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Nevrozele optimistului
Delicatețe, finețe, subtilitate sunt notele scriiturii
Supraviețuirilor* lui Radu Cosașu. O scriitură pătrunzătoare și elastică, s-a mai spus, degajată, aglutinantă, caleidoscopică; excesiv de rafinată uneori, dar îmblânzită de
„proaspăta fluență a inteligenței” (Lucian Raicu) și de
autoironie. Avem în Supravieţuiri scriitura pusă pe ritmul
pulsatil, capricios și turbionar al ordinii afective a eului.
Ordine distinctă atât de cronologia asamblajului nuvelistic, cât și de duratele trăirilor „eroului” său – care nu este
nici el același de-a lungul acestui roman autobiografic (formulă folosită de Alexandru Matei, prefațatorul celui mai
recent apărut volum al Supraviețuirilor, ajunse la a treia
ediție); așa cum perspectivele și registrele se schimbă cinematografic, alunecă și se ciocnesc, urcă sau coboară, se
contractă și se frâng neașteptat, curmate parcă de coupepapier-ul pe care un Radu Cosașu mefistofelic și demiurgic,
totodată, „cap limpede”, așteaptă în Gărgăunii să îl împlânte în mâna cu care un alt Cosașu, euforic, scrie în anii
60 o nuvelă publicabilă, de un patetism burghez. Supraviețuirile însă nu sunt înconjurate de vreun nimb de eroism, idealism sau fervoare. Tânărul Oscar Rohrlich crezuse,
fără înțelepciune, în forța Istoriei de a disloca și de a produce viață. În vremea adeziunii sale la socialism, pe atunci
autorul de reportaje Radu Cosașu se hrănește din sentimentele revoluționare inculcate și încurajate de partid ca
din miezul cărnos al unei promisiuni, garant al adevărului,
de revitalizare a lumii și a propriului eu lâncede, închistate
în conservatorismul și morala mic-burgheze, în crusta unei
culturi „înalte” și a unei metafizici față de a căror idee
Cosașu va rămâne infidel. Întâi prin practicarea artei reportajului la „colțul de stâncă pe care se ridicau eroic
baraje” (p. 289), în aburul cimentului abia turnat și în
zumzetul betonierelor, dedicându-se apoi unei literaturi
în registru „minor”: al monologului, al faptului divers, al
evenimentului social, al spectaculosului, amorurilor fugitive, intrigilor derizorii, cu mătuși, unchi, activiști și șefi de
cadre, „încleștări” cu Reznicek (Leonte Răutu), cu redacții,
săli obscure de cinema și bonne femme la Capșa. Registrul
„minor” este cadrul unei literaturi a autenticității, un mijloc de a vorbi despre sine ca libertate de expresie. Înțelepciunea – a se înțelege acuitate afectivă și reflexivitate,
distanță interioară, preocuparea pentru nuanță și pentru
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imediatul existențial – Cosașu o va câștiga mai târziu, pe
măsura replierii de la ideologia comunistă și a interogării
propriului angajament politic, extrem de încordată în
volumul VI din seria de Opere, Supraviețuirile: 4. Pe vremea când nu mă gândeam la moarte. 5. Gărgăunii, publicat
în 2014 la Editura Polirom.
Scriitor în comunism, Radu Cosașu nu face teorie, nici
măcar critică; în schimb, reflectează la angajamentul său
politic din deceniile șase și șapte într-un exercițiu de eliberare și de libertate a cărui expresie subversivă este însăși
scriitura (ceea ce face să ne intereseze mai puţin, poate,
falsa coerenţă a autocriticii, reconstruită a posteriori). Subversiune matlasată, ce-i drept. Discreție, delicatețe, subtilitate, ludic, livresc, ironie versus fanatism, devotament,
entuziasm, dogmatism, dialectică – iată mărci nu doar ale
scriiturii, ci și opţiuni în planul atitudinii lui Cosașu vizavi
de atașamentul ideologic, în planul raportului său cu puterea politică, în anii 80.
Supraviețuirile se desăvârșesc la capătul devenirii lui
Radu Cosașu ca scriitor, petrecută odată cu dezafectarea
lui față de ideologia romantică a comunismului, cum bine
observă Alexandru Matei în prefața volumului Dilemele
autenticității și caruselul afectelor. Iar „Realismul versus romantismul revoluționar nu sunt decât alte nume pentru
dualitatea «esteticii» staliniste, care trebuie să arate realitatea așa cum e, dar mai ales așa cum se prezintă ea în viziunea idealizată a partidului.”, punctează Alex Goldiș în
Critica în tranșee. De la realismul socialist la autonomia
esteticului. Așadar, abandonarea sau schimbarea ideologiei
socialiste se realizează cu turnura dinspre estetica realismului. Cel care înțelege primul „întruchiparea utopiei și
instituționalizarea idealului” este jurnalistul Radu Cosașu,
croind drum prozatorului din anii 70 prin țesătura existenței cotidiene. Parcursul lui Cosașu de la devotamentul
inițial la scepticismul care îi pătrunde proza anilor 70-80,
de la „romantismul revoluționar” la autoreflexivitatea
(post)modernă, subîntinde Supraviețuirile. În ordine psihologică și estetică, parcursul de la amplitudinea fanatismului
ideologic la intensitatea afectivă și intelectuală, apanaj al
juisanței. Dacă privim personajul central al seriei, alter-egoul
lui Cosașu, în postura de hedonist pe care o identifică
Alexandru Matei, tot acest parcurs intelectual, politic și
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estetic ne-ar apărea, probabil, ca un șir de aderări și desprinderi, determinate de o puternică motivație afectivă.
Într-adevăr, Cosașu nu înlocuiește, nu opune unei ideologii sau unei opțiuni altele. Nu mistifică, nu condamnă,
ci reevaluează, mult mai atent la stări și la semnificația conjuncturilor, cântărite în inepuizabile „completări la autobiografie” (atenție, a nu se confunda cu notele informative,
ne avertizează autorul), „comedie a adaptabilității”, chinuitor
travaliu confesional de o sinceritate angoasată, la care îl

provoacă pitorescul tovarăș Viezure: „Când am fost dat
afară din redacție – cu un alt confrate – pentru că am
susținut necesitatea de a scrie numai adevărul, fără a împodobi realitatea cu neadevăruri care nu ne fac bine, Haydn
a fost singurul care s-a solidarizat cu poziția mea, deși nimeni nu-i ceruse părerea, și și-a dat demisia, plecând la
Apahida, ca bibliotecar, apoi la Brașov, în rețeaua Difuzării
Cărții. I-am urlat – în gară – că-i idiot. I-am urlat că e un
nenorocit. I-am urlat că rup orice prietenie cu el. I-am urlat
că a nu te supune deloc e la fel de grav ca a
te supune total.” (Meseria de nuvelist, p. 178)
„Designerul” propriei interiorități, niciodată „omul nou” dorit și prescris de propagandă, eul care scrie în 1980 Pe vremea
când nu mă gândeam la moarte și în 89
Cap limpede, proză redenumită Gărgăunii,
se întoarce spre anii nevrozei sale optimiste
(„obsedantul deceniu”, pecetluit de autocritica publică din 56) – cum își diagnostichează Cosașu inhibarea „umanismului
mic-burghez” și reprimarea „sentimentalismului”, deprinse la școala de cadre.
Bineînțeles, reflecția asupra angajamentului politic personal este și o radiografie a
socialismului. Extrem de savuroasă, relatarea episodului șuncii de carton (umplerea
vitrinelor magazinelor alimentare cu mezeluri de carton în loc de mâncare adevărată) pune în abis o îndelungă obsesie a
autenticității, demascând totodată histrionismul și rizibilul caragialesc al unei
epoci: „Peste două zile, eram angajat – cu
1.245 de lei pe lună, bani inestimabili –
ca ambalator la «decorații exterioare», post
pseudonim, fiindcă nu mai aveau locuri
de vitrinieri propriu-ziși –, am tremurat
de bucurie că nu-s la «busturi», alte trei
zile am fost încrâncenat să nu mă pască
ghinionul să cad totuși la difuzarea șuncii
de carton, n-aș fi știut ce să fac, am răbdat
obsesia cât am putut, pe urmă s-a revenit
asupra produsului, pentru a fi îmbunătățit
(…) ca, în preajma sărbătorii, să se prăpădească Viezure, Vova să apară pe la noi în
birou și eu să ajung la un pariu infernal:
«A venit pentru șunca în carton! Dacă nu-i
pentru asta – atunci devin nuvelist!»”
(pag. 195)
*Radu Cosașu, Opere, Supraviețuirile: 4.
Pe vremea când nu mă gândeam la moarte.
5. Gărgăunii, prefață de Alexandru Matei,
Editura Polirom, Iași, 2014.
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