor, la fel ºi
spânzuraþii din copaci”. O lume în derivã, cu câmpuri de
luptã amintind de „zona” din Cãlãuza lui
Tarkovski sau cele din primul rãzboi mondial,
dar fãrã acurateþea stilisticã a lui Rebreanu sau
Eric Maria Remarque... Din discrepanþa dintre
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scenele apocaliptice ºi umorul negru sau jemanfiºismul
cu care sunt descrise I. T. Lazãr ºi-a fãcut un adevãrat
stil. În roman, autorul ºi-a adus din jurnalism
senzaþionalismul, frusteþea, relatarea alertã, cu ton
egal, alb, rece, pentru el nemaiexistând ceva
impresionant; moartea, tortura, actele sãlbatice de
linºaj, genocidul devin lucruri cotidiene. Meditaþiile
despre putere, rãzboi, urã interetnicã, despre moarte
sunt fãcute în treacãt. Succedarea evenimentelor nu
lasã prea mult timp de reverie, necum de analizã.
Tehnica narativã aminteºte de „transmisiunea
directã” cultivatã de Mircea Nedelciu în primele sale
volume de povestiri. Ioan T. Lazãr o foloseºte, însã, din
instinct, în mod natural, fiindu-i la îndemânã, ci nu
programatic precum regretatul autor al Aventurilor dintro curte interioarã.
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Catia Maxim
Romanul unei iubiri
imposibile
Catia Maxim este o
tânãrã
prozatoare,
cu
precãdere romancierã, care
se ia în serios, care ºtie cã
În speþã, este
proza de amplã respiraþie
bine redatã
presupune structurã narativã,
indecizia, starea de
story ºi, mai ales, personaje.
incertitudine în care
Cel puþin aºa reiese din
se complace la
lectura romanului Ghici, pe
infinit personajul
cine iubesc eu? (Editura
Adrian, personaj
Semne, 2009), a treia carte a
definit în douã fraze
autoarei, dupã romanul Încã
de un cãlugãr de pe
un pas (2007) ºi volumul de
Ceahlãu: „Ai un
prozã scurtã Clipe salvate
suflet tare bun!
(2008).
Dacã o sã-l mai laºi
Sã
începem
cu
aºa la drumul mare,
personajele, de fapt cu
o sã tragã toþi câinii
personajul principal, Adrian,
de el”.
un om al zilelor noastre, ca sã
zicem aºa, în mare mãsurã
senin pe toatã întinderea
cãrþii, deºi se aflã într-o
situaþie nu atât complexã, cât
complicatã. Fãrã sã fie un Don Juan, în sensul
cã nu are scop în viaþã cucerirea de femei, mai
curând el fiind cel vânat, în fond e un bigam,
dacã nu un poligam, ducând o viaþã dublã la
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vedere, între soþie ºi amantã, mai degrabã iubitã,
autoarea sugerând mai mereu aceastã diferenþã de
nuanþã. Adrian este o victimã a femeilor din viaþa lui:
mama, soþia, iubita, amanta, care – paradoxal – toate îl
rãsfaþã, dar toate sunt, de fapt, mai mult sau mai puþin
posesive, fiecare în felul ei: „Nevasta a devenit amantã
ºi amanta a devenit nevastã. E ca într-un labirint fãrã
ieºire, dar uneori îºi mai ia câte o pauzã ºi se mai
întâlneºte cu Stela, care la rândul ei îl vrea ºi cãreia nui pasã cã are o nevastã”. Dar ziceam cã e rãsfãþat:
„mama lui, cu iubirea ei obsesivã, celelalte femei care
au trecut prin viaþa lui, nevastã-sa cu sentimentul ei
stupid matern, ea, iubita lui, cu toare revãrsãrile de
tandreþe pigmentate uneori cu efuziuni materne”.
Dacã romanciera Catia Maxim nu are neapãrat
forþa analiticã a unei Maria Luiza Cristescu, sã zicem, în
schimb are capacitatea de a crea atmosferã, personaje,
situaþii care amintesc de proza regretatei autoare a
Dulcei Brigitte. Cu diferenþa cã aici, în Ghici..., avem dea face nu cu analizã psihologicã, în mod special, ci mai
curând cu analizã comportamentalã. Interesant este cã
o prozatoare îºi exerseazã condeiul pe trãirile intime,
mai superficiale sau mai adânci, ale unui bãrbat, ºi nu,
cum te-ai aºtepta, ale unei femei. În speþã, este bine
redatã indecizia, starea de incertitudine în care se
complace la infinit personajul Adrian, personaj definit în
douã fraze de un cãlugãr de pe Ceahlãu: „Ai un suflet
tare bun! Dacã o sã-l mai laºi aºa la drumul mare, o sã
tragã toþi câinii de el”. În aceasta rezidã miza cãrþii.
Trãind aparent liniºtit în domesticitatea a douã, chiar a
trei cãmine, fãrã a-ºi face abisale probleme existenþiale,
în realitate, omul este singur, el trãieºte de fapt drama
singurãtãþii. Este singurul punct în care se
întâlneºte cu Don Juan. De altfel, finalul rãmâne
deschis, cu Adrian într-o atmosferã caldfamilialã nu alãturi de nevasta Smara, nici de
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iubita Corina, ci de o a treia, Stela. Este mesajul unei
poveºti de dragoste imposibile.
Textul este fluent, monologurile interioare întrerup
pe nesimþite naraþiunea în stilul direct, apoi sunt create,
fãrã lipituri la vedere, dialoguri din monologuri
interioare, dar ºi dialog propriu-zis, autentic, fãrã note
false. E ceea ce face lectura nu doar atractivã, dar ºi
savuroasã în multe locuri.
Catia Maxim este autoarea romanului de atmosferã
cotidianã, de strictã actualitate.
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M. M. Loviºte
Un roman profund creºtin
Dupã ce citeºti Ucenicii
cuvântului de M. M. Loviºte,
carte apãrutã în 2009, la
Editura Fortuna, prima dilemã
care-þi rãsare-n minte este
aceea dacã e vorba de o
rescriere a Evangheliei (o
nouã variantã a acesteia) sau
de un roman propriu-zis, aºa
...am putea
cum scrie pe pagina de
spune cã e vorba de
gardã. Deºi existã elemente
o evanghelie
care sã acrediteze ambele
revizuitã ºi
variante, trebuie sã convenim
completatã, extinsã,
cã avem de-a face cu un
dar cu o structurã
roman, unul cu totul special,
romanescã netã.
un roman profund creºtin.
Altfel zis, am putea spune cã
e vorba de o evanghelie
revizuitã
ºi
completatã,
extinsã, dar cu o structurã
romanescã netã.
E un roman al victoriei lui
Iisus, începând cu Mântuitorul
aflat într-o stare jalnicã, fizic
vorbind, într-un deºert, sub o furtunã
îngrozitoare. E „salvat” de un ins aparent
absolut dezinteresat. Se dovedeºte a fi Lucifer,
îngerul decãzut, care þine sã-l salveze în
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schimbul sufletului sãu. Dar Iisus îl ghiceºte de la
început ºi-l îndepãrteazã cu hotãrâre. Scena, lungã cât
o nuvelã, este una de prozã autenticã. Tot de ficþiunea
romanescã þin paginile în care la începutul secolului I,
mileniul I al erei noastre, Iisus vorbeºte apostolilor de
mari personalitãþi din a doua parte a mileniului al II-lea:
Michelangelo, Dostoievski, Hitler, Stalin, Shakespeare,
Cervantes, Trakl...
M. M. Loviºte dã certificat de roman cãrþii sale ºi
prin crearea de personaje care în Noul Testament sunt
doar evocate. Este cazul lui Pilat din Pont, dar mai ales
al lui Iuda, excelent personaj malefic, mercantil ºi, în
cele din urmã, tragic: „În cugetul sãu trãdãtorul simte cã
nu mai e nimic de fãcut ºi cã el nu mai poate ºi nu mai
vrea sã trãiascã aºa. Diavolul i-a luat sufletul chiar de
viu. El nu-ºi mai aparþine sieºi. Satan îl poartã dupã
bunul plac, târându-l acum pe strãzile înguste ºi
murdare ale Ierusalimului. Apoi, îl scoate afarã din
cetate, unde e luat în primire de o legiune de
încornoraþi, care-l îmbrâncesc ºi ciupesc. Pocitaniile se
strâmbã la el. Unii sunt mici, rãi ºi urâþi, alþii enormi ºi
înspãimântãtori, cãscând spre el boturi enorme ºi
apucãtoare, ale cãror limbi aspre ºi înspicate îi ling faþa,
lãsându-i saliva lor lipicioasã ºi urât mirositoare. Câþiva
îl împing cãtre un copac bãtrân ºi uscat de care atârnã
o frânghie, îndemnându-l sã pãrãseascã aceastã lume,
unde el nu mai e bine primit de semenii sãi ºi unde nu
mai are ce cãuta. Se împotriveºte zadarnic, încercând
din rãsputeri, sã gãseascã o ieºire ºi sã se întoarcã
între ai sãi. Vrea cu disperare sã evadeze dintre
înfiorãtorii diavoli...”
Pe alocuri, cartea are curs de eseu; dar cum eseul
este proza în care personajele sunt idei...
Pentru autenticitatea scrierii, liantul textului îl
constituie replici din Biblie, respectiv din Noul
Testament, marcate bolduit. M. M. Loviºte îºi
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permite, ca romancier, sã adauge fapte noi la
Evanghelii, sã dezvolte personaje din apostoli sau din
Pilat sau din preoþii iudei, sã punã în gura Mântuitorului
vorbe de negãsit în textul sfânt, dar respecând spiritul
acestuia.
Ucenicii cuvântului este un roman aparte pentru
vremurile pe care le trãim, un roman vioi, scris într-un
stil suplu, dar în spirit adânc creºtin. Începe cu lupta
victorioasã a lui Iisus împotriva ispititorului Lucifer ºi se
încheie cu victoria pe termen etern cu otrãviþii preoþi
iudei.

Fãnuº Neagu
Îngerul a strigat, un roman
care rezistã vremurilor

...pornind de
aici, se desfãºoarã
un spectacol amplu
de povestire din
povestire, nu de
povestire în
povestire,
dezvoltându-se nu o
prozã cu sertare, ci
una cu nenumãrate
excresecenþe, ca
mâna din poezia
prietenului sãu
Nichita Stãnescu
unde fiecare deget
devine o altã mânã
cu cinci degete ºi
tot aºa.
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Moto: „- Caramet! strigã
Che Andrei din uºa
cârciumii,
gura
la
canea, camarade! Bei,
mori, nu bei, tot mori.
Sã bem, barem sã ºtim
de ce-am crãpat!...”

De ani de zile, de zeci de
ani, despre Fãnuº Neagu se
scrie (ºi) ca despre un autor
de euforii metaforice; cu
îndreptãþire. Scriitorul, un
epicurian nedisimulat (l-am
vãzut adeseori în postura de
conviv
dezlãnþuit,
între
prieteni de-o viaþã), a avut
totdeauna o aplecare cãtre
scrisul ca spectacol total, în
care personajele vorbesc în
dodii, în cuvinte frumos
sunãtoare din coadã, în
alinturi sau blesteme, mai
ales la chefuri pantagruelice, trãiesc deplin ºi
pãtimaº, îºi exhibã natural nãravurile ºi
moravurile balcanice parcã fãrã o conºtiinþã a
pãcatului. Cã scrie prozã propriu-zisã, tablete,

cã face portrete de prieteni scriitori ºi actori sau cronici
sportive, Fãnuº Neagu este un dezlãnþuit verbal, lãsând
în urmã-i covoare de cuvinte viu colorate, un adevãrat
paradis literal. Surprinzãtor, acesta este Fãnuº Neagu
de la maturitate. Nuvelele ºi povestirile de tinereþe
apãrute în mai multe antologii de autor nu sunt
contaminate de aºa-zisa metaforitã sau au ºi ele
floricele stilistice, ºi nu puþine (v. titlul metaforic Luna ca
o limbã de câine), dar acestea sunt bine topite în
magma naraþiunii, nu sunt iscate de dragul de a fi
înºirate precum în romanele de mai târziu (Frumoºii
nebuni ai marilor oraºe, Scaunul singurãtãþii...). Autorul
Cantonului pãrãsit ºi prietenul sãu Nicolae Velea,
alãturi de un ªtefan Bãnulescu, au fost, fãrã doar ºi
poate, cei mai buni nuveliºti din anii ’60, adevãraþi
deschizãtori de drumuri.
Recitesc acum, la peste patruzeci de ani de la
apariþie, romanul Îngerul a strigat (Jurnalul Naþional,
2009) ºi constat cã el rezistã la orice re-lecturã, ºi încã
din orice unghi, ºi estetic, dar ºi ideologic, nefiind defel
tributar epocii în care a fost scris sau poate cã autorul a
ºtiut sã profite din plin de perioada „micului dezgheþ” de
pânã în 1971. Lumea Brãilei, Bãrãganului, Dobrogei
este descrisã cu fireascã autenticitate, fãrã poncifele
epocii ºi, culmea, fãrã tabuuri (auto)impuse de o
perioadã vitregã pentru scris, fãrã cosmetizare, dar ºi
fãrã ostentaþie. Fãnuº Neagu face parte din fruntea
generaþiei care a reînnodat firul literaturii române din
perioada interbelicã, fir atât de brutal rupt de bezmeticul
realism socialist.
Tot spectacolul regizat de autor în acest roman se
desfãºoarã în timpul tulbure al trecerii de la o lume la
alta, nu neapãrat de la una bunã la alta total
aliena(n)tã, romancierul nefiind un maniheist, el
nuanþând când vine vorba de social, de politic.
Personajele dramatic-pitoreºti intrã în scenã cu
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incredibilele lor poveºti de viaþã ºi se adapteazã greu la
noile realitãþi. Venind dintr-o lume patriarhalã într-un
rãzboi ilogic, iar din acesta direct în socialismul care se
instala tropotind în cizme de import, oamenii cãrþii se
pierd buimaci într-o bãltoacã a nostalgiei fãrã fund. Ei
sunt pitoreºti, comici ºi tragici deopotrivã, de o dulce
melancolie, cu destine senzaþionale ºi cu nume pe
potrivã: Che Andrei, Costicã Gurafoii, Fãlcosu, Titi
ªorici, Ouleaþã-þiganul, Neicu Jinga, Schelete, Bonfaier,
Bijulicã Bagdad, Gicu Catâru, Trenu Anghelina, Magaie
Ciutu... Dar personaj este ºi Dunãrea, „personaj
nãvalnic, pustiitor ºi fecund...”, dupã cum o spune
însuºi autorul în postfaþã. Dar personaj este ºi
Dobrogea: „Dobrogea e o muiere chealã. Peste tot (sic!;
n. DAD). În Dobrogea, soarele arde atât de rãu, cã grâu
ia foc singur ºi se mistuie-n cenuºã. În Dobrogea numai
tãtarii rezistã, Mohreanule. Îºi fac casele sub pãmânt ºi
de sãrbãtorile lor necreºtineºti mãnâncã tizic ºi beau
piºãlãu de mânz”. Iar portretele dintr-un amestec de
tuºe precise cu altele în culori alunecoase sunt
savuroase ºi insolite: „Neicu Jinga începu sã trãiascã
ferit de lume, ca jãratecul sub spuzã. Avea douãzeci ºi
trei de ani. Îndesat, lat în spate, purta pãrul tuns scurt,
ca la cazarmã. Oacheº, faþa rotundã, nas drept, cu
nãrile rãscroite adânc, musculos, toate muierile tinere îi
tãiau calea ºi el, ºtiindu-se dorit, le privea cu nepãsare,
parcã i-ar fi fost lene sã le înhaþe de subþiori. Se învãluia
deseori într-un fel de abur ameninþãtor. Îndãrãtul figurii
lui era, ai fi zis, o altã fiinþã, care ascute mereu cuþite”.
În fond, romanul este alcãtuit dintr-un larg evantai
de povestiri care, la o adicã, pot fi extrase din text ºi
publicate ca bucãþi de sine stãtãtoare. Era primul roman
al autorului ºi se fãcea trecerea de la proza
scurtã în care predomina vocea povestitorului,
în cazul de faþã unul prodigios. Ceea ce nu
înseamnã cã romanul ar fi unul fragmentar.
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Nicidecum. Structura lui este una foarte bine articulatã,
semn cã autorul învãþase tehnica genului romanesc,
aºa cum nu mi se pare sã mai fie vreunul dintre
romanele ulterioare ale autorului, care altfel sunt opere
fãrã fragmente detaºabile. Mozaicul compoziþiei nu
dezvãluie lipituri, ieºiri de „pietricele” în relief, urme de
liant...
Aici povesteºte toatã lumea: autorul, personajele,
martorii... Nu e ratat niciun prilej pentru a se povesti
destine. Iatã un început: „În primãvara aia, trei
evenimente mai de seamã s-au petrecut în câmpia
Brãilei: hoþul de cai Costicã Gurafoii din judeþul Ialomiþa
a furat armãsarul senatorului Horia Lupescu ºi l-a
vândut grajdului de curse Marghiloman; pretorul plãºii
Movila Miresei a fugit în Austria, pe un ºlep care
transporta grâne, cu o învãþãtoare din sat, devenitã
peste câtva timp cântãreaþã într-un local de noapte
celebru, iar prinþul Alexandru ªuþu, poreclit Buric,
construi lângã conacul lui din Plãtãrãºti un aerodrom”.
Ei bine, pornind de aici, se desfãºoarã un spectacol
amplu de povestire din povestire, nu de povestire în
povestire, dezvoltându-se nu o prozã cu sertare, ci una
cu nenumãrate excresecenþe, ca mâna din poezia
prietenului sãu Nichita Stãnescu unde fiecare deget
devine o altã mânã cu cinci degete ºi tot aºa.
Contemporan cu Gabriel Garcia Marquez, ba coleg de
generaþie, dacã luãm doar vârsta în consideraþie, Fãnuº
Neagu are puncte comune cu scriitorul sud-american:
imaginaþia debordantã (ºi a autorului, dar ºi a
personajelor), melanjul fermecãtor dintre real ºi
fantastic, trecerea pe nesimþite de la unul la celãlalt,
romancierul nostru cultivând un magic de sorginte pur
româneascã, pe linia lui Vasile Voiculescu, deci
neîmprumutând de aiurea, apoi plãcerea de a
povesti, plãcere pe care o transmite instantaneu
deopotrivã personajelor ºi cititorului, ca ºi
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plãcerea de a trãi, de altfel. În romanul de faþã, ca la
scriitorul columbian, ca-n Veacul sãu de singurãtate,
finalul e tot unul care þine de fatalitate. Personajele
discutã la infinit, scriitorul originar din Brãila nu cultivã
monologul interior, nici analiza psihologicã, personajele
sale discutã la nesfârºit pe malul Dunãrii, în cãruþele
care-i duc în bejenie, ca-n marele scriitor rus Bunin sau
ca-n Zaharia Stancu, cel din ªatra, dar mai ales la un
pahar de vin, folosind expresii savuroase: „patru
puºtani mulgeau sfoara unui zmeu” sau: „ªtii ce vin e
ãsta? Negru ca sângele de þigancã”... Iatã un dialog
care pare greu de crezut cã putea fi publicat în 1968:
„ – Vezi ceva? mã întrebã Che Andrei, de jos.
– Parcã se miºcã unii prin porumburi, spre Vadu lui
Topciu.
– Armatã regulatã sau niºte haimanale?
– Armatã.
– Eroi, domnule, nu armatã. În toate cãrþile scrie cã
sunt eroi, ºi tu, hodoronc-tronc, armatã! Soldatu, în
bãtãlie, este un erou. Ai noºtri sunt eroi, ai lor sunt eroi,
pas sã mai înþeleagã ceva bietu copil când se duce la
ºcoalã. Orice treanþã de soldat ajunge de devine erou,
ascultã la mine. Chiar ºi eu, dacã vrei sã ºtii, sunt erou.
Da sunt erou viu, un fel de scuipat adicã, fiindcã cei mai
buni eroi sunt eroii morþi, care nu cer de mâncare. Dãte jos ºi hai sã ne vedem de treabã”...
Cum spuneam mai sus, „eroii” – de data aceasta în
sensul de personaje principale ale cãrþii – sunt niºte
robi ai plãcerii pe furate, ca sã zicem aºa, ei nu au
conºtiinþa pãcatului, încã o datã ca la Marquez, par a
spune cã viaþa (ºi moartea) sunt deasupra ideii de
pãcat. Hoþii de cai sunt doar niºte personaje pitoreºti,
femeile iubãreþe, mãritate sau nu, sunt
prezentate cu naturalã simpatie, unii popi fac pe
haiducii ºi nu ni se transmite niciun fel de
aversiune faþã de ei, din ziceri memorabile ale
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unor astfel de personaje aflãm cã: „în primu an densurãtoare, omu n-are pereche de tâmpit pe lume” sau
cã „în orice femeie dorm trei ispite: în genunchi – a
plecãrii, în ochi – a culesului, ºi încã una pe care nu
face s-o spunem aici” sau: „poliþiºtii ºi muºtele sunt cele
dintâi vietãþi care dau buzna în locu unde a secerat
moartea”... Întâmplãrile cu iz creºtin se împletesc fãrã
probleme cu cele de nuanþã pãgânã; le uneºte insolitul
narativ, un anumit gen de fantastic. În prefaþã, criticul
Eugen Simion gãseºte cã „Mitul rãzbate de la un punct,
în cartea lui Fãnuº Neagu (...). Romanul se deschide ºi
se închide cu moartea tatãlui ºi a fiului, iar îngerul
negru, prevestitor, strigã de trei ori ºi în douã rânduri el
anunþã un sfârºit (...). Cel dintâi atins de aripa îngerului
negru – spre a vorbi în limbajul cãrþii – e Nicolae
Mohreanu, iar ultimul, fiul lui, Ion. Ca ºi tatãl sãu, el
moare dintr-o eroare, încheind astfel, ciclul fatalitãþii
oarbe. Sunt ºi alte semne ce dau impresia, la lecturã,
de prozã iniþiaticã în genul misterioasei Crengi de aur a
lui Sadoveanu (...). Îngerul strigã de trei ori în cartea lui,
iar hoþii ce îºi încearcã norocul, de Boboteazã, sunt în
numãr de 33; evenimentele ce zguduie, la început,
lumea bãlþilor, sunt tot aºa, trei, oamenii lui Þulea
Fãlcosu sãvârºesc trei spargeri, familiile strãmutaþilor
nu depãºesc numãrul, s-a vãzut, de 13, iar de scãdem
pe Nicolae Mohreanu, mort chiar la începutul acestei
migraþiuni, numãrul þãranilor în drum spre pãmânturile
Dobrogei rãmâne 39. Ion Mohreanu moare, în fine, la
vârsta de 30 de ani etc.” Nãzdrãvãnia ºi nebunia
personajelor lui Fãnuº Neagu sunt dimensiuni estetice.
Ele vin dinspre omul care scrie ºi care trãieºte intens;
despre autor vorbesc.
În nr. 6/iunie 1972 al revistei Argeº,
scriitorul mãrturisea, în legãturã cu elaborarea
romanului, într-un interviu acordat lui Florin
Mugur: „...azi mi se pare una dintre cele mai

115

frumoase aventuri pe care le-am trãit. Munca pe care
am depus-o pentru scrierea romanului a fost totuºi
chinuitoare; chinuitoare a fost ºi îndepãrtarea a
nenumãrate pagini scrise care ar fi putut sã facã încã
cel puþin ºase volume. Sunt douãzeci sau treizeci de
ani de întâmplãri din viaþa Dunãrii de Jos ºi a trebuit, îþi
imaginezi, sã renunþ la o sumedenie de fapte pe care le
trãisem ºi le adunasem în minte. Mã despãrþeam greu
de ele, pentru cã aveau un ochi de Dunãre al lor,
aparte. Materialul care s-a pierdut nu-l voi mai folosi
probabil niciodatã, pentru cã aparþine unei vremi stinse;
or, romane despre perioada dinainte de rãzboi nu voi
mai scrie. Nu-mi pare rãu, dar ºtiu cã de câteva ori am
aruncat romanul, în douã rânduri l-am cam ars pe la
colþuri. A fost prima mea mare aventurã”.
Naraþiune cu o lume insolitã, rod al unei viziuni
ieºite din comun, populat cu personaje pitoreºti, sucite,
gureºe, cu imaginaþie debordantã, Îngerul a strigat este
unul dintre romanele cele mai importante scrise în
jumãtatea de veac aflatã sub semnul socialismului.
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Constantin Pãdureanu
Literatura satului oltenesc
de astãzi
Se mai poate astãzi salva ceva din valorile morale
ale satului românesc tradiþional? Aceasta pare a fi
întrebarea
lansatã
de
Constantin Pãdureanu în
recentul
sãu
roman
Ierusalimul
împãcãrii
...mai toate
(Fundaþia-Editura
Scrisul
conflictele din
Românesc, Craiova, 2009).
roman au happy
ªi sugereazã douã rãspunsuri
end, în aceastã
contrarii, ambele la fel de
soluþie epicã
convingãtoare. E ciocnirea predominând nu atât
dintre viaþa ancestralã ºi
spiritul analitic ºi
modernitate, ciocnire relevatã
înþelept al
de Rebreanu în Ion, de Preda
personajelor, cât
în Moromeþii etc.
firea oltenilor, un fel
Lumini
ºi
umbre
de sicilieni ai
haºureazã naraþiunea în
României, aprigi pe
Ierusalimul împãcãrii, roman
moment, foc de
a cãrui acþiune se deruleazã
paie.
pe douã secþiuni paralele.
Prima o are protagonistã pe
tânãra Ioana Mãgurã din satul
oltenesc Rudari, studentã,
prietenã ºi colegã cu Vasile Geambaºu cu care
urma sã se cãsãtoreascã peste câteva luni. Cu
idila celor doi începe romanul, a doua zi de
Rusalii, când fata hotãrãºte sã devinã femeie, în
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acest sens ducându-l acasã la ea pe Vasile. Dar, în
momentul decisiv, ea se rãzgândeºte brusc, decisã,
amintindu-ºi cã de-o vreme merge la bisericã, e o
creºtinã practicantã, iar peste douã zile urma sã plece
într-un pelerinaj la Ierusalim ºi doreºte sã-ºi pãstreze
virginitatea. E clipa de iluminare, de revelaþie.
Secþiunea acesta este cea luminoasã. Pelerinajul este
liniar, documentar aproape, descris cu lux de
amãnunte, ca-ntr-un reportaj pentru o gazetã ortodoxã:
drumul lui Isus, ritualurile, bisericile, Muntele Tabor etc.
În aceastã cãlãtorie (parcã iniþiaticã) îl cunoaºte pe
tânãrul preot Daniel Arvatu de care se îndrãgosteºte ºi
cu care se va cãsãtori la întoarcerea în Oltenia.
Cea de-a doua secþiune urmãreºte pe distanþa a
douã generaþii destinul familiei Scarlat din Rudari. Spre
deosebire de secþiunea precedentã, total luminoasã –
cum am spus – aceasta este verosimil amestecatã, cu
bune ºi rele, cu convieþuiri paºnice, dar ºi cu conflicte,
tinerii din acest roman semãnând în multe privinþe cu
cei ai lui Rebreanu, cu cei ai lui Preda, ba mai mult cu
cei ai unui alt prozator craiovean contemporan – Jean
Bãileºteanu. Relaþia dintre Vasile Geambaºu ºi Ileana
Scarlat pe care o lasã gravidã ºi niþial refuzã s-o ia în
cãsãtorie aminteºte desigur de Ion al Glanetaºului ºi
Ana din Ion. Dar, mai toate conflictele din roman au
happy end, în aceastã soluþie epicã predominând nu
atât spiritul analitic ºi înþelept al personajelor, cât firea
oltenilor, un fel de sicilieni ai României, aprigi pe
moment, foc de paie.
De altfel, spectacolul de limbaj, în grai oltenesc,
este savuros: „- Polinã, fã, Polinã, eºti acasã? Unde
dracu eºti, vino încoace, tu n-auzi, fã, nãroado?! Ce, ai
mâncat urdã ºi ai rãmas surdã? - Ho, fã,
nebuno, ho, cã nu dau turcii, ce strigi ca
apucata, cã mã spãriaºi dracu...” Pitoreºti – can Liliecii lui Sorescu – sunt ºi numele
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personajelor: Polina Scrobealã, Gheorghe Treanþã,
Fane Cârcâialã, Vergicã Sucalã, Florica Buciumac...
Rezervele þin de faptul cã cele douã secþiuni
narative merg paralel pânã-n final, nu se întâlnesc
nicicum. Apoi, altele þin de amãnunte. De pildã, Daniel
Arvatu nu putea fi preot dacã nu era cãsãtorit, numai
de-ar fi fost cãlugãr, ceea ce nu era cazul. Apoi, tânãrul
George Paraschiv, având probabil 20 de ani prin 2005,
nu poate fi fratele unuia care a fost figurant în filmul
Tudor, film turnat prin 1959-1960, fratele sãu fiind astfel
mai mare decât el cu vreo 35-40 de ani.
Pe total, însã, romanul are cursivitate, personaje ºi
situaþii verosimile, autentice, ca ºi o idee care rotunjeºte
naraþiunea expusã uºor tezist, devoalându-l pe autor
drept un scriitor cu propensiune spre religios, spre
mistic: „În fiecare suflet ar trebui sã existe un Ierusalim
al împãcãrii ºi omul sã urce Golgota sa pânã la capãt.
Pentru cã de la Tine Dumnezeul nostru sunt toate date
ºi a Ta este slava, iar noi, pãcãtoºii ºi robii Tãi, îþi
mulþumim”.
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Gheorghe Pãun
Un roman despre prietenia
unor oameni superiori
Activitatea de matematician
de performanþã a lui Gheorghe
Pãun, pe de o parte, ºi cea de
scriitor, pe de alta, nu pãreau a
avea pânã acum vreun nod de
legãturã.
Personalitatea
autorului sugera a fi net
scindatã. Dar descopãr acest
punct nodal al întâlnirii celor
douã „lumi” în cel mai recent
roman al lui Pãun: Ultima saunã
(Editura Dacpress, 2006).
Cartea, începutã în 1995 la
Turku, în Finlanda, ºi încheiatã
peste zece ani la Sevilla, în
Spania, are subiectul plasat
tocmai la Universitatea din
oraºul finlandez, iar personajele
sunt
cercetãtori
ºi
informaticieni, adicã exact
lumea în care trãieºte cotidian
Gheorghe Pãun. Este, iatã,
tocmai punctul de convergenþã
al principalelor ocupaþii ale academicianului
G.P.
Turnura romanului e aceea a unuia
occidental de succes: liniaritate a story-ului,

Profesorul (pur
ºi simplu), numit –
mai ales în spate –
ºi Ursul, Bunicul,
Tarzan, Sãlbaticul,
Ahab cãpitanul
sau Vikingul.
Aparent om aspru
ºi dominator,
Profesorul este un
sensibil ºi un
cultivator veritabil
al prieteniei,
sentiment cãruia i
se rãspunde, din
partea mai tinerilor
colegi/discipoli, cu
un amestec de
gratitudine ºi
discretã cãldurã
sufleteascã.
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dialoguri vii ºi spirituale, echilibru între viaþa cotidianã (a
grupului de personaje) aparent contondentã, de-o
impresionantã cãldurã umanã, în fond, invitaþie la
meditaþia gravã despre soarta omenirii, dar fãrã lungi
pagini de analizã psihologicã sterilã…
Romanul este, în esenþã, al prieteniei dintre mai
mulþi oameni superiori (matematicieni/informaticieni) de
diferite naþionalitãþi, activând la o universitate
finlandezã. Liderul nedeclarat (ºi decan de vârstã) al
grupului este Profesorul (pur ºi simplu), numit – mai
ales în spate – ºi Ursul, Bunicul, Tarzan, Sãlbaticul,
Ahab cãpitanul sau Vikingul. Aparent om aspru ºi
dominator, Profesorul este un sensibil ºi un cultivator
veritabil al prieteniei, sentiment cãruia i se rãspunde,
din partea mai tinerilor colegi/discipoli, cu un amestec
de gratitudine ºi discretã cãldurã sufleteascã. Savantul
are un adevãrat cult pentru saunã, despre care emite
proverbe ºi principii de genul: „Dacã picioarele te pot
duce pânã la saunã, fii sigur cã te pot purta ºi înapoi
acasã” sau: „Ceea ce suportã lemnul, suportã ºi pielea”
ori: „În saunã se stã ca în bisericã, se vorbeºte încet ºi
fãrã patimã, nu se râde, nu se bârfeºte…” La un
moment dat, când îºi simte sfârºitul aproape, aº spune
cu o formulã prefabricatã, Profesorul îi invitã pe prietenii
sãi la o saunã, în timpul cãreia e mai solemn decât de
obicei, dând bãii de aburi un aspect de ritual. La scurt
timp dupã despãrþire, Profesorul moare la masa de
lucru, dar aproape de saunã, aºa cum ºi-a dorit
dintotdeauna.
Scris într-un stil alert ºi suplu, alternând scenele
vesele cu cele melancolice ºi reveria cu dialogul
spiritual, romanul Ultima saunã e o carte de citit pe
nerãsuflate.
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Doina Ruºti
Avatarurile unui duh
Precum Umberto Eco, Doina Ruºti a ajuns la
roman dinspre teorie. E universitar ºi a scris iniþial un
Dicþionar de simboluri din
Carte dificil de
opera lui Mircea Eliade, un alt
etichetat, de o
Dicþionar de simboluri din
cursivitate
literatura românã, apoi Mesajul
originalã,
subliminal în comunicarea
cursivitate rezultatã
actualã ºi altele. Fãrã a-ºi
din cioburi ºi
pãrãsi
preocupãrile
ciobuleþe, cerându-i
academice, Doina Ruºti a
cititorului detaºare
publicat ºi douã romane, cel
ºi implicare
mai recent fiind Zogru
alternative, cum
(Polirom, 2006), cu un cuvânt
mozaicul autentic
înainte de Ioan Groºan. Zogru
cere apropierea ºi
este un duh „ca apa, ca apa
distanþarea
verzuie de baltã”, apãrut în
privitorului, pentru
vremea domniei lui Vlad Þepeº
a analiza detaliile
ºi care a intrat în sângele mai
sau, respectiv,
multor personaje din Muntenia
pentru a se delecta
Evului Mediu, din România
cu ansamblul,
modernã ºi contemporanã ºi
Zogru se citeºte cu
care încã mai hãlãduie prin
interes, cu
Bucureºtii anilor 2000. Spirit
pierderea de sine.
enciclopedic, Doina Ruºti îºi
face un pretext din duhul Zogru, cu suita de
fiinþe imaginare dupã el: glole, fantome,
morgoni, pentru a-l plimba pe cititor prin medii
diverse ºi prin epoci altfel de nelegat între ele,
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lectorul putând opta pentru o poveste de dragoste din
secolul al XV-lea sau pentru una din secolul al XXI-lea,
pentru intrigile politice din Evul Mediu sau pentru cele
din „obsedantul deceniu”, pentru urmãrirea unui arbore
genealogic sau altul, pentru întâmplãri cu tâlhari din
epoca trãsurilor ori pentru scandalurile mondene din
mileniul III al telefonului mobil ºi al internetului… Zogru
e un spirit neliniºtit, pios, în fond – unul bun, care
încearcã sã influenþeze în bine pe politicieni, sã
menþinã armonia socialã etc. Dar, în acelaºi timp, e
unul vioi, jucãuº, uºor intrigant (fiind vorba, însã, de
intrigi mãrunte ºi nevinovate), e simpatic, invidiazã pe
unul, pe altul, adicã vehiculele care-l gãzduiesc, se
emoþioneazã pentru te miri cine, pentru te miri ce. Altfel
zis, cu expresia autoarei, e un duh „cu existenþã
fãrâmiþatã”, mãrunt fragmentatã. Acþiunea e alcãtuitã
din flash-uri de un realism crud alternând cu altele
fantastice ºi localizatã prin Muntenia ºi Oltenia, în
Bucureºti, la Snagov, dar ºi în Comoºteni, satul natal al
autoarei dintr-o zonã cunoscutã pentru poveºtile cu
vampiri, moroi etc.
Se îmbinã povestirea clasicã, pe calapod de basm,
cu naraþiunea (post)modernã, fantasticã ºi realistã în
acelaºi timp, ca – de pildã – la Eliade, unde fantasticul
e o dimensiune a realului, din acest punct de vedere
având de-a face cu o carte rotundã, fragmentele care
încep în fantastic încheindu-se în real, iar cele terestreterestre alunecând pe nesimþite în imaginar. Nu sunt de
neremarcat elementele de best-seller gen Codul lui Da
Vinci: vd. povestea inelului cu sigiliu domnesc, filmul
despre mormântul lui Vlad Þepeº etc. Autoarea are
ºtiinþa creionãrii din doar câteva tuºe a atmosferei dintro epocã, abandonarea ei bruscã ºi reînvierea
alteia, la fel de veridicã. Din acest unghi privind,
putem spune cã avem de-a face ºi cu un roman
istoric. Prozatoarea se joacã liber, cu umor, dar
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nemilos, cu imaginaþia cititorului, oferindu-i de la o
paginã la alta sau în cuprinsul aceleiaºi foi personaje
fictive alãturi de personaje reale din diferite timpuri ale
istoriei: Vlad Dracul, Ianache Vãcãrescu, Alexandru
Moruzzi, apoi Ioan Groºan,
Andreea Esca, Horia Gârbea… Unele personaje
sunt de-a dreptul memorabile prin insolit, precum Achile
Vintilescu, cel care „se nãscuse cu creastã ºi coarne.
Nu era ceva chiar de neascuns, dar nici viaþã comodã
nu putea sã ducã. Deasupra frunþii avea douã umflãturi
cât corcoduºa, un fel de corniþe, aºezate simetric, dar
pe care le putea camufla cu pãrul. În fiecare dimineaþã
îºi fixa cu agrafe douã fâºii de pãr peste coarne, apoi
aºeza restul pãrului, umflat bine între cele douã
cocoloaºe (…). Se tundea singur între douã oglinzi ºi se
chinuia îngrozitor ca sã-ºi potriveascã tunsoarea la
spate. ªi, de parcã n-ar fi fost de ajuns, Achile avea ºi
creastã. De fapt, erau douã hãlci de piele, înalte de-o
palmã, crescute de la ceafã pânã la noadã, de o parte
ºi de alta a coloanei. Arãtau ca o guºã de curcan,
vineþie ºi dantelatã, ºi tot aºa umflându-se uneori, când
era enervat ori excitat…”
Scriitoare nu doar talentatã, dar ºi eruditã, Doina
Ruºti foloseºte o mare diversitate de tehnici narative,
dar o face discret, firesc, deloc ostentativ (cum o fãceau
la începuturile lor scriitoriceºti regretaþii Mircea
Nedelciu ºi Gheorghe Crãciun). Finalul – plãcut
surprinzãtor – este de o ironie shakespearianã.
Carte dificil de etichetat, de o cursivitate originalã,
cursivitate rezultatã din cioburi ºi ciobuleþe, cerându-i
cititorului detaºare ºi implicare alternative, cum
mozaicul autentic cere apropierea ºi distanþarea
privitorului, pentru a analiza detaliile sau,
respectiv, pentru a se delecta cu ansamblul,
Zogru se citeºte cu interes, cu pierderea de
sine.
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Corina Sabãu
Poezia cotidianului într-un
roman al unei douãmiiste
Moto: „Mama a ieºit din
bunica, eu din mama, nam cum sã rup legãturile
astea”.
...o prozã a
Critici venerabili, dar ºi
cotidianului scrisã
optzeciºti (în frunte cu Dan C.
cu simplitate
Mihãilescu), ba chiar ºi tinerirafinatã, cu
tineri acuzã pe membrii ultimei
prospeþime de
generaþii – cea douãmiistã –
imagine, cu
de mizerabilism: sexualism
dezinvolturã,
pervers, promiscuitate, accent
presãratã cu
pe sordid… În mare, ei chiar
observaþii
au dreptate, mulþi dintre
semnificative, cu
scriitorii ultimului val – fie cã
detalii care
sunt poeþi sau prozatori –
particularizeazã un
exhibã ce e mai urât în
moment sau altul al
universul uman, cu sadovieþii de zi cu zi.
masochism, cu falã, cu
credinþa cã ei au descoperit în
anii 2000 toatã aceastã
realitate jalnicã pentru care au
plãtit cu libertatea scriitori de la
Marchizul de Sade pânã la Geo Bogza. Ei, dar
nu toþi douãmiiºtii urmeazã aceastã mizerã vale
plinã de gunoaie, nu scriu toþi jurnal de sex ºi de
WC. Pe unii „disidenþi” ai curentului i-am
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publicat chiar noi în revista Argeº, într-un supliment
patronat de optzecistul Ion Zubaºcu.
Corina Sabãu este o prozatoare din noul val care
ne întoarce cu faþa într-un fel – în fond, adicã – spre
literatura mare prin romanul sãu de debut Blocul 29,
apartamentul 1 (Polirom, 2009), prefaþã: Nora Iuga.
Personajul narator este o fetiþã de doisprezece ani din
Câmpulung Muscel care trãieºte în apartamentul
bunicilor sãi (pãrinþii având o cãsãtorie cu sincope) ºi
relateazã cu dezinvoltura vârstei lucruri deloc
spectaculoase, adicã relaþiile ei cotidiene cu familia ºi
cu douã colege de ºcoalã. Nora Iuga subliniazã
pertinent cã autoarea „scrie cum vede, scrie cum
aude…” Aº completa cã ºi timpul mãrturisirii coincide cu
timpul trãirii, cã naratoarea scrie, deci, când vede, când
aude. Acest aspect dã cursivitate story-ului. Relaþia
bunici-nepoatã este urmãritã cotidian din perspectiva
Irinei de doisprezece ani, cu prezentul în 2007. Mai
concret, în particular este vorba de povestea de
dragoste dintre fetiþã ºi bunica ei, profesoarã la un liceu
din oraº. Corina Sabãu n-a forþat tonul de candoare
ostentativã ca Aniºoara Odeanu în romanul Acele
lucruri mari, în care eroina de-o vârstã de asemenea
fragedã povesteºte evenimentele de la marea unire din
1918 de la Alba Iulia, sau din faimosul De veghe în lanul
cu secarã al lui Salinger. Autoarea cred cã a gãsit tonul
potrivit al unui copil/adolescent din zilele noastre,
influenþat poate de televiziuni , de internet sau de
realitatea de zi cu zi. Irina are sensibilitãþile ºi frustrãrile
proprii vârstei, ea trãieºte o relaþie specialã cu bunica ei
simpaticã, sucitã, distratã, cu alinturi rãmase din
tinereþe, fetiþa având adesea mocnite reacþii de gelozie
când bunica, neatentã, alege compania unor
oameni maturi sau a… lucrurilor („Câtã
independenþã pe capul ei, sã prefere sã se
învârtã în haine vechi prin casã decât sã iasã cu
mine”…).
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S-a spus cã este aici vorba de o prozã a banalului
sau banalã. Cred cã de fapt e o prozã a cotidianului
scrisã cu simplitate rafinatã, cu prospeþime de imagine,
cu dezinvolturã, presãratã cu observaþii semnificative,
cu detalii care particularizeazã un moment sau altul al
vieþii de zi cu zi: „Pe trotuarul de vis-a-vis aleargã un
câine jigãrit. De la distanþã,
capsa roºie pe care i-au prins-o hingherii de ureche
pare o floare” sau: „Gârla e limpede, se vãd pietrele sub
ea ºi scoate un zgomot surd ca un frigider care e pe
ducã” sau: „Are aceeaºi seninãtate (bunica; n. m., DAD)
ca umbrela mea din copilãrie, o umbrelã albastrã cu
ciuperci roz”. Aº zice cã romanul acesta cultivã cu
candoare poezia cotidianului precum odinioarã Petre
Stoica în jurnalele sale Amintirile unui corector, dar mai
ales Viaþa mea la þarã. Iatã adevãrate bijuterii de
observaþie a realitãþii celei mai banale: „Pentru prima
datã a pus murãturi ºi eu am ajutat-o, am devenit mai
puternici ºi m-am gândit iar cã doamna Ghilduº n-a avut
dreptate. În dulapul din balcon, murãturile strãlucesc ca
o garanþie cã suntem o familie normalã”; „Pe fereastrã
se vede salcia ºi la noi miroase a detergent de lãmâie”.
În timp ce mãnâncã o prãjiturã cu bunicul la cofetãrie,
fetiþa observã cã „resturile din luna de asearã atârnã
deasupra blocului din faþa noastrã”. Irinei îi mai scapã
câte o expresie… colocvialã, trãieºte doar în zilele
noastre: „nucleiaºul nostru familial poate s-o ia rãu în
barbã”, „are creierul prea varzã”, „de ce naiba s-or fi
futut ãºtia?”, „tata nu pune botul”, sau reproduce
asemenea expresii din dialogurile celor mari: „A cãzut ºi
i s-a bulit creierul, asta e tot”… Dar ele sunt rare ºi
plasate în contexte care le impun.
Moartea bunicii, relatatã aparent în tonul
egal ºi neutru de pânã aci, schimbã întrucâtva
perspectiva: „Bunica, în felul acesta ciudat
(moartã, adicã; n. m., DAD), e atât de prezentã
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în mine, încât e imposibil ca ceilalþi sã nu intuiascã
ceva. Apartamentul nostru sclipeºte ca o luminã
bolnavã, ca o zonã toxicã (s. m., DAD), dincolo de
pasarelã…” Paginile de final amintesc de proza
analiticã a lui Anton Holban. Cu cât relateazã mai sec,
mai neutru convieþuirea cu bunicul bolnav ºi apatic, cu
atât iese mai bine în relief tristeþea Irinei ºi acutul
sentiment de singurãtate. Se sugereazã cã fata intrã în
maturitate odatã cu cãderea bunicului într-un fel de
stare de prostraþie: „O altã lume îl trage în ea ºi eu nam cum sã-l opresc, o sã rãmân aici cu cei care-mi
seamãnã, cu Nico ºi cu Simina” (colegele ei; n. m.,
DAD).
Romanul este rotunjit, autoarea are ºtiinþa
compoziþiei. Blocul 29, apartamentul 1 reprezintã un
debut matur, de remarcat, cu atât mai mult cu cât e
împotriva curentului facil Ioana Bradea, Ioana Bãieþicã,
Ioana Nicolaie ºi alte Ioane…
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Ilie Sãlceanu
O mie ºi una de nopþi
la Ada Kaleh
Moto: „Nimeni nu ºtie la
câte minunãþii se poate
visa în umbra unui
smochin”.

Este vorba de
mai mulþi naratori
care, în primã
instanþã, sunt
ascultãtori.
Naraþiunile se nasc
din naraþiuni,
naratorul îºi încheie
o parte a poveºtii,
face pasul în spate,
lãsând pe altul în
prim plan ºi tot aºa,
serii de naratori
care revin iar ºi iar.
Altfel zis, e un
roman cu sertare.

N-am apucat sã vãd Ada
Kaleh; doar cafeneaua cu
acelaºi nume din Turnu
Severin ºi viaductul cu acelaºi
nume
de
pe
ºoseaua
europeanã de pe marginea
Dunãrii. Din ºosea, de sus, am
vãzut-o dupã ce insula fusese
deja evacuatã ºi aºtepta, dupã
darea
în
folosinþã
a
hidrocentralei de la Porþile de
Fier, sã fie acoperitã de apele
lacului de acumulare. Dar
multã lume mi-a vorbit cu
nostalgie de insula de lângã
Orºova. Poeta Ileana Roman ia dedicat o carte-album, cu
istoric, obiceiuri, nume, oaspeþi
celebri…
Citesc acum, însã, Ada Kaleh, roman de
dragoste de Ilie Sãlceanu (Editura Dacia, 2008)
ºi-mi fac o imagine despre ce a însemnat insula

129

aceasta, ce lume adãpostea acolo, între apele abia
scãpate din Cazane. Dar autorul îºi ia o precauþie printro notã: „În acest roman – primul dintr-o trilogie – toate
întâmplãrile sunt inventate. Doar insula Ada Kaleh ºi
eroii ei au existat cândva…” Aº zice cã nici nu are
importanþã dacã avem de-a face cu o ficþiune sutã la
sutã. Romanul este unul veridic ºi scris cu o siguranþã
care dezvãluie un prozator cu multã experienþã. În plus,
Ilie Sãlceanu este bun cunoscãtor al lumii insulei, al
obiceiurilor oamenilor, al vieþii lor cotidiene.
Romanul – trebuie spus de la început – este unul
bine rotunjit, nu e liniar, ci mai curând ciclic. Este vorba
de mai mulþi naratori care, în primã instanþã, sunt
ascultãtori. Naraþiunile se nasc din naraþiuni, naratorul
îºi încheie o parte a poveºtii, face pasul în spate, lãsând
pe altul în prim plan ºi tot aºa, serii de naratori care
revin iar ºi iar. Altfel zis, e un roman cu sertare.
Liniaritatea textului este ruptã ºi de inserþii de jurnal.
Ceea ce nu înseamnã cã textul n-ar fi cursiv.
Lumea insulei este una de O mie ºi una de nopþi.
Ali Kadri, guvernatorul, este un fel de sultan indolent,
retras în reºedinþa sa cu harem ºi toate cele, prizonier
al unei iubiri ciudate, bolnãvicioase, neîmpãrtãºite,
dramatice, un fel de iubire de sfârºit de lume. De aici,
ideea cã Ada Kaleh, numitã în vechime Ada Cebir, este
o „insulã jandarm, o insulã blestematã”. Un alt aspect
care trimite la O mie ºi una de nopþi este misoginismul,
moºtenit de veacuri, al unora din seniorii ostrovului,
precum al rãspopitului Deli Popaz, consilierul
guvernatorului, care vede în femei niºte „netrebnice, în
vânãtoarea lor dupã victime slabe de înger” ºi care
„fluturã prin faþa ochilor (bãrbaþilor) poftele, trupul
fierbinte, frumuºel, lacom”. De fapt, aici se
înfruntã vechea concepþie orientalã despre
femeie cu tendinþele de emancipare a acesteia.
Se sugereazã cã sfârºitul apropiat al insulei nu
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este strãin de aceastã dorinþã de emancipare. Este
reluatã mereu ºi mereu sintagma „insula ca o femeie”
care împreunã cu „insula blestematã” induce
apropierea sfârºitului acestei lumi, sfârºit lent, dar
implacabil, precum al ºatrei din romanul omonim al lui
Zaharia Stancu. La O mie ºi una de nopþi se face
trimitere directã chiar în carte:
„Mehmed, cel care ºtia totul despre ostrov ºi ne
uimea (…) cu povestiri care întreceau ca numãr
ªeherezada…” În sfârºit, ospeþele descrise aici duc cu
gândul tot la O mie ºi una…: „Un ibric burtos scotea
trâmbe de aburi, ceºtile sclipeau de albeaþã, se
grãmãdeau maldãre de baclava, dulceþuri, smochine
cojite, rotunjoare ca pietricelele, pluteau în cupe printre
felii de lãmâi, semilune galbene. ªerbetul înflorea ca o
grãdinã presãratã cu trandafiri. Sugiucul se scutura de
unul singur, tremura, chiar ºi dupã ce tava argintie a
fost aºezatã pe mãsuþã…” Dar ce portrete face Ilie
Sãlceanu!: „Ochii ei trãiau aparte. Lucirea din ei nu
avea nicio legãturã cu obrajii, cu pãrul. Erau departe de
paloarea lor. Erau rotunzi, strãluceau de jur-împrejur,
ieºeau parcã dintre pleoape, trãiau singuri, douã
ghemuri de foc, douã trâmbe de viaþã, fusuri din cer.
Erau de neatins, dupã cum din cauza lor, ea întreagã
era de neatins…”.
Ilie Sãlceanu exceleazã nu doar în structurarea
perfectã a romanului, dar el este un impresionant
povestitor. Este vãditã plãcerea lui de a povesti
transmiþându-ne nouã plãcerea de a citi. De altfel, chiar
dacã romanul e în primul rând compoziþie, pentru a
descrie o lume precum cea din Ada Kaleh de odinioarã,
e nevoie ºi de o istorisire pe mãsurã. De la Eugen
Barbu ºi Fãnuº Neagu nu prea mai ºtiu prozator
român care sã aºtearnã naraþiuni atât de
luxuriante stilistic, presãrate de cuvinte cu
rezonanþã orientalã: feregea, chesap, djin,
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mescit, ceam, haireti, haremlâc, selamlâc, muezin,
ºalvari, iftar, kokaclâc…
Dar, ca o concluzie, aici nu e vorba doar de
povestea de dragoste a guvernatorului Ali Kadri, ci de
mai multe poveºti de dragoste, ºi toate nefericite,
preotul Regep Salih gãsind cã nu existã dragoste
fericitã, ea fiind „ca aburul deasupra Dunãrii. Îl sfâºie fie
strãlucirea soarelui, fie piere de la sine”. Dar, dincolo de
acestea, cum spune Eugen Uricaru în prefaþã,
dragostea poate fi ºi a autorului/naratorilor pentru Ada
Kaleh, „insula femeie” despre care se povesteºte cu
simpatie ºi cu nostalgie.
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Valeriu Stancu
„Cronica ticãloºirii
românilor”
Valeriu Stancu este poet
optzecist,
traducãtor
din
francezã, redactor ºef la
„Cronica” ºi fost preºedinte al
Dacã Ionel
filialei Iaºi a Uniunii Scriitorilor. Teodoreanu spunea
ªtiam cã scrie ºi prozã, dar din
în perioada dintre
pãcate nu-l citisem în aceastã
rãzboaie cã Iaºiul
posturã. Am citit însã acum
are doar douã
romanul Crematoriul de suflete
drumuri, unul
(Editura Cronica, Iaºi, 2003) ºi
ducând la
m-am convins de forþa lui de
Bucureºti ºi altul la
prozator.
cimitirul Eternitate,
Spaþiul acþiunii este un
Valeriu Stancu
trust, o întreprindere strategicã
scrie cã din trust
din timpul „epocii de aur”, cu o
„nu plecau decât
faunã pestriþã: foºti deþinuþi
douã drumuri: unul
politici, legionari, dar ºi foºti
spre puºcãrie ºi
deþinuþi de drept comun,
celãlalt spre
activiºti de partid, dar ºi
cimitir”.
securiºti ºi turnãtori la
Securitate.
Personajele
principale formeazã însã
tabãra
anticomunistã,
o
adevãratã ºcoalã împotriva regimului de tristã
amintire, unde Aurel Savu, licenþiat în filozofie
ca Victor Petrini ºi, tot ca acesta, trimis la
munca de jos, þine discursuri sarcastice în
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jargon, dar e ºi pragmatic, punând la cale acte de
sabotaj. Vocabularul lui Savu e presãrat cu: bujavercã,
gãoz, fofoloancã, mufliu, bibilicã, rafã, mingeac,
paraipan, ghelemeþ… Discursurile acestuia, împreunã
cu înjurãturile legate, înºirate ale muncitorilor din trust
dau un spectacol lingvistic de excepþie. Nu e vorba doar
de un asemenea spectacol, ci chiar de unul total: beþii,
scandaluri, orgii, paginile cu descrierea unui viol în
grup, de pildã, fiind antologice. Dar miºtocãreala ºi
violenþa celor din trust este o formã de autoapãrare, un
strat de protecþie pentru cei condamnaþi sã
trãiascã/munceascã acolo, în trust, în „crematoriul de
suflete”. Dacã Ionel Teodoreanu spunea în perioada
dintre rãzboaie cã Iaºiul are doar douã drumuri, unul
ducând la Bucureºti ºi altul la cimitirul Eternitate,
Valeriu Stancu scrie cã din trust „nu plecau decât douã
drumuri: unul spre puºcãrie ºi celãlalt spre cimitir”.
Romanul are o compoziþie dinamicã, flexibilã, ca un
joc de puzzle. Am putea vorbi chiar de mai multe
romane. Unul este epistolar, cuprinzând scrisorile din
diaspora ale scriitorului Radu ªendrea (fost lucrãtor în
trust) cãtre prietenul sãu Nero Diaconu. Altul e un
roman de tip clasic, cu autor neutru, pãstrând distanþa
faþã de personaje ºi acþiune. Cartea duce cu gândul în
multe privinþe la Cel mai iubit dintre pãmânteni, nu doar
prin personajele Aurel Savu ºi Radu ªendrea, dar ºi
prin intenþia acestuia din urmã de a scrie o Cronicã a
ticãloºirii românilor, desigur, o replicã la Era ticãloºilor a
lui Victor Petrini. De asemenea, existã nenumãrate
elemente de metaroman, de roman în roman, de
naraþiune cu sertare, de poeticã a romanului.
Valeriu Stancu face parte din grupul serios al
poeþilor optzeciºti care se împlinesc în cadrul
literaturii române ºi prin construcþii epice solide.
Spre deosebire de congenerii sãi, însã, el n-o
rupe definitiv cu poezia în cãrþile de prozã. Aici,
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fiecare dintre cele treizeci ºi patru de capitole se
deschide cu un poem, de…Radu ªendrea. De aceea
am putea vorbi nu doar de mai multe tipuri de roman
între coperþile Crematoriului…, dar ºi de o plachetã de
versuri.

Valentin Talpalaru
Romanul unei strãzi

Maniera
compoziþionalã
este una ciclicã:
naraþiunea
înainteazã
întorcându-se
mereu spre început
pentru a mai
recupera câte ceva
din ceea ce
meandrele
memoriei mai uitã
pe drum.
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Moto: „Strada Mãicuþa se
subþia ca un gât de
sticlã cãtre casele lui
Moldoveanu
ºi
Soroceanu, ieºind cu un
firicel de uliþã pe lângã
Policlinica veche, cu
scãri
înnodate
ca
melcul”.

Valentin Talpalaru este
poet ieºean al generaþiei ’80,
redactor de radio, publicist,
titular de rubricã la Convorbiri
literare. Dar, autorul e un
neliniºtit ºi publicã ºi o carte
insolitã:
Strada
Mãicuþa
(Editura TipoMoldova, 2008).
Insolitã am zis? Da, e un
roman cu un personaj principal
aparte:
strada
copilãriei
scriitorului din Târgu Frumos,
stradã populatã preponderent
de lipoveni, dar ºi de români ºi
þigani.
În
linia
prozatorilor
moldoveni
dintotdeauna, V. Talpalaru are din plin darul
povestirii, însã – în spiritul prozei (post)moderne
– nu e prolix, nu e stufos ºi plicticos. E un fel de
Sadoveanu suplu, având frâne, limite, mãsurã.

Strada Mãicuþa este universul copilãriei autorului,
de aceea pare ºi firesc sã scrie cu simpatie
nedisimulatã despre ea, cu nostalgie, neocolind nici
anecdoticul de culoare localã.
Spre deosebire de timpul lui Marin Preda care
pãrea a avea nesfârºitã rãbdare cu sãtenii lui din
Câmpia Românã, cel al lui V. Talpalaru se duce în
neºtire: „Timpul curge paralel cu Bahluieþul – un piºat
de pârâu plin de buruieni care devine fluviu la inundaþii
– pe strada Mãicuþa. Nici el nu ºtie cum ºi unde. Dacã
ar putea, i-ar întreba pe Trifan, pe Artemie, pe Liuºa ori
Uliana, ºi neapãrat pe lipoveneºte: Kuda?” Preda
sugereazã bãltirea, încremenirea lumii satului într-un
anumit moment, Talpalaru resimte melancolic curgerea
timpului cãrând cu el la vale, ca pe aluviuni, anii
copilãriei sale cu oameni apropiaþi, cu întâmplãri
irepetabile.
Croind personaje ºi întâmplãri reale sau fictive –
cititorul putând percepe cartea ca pe o monografie,
volum de memorii sau roman –, acest lucru nici nu are
vreo importanþã, în fond, Valentin Talpalaru este un
prozator realist. Maniera compoziþionalã este una
ciclicã: naraþiunea înainteazã întorcându-se mereu spre
început pentru a mai recupera câte ceva din ceea ce
meandrele memoriei mai uitã pe drum. Lumea anilor ’60
de pe Strada Mãicuþa este una deopotrivã pitoreascã,
dar ºi una de „umiliþi ºi obidiþi”. ªi peste toate,
verosimilã, dar ce zic eu verosimilã, vie de-a dreptul,
indiferent dacã întâmplãrile sunt banale sau cu totul
neobiºnuite, ca-n Veacul de singurãtate al lui Marquez,
dupã cum observã bine Cãlin Ciobotari în postfaþã.
Autorul îºi lasã condeiul sã zburde, lumea strãzii
Mãicuþa iþindu-se fãrã chinuri, firesc ºi coerent,
dezvãluindu-se apoi cu toate ale ei, cu truda
zilnicã din câmp ºi din grãdinile de zarzavat, dar
ºi cu cruntele beþii lipoveneºti, cu rânduielile ºi
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obiceiurile localnicilor. Cartea putea fi, la o adicã, una
de povestiri; fiecare personaj are o poveste a sa insolitã
ºi bine articulatã. De pildã, este memorabilã scena
înmormântãrii lui Artemie pe un viscol cumplit, cu
biserica de lemn dispãrutã sub troiene, cu munca de
Sisif de a cãra sicriul spre groapa golitã de zãpadã ºi
care se umple instantaneu la loc, cu veºnicia punerii
capacului pe sicriu ºi cântecul surd al preotului… ªi
astea toate dupã ce mortul fusese desfigurat înainte de
înmormântare: „O lumânare cãzuse peste faþa mortului
pârlindu-i îngrozitor faþa ºi topindu-i barba lungã ºi
cânepie. Din casã se iþea un iz dulceag, urât. Am avut
curajul sã-l privesc. A fost o imagine de coºmar! Limba
îi ieºise afarã puþin, ca la spânzuraþi, iar pe laviþã zãcea
un strãin pe care nu-l mai vãzusem niciodatã. Mortul se
fãcea desigur vinovat de pãcate mari ºi nemãrturisite,
din moment ce fusese pedepsit cu cea mai cumplitã
caznã înainte de înfãþiºarea la cel de sus. O satisfacþie
prost mascatã înflorise pe chipul cumetrelor, care se
cãutau conspirativ, pe la colþurile casei, pentru a mai
confirma o datã, verdictul…” Pagini care amintesc de
proza rusã, de un Ivan A. Bunin, de pildã, din nuvela
Satul.
E o întâmplare admirabilã a carierei lui Valentin
Talpalaru evocarea universului copilãriei sale cuprins
într-o stradã vie, cu monotonia (ne)întâmplãrilor zilnice
(plecarea sau sosirea vecinilor de la serviciu, de la
câmp, crâºmã sau prãvãlie), dar ºi a personajelor
memorabile ale strãzii precum Zinaida cea mereu
aghezmuitã cu trãscãu, moº Trifan, bunicul cel priceput
la toate, pictorul naiv Curcudel „vorbind repezit, cu
gesturi sincopate, de codobaturã”, bãtrânul preot Iustin
– „aprig paznic al canonului”, bunica Uliana,
deja pomenitul Artemie (Pakrâºka – în
traducere Capac)… O stradã cu un singur
trotuar, pe partea stângã, zice autorul, pentru cã
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de aici doar se pleacã, parafrazând pe Ionel
Teodoreanu care zicea cã Iaºiul are doar douã drumuri,
unul ducând la garã ºi unul la Eternitate, cimitirul din
Tãtãraºi unde-ºi dorm somnul de veci Creangã, Conta,
Ursachi...
Amintiri din copilãrie, memorii, monografie? Câte
ceva din toate acestea e Strada Mãicuþa. Dar, prin
personajele bine articulate în situaþii epice
consecvente, prin cursivitate ºi, mai ales, prin structurã,
cartea este un veritabil roman, roman având personaj
principal o stradã cât o lume.
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Valentin Taºcu
Un reuºit roman
despre ratare
Valentin Taºcu, aromân la
origini, este un scriitor
profesionist în deplinul înþeles
al cuvântului; el e poet,
romancier, eseist, critic literar,
în aceastã din urmã posturã
Avem de-a face
cu un feed-back, ca rãspândind, în ultimii patruzeci
de ani, aproape douã mii de
sã nu-i spunem derecenzii ºi cronici în revistele
a dreptul cerc
literare. Iar dacã n-a produs
vicios: personajul
neapãrat capodopere în toate
chemã ratãrile prin
aceste genuri, nici nu poate fi
lipsa de încredere
acuzat de cineva – oricât de
în ceea ce face, iar
ratãrile vin firesc pe rãuvoitor – cã ar fi comis texte
ilogice,
cã
ar
avea
un sol pregãtit
inconsecvenþe, cã n-ar scrie
mental în acest
lucrãri mult peste medie.
sens.
Nicula Caraion, personajul
principal al romanului Miluta
(Editura Clusium, 2004), este
chiar un asemenea scriitor, ca
sã nu simplificãm ºi sã
afirmãm cã e tocmai el, Taºcu,
sub alt nume, lucru pe care-l poate constata
oricine-l cunoaºte cât de cât pe autor. Ei, dar
cum eul liric nu se mai confundã demult cu
poetul, cu atât mai puþin un alter ego narator ar
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face-o. În acest sens, Hugo Friedrich gãsea cã poetul
sau naratorul „participã la obiectul imaginaþiei sale nu
ca o persoanã privatã, ci ca o inteligenþã poematicã ºi
vehicul al limbajului”. Astfel, scriitorul din roman este/nu
este Valentin Taºcu. Dar acest lucru nici nu are vreo
mare importanþã, deºi chiar ºi portretul fizic e al lui V. T.:
„Era un bãrbat de staturã mijlocie, nici prea suplu, nici
prea rotofei. (...) Brunet, barbã neagrã ca abanosul,
ochi cãprui, piept lat de cântãreþ de operã, umeri largi,
prea largi pentru cei 175 de centimetri altitudine...”
Nicula face o cãlãtorie pe ruta Cluj – Bucureºti –
Sofia – Struga (la renumitul festival internaþional de
poezie) – Sofia – Vidin – Craiova – Miluta (un sat din
Gorj în care se aflã un schit cu un singur cãlugãr). Peste
tot, cãutând cu dinadinsul sau absolut fortuit, scriitorul
(a)român gãseºte mereu membri ai numeroasei sale
familii refugiate din Macedonia de teama eteriºtilor lui
Ipsilanti ºi stabilitã în România. Din acest punct de
vedere, romanul poate fi perceput ca o cronicã de
familie, Nicula Caraion reconstituindu-i din flash-backuri imaginare istoria.
Dar dacã ar fi totuºi sã-i punem neapãrat o
etichetã, romanul este mai degrabã unul despre ratare,
obsesia lui Nicula Caraion de-a lungul întregului text.
Cu calm, aºezat, cu luciditate, el trece în revistã ratãrile
de aproape douã secole ale familiei sale de machedoni,
mai apoi pe cele proprii, mai mari sau mai mici, dar
înºirându-se cu ritm de metronom. Avem de-a face cu
un feed-back, ca sã nu-i spunem de-a dreptul cerc
vicios: personajul chemã ratãrile prin lipsa de încredere
în ceea ce face, iar ratãrile vin firesc pe un sol pregãtit
mental în acest sens.
Reîntors în România, Nicula se hotãrãºte
brusc sã se cãlugãreascã ºi primeºte
binecuvântarea mitropolitului Olteniei, care-l
trimite la schitul Miluta din Gorj, unde se aflã un
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singur cãlugãr, un pustnic homosexual ºi beþiv, pe de o
parte, dar ºi sensibil, pe
de alta, un om cu „o viaþã psihicã dublã, una
cinstitã, întru credinþã conºtientã ºi sincerã, alta
subconºtientã, pângãritã de cine ºtie ce complexe
stãtute (latente – n.m., D.A.D.) din copilãrie sau
adolescenþã, un caz tipic freudian”.
Dar Caraion rateazã ºi drumul spre mântuire. La
numai câteva zile de la sosirea la schit, el trãieºte o
poveste de dragoste fulgerãtoare cu o fatã din sat care,
ca ºi altele întâlnite în cãlãtoria din Macedonia, se
dovedeºte în final a fi tot din numeroasa ºi apriga
familie aromânã scãpatã de urgia cãlãreþilor lui Ipsilanti.
Prin faptul cã fata rãmâne însãrcinatã, dintr-un fel de
incest, sfârºitul romanului aminteºte de cel al Veacului
de singurãtate al lui Marquez.
Romanul are o structurã de o savantã simplitate,
simplitate rezultatã din decantarea numeroaselor
tehnici narative pe care Taºcu le cunoaºte foarte bine.
Autorul creeazã din doar câteva tuºe personaje
pitoreºti, uneori ºi profunde, ba chiar memorabile. Când
e vorba de personaje pur fictive, cã multe altele sunt
reale, din viaþa noastrã literarã, fie cã li se pãstrezã
numele de scriitori, fie cã, din motive binecuvântate,
sunt rebotezate. În acest sens, Taºcu nu are complexe,
el învãþând bine lecþia de la Balzac; un personaj bun de
roman conteazã, chiar dacã consecinþele folosirii
strãvezii a modelelor nu sunt din cele mai comode.
Textul are cursivitate, în pofida vastelor paranteze,
autorul fiind el machedon la origine, dar e ºi trãitor de
zeci de ani în Ardeal, iar asta n-are cum sã nu lase
urme.
N-am citit nicio cronicã la Miluta lui Valentin
Taºcu, poate cã nici nu s-a scris, ceea ce
înseamnã cã viaþa literarã din România se
desfãºoarã într-o confuzie de valori regretabilã.
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Spun acest lucru pentru cã Miluta este un roman cu
adevãrat valoros; într-o literaturã normalã, aºezatã,
corect ierarhizatã, cartea de faþã ar fi fost consideratã
un eveniment.

ªerban Tomºa
Un roman care ºterge
hotarele dintre real ºi
magic, dintre real ºi absurd
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Primind de la ªerban
Tomºa romanul Gheþarul
(Cartea Româneascã, 2009),
cu o dedicaþie mãgulitorbatjocoritoare
(“Genialului,
ªerban Tomºa
inconfundabilului,
are viziune, are
fascinantului…”), am fost
imaginaþie, nimic
tentat sã-l exilez (romanul,
nu-i e strãin din
desigur) într-un dulap din
realismul magic,
redacþie, în “sarcofagul” unde
din alunecarea în
îndeobºte trimit cãrþile de
fantastic, din
necitit
ale
nenumãraþilor
Mateiu Caragiale,
veleitari români contemporani.
din Fãnuº Neagu ºi
Mi-am gãsit însã rãgaz sã-l
ªtefan Bãnulescu,
rãsfoiesc, am vãzut între timp
din Gabriel Garcia
o cronicã despre roman scrisã
Marquez ºi Mircea
de Radu Aldulescu ºi mi-am
Eliade...
zis cã dacã un romancier mare
ca Aldulescu scrie elogios
despre un prozator, e groasã!
Când am vãzut ºi o prezentare
de Al. Cistelecan, critic parcimonios cu texte
despre prozatori, m-am rãzgândit brusc ºi-am
purces la o lecturã atentã ºi îndelungatã ºi bine
am fãcut. Altfel, nici nu ºtiam ce pierdeam.
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Cadrul romanului este reprezentat de un oraº
imaginar insolit în care s-au retras niºte “rataþi” ai
României reale, reprezentanþi ai mai multor categorii
sociale, profesionale, psihologice, loc izolat, rupt de
lume, în care cei de mai sus – ca-ntr-o nesfârºitã
ºedinþã de terapie colectivã – povestesc, povestesc,
povestesc într-un amestec aiuritor de real ºi fantastic.
Gazda lor este un anume Geronimo care s-ar fi dorit un
fel de “Dumnezeu ºi stãpân” al lor, dar care de fapt e
unul la mâna a doua, “Dumnezeul” adevãrat rãmânând
necunoscut,
Geronimo
fiind
angajat
“prin
corespondenþã ºi prin intermediari” sã-i primeascã ºi
sã-i întreþinã , el ºtiindu-le totuºi trecutul: “Niºte mici
dosare uitate de proprietar mi-au permis sã vã studiez
vieþile… Evident, evident, a fost un abuz din partea
mea, aveþi motive întemeiate sã protestaþi, vã rog sã
mã iertaþi pentru bãdãrãnia mea, dar ia gândiþi-vã la
care a iniþiat ºi a finanþat cercetãrile… Cine i-a permis
lui sã întocmeascã acele dosare, cu ãla cum rãmâne?
Aud? Nu este el cel criminal care ºi-a bãgat nasul, întrun mod criminal în vieþile dumneavoastrã? Dosarele
alea mi-au arãtat cã toþi cei prezenþi în acest hotel
sunteþi sau aþi fost oameni de talent, cu mari posibilitãþi,
dar dintr-un motiv sau altul, v-aþi poticnit, v-aþi
împotmolit, n-aþi putut trece peste anumite obstacole,
aþi rãmas în panã, niºte rataþi, niºte mediocri, nu vã
supãraþi, reformulez, niºte neîmpliniþi, ca ºi mine, ratatul
dumneavoastrã de serviciu, care a visat cã poate
schimba destinul altora…”
Odatã fixat cadrul ºi protagoniºtii, romancierul se
dezlãnþuie. ªerban Tomºa are viziune, are imaginaþie,
nimic nu-i e strãin din realismul magic, din alunecarea
în fantastic, din Mateiu Caragiale, din Fãnuº
Neagu ºi ªtefan Bãnulescu, din Gabriel Garcia
Marquez ºi Mircea Eliade, deºi nu e copiator,
nici epigon, nici mãcar mimetic, poate doar
livresc.
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Personajele din aºezãmânt fac parte din diferite
epoci istorice (Evul Mediu, România modernã,
comunism, perioada de tranziþie) ºi poartã nume
insolite sau celebre, dar având identitãþi diferite de cele
ale personajelor istorice: Socrate, care e un bucãtar
beþiv,
Sacrificiucalului,
Haisãnebatem,
Zerocincizeci, Puterea localã, Napoleon, scriitorul
Tom Kastelka (în multe privinþe, un alter ego al
autorului), ªtefan cel Mare, colonelul, doctorul…
Aºadar, acþiunea se petrece în “oraºul acela ciudat
de munte, cu nume de femeie nordicã, Christiana”, iar
personajele trãiesc “în iluzie”. Romanul – livresc ºi
senzaþional, livresc ºi savuros – este o mare ºi gravã
trãncãnealã, din care trãncãnealã se reface ca-ntr-o
uriaºã oglindã deformatoare istoria poporului român.
Ca orice roman adevãrat, Gheþarul este legitimat de
personaje puternice, apãsat conturate: v. bãtrânul cinic,
dostoievskian, care a trãit o viaþã din ºantaje ordinare,
dar ºi personaje reale, nenumite, cum e – la pagina 261
– Marin Preda sau – la pagina 200 – Radu Aldulescu,
ca ºi scriitorul Tom Kastelka, prototip al scriitorului
“ficþionar” (“mereu paralel cu lumea realã”, cel ce are
“rãdãcini doar în cãrþile pe care le citeºte” ºi cel care
rãtãceºte “deopotrivã printr-un cãtun cu mari bulevarde
iluminate feeric ºi printr-un mare oraº care are câmpii ºi
pãduri interioare…”).
Filosofia romanului este expusã într-un dialog
dintre doi protagoniºti: “ - Domnule, spuse colonelul,
orice viaþã e datã pentru a fi irositã. Toatã filosofia e sã
o risipim cât mai frumos… Dupã mintea mea, Leonardo
da Vinci a fost cel mai mare om care a existat pe
pãmânt. El, singurul, a înþeles esenþa vieþii noastre de
ºobolani nevrotici care privesc cerul. De aceea
nu a reuºit sau nu a vrut sã termine nimic din tot
ce a început…”
„Ha,ha, ha, râse Tom. Dupã logica asta, noi
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l-am depãºit deja pe Leonardo, din moment ce nici nam început vreodatã ceva… Eu cred însã cã Leonardo
ne-a lãsat ideea cã meritã sã încerci orice. Cã poþi…
Finalizarea nu mai are niciun rost… Poate fi
dezamãgitoare sau chiar îngrozitoare, ca ºi moartea…
Acum îmi vine în minte cã poate am fost invitaþi aici nu
ca sã depãºim ratarea care ne caracterizeazã, ci pentru
a înþelege cu adevãrat mãreþia eºecului…”
ªerban Tomºa ºtie sã ºteargã verosimil graniþele
dintre realitate ºi ficþiune, dintre istorie ºi
contemporaneitate, dintre sãnãtate ºi psihozã, fãcândo totuºi în povestiri adevãrate. “Spune adevãrul ºi nu te
va crede nimeni!” – sentinþa lui Dostoievski – devine
aici, la Tom Kastelka: “Adevãrul pare cel mai puþin real”.
Dar, sã nu uit, Tomºa ºtie sã ignore ºi graniþa dintre
logicã ºi absurd, în Gheþarul gãsind ºi o realã
dimensiune a absurdului; nu cumva Kastelka trimite la
Kafka, la…omul de la Castel?
Oricât m-am strãduit, nu cred cã am reuºit sã dau
o imagine cât de cât fidelã a forþei romanului lui Sorin
Tomºa, singular în literatura românã contemporanã, un
Gheþar demn de a sparge Titanicul greoi al peisajului
literar actual, ca sã fac o metaforã. Puterea de creaþie
ieºitã din comun a prozatorului rezultã ºi din faptul cã a
scris cartea în doar trei luni.
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Gheorghe Truþã
Dramoterapia salveazã
România
Gheorghe Truþã este un
prozator cel puþin la fel de
interesant ca ºi dramaturg.
Dupã ce am scris cu câteva
luni în urmã de un volum de-al
sãu de teatru, i-am citit acum
...o parabolã
romanul Raiul ºobolanilor
despre libertate sau (Editura Panorama – Matinal,
despre lipsa de
Bucureºti/Petroºani, 1999).
libertate, aici
Este vorba de o parabolã
lucrurile fiind
despre libertate sau despre
relative, universul
lipsa de libertate, aici lucrurile
concentraþionar
fiind
relative,
universul
devenind libertatea
concentraþionar
devenind
aproape supremã,
libertatea aproape supremã,
iar libertatea o
iar libertatea o povarã de
povarã de
nesuportat. Totul e întors pe
nesuportat.
dos ca o mãnuºã, deþinuþii
eliberaþi
refuzând
sã
pãrãseascã
închisoarea,
mãrºãluind
prin
faþa
administraþiei ºi scandând:
„Daþi-ne
înapoi
celulele
noastre dragi!” sau: „Noi deaicea nu plecãm, nu plecãm acasã, pânã n-om
redobândi puºcãria noastrã”.
Un scriitor român contemporan trãieºte o
experienþã stranie. Angajat la Ministerul Culturii,
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el primeºte o misiune ciudatã: sã meargã la o
închisoare din Ardeal, poate Gherla, unde sã punã în
practicã un amplu program de educaþie prin teatru, în
care regizori ºi actori sunt deþinuþii. E vorba de
dramoterapie. Evenimentele scapã de sub orice
control. Închisoarea devine un spaþiu al libertãþii totale,
al libertinajului chiar. Locuitorii oraºului implorã la un
moment dat administraþia penitenciarului sã mute
zidurile în jurul întregului oraº, ceea ce se ºi întâmplã,
creându-se astfel o cetate a libertãþii totale sau a
recluziunii fericite, paradisiace. Textul trimite, prin
împingerea la absurd, la Kafka, la Camus, la Buzzatti.
Numai cã Gheorghe Truþã creioneazã un spaþiu
balcanic ºi o face cu ironie debordantã. Lumea cetãþiiînchisoare este una pestriþã, liberã, cum spuneam, dar
subjugatã de moravuri ºi nãravuri: beþii, curvãsãrii, hoþii,
escrocherii. Un personaj aparte este Contele, un
amestec de cabotinism ºi gravitate, de umanism ºi abis
sufletesc. El face teoria vieþii eliberate de banal, a
uciderii din iubire, a legãturii sufleteºti dintre cãlãu ºi
victimã, povestind cum ºi-a omorât el iubita din
dragoste.
Pe total, romanul lui Truþã este, cum exact
sintetizeazã Dan Silviu Boerescu în prefaþã , „o probã
de luciditate la Poarta Infernului”.
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Nicolae Turtureanu
Un roman pseudoepistolar

Cartea lui
Nicolae Turtureanu
este de un umor
nebun, dând în
umor negru uneori,
dar ºi în cinism
adeseori, e
parodicã, dar ºi
parabolicã,
ºfichiuind
moravurile ºi
nãravurile
românilor din
trecut, dar mai ales
pe cele ale
contemporanilor:
laºitatea ºi ipocrizia
ºi prefãcãtoria ºi
mâncatul de rahat...
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Moto: „Lenin: inventator al
leninismului. A condus o
revoluþie care a durat 74
de ani, fãrã a mai socoti
duminicile ºi sãrbãtorile
legale”

Poet discret ºi parcimonios
în tinereþe, Nicolae Turtureanu
este un frenetic memorialist în
anii din urmã. O putem dovedi
chiar cu rubrica din revista
noastrã Argeº, dar ºi cu
evocãrile din alte gazete
literare ºi cu cãrþile pe care le
publicã.
Recent,
lui
Nicolae
Turtureanu i-a apãrut volumul
Dublã
cetãþenie
(Editura
DANA
Art,
Iaºi,
2009)
subintitulat
treisprezece
scrisori. Aº zice cã recursul la
aceste scrisori a personajuluinarator Octavian Ionescu cãtre
un prieten imaginar dintr-o þarã imaginarã nu e
decât un artificiu epic. Deºi scrisã într-un
interval lung (noiembrie 1991-noiembrie 2008),
cartea este unitarã valoric. Altfel, ea începe ca

o suitã de eseuri pentru a se încheia ca o serie de
povestiri. Pe total, însã, putem vorbi de un roman
pseudoepistolar. De ce pseudoepistolar? Pãi, desigur,
pentru cã ºi scrisorile acestea reprezintã doar un
pretext, o convenþie formalã. Dar compoziþia, structura
e de roman bine articulat, perfect rotunjit, cu story, cu
personaje firesc conturate care „se plimbã”
nestingherite dintr-o scrisoare în alta, pânã la urmã
dintr-un capitol în altul.
În primele scrisori, Tavi Ionescu parodiazã formarea
limbii ºi a poporului român, baladele Mioriþa ºi Meºterul
Manole, cu un umor debordant. Iatã istoria noastrã
anticã luatã în rãspãr: „Încã de la primele rãzboaie
romano-dace, strategii romani nu-ºi explicau unele
înfrângeri în faþa dacilor, care aveau o tehnicã
inferioarã de luptã ºi o gândire aºiºderea. Pânã s-au
prins: când pe daci nu-i mai ajutau puterile, iar legiunile
romane erau gata-gata sã-i dovedeascã, intrau în rol
femeile dace. Acestea lãsau, ca din întâmplare, în
locurile pe unde trecea armia romanã, chiupuri cu vin,
pe care legionarii, lacomi sau doar însetaþi, le secau
dintr-o sorbire. Apoi, cât erau ei de lungi, cãdeau laþi.
Pentru vitejii daci era o treabã de rutinã sã-i culeagã pe
romani de pe drumuri ºi sã-i predea gospodinelor dace,
care-i prãjeau la foc mic, ca jertfã supremã adusã lui
Zamolxis. Când, în sfârºit, Traian a prins figura, a
ordonat suprimarea viþei-de-vie…”
Dar personajul-narator îºi trece în revistã viaþa,
trimiþând scrisori din Kali-Buba, capitala insulei BubaLuba, unde este ataºat cultural pe lângã Ambasada
României de acolo. Aflãm, astfel, odatã cu prietenul sãu
imaginar din þara imaginarã, cã în perioada societãþii
socialiste multilateral dezvoltate, Octavian
Ionescu fusese cercetãtor la un Institut de
Istorie de la Iaºi, cã era colaborator al
Securitãþii, ca ºi alþi colegi de-ai sãi, povesteºte
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cu un umor dus pânã la cinism revoluþia, toþi informatorii
de ieri fiind în decembrie 1989 revoluþionari ºi patrioþi,
lucrurile ºi oamenii buni/rãi, bune/rele amestecându-se
pânã la grotesc. În cele din urmã, directorul Institutului
– el însuºi zelos colaborator al temutei Securitãþi –
ajunge ambasador la Kali-Buba, iar Tavi îl urmeazã ca
ataºat cultural. Se descrie ºi o revoluþie din Buba-Luba,
în spiritul revoluþiei de la noi, un fel de parodie la
parodie, în care locul dictatorului Olo – smuls de la
tribunã în timpul unei parade ºi ridicat în eter pentru
totdeauna de o broascã þestoasã – este luat de fratele
sãu Olo Doi ºi imediat ovaþionat de mulþimea isterizatã:
„Olo Doi/E cu noi!/Olo Doi/E cu noi!” Dupã preluarea
puterii, doctor Olo Doi îl convoacã la palat pe Tavi
Ionescu ºi-i reproºeazã cu un amestec de voioºie ºi
iritare cã prea le cãlãreºte pe negresele sale. Tavi se
scuzã, mãrturisind cã toate soþiile l-au pãrãsit din cauza
penisului lui mãreþ de 40 de centimetri, iar supusele lui
Olo Doi erau singurele care-l acceptau. Dar noul tiran îl
pedepseºte sã se cãsãtoreascã cu o broascã þestoasã
din insulã, dobândind, în acest fel, dublã cetãþenie.
Ceremonia are loc pe malul oceanului, dupã indicaþiile
unui vraci indigen. Astfel, Tavi are dreptul la a cere în
cãsãtorie trei þestoase, dar dupã fiecare refuz din partea
lor penisul i se micºoreazã brusc într-o primã fazã cu
zece centimetri, apoi cu încã douãzeci, ca în cele din
urmã sã-i disparã de tot. În finalul totuºi deschis,
„eunucul” Octavian Ionescu îºi dedicã viaþa cercetãrii
Istoriei þestoaselor de la origini pânã în prezent. O parte
din acest „studiu” este prezentat ºi aici ºi este nespus
de spumos, deloc arid ca orice studiu ºtiinþific.
Cartea lui Nicolae Turtureanu este de un umor
nebun, dând în umor negru uneori, dar ºi în
cinism adeseori, e parodicã, dar ºi parabolicã,
ºfichiuind moravurile ºi nãravurile românilor din
trecut, dar mai ales pe cele ale contemporanilor:
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laºitatea ºi ipocrizia ºi prefãcãtoria ºi mâncatul de rahat
cu apã rece ºi trãdarea de prieteni ºi tovarãºi de drum,
de idealuri ºi de partid. Cele treisprezece scrisori
(norocoase) sunt ºi niºte fabule/confabule ce pot fi citite
în cheie. Astfel, Brandabur supranumit Ginericã este
poetul Paul Balahur cu socru în Comitetul Central al
PCR(Miu Dobrescu), Sebastian Coroi este prozatorul
Stelian Baboi, figurã pitoreascã a Iaºului, poetul Roman
Iordãnescu este Ioanid Romanescu, criticul Virgil
ªiºtaru este Virgil Cuþitaru etc.
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Radu Ulmeanu
În preajma revoluþiei
Radu
Ulmeanu
era
cunoscut pânã acum ca poet
trãitor la Satu Mare, provenind
din miºcarea de la Echinox, ºi
Puþine romane
ca redactor-ºef de gazetã
româneºti de astãzi
literarã. Acum, produce o
au personaje cu
surprizã apãrând pe piaþa
psihologie abisalã
literarã
cu
un
roman:
cum are acesta al
Chermeza
sinucigaºilor
lui Radu Ulmeanu
care-l contrazice pe (Editura Pleiade, Satu Mare,
2009).
Mihai Ralea care
E un roman de un mare
susþinea încã în
dramatism,
unul despre viaþã,
prima jumãtate a
dragoste
ºi moarte, cu
veacului trecut cã
acþiunea
plasatã
în oraºul
nu vom putea avea
Scuteni în preajma revoluþiei,
romane de valoare,
vorba lui Stere. ªi nu
scriitorilor români
întâmplãtor
acþiunea
lipsindu-le accesul
naveteazã
între
perioada
la personaje de
dinainte de 1989 ºi cea de
mari adâncimi
dupã. E o lume eterogenã, ba
psihologice.
amestecatã rãu, ca la Proust:
lesbiene,
homosexuali,
activiºti de partid fanatici,
securiºti violenþi ºi abuzivi, dar
ºi oameni de-o anume puritate, aceºtia parcã
rãtãciþi în fauna imoralilor. Autorul pare a alege
acest moment de cotiturã din istoria recentã
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sugerând cã el ar fi trebuit sã fie ºi unul al revoluþiei în
moralã; ceea ce ºtim cu toþii cã n-a fost cazul. Lumea
bolnavã de pânã-n decembrie 1989 se dorea vindecatã.
Vechii comuniºti ºi îmbãtrâniþii în rele din securitate nu
se lasã însã daþi la o parte. Personajul principal,
profesorul Grigore Lapteº, se dovedeºte a fi un Don
Quijote încercând sã schimbe lucrurile. El ajunge
printre primii în Comitetul judeþean de partid, e mereu în
centrul evenimentelor, în structurile FSN ºi CPUN,
luptându-se pentru îndreptarea lucrurilor pe un fãgaº
democratic. Scârbit de prezenþa agresivã, bezmeticã a
impostorilor ºi a bãtrânilor activiºti, se retrage la
catedrã. Dar de liniºte n-are parte, sfârºind în mod
violent, tragic. Dupã ce într-o primã fazã, niºte gãligani
– angajaþi probabil de vechii/noii politicieni locali – îl
stâlcesc în bãtaie ºi-l lasã fãrã un ochi, în final e ucis.
Dar, de fapt, în Chermeza sinucigaºilor sunt
împletite bine structural mai multe romane.
Din rezumatul de mai sus, deducem cã existã aici
un bun roman realist socio-politic, cu o vedere obiectivã
a evenimentelor de dinainte de miºcarea din
decembrie, din timpul ºi de dupã aceastã miºcare. Cã
autorul este un foarte bun ºi subtil observator al realitãþii
demonstreazã, sã zicem fragmentul despre Adrian
Pãunescu ºi cenaclul sãu Flacãra, scrisã mai curând de
un analist politic decât de un romancier: „Adrian
Pãunescu a pus pe roate o instituþie care, în aparenþã,
nu avea nimic rãu în ea. Se recitau poezii, în special ale
mentorului ºi conducãtorului cenaclului în cauzã, se
cântau piese de muzicã folk, pe versurile aceluiaºi, se
adaptau piese din repertoriul occidental, de neauzit
atunci pe alte canale, astfel încât tineretul s-a lãsat
repede cucerit. În deºertul dezolant al
spectacolelor oficiale înglobate în mascarada
naþionalã Cântarea României, acestea pãreau
adevãrate oaze de prospeþime. Era alimentat ºi
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exploatat din plin filonul patriotic-naþionalist, conform ºi
pe placul propagandei de partid ºi de stat, printre toate
acestea strecurându-se ode, de regulã semnate de
Adrian Pãunescu, închinate cârmaciului pomenit câteva
rânduri mai sus. Datoritã revistei care, alãturi de ode
conducãtorului, denunþa unele mânãrii ºi potlogãrii ale
câtorva conducãtori comuniºti din teritoriu, dar ºi
uriaºului succes de public al spectacolelor cenaclului,
dihania numitã Adrian Pãunescu era temutã de
întreaga armatã de politruci care, cu ocazia vizitelor
cenacliere prin þarã îi umpleau de plocoane portbagajul
limuzinei pusã de partidul comunist la dispoziþie,
simþindu-se astfel la adãpost de elanul justiþiar al
poetului. Iar Securitatea îl urmãrea nu prin simpli
informatori, ci prin colonei ºi generali anume selectaþi,
care îi puteau face faþã, cât de cât. Cu timpul îºi
câºtigase o asemenea notorietate încât, speriat cã îl
pune în umbrã, Ceauºescu aºtepta viclean, dar ºi
nerãbdãtor, primul prilej de a-i pune botniþã, odatã
pentru totdeauna. Asta pentru cã Bardul ajunsese sã se
pretindã, dacã nu un egal al sãu, cel puþin primul
subordonat, tratând cu un dispreþ suveran toatã
ºefimea din vârful ierarhiei de partid ºi de stat.”
Dar în Chermeza sinucigaºilor existã ºi un roman
fantastic, pe paradigma lui Eliade. Este povestea
adolescentei Monica pendulând între o lume gregarã ºi
grotescã, fiind violatã în mod repetat de un securist ºi
ispititã insistent de niºte colege lesbiene, pe de o parte,
iar pe de altã parte trãind o dureroasã ºi romanticã
poveste de dragoste cu un tânãr mort. Legãtura ei
amoroasã cu Grigore Lapteº, din final, nu-i aduce
liniºtea doritã, ci îi e fatalã ºi ei, ca ºi eroului principal.
Am mai putea vorbi ºi de alte romane în
Chermeza sinucigaºilor: unul oniric, dar ºi unul
psihologic. Puþine romane româneºti de astãzi
au personaje cu psihologie abisalã cum are
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acesta al lui Radu Ulmeanu care-l contrazice pe Mihai
Ralea care susþinea încã în prima jumãtate a veacului
trecut cã nu vom putea avea romane de valoare,
scriitorilor români lipsindu-le accesul la personaje de
mari adâncimi psihologice.
Prin suprapunerea mai multor romane tematice
într-unul singur, cartea lui Radu Ulmeanu aminteºte de
Cel mai iubit dintre pãmânteni. Dar trimite la acesta ºi
prin personajul idealist Grigore Lapteº care, la rândul
sãu, aminteºte de Victor Petrini, ºi nu doar prin
idealismul lui ºi prin poveºtile de dragoste nefericite,
dar ºi prin eºecul existenþial. Dacã la eroul lui Preda e
lãsatã totuºi o speranþã, în final, pentru cel al lui
Ulmeanu totul se încheie cât se poate de tragic.
Rezumând, am putea spune cã Grigore Lapteº este un
Victor Petrini nãscut cu patruzeci de ani mai târziu.
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Dumitru Ungureanu
Erosul ºi feþele lui
abisal-întunecate
Romanul acesta
este unul erotic
total ºi profund.
Totul este atins de
erotism ca de o
ciumã
atotcuprinzãtoare.
(La un moment dat,
trecând prin
Constanþa,
naratorul vede
clãdirile oraºului ca
pe niºte „curve
bãtrâne”).
Dragostea se aflã la
graniþa dintre vis ºi
realitate, dintre real
ºi fantastic, ca o
beþie lungã ºi
potolitã. Dar,
aceastã boalã
lungã ia forme
abisale, uneori.
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Moto: „Viaþa realã este
guvernatã de instinctul
erotic.
Recunoaºtem
fiinþa prin sex, ca semn
al trãirii ºi al mãrturisirii”.

Cum sã începi prezentarea
romanului
lui
Dumitru
Ungureanu, Lia Mora (Editura
Nemira, 2001), subintitulat
„încercãri narative despre
Autor, Opera sa & relaþia lor
incestuoasã”? Ei, cum? Aº
putea porni brusc: Lia Mora
este cel mai important ºi mai
profund roman erotic din
literatura românã. Dar ºi de ar
fi aºa, pânã la sfârºit n-ar mai
trebui sã scriu o recenzie
propriu-zisã, ci sã justific
propoziþia primã. Nu cã ar fi
foarte dificil, dar… cuvântul din
poveste…
Deºi,
într-o
literaturã în care se scrie mult mai mult decât se
citeºte, în care confuzia de valori e criteriu
estetic împãmântenit, noi, ãºtia care citim cãrþi
ºi le prezentãm, ar fi necesar ºi sã ne asumãm

niºte sentinþe, precum cea de mai sus. ªi asta, cu atât
mai mult cu cât Dumitru Ungureanu este un prost
manager al cãrþilor proprii. Dar ce înseamnã – prin
contrast – un bun manager al propriului scris? Pãi, e
scriitorul care le dãruieºte cãrþile criticilor cu dedicaþii
unsuroase, apoi îi pistoneazã cu telefonul sã-i citeascã
opul, sã scrie despre el, ba cere prietenilor cronici, chiar
dacã aceºtia n-au spaþ de publicaþie, dar primeºte
textele ºi le plaseazã la gazetele altor prieteni ºi tot aºa.
Ungureanu, nimic! Am citit acest roman fãrã sã mi-l fi
dãruit autorul, l-am citit, mi-am dat seama cã avut parte
ºi de o difuzare… ca la noi, ºi-am fost ºocat de valoarea
lui, lucru care mi se întâmplã, vai, atât de rar. Dar de
ecouri pe mãsurã nu am cunoºtinþã.
Lia Mora este un roman alcãtuit din povestiri de
sine stãtãtoare, scrise la persoana întâi, dar bine
articulate în tot. Interesant, original este faptul cã
personajele sunt interºanjabile, ele având biografii
nuanþat sau radical schimbate de la un episod la altul,
de la o naraþiune la alta. Este jocul de-a ficþiunea al
autorului cu noi. Cum Balzac nu-ºi mai putea stãpâni
personajele care ajungeau sã acþioneze de unele
singure, copleºindu-l pe autor prin numãr ºi
complexitate, la fel D. Ungureanu nu mai ºtie câte
biografii, câte vieþi au Lia Mora sau Lulu Visariuc. Aº
zice cã romanul e unul policentric, cu miezul intrigii în
mai multe locuri. Dar, când þi se pare cã naraþiunea a
luat-o razna, în miºcarea ei centrifugã, într-o parte sau
alta, când eºti convins cã naratorul a luat-o pe câmpii
sau bate câmpii, el aduce din condei acþiunea tot spre
Lia Mora ºi Lulu Visariuc… Poate vã aºteptaþi sã vã
povestesc acþiunea ºi vã voi dezamãgi. Una liniarã nu
existã. Douã lucruri are, în schimb, aceastã
carte: erotism în toate cele 350 de pagini ºi
tehnici narative (post)moderne. De altfel,
Dumitru Ungureanu dedicã romanul lui Mircea
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Nedelciu, primul „inginer textual” explicit din proza
noastrã. Spre deosebire de regretatul Nedelciu, D.
Ungureanu nu face paradã de aceste tehnici, le
foloseºte cu maximã discreþie, iar efectul este unul de
excepþie.
Romanul acesta este unul erotic total ºi profund.
Totul este atins de erotism ca de o ciumã
atotcuprinzãtoare. (La un moment dat, trecând prin
Constanþa, naratorul vede clãdirile oraºului ca pe niºte
„curve bãtrâne”). Dragostea se aflã la graniþa dintre vis
ºi realitate, dintre real ºi fantastic, ca o beþie lungã ºi
potolitã. Dar, aceastã boalã lungã ia forme abisale,
uneori. Pe urmele lui Dostoievski, pe care-l evocã, de
altfel, Ungureanu devine „psiholog blestemat”. Gãsim
aici toate feþele lui Eros, de la cele timid-puritane pânã
la cele abisale, negre, cele frizând patologicul. Mai ales
acestea din urmã sunt subliniate apãsat. Dacã Ion
Caraion este un maestru al negrului în poezie, Dumitru
Ungureanu se remarcã prin revelarea întunecatului,
negurosului în proza eroticã. De-ar fi sã amintim aici
numai naraþiunile Odaia interzisã ºi Mefistophalul, cu
pagini negre amintind de Demonii lui Dostoievski. De
precizat cã autorul e un recidivist, în anii ’90 publicând
Cartea pãcatelor, de asemenea un roman fãrã niciun fel
de frâne pudibonde.
Textul are savoare, autorul alternând imagini fin
livreºti („livresc cinematografice”) cu ziceri fruste,
neaoºe, nu o datã buruienoase; justificate totuºi de
mediul în care se bãlãcesc personajele. Pentru
edificare, sã enumerãm la întâmplare câteva sintagme:
„cancerul emoþiei”; „privirea ca limba umedã”; „ofiþer cu
patrafir”; „curvã cititã”; „mâna cu care dibuia negura”…
Finalul este unul… apocaliptic. Naraþiunea
are loc în mediu acvatic, tabloul luxuriant al
faunei râului trimiþând la povestirile magice ale
lui Vasile Voiculescu. Pe acest fundal are loc

160

iniþierea în Eros a tânãrului narator. Iar de aici urmeazã
o succesiune de metamorfoze, copilul care povesteºte
devenind ºarpe, apoi pasãre, peºte, în cele din urmã –
celula primordialã în „noaptea memoriei universale”,
adicã inversul teoriei evoluþioniste, aºteptând, cu
nostalgii din altã viaþã, celula pereche. Un nou început?
Aºa sã interpretãm acest final?
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Varujan Vosganian
De neamul armenilor
Varujan Vosganian este
cunoscut îndeobºte ca om
Cartea
politic de prim-plan: senator,
ºoaptelor este o
ministru, lider de partid. Lumea
enciclopedie a
scriitoriceascã îl cunoaºte ca
armenilor, una
vicepreºedinte în legislatura
subiectivã ºi vizând trecutã
ºi
ca
primmai curând sufletul
vicepreºedinte în actuala
ºi conºtiinþa decât
conducere a USR, dar ºi ca un
cele exterioare,
interesant
poet.
Însã
este un roman de
adevãrata legitimare de scriitor
un pronunþat
de primã mânã a obþinut-o
dramatism despre
recent cu Cartea ºoaptelor
viaþã, dragoste ºi
(Polirom, 2009), un romanmoarte, este – cum
document puternic, absolut
am vãzut – un
remarcabil,
de
departe
letopiseþ despre
romanul anului, un romanînvinºi, pânã la
document care nu exclude,
urmã despre
însã, nici ficþiunea.
învingãtori, este cu
Este vorba de o cronicã a
adevãrat cartea
etniei
armene,
pornitã
anului 2009.
subiectiv, dinspre memoria
afectivã a copilului Varujan
înapoi spre familia sa ºi încã
vreo sutã de ani în urmã spre întreaga etnie,
spre rãdãcini. Naraþiunea nu are un fir
cronologic, ci mai curând ia forma unei elipse în
care punctele sunt memorabile momente
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afective ale autorului-narator sau ale celor apropiaþi lui
sau e ...„funia clopotului celui mare”, fiecare filã întoarsã
fiind „o bãtaie de clopot”...
Aceastã cronicã, sã-i zicem De neamul armenilor,
poate începe din mai multe locuri. Poate începe, de
pildã, de la pagina 66: „De la rãzboinicii din neamul meu
am primit puterea de a fi învins, cãci numai cei învinºi
mor cu adevãrat pentru ideile lor, dar sã mã port, tocmai
de aceea, ca un învingãtor...” Dar poate porni de la
pagina 31: „În copilãrie, am trãit într-o lume a ºoaptelor.
Ele se rosteau cu bãgare de seamã. Abia mai târziu am
aflat cã ºoapta are ºi alte înþelesuri, cum ar fi tandreþea
sau rugãciunea...”, cum poate porni cu oricare din cele
douãsprezece capitole, poate chiar cu ultimul: „Istoria
oamenilor este într-o mare mãsurã ºi o istorie a cailor.
Doar cã de cele mai multe ori cronicile nu-i pomenesc
decât pe oameni, ºi asta face ca istoria sã fie nu numai
nedreaptã, dar, adesea, neelucidatã...”
Oriudeunde ar începe romanul, el te conduce –
când direct, când mai pe ocolite – tot la ...Cartea
ºoaptelor, a cãrui autor nu e Varujan Vosganian, el fiind
mai curând cititorul ei, apoi scribul, „scorpionul de cãrþi”,
aceasta fiind o „carte care s-a trãit înainte de a se fi
scris ºi, mai ales, s-a citit în ºoaptã”. Cartea ºoaptelor
nu este o carte de istorie, þine sã precizeze Vosganian,
ci „una a stãrilor de conºtiinþã”, ea e o cronicã nu pentru
curþile regale, relatând mai curând despre învinºi”.
Paradoxal, e cronica unui învingãtor pentru cã, aºa cum
am vãzut mai sus, „cei învinºi mor cu adevãrat pentru
ideile lor” ºi mai e a unui învingãtor dacã þinem seama
de faptul cã etnia a supravieþuit terorii turceºti,
rãzboaielor, bolºevismului, comunismului românesc...
Vorbeam de începuturile romanului? Poate
cã adevãratul început ar putea fi teribilul capitol
opt care nareazã genocidul armenilor de la
1915, genocid în ºapte cercuri ale morþii, prozã
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de mare anvergurã, amintind de exodul poporului lui
Moise din Vechiul Testament.
Acribia cãrþii-document nu are de suferit prin
introducerea unor savuroase episoade de ficþiune:
întrunirile din cavoul lui Seferian din timpul
„obsedantului deceniu”, unde se ascultau Europa
Liberã ºi BBC ºi unde se discuta politicã, în ºoaptã,
desigur, amãnunt care desparte locul acesta de poiana
lui Iocan; povestea generalului Dro care te trimite la
poveºtile cu generalii lui Marquez; episodul morþii lui
Kennedy comentat de armenii de la Focºani; povestea
dramaticã a lui Hartin Fringhian, industriaº prosper la
1948, dar ºi filantrop, deposedat de avere de comuniºti,
ajuns în sapã de lemn, cioban în munþi, unul îmbrãcat
în smoking, purtând un rãzboi al sãu, pe cont propriu...
Altfel zis, romanul poate fi citit ºi ca o culegere de
nuvele, asta neînsemnând cã n-ar fi bine structurat.
Dimpotrivã, compoziþia este unul din punctele forte ale
cãrþii. Iar stilul merge de la unul auster, de om al cifrelor,
pânã la unul savuros, cum spuneam, fãrã a atinge însã
accente de „ultra-estetism”, cum exagerat îi reproºeazã
C. Rogozan.
Cartea ºoaptelor este o enciclopedie a armenilor,
una subiectivã ºi vizând mai curând sufletul ºi conºtiinþa
decât cele exterioare, este un roman de un pronunþat
dramatism despre viaþã, dragoste ºi moarte, este – cum
am vãzut – un letopiseþ despre învinºi, pânã la urmã
despre învingãtori, este cu adevãrat cartea anului 2009.
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