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A fost o surprizã doar pentru unii
publicarea  jurnalui postum al lui
Adrian Marino. Viaþa unui om
singur, la Polirom. Multe dintre
judecãþile lui categorice, intratabile,
ca sã nu zic idiosincrazii, se
cunoºteau, mai ales aversiunea sa
faþã de poezie, dar nu îmbrãcau
haina refuzului total de a o
considera act cultural major, ci
semn de înapoiere culturalã, la noi,
efect al unei subdezvoltãri. Iar
lectura unui Nichita Stãnescu, sau
a altora, nici nu e de vreun folos,
aºa cum nici un Marin Preda nu
trebuie citit, afirmã criticul clujean.
Macedonski, da, însã nu ºi
Eminescu, nici pleiada liricã a
anilor interbelici, cu atât mai puþin
cei postbelici nu-i reþin atenþia criticului clujean. Nici
colegii de scris indiferent de generaþii, cu unele
excepþii, e drept, Matei Cãlinescu, Gh. Grigurcu,
Mircea Mihãieº, unii tineri clujeni dintre optzeciºti,
de la ªtefan Borbély, la Marta Petreu, Ruxandra
Cesereanu, Ion Mureºan  etc., nu se bucurã de
aprecieri sau de sentimente de solidaritate
intelectualã. Ceilalþi,  foarte mulþi, de la Vladimir
Streinu la Eugen Simion, Augustin Buzura, sunt
minimalizaþi, ca valoare esteticã, pe baza unor
simple presupuneri morale, gesturi, conjecturi, sau
chiar caricaturizaþi. Judecarea omului nu a cãrþilor
e cea care dã tonul apreciativ sau desconsiderativ,
umorile, oscilaþiile subiective precumpãnesc
asupra obiectivitãþii ºi echilibrului axilogic. De
aici ,  inconsecvenþele de tratament, vezi
Gh.Crãciun, Gh. Grigurcu, rãbufnirile vitriolante,
împroºcarea adversarilor de idei cu cernealã
otrãvitã, de la Eliade, Noica, la Pleºu, Liiceanu
sau Dinescu, Ileana Mãlãncioiu, Cornel Regman,
sau, surprinzãtor, Al.George, un liberal, ca
Marino, un izolat,  un cârt i tor împotr iva
tr iumfal ismului l i terar românesc, un bun
cunoscãtor al istoriei ideilor, mentalitãþilor, ca
Marino, dar fãrã maniheismul acestuia. Prima
caraceristicã a jurnalului e acest aer apãsãtor
de incomunicabilitate cu literatura vie, cu autorii,
buni sau rãi, cu farmecul, real, nu teoretizat, al
paginilor de ficþiune, un efort sisific de clasificare
a ideilor literare, în absenþa literaturii concrete,
o idealitate rece a constructorului sigur de
valoarea sa. Neapartenenþa declaratã la
atmosfera din jur, formalizarea exerciþiului critic,
care va duce, tocmai datoritã excelenþei sale,
treptat, la izolarea extremã. Dacã reproºul lui
Adrian Marino e cã românii nu fac echipã, cã nu
sunt solidari, acest lucru e cu asupra de mãsurã
prezent ºi la el.

Izolare quasi-totalã de literatura contem-
poranilor, deci, fie ea desfãºuratã înainte de rãzboi,

în anii debutului, elev, cu o recenzie
la Sanielevici, privitã ºi acesta cu
dezaprobare de profesorul sãu de
literaturã, fie dupã, inclusiv scurta
perioadã de asistent al lui
Cãlinescu, pe care de altfel nu ºi-o
trece printre momentele faste,
formatoare. Mai mult Cãlinescu e
portretizat acid, în jurnal. Eu îmi
amintesc de glasul lui Marino, de
prin anii 88, 89, cînd am avut
prilejul sã-l frecventez, când el
reproducea replica datã de autorul
Istoriei literaturii române de la
origini pânã în prezent tânãrului
critic. „Ce, vrei ca Cioculescu sã-
mi ia catedra?” Am auzit-o de mai
multe ori, semn cã fusese
dureroasã. Aºa cum dureroasã a

fost ºi l-a marcat, în sens psihanalitic, cred,
neînþelegerea mediului, a familiei, mai ales figura
mamei e memorabilã. Figura tatãlui, mai binevoitor,
se pare, dar neaderând nici el la proiectele de sã-
i spunem criticã a criticii, criticã a ideilor literare,
ideologie literarã, ale ciudatului pentru mulþi, Adrian
Marino. care nu prea preþuia „scriitorul”, pe cel
român dar ºi autorul de ficþiune în general. Nu-l va
preþui niciodatã, de fapt, o repetã în jurnal,
ortografiind cuvântul cu sarcastice ghilimele. Dacã
face parte dintr-o delegaþie a Uniunii Scriitorilor se
detaºeauã de reprezentanþii acestui gen impur,
scriitorul român, deºi breasla, contestatã ca
stalinistã, nomenclaturistã, în bloc, dupã 89, i-a
acordat totuºi premii sau i-a înlesnit unele cãlãtorii
dincolo de Cortina de fier. A fost aceastã acuzaþie
nenuanþatã a tuturor scriitorilor, a întregii Uniuni,
motivul pentru care contrazicând-ul, nu am mai
beneficiat de verva ideologului, de biblioteca sa
fabuloasã, de cafeaua delicioasã de vineri a
rãbdãtoarei ºi devotatei doamne Lidia Bote.

Clujul a mai cunoscut un jurnal postum, compa-
rabil ca impact mediatic oarecum cu acest traseu
rememorat al unui intelectul trudind solitar. Este
vorba de David Prodan, care plãteºte niºte poliþe,
sau îºi ia revanºa pentru unele umilinþe. Adrian
Marino, valoros critic al ideilor literare, cu primul
lui Dicþionar de idei, unanim apreciat, apoi cu
Biografia ideilor literare, ºase volume, etc., s-a
izolat, înainte de 89, apoi în ultimii ani,
postdecembriºti, decepþionat, din propria voinþã.
Nu a fost scutit de atacuri, dar nici el nu a cruþat
multã lume. Zaciu ºi... ªcoala sa, Ion Pop, Marian
Papahagi, Ion Vartic nu pot fi expediaþi cu atîta
uºurinþã, oricât ar dori criticul. Nu putem reduce
totul la propria persoanã, fie ea excepþional în-
zestratã, doar pe o anumitã dimensiune, teoreticã,
dar privatã de simþul sacrului, declarat rarissim.
Trãim cu celalþi, prin ceilalþi, nu putem fi solitari
continuu, ar fi concluzia pe care-o tragem, cumva
paradoxal, din acest insolit jurnal.

Singur
împotriva

tuturor

EDITORIAL

 Adrian Popescu



4

Batista sau ceea ce rãmâne
din oameni

„Ar fi oare cu putinþã ca,
dintotdeauna, întrebarea despre
batistã sã fi avut în vedere nu
batista, ci acuta singurãtate a
omului?” – astfel îºi încheie Herta
Müller discursul rostit la primirea
Premiului Nobel pentru Literaturã
(Orice cuvânt ºtie ceva despre
cercul drãcesc, traducere de
Alexandr Al. ªahighian, în
„Observator cultural”, nr. 246(504)/
2009), sintetizând, în fond, nu doar
impusul vizionar al scriitoarei de a
perfora înveliºul obiectelor ºi de a
extrage din acestea o geografie a
spaimelor, ci ºi structurile
generatoare ale imaginarului care
construiesc, prin interferenþa subtilã
dintre lucruri ºi stãri, o zonã a
disecþiei traumelor ºi a conversiei
cathartice pe care o suferã fãptura
alienatã. Proza poeticã ºi eseurile
Hertei Müller constituie un sistem
de vase comunicante, în cadrul
cãruia pânã ºi cel mai insignifiant
detaliu al represiunii comuniste din
România este hiberbolizat printr-o
lentilã vizionarã, care nu
exploreazã doar stratul generic al
spaimei colective, ci se adânceºte
în lucrurile care individualizeazã
trauma ºi unicizeazã perspectiva
asupra existenþei claustrate. O
oglindã concavã este proiectatã,
aºadar, asupra acestei lumi în
continuã metamorfozã, mãrind
detaliile ºi transformându-le în
puncte nodale de construcþie a
imaginarului. În acest sens, e
sugestivã observaþia Norei Iuga (pe
coperta a patra a romanului
Animalul inimii), potrivit cãreia „La
Herta Müller rãul aratã ca o
premoniþie în fiecare detaliu al lumii
înconjurãtoare”. Aºa încât,
meditaþia asupra unei simple
batiste, ca obiect plurisemantic, va
coagula acea insulã genericã a
deposedaþilor, prin perforarea
obiectului simbolizant ºi extragerea
din acesta a mecanismelor care vor
dinamiza narativ spaþiul locuit de
fãpturile supuse coerciþiei. O simplã
batistã impregnatã cu parfumul
traumei va declanºa pentru Herta
Müller regresia în trecutul propriei
existenþe, în vederea recuperãrii
prin cuvinte a stãrilor care atunci
au fost învãluite în tãcere („îmi

întâlnesc trecutul prezent ºi
prezentul trecut, în acel necontenit
du-te vino al pornirii de a apuca
lucrurile ºi de a le da iarãºi drumul”,
în Regele se-nclinã ºi ucide,
traducere ºi note de Alexandr Al.
ªahighian, Polirom 2005). În cadrul
aceluiaºi discurs care propune o
incursiune într-un prezent trecut al
spaimei, spre a realiza inductiv o
geografie a terorii colective, Herta
Müller relaþioneazã douã stãri
viscerale, frica de moarte ºi foamea
de viaþã, cea din urmã stare fiind o
contrareacþie în faþa celei dintâi.
Prin „cercul drãcesc al cuvintelor”,
autoarea îºi preschimbã frica în
formã de supravieþuire, fiindcã
„numai vârtejul cuvintelor putea
pãtrunde starea mea”.

Fotografia morþii

„Obiectele sunt ceea ce rãmâne
din noi dupã moarte” – aceastã
frazã exprimã tocmai procesul prin

care obiectele, în cazul prozatoarei
germane, îºi pierd statutul de
structuri statice, devenind un
mecanism de modelare a
imaginarului construit din foto-
grafiile pe care acea oglindã
concavã le proiecteazã ca mate-
rializãri ale spaimei. Proza Hertei
Müller se compune din fotografii
care au în centru un obiect, un gest,
o frânturã de lume în jurul cãrora
se va structura lumea însãºi.
Obiectele nu doar certificã
existenþa, ci constituie acele fâºii
de lume prin care omul deposedat
de firesc reuºeºte sã nu fie înghiþit
de neant ºi sã nu cadã pradã
nebuniei. Pe de altã parte, existã
ºi obiecte ca expresie a supliciului,
care înglobeazã spaima si
agreseazã prin consistenþa lor
traumaticã. De aici, aceastã
poetizare exacerbatã, acest delir
imagistic care se deruleazã cu
repeziciune, suspendând spaima
într-o nebuloasã imposibil de
configurat în cuvinte.

Animalul inimii (traducere de
Nora Iuga, Polirom, 2006)
transpune un univers alcãtuit din
fotografii tãcute ºi smulse dintr-o
zonã a memoriei contaminatã de
fricã. Romanul relateazã drumul
cãtre moarte (fie aceasta spiritualã
sau fizicã) al câtorva personaje
care au trãit în România comunistã.
Un univers haotic ºi terifiant,
construit printr-o perpetuã
simbolizare a stãrii, privat de nucleii
narativi care sã îl organizeze ºi sã-
l sustragã unei ambiguizãri
excesive. Romanul Hertei Müller
acordã o mai mare importanþã
traumei decât tramei, personajele
ºi obiectele interferând ºi
contaminându-se, aºa încât
spaima însãºi devine personaj.
Altfel spus, fotografiile simbolice ale
imaginarului extrag memoriei
detaliile generatoare de traumã,
care în prezentul experienþei
pãreau nesemnificative ºi care, prin
recuperarea lor retrospectivã, vor
reprezenta coordonatele terorii
trãite în comunism („ªezusem prea
mult pe podea în faþa fotografiilor.”).
Lola, Edgar, Kurt, Georg ºi
naratoarea însãºi sunt relaþionaþi
ombilical cu spaima, tocmai prin
lucrurile aparent anodine, pe care
privirea nu le-a explorat în
momentul trãirii, dar care acum

Portret de Nicolae Lengher

Herta
Müller

şi
trauma

ca tramă

 Marius Conkan
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sunt însãºi privirea (acea Privire
Strãinã care va fi teoretizatã în
Regele se-nclinã ºi ucide).
Cordonul cu care aparent se
sinucide Lola, fereastra pe care se
aruncã Georg în gol, la scurt timp
dupã ce se refugiazã în Germania,
ºi funia cu care se spânzurã Kurt
sunt obiecte care compun
fotografia morþii în romanul
Animalul inimii. Pentru autoare,
cordonul, fereastra ºi funia vor locui
memoria ca spaimã constantã, dar,
mai ales, vor semnifica nodul
gordian care o va lega pe aceasta
de trecutul alienant ºi de moartea
care a despãrþit-o de prieteni.

„Animalul inimii” ºi „þinutul
din obraz” reprezintã proiecþii fan-
tasmatice ale fricii, integrate în
corpul interior ca niºte viscere („Ce
se scoate din þinutul acela se
sãdeºte mai târziu în propriul
obraz.”). Atâta vreme cât pãtratul
din camera fetelor simboliza acea
„nefericire insularã” ca expresie a
represiunii comuniste (cf. eseul
Insula e înãuntru – graniþa, în afarã
din volumul Regele se-nclinã ºi
ucide), cãsuþa de varã, unde se
întâlneau Edgar, Kurt, Georg ºi
naratoarea, era un spaþiu al
evaziunii dincolo de realitatea
traumatizantã. Un alt tip de
evaziune se realiza prin limbajul
încifrat, folosit în comunicarea
dintre cele patru personaje, ca
urmare a faptului cã acestora le era
interzis sã rosteascã lucruri care ar
fi afectat aparatul represiv (în acest
sens, „sfrânciocul” desemna „cel ce
ucide de nouã ori”, metaforã a
persecutorului comunist). Structura
ermeticã a romanului, înþesatã de
obiecte ºi stãri obsedante, dar
privite de fiecare datã din altã
perspectivã, poate fi interpretatã în
analogie cu privarea de libertate
discursivã la care au fost supuºi cei
oprimaþi în comunism. În consens
cu aceastã structurã ermeticã,
tuºele onirice ºi suprarealiste din
roman, potenþate de repetarea
continuã a unor versuri din Gellu
Naum, marcheazã o distorsiune
a realitãþii,  prin contaminarea
dintre obiecte, stãri ºi oameni.
Vizionarismul Hertei Müller e legat,
aºadar, de incursiunea postex-
presionistã într-un univers dis-
torsionat, spre a cãuta sursele
spaimei în cele mai fireºti lucruri,

care au devenit acum obiectul unei
priviri lãuntrice. Pe lângã structura
ermeticã, suprarealistã ºi
postexpresionistã (ca strigãt al fricii
de moarte în fiecare lucru), mai pot
fi identificate în roman o serie de
elemente proleptice, care prefi-
gureazã destinul tragic al lui celor
doi. Câteva dintre aceste elemente
care anticipeazã moartea lui Georg
ºi Kurt sunt coagulate fie în jurul
figurii frizerului, cel care mãsoarã
viaþa prin cantitatea de pãr („Kurt
ºi Georg erau tunºi mereu înaintea
lui Edgar”), fie prin anumite scene,
care, aparent, dau impresia unor
poetizãri obscure ºi fãrã
însemnãtate majorã în economia
romanului („Când mergeam cu
cufãrul pe stradã, îmi venea sã mã
întorc sã închid uºa de la ºifonier.
Fereastra rãmãsese deschisã” –
prolepsã care prefigureazã
aruncarea în gol a lui Georg). Toate
aceste structuri reuºesc sã
asambleze geografia spaimei de
moarte, acel animal al inimii care
s-a instalat în conºtiinþa
personajelor ca o tumoare imposibil
de disecat. Romanul prozatoarei
germane, scris „în memoria
prietenilor mei români care au fost
uciºi în timpului regimului
Ceauºescu” (cum afirmã aceasta
pe coperta a patra a cãrþii),
reprezintã pe lângã mãrturia unei
vieþi distruse, un construct
soteriologic de extirpare a fricii ºi
de regãsire a sinelui.

Insula rãtãcitoare

Volumul de eseuri Regele se-
nclinã ºi ucide cuprinde o serie de
meditaþii asupra existenþei private
de libertate ºi supuse spaimei morþii
pe care prozatoarea a trãit-o în
perioada comunistã din România,
asupra funcþiei cathartice a
literaturii ºi asupra imposibilitãþii de
a extirpa frica întru totul. Meditaþiile
din Regele se-nclinã ºi ucide sunt
însoþite adesea de poezii realizate
din tãieturi din ziare, care fac parte
din volumul În coc locuieºte o damã
(traducere de Nora Iuga, Vinea,
Bucureºti, 2006) ºi care sunt efectul
cenzurii asupra limbajului pe care
o practica sistemul comunist.
Trimiterile la fragmente din
Animalul inimii sunt menite sã
potenþeze dramaticul constatãrilor

existenþiale, configurându-se astfel
o interferenþã indisolubilã între
lumea ficþionalã ºi dimensiunea
biograficã.

Eseul introductiv, În fiecare
limbã sunt alþi ochi, ilustreazã
legãtura intrinsecã dintre obiecte,
cuvinte ºi oameni: atâta vreme
cât „obiectele sunt totdeauna
indisolubil legate de ce ºi cum este
un om”, „limba e inseparabilã de
fapte, iar asta o face sã devinã
legitimã sau inacceptabilã,
frumoasã sau urâtã”. Herta Müller
insistã asupra incapacitãþii limbii de
a explora ºi exprima în totalitate
„domeniile lãuntrice”, esenþialul
sustrãgându-se întotdeauna
demersului discursivizant. Pentru
scriitoarea germanã un criteriu în
evaluarea unei cãrþi constã în
„goana mutã, buimacã din cap” pe
care un text literar o poate stârni
sau nu. Nu existã deosebire între
poezie ºi prozã, doar cã proza
„trebuie sã-ºi menþinã o densitate
la fel de mare, chiar dacã fiind de
cursã lungã, mijloacele la care
recurge sunt altele”. În eseul
Regele se-nclinã ºi ucide, regele
simbolizeazã frica de a trãi în
comunism, spaima de moarte,
figura dictatorului ºi a Securitãþii,
fiindcã „unde se arãta regele, nu te
aºteptai la cruþare”. Regele, ca
animal al inimii, devine astfel
organul integrat în corp ºi
inseparabil de fãptura supusã
terorii. Criticându-i pe cei care
atribuiau Privirii Strãine a exilatului
un conþinut inadecvat, Herta Müller
considerã cã aceastã Privire
Strãinã „se naºte din lucrurile
familiare, de la sine înþelese, al
cãror firesc þi-a fost rãpit”. Ea
reprezintã þinutul fricii care va fi
interiorizat prin furtul de libertate ºi
deposedarea de firescul existenþei.
Aºa încât, orice fãpturã supusã
represiunii va constitui o insulã
nefericitã într-o altã insulã
nefericitã, care este „patria”
comunistã.

Atât Animalul inimii, cât ºi
Regele se-nclinã ºi ucide
reprezintã, în contextul literaturii
actuale, documentele unei
existenþe furate. Ele sunt ceea ce
frica a proiectat prin discurs, ceea
ce cuvintele au reuºit sã desprindã
din acele „domenii lãuntrice”, care
nu pot fi þesute în nicio limbã.
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Geneza

„La început a fost dialogul“ este
titlul mesei rotunde ce marcheazã
debutul publicistic al membrilor
Aktionsgruppe Banat (AKGB). La
început a fost într-adevar dialogul,
cãci bazele relaþiilor dintre ei au
fost puse cu mult timp înainte de
înfiinþarea propriu-zisã a grupului,
anume în perioada frecventãrii
liceului din Sânnicolaul Mare,
judeþul Timiº. Membrii viitorului
grup au urmat cursurile în limba
germanã ºi astfel au avut nu numai
posibilitatea de a se cunoaºte între
ei, ci ºi aceea de a face cunoºtinþã
cu literatura ºi cultura germanã.
Werner Kremm, William Totok,
Johann Lippet, Richard Wagner ºi
Anton Sterbling, au frecventat cu
toþii ºcoala din Sânnicolaul Mare.

Tinerii elevi au arãtat repede un
interes genuin faþã de literaturã,
devenind astfel   membri ai cercului
literar al liceului. Prin intermediul
profesoarei de germanã Dorothea
Götz au ajuns sã îndrãgeascã
literatura germanã modernã.
Posibilitatea de a participa la un
cerc literar le-a deschis liceenilor
noi orizonturi. Au avut din acest
moment cadrul necesar pentru a-
ºi împãrtãºi opiniile „nu numai
despre lecturile lor, ci ºi despre
propriile lor creaþii“, dupã cum
spune Anton Sterbling. Discuþiile
au consolidat nucleul cercului
literar, care a început sã atragã tot
mai multã atenþie.  Nu dupã mult
timp, membrii grupului au început
sã publice în diferite ziare, reviste,
ceea ce a atras interesul ºi
curiozitatea criticii literare. Prin
intermediul publicaþiilor încã din
perioada liceului alþi tineri scriitori
precum Gerhard Ortinau, Rolf

Bossert, Albert Bohn ºi Ernest
Wichner s-au apropiat de cercul
deja existent pentru ca mai târ-
ziu, împreunã, sã fondeze
Aktionsgruppe Banat.

Anul 1972 reprezintã fondarea
AKGB, dar ºi începutul studiului
literelor pentru membrii acestuia,
la secþia germanã-românã, în
Timiºoara. Dialogul ca posibilitate
de exprimare a criticii, ca
posibilitate de dezvoltare a ideilor,
ca modalitate de expresie a
personalitãþii, ca alternativã la
tãcerea generalã ºi generali-
zatã, a rãmas în continuare o
caracteristiscã ce a pus grupul în
miºcare. Temele abordate în scris
nu au diferit foarte mult de ceea
ce aceºti autori considerau a fi
centre tematice ale dialogurilor
purtate. Contrar cu ce ar fi fost
indicat sub un regim comunist de
facturã neostalinistã, aceºtia au
abordat probleme sociale, politi-
ce, au tematizat propria origine
ºi apartenenþa la minoritatea
germanã din România. Au
reevaluat, de asemenea, în
contextul problemei colaborãrii
dintre minoritatea germanã din
România ºi trupele SS, raportarea
la tradiþie ºi semnificaþia rupturii cu
aceasta. A urmat începând din
anul 1972 o perioadã scurtã, dar
plinã de evenimente, pe care
însuºi Anton Sterbling o numeºte
„trei ani de provocare productivã“
la adresa regimului ºi a realitãþii
real-socialiste din România.

Este interesant de menþionat
faptul cã iniþial autorii s-au înþeles
pe ei înºiºi ca gânditori de
descendenþã marxistã, pe linia lui
Marcuse, de exemplu, fãrã a se
identifica totuºi cu realitatea
socialã ºi politicã din România.

Este cunoscut faptul cã mulþi
dintre cei mai aprigi critici ai
comunismului în forma sa con-
cretã au fost ei însãºi gânditori
de stânga. Este, de asemenea,
simptomatic pentru relaþiile sociale
din perioada comunistã, faptul cã
orice criticã sau orice posibilã
corecturã adusã modelului concret
al comunismului, venind ea fie ºi
din partea unor gânditori de
stânga, era respinsã automat, din
reflex. Ceea ce putea sã treacã la
sfârºitul anilor 60 ºi începutul anilor
70 drept criticã ºi ironie la adresa
modelului concret al societãþii
comuniste, va fi puternic pedepsit
ºi cenzurat începând cu mijlocul
anilor 70, când procesul de
restalinizare al societãþii era în
plinã desfãºurare.

În acest context se cere
clarificat încã un lucru. Deseori,
probabil pentru a simplifica
povestea acestui grup, membrii lui
sunt catalogaþi drept scriitori
disidenþi, critici aprigi ai regimului,
anticomuniºti de linie durã. Aceste
afirmaþii nu reprezintã situaþia
realã, relaþia realã dintre autori ºi
regimul comunist. Anton Sterbling
vorbeºte mai degrabã despre o
„disidenþã necalculatã, nein-
tenþionatã“, iar prin asta se referã
la faptul cã autorii AKGB au
abordat ca temã realitatea
comunistã, au incorporat în textele
lor ironii ºi critici la adresa
regimului, însã nu s-au înþeles
niciodatã ca disidenþi ºi nici nu au
acþionat explicit în aceastã direcþie.
Nu au atacat niciodatã deschis
regimul, cum a fãcut-o de exemplu
Doina Cornea. Scrierile lor dãdeau
mai degrabã dovadã de încredere
în idealurile revoluþiei studenþeºti
din ’68 ºi au reprezentat astfel o

 Ana-Maria Tãut
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tentativã de a liberaliza ºi duce mai
departe scurta perioadã de
detensionare începutã cu anul
1968. Ceea ce au scris ei atunci,
ar fi fost de neînchipuit în anii ’50.
Aparenta ºi scurta liberalizare de
la sfârºitul anilor ’60 le-a permis sã
gândeascã ºi sã publice o serie de
texte, care au scãpat de cenzurã
nu în ultimul rând prin faptul cã au
fost scrise ºi publicate în reviste
de limbã germanã, adicã în
publicaþii marginale din punctul de
vedere al culturii dominante. Astfel,
portretul nu foarte flatant al realitãþii
comuniste româneºti a reuºit sã fie
transpus în operele lor mai
degrabã printr-o conjuncturã
fericitã, decât prin vehemenþã
anticomunistã. Dupã cum declarã
însuºi Richard Wagner, scopul lor
ca scriitori era sã scrie, sã se
alinieze literaturii germane
contemporane, sã o ajungã din
urmã ºi sã se mãsoare cu ea, sã
revoluþioneze literatura de limbã
germanã din România, înainte de
a revoluþiona realitatea politicã a
acestei þãri.

Unul dintre idealurile ºi
scopurile grupului era, în pofida
sau tocmai din cauza situaþiei
politice ºi a stãrii literaturii de
limbã germanã din România,
schimbarea: în primul rând la nivel
literar, compoziþional, stilistic, însã
ºi la cel politic, angajamentul social
fiind asumat de cãtre membrii
grupului.

Conflictul cu regimul a fost mai
degrabã un efect al textelor, decât
intenþia asumatã a autorilor. Într-
un context politic în care orice tip
de grupare ºi de socializare era
considerat un pericol la adresa
securitãþii statului ºi nãºtea astfel
suspiciuni, autorii AKGB au dat de
bãnuit prin simplul fapt cã au
format acest cerc literar ºi cã au
încercat sã comunice între ei, atât
la nivel literar, cât ºi la nivel social,
politic. „În aceste condiþii între-
prinderea noastrã a fost una cel
puþin curioasã. Însã nu am întrebat
pe nimeni. Fiecare are libertatea
pe care ºi-o asumã, credeam
noi….Ne-am declarat marxiºti ºi
ne-am considerat ca atare. Ideile
noastre politice erau o ames-
tecãturã de socialism cu faþã
umanã, Che Guevara, Marcuse ºi
citate leniniste din vocabularul

nostru ºcolar, care aveau o
corespondenþã ºi în lecturile
noastre. Citeam: Brecht,
Bobrowski, Heißenbüttel, Volker
Braun, Grupul de la Viena, în mare
parte  autori pe care nu-i cunoºtea
nimeni în afara spaþiului nostru de
acþiune din Timiºoara“ declara
Richard Wagner.

Grupul nu a existat ca atare
decât trei ani, dupã care unii autori
au emigrat în Germania, iar alþii au
continuat sã publice în România,
însã pe cont propriu. Cei care au
emigrat – Ernest Wichner sau
Anton Sterbling – dar ºi alþi autori,
precum Dieter Schlesak, care se
aflau deja în Germania de o bunã
bucatã de vreme, au rãspândit
textele scrise de cãtre AKGB în
presa germanã de specialitate ºi
au atras astfel atenþia asupra
intrusivitãþii statului român
comunist în activitatea scriitorilor.
Prin aceste texte a fost datã de gol
dictatura româneascã în presa
germanã, astfel cã, prin
distrugerea grupului ºi interdicþia
de a publica, Securitatea a reuºit,
în mod paradoxal, sã faciliteze
ceea ce încerca sã împiedice,
anume demascarea sa în faþa
Occidentului.

Oficializarea.  Poziþia.
Direcþia.

Fondarea oficialã a grupului
literar AKGB a fost rezultatul unei
evoluþii consecvente. Numele
Aktionsgruppe Banat a fost
acordat grupului de cãtre jurnalistul
Horst Weber în prima recenzie a
mesei rotunde publicate la data de
14 mai 1972 în „Neue Banater
Zeitung“. Deºi numirea are o tentã
ironicã, dupã cum remarcã Anton
Sterbling, ea a fost adoptatã ºi
asumatã de cãtre grupul proaspãt
organizat. Este relevant cã aceºti
autori au debutat tocmai printr-o
discuþie - transcrierea amintitei
mese rotunde, care a apãrut  în
numãrul din 2 aprilie 1972 al
ziarului „Neue Banater Zeitung“, cu
titlul „La început a fost dialogul“ –
ce poate fi consideratã
programaticã din punct de vedere
literar, dar ºi ca luare de poziþie faþã
de realitatea politicã, extraliterarã.
Remarcabil în acest text este mai
ales modul în care autorii îºi

numesc ºi îºi evidenþiazã frustrãrile
culturale ºi îºi concep devenirea
ca autori care vor revoluþiona
literatura germanã din România.

Este important de menþionat cã
aceºti autori s-au considerat de la
început, cel puþin în parte, poeþi.
Genul practicat de ei era în primul
rând lirica, deºi membrii AKGB au
publicat ºi prozã, în special prozã
scurtã, iar mai târziu, cu mult timp
dupã ce în anul 1975 grupul a fost
dizolvat, autorii s-au reprofilat în
special pe prozã, scriind
predominant romane, eseuri
politice sau studii sociologice.
Existã cu siguranþã motive pentru
care sub dictaturã s-a scris
predominant poezie, însã ele nu
pot fi analizate în lucrarea de faþã.
Astfel, pornind de la genul liric
autorii AKGB au traversat genul
epic, eseistic, ºtiinþific, în funcþie de
orientarea fiecãruia. Dupã ce au
emigrat în Germania, ºi toþi au
emigrat mai devreme sau mai
târziu, au început sã publice
romane complexe despre realita-
tea româneascã de dinainte ºi de
dupã Revoluþia din 1989. Câteva
dintre ele sunt povestirile
Ausreiseantrag. Begrüßungsgeld
ale lui Richard Wagner, sau
romanul Habseligkeiten, de
acelaºi autor. Putem aminti de
asemenea ºi eseuri le polit i-
ce ale lui Richard Wagner
Mythendämmerung,  respectiv
Völker ohne Signale, Sonderweg
Rumänien, care au ca temã socie-
tatea româneascã ceauºistã ºi
postceauºistã. Anton Sterbling a
revenit adesea în studiile ºi
cercetãrile sale asupra aspectelor
legate de dezvoltarea societãþii
româneºti, asupra situaþiei
României ºi asupra problemelor
legate de minoritãþile care trãiesc
în România. Toate aceste reflecþii
au venit mai târziu, când scriitorii
au avut libertatea conºtiinþei ºi a
expresiei într-o altã societate, într-
o altã þarã. La început însã a fost
poezia.

Una dintre problematicile
centrale ale acestor scriitori a fost
raportarea corectã, relaþia potrivitã
cu realitatea, datã fiind realitatea
în care trãia un membru al
minoritãþii germane din România
în anii ’70. „Scriem din perspectiva
unei noi percepþii a realitãþii ºi avem
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o relaþie dublã faþã de realitate: una
spiritualã ºi una materialã,
concretã“ explica Ernest Wichner.
Realitatea spiritualã era cea a
literaturii de limbã germanã, de
care aparþineau aceºti autori din
punct de vedere lingvistic ºi
cultural, iar prin realitatea concretã
înþelegeau viaþa de zi cu zi din
România comunistã. Este un
dualism care îºi va lãsa amprenta
nu numai asupra vieþii autorilor. Se
poate vorbi de o dublã determinare
atât a literaturii cât ºi a vieþii lor:
scriau în limba germanã, într-un
context cu totul negerman. Este
vorba pe de o parte de o nouã
realitate socialã: „noi suntem prima
generaþie de scriitori, care s-au
nãscut în condiþii socialiste“ – scrie
Wichner – iar aceastã realitate
concretã influenþeazã puternic
percepþia subiectivã.  De cealaltã
parte se evidenþiazã exact opusul:
literatura influenþeazã percepþia,
înþelegerea realitãþii. Este vorba de
propria aderare la literatura
modernã. Anton Sterbling scrie
într-un eseu programatic
aktionsgruppe - oder ähnlich so:
„Literatura  este mai degrabã o
descriere a conºtiinþei despre
realitate, decât descrierea netã a
realitãþii.„ Este vorba astfel de o
percepþie subiectivã a realitãþii ºi
nu despre redarea ei mimeticã.
Tot Sterbling spune: „Nu este
vorba sã redãm un peisaj, ci sã
exprimãm ºi sã potenþãm
elementele sale cu puterea de
expresie corespunzãtoare.„
Realismul traditional practicat
pânã acum în literatura minoritãþii
germane este respins. Mimetismul
este lipsit de putere în faþa
necesitãþilor noii literaturi ºi ale noii
realitãþi.

Se naºte astfel o liricã
ambivalentã: impregnatã, pe de o
parte, de realitatea socialã ºi
politicã tangibilã a þãrii, proclamând
însã, pe de altã parte, importanþa
propriei subiectivitãþi ºi a propriei
percepþii. Un alt autor ºi poet
contemporan cu cei din AKGB –
fãrã sã fi fost membru al grupului
– împãrtãºea aceastã atitudine
faþã de realitate. Franz Hodjak
spune: „Scrisul meu nu are absolut
nimic de a face cu realitatea, însã
enorm de mult cu experienþa
realitãþii.“ Acesta este în acelaºi

timp contextul în care Richard
Wagner a criticat realismul socia-
list de pânã atunci: „Realismul
socialist prost înþeles a nimerit, la
urma urmei, pe lângã realitate,
construind una de carton. Sã
facem un alt fel de literaturã ar
trebui sã fie scopul nostru principal“
declara Ernest Wichner. Este
vorba de o realitate perceputã
subiectiv, însã nu despre una
desfiguratã. E vorba de amprenta
personalã asupra exprimãrii
experienþei, dar nu despre
calomnierea realitãþii. Este vorba
de tentativa literaturii moderne de
a fi subiectivã ºi prin aceasta în
primul rând autenticã.

Se poate spune cã ceea ce e
caracteristic pentru acest grup de
autori este modul incisiv de a pune
la îndoialã realitãþi bine cimentate,
rigide, prezentarea mai multor
modele existenþiale paralele,
respectiv critica, vãzutã ca
posibilitate de exprimare ºi
modelare a individualitãþii într-un
context nefavorabil ei.

Era de aºteptat ca aceastã
realitate individualã, subiectivã sã
nu fie toleratã mult timp de cea
concretã a comunismului.

AKGB între 1972-1975

Între anii 1972-1975 au existat
discuþii private, întâlniri, lecturi
publice în Timiºoara, dar ºi în
diferite sate din Banat, publicaþii,
emisiuni radio, happening-uri,
º.a.m.d. În acelaºi timp, textele
AKGB au ajuns la public ºi la
criticã. Ele au fost publicate în
reviste importante pentru literatura
germanã din România: Neue
Literatur, Neue Banater Zeitung,
Karpaten Rundschau. AKGB era
perceputã ca un cerc literar de
primã mânã ºi salutat ca atare de
personalitãþi ca Gerhardt Csejka,
Peter Motzan, Anemone Latzina,
Bernd Kolf , care au protejat ºi au
susþinut membrii grupului cu toate
mijloacele posibile. Pe Gerhard
Csejka, Anton Sterbling îl numeº-
te mentor al grupului. Dincolo de
sprijinul de care s-au bucurat
aceºti scriitori, ei au atras, de-a
lungul timpului, ºi interesul altor
autori, precum Klaus Hensel,
Werner Söller ºi Herta Müller. Din
nefericire, cu trei luni în urmã a ieºit

la ivealã cã Werner Söllner, un poet
deosebit de talentat ºi de bine
primit pe piaþa literarã germanã, a
fost cel care traducea pentru
Securitate poeziile ºi textele
autorilor AKGB, cu recomandãri
deloc colegiale la adresa lor.
Aceastã dezvãluire reprezintã o
dezamãgire fãrã precedent atât
pentru foºtii membri, cât ºi pentru
cei care l-au apreciat pe Werner
Söllner pentru valoarea sa literarã
incontestabilã ºi pentru poziþia
criticã faþã de regim de care textele
sale, cel puþin, dãdeau dovadã. Au
fost însã ºi scriitori, care s-au
apropiat de membrii AKGB ºi au
avut efecte mai puþin destructive
asupra lor. Printre aceºtia se
numãrã ºi Herta Müller, care a fost
deseori catalogatã drept membru
al AKGB. Acest fapt este fals cel
puþin din punct de vedere
terminologic, deoarece prima ei
publicaþie a apãrut în anul 1982,
adicã la ºapte ani dupã
desfiinþarea AKGB. Este adevãrat
însã faptul cã a fost apropiatã de
membrii grupului ºi a participat la
întâlnirile acestora, emigrând în
anul 1987 împreunã cu soþul ei de
atunci, Richard Wagner.

 Grupul a fost desfiinþat tocmai
la celebrarea împlinirii a trei ani de
activitate, pe data de 17 Mai 1975.
Membrii au fost arestaþi în locuinþa
lui Gerhard Ortinau chiar în timpul
celebrãrii aniversãrii. William Totok
a rãmas în arest de cercetare timp
de opt luni. Unii membri au emigrat
în Germania cât mai repede dupã
eliberare (Anton Sterbling în1975.
Gerhard Ortinau în1976.) Cei care
au rãmas în România au fost
repartizaþi pe posturi în diferite
judeþe (Richard Wagner, Werner
Kremm). Reorganizarea ºi reîn-
ceperea activitãþii grupului erau de
negândit, dupã cum explicã Ernest
Wichner: „AKGB a primit într-
adevãr o loviturã puternicã, dupã
care membrii s-au recuperat foarte
greu; vechea încredere în sine a
fost spulberatã, posibilitatea unor
potenþiali vinovaþi în propria tabãrã
(...) a nimicit atmosfera de
încredere, a accentuat suspicinea
ºi a fãcut-o mai durabilã decât ar fi
fost de aºteptat (...), astfel încât o
continuare nestigheritã dupã
modelul stabilit nu mai putea intra
sub nicio formã în discuþie“.
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Pe parcursul celor trei ani,
autorii au publicat texte personale
ºi colective în diferite reviste.
Volumele individuale au apãrut
ulterior, în special dupã emigrarea
în Germania. Acolo, textele
membrilor AKGB au fost publicate
în diferite antologii. Antologiile lui
Ernest Wichner au apãrut în
Germania târziu, în 1992 - Ein
Pronomen ist verhaftet worden -,
respectiv în 1993 - Das Land am
Nebentisch. Chiar ºi înainte de
1989 textele au început sã aparã
în reviste germane de literaturã ca
Akzente (Nr. 6/1976), Litfass (Nr.
2/1976), die horen (Nr. 3/1987)
Aceste texte au reuºit sã creeze
un ecou ºi sã alerteze societatea
germanã în privinþa situaþiei
comunismului din România, a
cenzurii, dictaturii ºi a lipsei de
libertate a autorilor.

În loc de concluzie

Acum la aproape patruzeci de
ani de la înfiinþarea Aktions-
gruppe Banat, majoritatea
autorilor trãiesc ca scriitori în
Germania. Anton Sterbling este
profesor universitar de sociologie
ºi se ocupã în continuare de
probleme ale societãþii române.
Rolf Bossert a murit, s-a sinucis
la scurt timp dupã sosirea sa în
Frankfurt, în circumstanþe cel
puþin dubioase, la fel ca un alt
tânãr scriitor german din
România, Roland Kirsch. Asupra
morþii lor stã ºi astãzi un mare
semn de întrebare. Gerhard
Ortinau, poate cel mai talentat
membru al grupului, a încetat sã
mai publice literaturã.

În urma autorilor germani din
Banat, dar ºi în urma autorilor saºi
din Transilvania a rãmas
suspendatã o tradiþie literarã de
douã sute, respectiv nouã sute de
ani cu care critica literarã românã
nu vrea sã aibã de a face sau pe
care nu ºtie cum sã o trateze. Un
lucru însã este clar: membrii
AKGB, precum ºi alþi autori din
generaþia lor sau din alte generaþii,
care trãiesc astãzi în Germania:
Franz Hodjak, Dieter Schlesak,
Hans Bergel sunt ultimii
reprezentanþi ai unui fenomen
literar distinct, determinat de
aspecte sociologice, politice ºi

istorice foarte diferenþiate.
Literatura germanã din România
a ajuns la capãtul istoriei sale, ca
urmare a faptului cã minoritatea
germanã din România a pãrãsit
masiv þara începând cu perioada
de dupã cel de-al doilea Rãzboi
Mondial, fenomenul culminând cu
deschiderea graniþelor dupã 1989.
Cu toate acestea, autorii ultimei
generaþii de scriitori care s-au
nãscut în România abordeazã în
scrierile lor ºi realitãþi româneºti, fie
din trecut, fie din prezent. Cu toate
acestea, tirajele traducerilor ºi
numãrul volumelor traduse sunt
mai degrabã simbolice, interesul
faþã de conþinutul literaturii lor fiind
practic inexistent. Doar un premiu
Nobel a mai dezmorþit uitarea
pentru o perioadã care deja s-a

încheiat.
Consider nu numai cã meritã,

dar cã este o datorie moralã a
criticii române sã includã ºi sã
trateze ºi fenomenele literare
minoritare, mai ales atunci când
acestea abordeazã problemele
societãþii române cu mult mai
multã claritate ºi incisivitate decât
o face literatura majoritarã.
Întrucât, dupã cum explicã
Richard Wagner: „Faptul cã am
putut acþiona atât timp este
desigur o urmare a faptului cã am
jucat întotdeauna pe o scenã
secundarã. Literatura româno-
germanã a avut probabil
posibilitatea sã arate mai mult
decât cea românã, însã, ºi asta
este o certitudine, a ºi îndrãznit
mult mai mult.”
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Revista Steaua iniþiazã acum ºi aici o amplã
anchetã despre Literatura blogurilor din România:
fie cã este vorba despre scriitori consacraþi care
întreþin bloguri, fie cã este vorba despre autori
neconsacraþi ori chiar nedebutaþi, dar care au optat
pentru aceastã formã de manifestare creatoare.
Indiferent cã ne convine sau nu, lumea blogurilor
cu ploaia ei de confetti mizeazã pe un carnavalesc
mãcar minimal. Cel mai la îndemânã este, însã,
un carnavalesc în scop defulatoriu sau exhibiþionist-
voyeuristic.

Navigãm (când avem timp ºi instrumente
relativ performante la îndemânã) îndeajuns pe
Internet, astfel încât ajungem sã parcurgem texte
ºi imagini ºi autoportrete de toate tipurile. Insolenþe,
platitudini, patetisme, desuetudini, lucruri
licenþioase, dar ºi suavitãþi, metaforisme, visãtorii
ºi literaturã sutã la sutã. Nu este uºor sã cântãreºti
lucrurile ºi sã le mãsori, sã dai verdicte. Iar cea
mai dificilã este diagnosticarea.

1. Cam 70 la sutã din blogurile individuale cu
mizã literarã sunt mediocre ºi submediocre, în
sensul în care nu oferã nimic, dar nici nu au
neapãrat o pretenþie ofertantã. Acestea sunt bloguri
fãcute ca sã fie fãcute, din dorinþa posesorilor lor
de a funcþiona ºi de a scoate cumva capul în lume.

Stãpânii ºi stãpânele acestor bloguri nu au ce oferi
lumii ca text. Unii dintre ei sunt pur ºi simplu
grafomani care nu pot fi stopaþi ºi fãpturi care sunt
convinse cã ceea ce scriu este incredibil.

2. Cam 20 la sutã din blogurile individuale
practicã exhibiþionismul literar. A stârni cu orice preþ,
a miza pe vedetism strident. Nu existã în spatele
unor asemenea bloguri ºi o construcþie, o intenþie
arhitecturalã la nivel de idei ºi text. Iar comentariile
de pe astfel de bloguri sunt demne, uneori, de
antologii absurde, din pricina inepþiilor revãrsate în
cuvinte schilodite, rostite de oameni care, sau nu
mai ºtiu sã vorbeascã, sau nu au ºtiu niciodatã.

3. Cam 10 la sutã din blogurile individuale
meritã a fi citite. Acestea sunt bloguri în care existã
o construcþie intelectivã adecvatã, care vrea sã
comunice (ºi nu sã cocheteze), sã interfereze
peripatetic (cultural sau pur ºi simplu ontic). Unele
dintre ele sunt bloguri de lecturã ºi comentariu.
Altele sunt jurnale de bord. Altele sunt bloguri
literare asumate. Altele sunt un soi de puzzle ºi
mozaic fals aleatoriu, în fapt bine þintit ºi ales. Altele
sunt gândite ca niºte flash-uri ºi grãdini cu arome.
Sã vedem, însã, ce diagnosticheazã repondenþii
la anchetã. (R. C.)

You think i’m reading your
mind, but really, i’m just reading
your blog (Crezi cã îþi citesc
gândurile, dar, de fapt, nu fac
altceva decât sã îþi citesc blogul)

Gãsesc acest text într-o
imagine postatã pe unul dintre
blogurile de tip „tumblr” pe care le
rãsfoiesc în dimineaþa aceasta. Un
fundal suprasaturat, culori
indecise, lomography, ºi o
propoziþie-clivaj. Cadrul, contextul,
spaþiul meu privat sunt
contaminate, subit, de virusul unei
amintiri care emoþioneazã ºi ºtie
asta, manifestând, în consecinþã,
o formã de cochetãrie spontanã,
autoreferenþialã, seducãtoare. Îmi
aparþine ºi o simt strãinã,
deopotrivã. Am experienþa lecturii
de bloguri ºi experienþa dezvoltãrii
precare a unei hermeneutici
imaginare a lor. ªtiu, în funcþie de
relaþia mutã, pasivã, pe care o
dezvolt cu celãlalt-ul din spatele
postãrii la care am acces, cu
identitatea aceea care, oricât de
imprudentã cu propria-i viaþã,
rãmâne, în virtualia, definitiv
încifratã, ce trebuie sã vãd dincolo
de notaþii anorexice, dincolo de
puncte de suspensie, dincolo de
recomandãri ºi tãceri semnificativ
umplute cu legãturi ºi trimiteri cãtre

alte portaluri din eter.  La fel cum
fiecare personaj din „Cvartetul din
Alexandria” al lui Durrell gãseºte,
de-a lungul romanului, un element
a cãrui invenþie o punea pe seama
nevoii „omului” de a-ºi confirma
singurãtatea (eram încã în epoca
adevãrurilor substanþiale ºi a
cuvintelor mari, radicale), simt cã

suntem captivii unui cliºeu livresc
care întãreºte aceastã carenþã:
blogul ne legitimeazã, în ultimã
instanþã, ca fiinþe singure ºi
nesigure, trãind o paradoxalã
epocã a confesiunii. Construim
oraºe invizibile pe schelele unei
memorii sechelate. Avem nevoie
sã ºtim ora exactã, data precisã la
care am gândit ºi aruncat într-un
ocean dezamãgitor de vast sticla
cu mesajul nostru de au-
tolegitimare precarã. Omul din
societatea post-industrialã, omul
branºat la computere care îl înghit
sau pe care le înghite (cyborgul)
se întoarce la sine pe cãi html,
învãþând sã-ºi gestioneze
umanitatea în termeni vandabili,
mizînd din ce în ce mai mult pe
imagine în detrimentul logosului.
Accesând o bibliotecã virtualã ºi
cãutând volume dedicate “artei”
sau “meºteºugului” de a “blogui”
(verb inevitabil intrat în uz) gãsesc
texte de tipul “Nobody cares what
you had for breakfast” care
înlocuiesc lecþiile despre
organizarea ºi managerierea unei
vieþi fericite ce fãcuserã voga
secolului trecut. Scriu un blog - deci
mã exprim ºi autoexprim - dar
cuvintele mele sunt de foarte multe
ori abreviate ºi mesajul meu suferã
de mai multe goluri decât un

Olga ªtefan
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ºvaiþer, aºa cã mã folosesc de un
avatar al lui, concentrat/ fãþiº sau
metaforic. Eu nu mai vreau sã
cunosc - vreau doar sã
experimentez - sã mã îmbogãþesc
prin intermediul adevãrului
altcuiva. Aºa cã ofer, într-un
schimb mutual, propriul meu
adevãr, care suportã proba
documentului sau care este pur ºi
simplu produsul unui ghost-writer,
depersonalizat, absent.  Discursul
eului o datã în plus inflat,
proeminent, aproape tiranic, nu
mai acordã întâietate vocilor
proustiene, anamnezice, ci micilor
revolte- replici în miniaturã ale unei
viermuieli generale. Dispar
autoreflecþiile, întrebãrile retori-
ce, umbra patetismului satisfãcut
de republica snob-elitistã a
adevãrurilor tari care guvernau
vârsta modernitãþii. Nota distinctivã
a întoarcerii înspre diaristic poartã
amprenta tonurilor incisive, a
mesajelor instante - ca efect ºi
format, a imediateþii vulgare
transformate într-o specie hibridã,
proteicã, frizând când literaritatea,
când excesiva nonficþionalizare,
când plãcerea lâncedã a nara-
þiunii, când valorile versatile
ale expeditivului. O abordare
apocalipticã ar vedea în ex-
pansiunea acestei locvacitãþi
spectaculare, purtând toate
însemnele ºi luând asupra-le (sau
nu) toate riscurile predicilor în
deºert, sfârºitul demnitãþii umane,
apocalipsa sinelui, terorismul
codului, al matricei, detabuizarea
þinând cont de aleatoriul amintirii
ºi conjugându-l cu transferul
spectaculosului din contextul
ºtirilor senzaþionale în spaþiul intim
al nanoistoriilor de zi cu zi.
Fascinantã este, la nivelul unei
reþele de bloguri, potenþialitatea de
a  interacþiona cu mai multe
componente ale individului pe
care, citindu-l, vrei sã-l cunoºti. El
îþi oferã portretul lui robot - îþi
serveºte un i.d. cuprinzând mai
mult decât date formale de age/
sex/location, te introduce într-un
soi de  cronotop improvizat (un
cronotop teatral, în sensul cã se
pot discocia aici mai multe straturi
spaþio-temporale, recursive, trãite
mai mult decât descrise, afiºate
mai mult decât puse între
paranteze). Cititorul are la

dispoziþie un univers în miºcare,
pe care îl exploreazã  pe mãsurã
ce se extinde. Reversibilitatea
existã la nivelul unei opþiuni
permisive vizavi de nostalgia
“triºãrii” fãrã efecte devastatoare
ca acelea descrise de filmul lui Eric
Bress ºi J. Mackye Gruber, “The
Butterfly Effect”. Pentru autorul
blogului, postãrile anterioare þin de
un trecut (metaficþional) pe care ºi-
l asumã, la care se poate întoarce
ºi pe care îl poate modifica
“formal”. Notaþia zilnicã,
schematicã sau opulentã, este cea
care primeazã. Îºi permite reveniri,
rectificãri, dar impresia de cine-
verite, de reality show, persistã. A
dispãrut jurnalul cu lacãt, suntem
cu toþii, teoretic, cãrþi deschise,
pagini active. Dar blogul, ca
„simulacru de comunicare”
primeºte, în accepþiunea pe care
o dau  Jean Baudrillard ºi Marc
Guillame lumilor virtuale locuite de
indivizi deposedaþi de identitatea
lor auster perceptibilã în plan
contingent, o conotaþie negativã.
Aceºtia discutã identitatea virtualã
conceptualizând carenþele ºi
zonele de indeterminare pe-
riculoasã pe care aceasta le
comportã. “Maºinile actuale de
comunicat (ºi de comutat) dau
naºtere unor reþele flotante în care
se întâlnesc, în chip spectral,
persoane strãine unele de altele,
putând avea, ocazional, un rol de
cãlãuzã (...) ori putând sã se
iniþieze unele pe altele în jocul
identitãþii sau al mãºtii identitãþii ºi
intersubiectivitãþii. Aceasta poate
fi, la nivelul cel mai simplu, miza
explorãrii libertãþii unei rostiri care
ar fi privatã de toate instanþele de
control extern, o rostire
iresponsabilã ce poate oscila între
minciunã ºi adevãr, ce poate
amesteca realul cu ficþiunea. În
acest caz, ceea ce se cautã este
o explorare a rolurilor altuia ºi a
efectelor acestora asupra rolurilor
pe care le pot adopta eu, în schimb
(...)”(Jean Baudrillard, Marc
Guillame - Figuri ale alteritãþii,
Paralela 45, Piteºti, 2002). Auten-
ticitatea derivã dintr-un fel de
serendipitate reconfiguratã, din
ceea ce este eludat, ambiguizat
„Mi se pare cã acest joc al
asemãnãtorului aparent superficial
ºi inofensiv se poate închide la loc

asemenea unei capcane în jurul
jucãtorilor. Chiar atunci când
schimbul spectral nu angajeazã la
nimic deoarece e lipsit de o
instanþã de adevãr, când
favorizeazã un fel de absenþã de
sine, el poate, în anumite cazuri,
sã producã efecte de adevãr
neaºteptate” (idem). Astfel, iden-
titatea virtualã care, în viziunea lui
Baudrillard,  „este condamnatã la
o lipsã acutã de evenimente ºi de
perspective, la o reluare inertã de
sine ºi la un vid antigravitaþional
sau la o gaurã neagrã a existenþei,
la o absenþã a imaginaþiei” (Lucia
Simona Dinescu - Corpul în
imaginarul virtual, Polirom, Iaºi,
2006) asumã simptomele
spectralitãþi i  caracteristice
timpului nostru în mãsura în
care „a fi spectral înseamnã a
fi cu mai multe feþe ºi a nu
angaja decât o faþã în interfaþa
comunicaþionalã (...). Astfel,
legarea de o identitate este
oarecum eschivatã, progresiv
îndepãrtatã”. Ceea ce presupune
cã, într-un mediu eclectic, nãucitor
ºi aparent infinit ca acela al
fenomenului comunicãrii de sine
prin blog se pot identifica, totuºi,
câteva constante indicând nu atât
poetica, ci, mai degrabã, poietica
sa, de atitudinea din spatele
textelor afiºate, postate,
comentate.  Postura bloggerului în
raport cu propria poveste (pe care,
de altfel, o refuzã în ipostaza sa
de story cãruia imaginaþia îºi poate
aduce aportul, oferind, cu
obscenitate, detalii dintre cele mai
prolixe) nu mai este aceea a
monarhului-amfitrion binevoitor, ºi
nici mãcar aceea a histrionului
inventiv, preocupat de aspectele
formale ale jocului (pe) care îl
expune. Funcþioneazã aici
permanenþa unei perspectivãri
„meta”. Bloggerul reuºeºte sã
rãmânã, în descendenþa unei
tradiþii a mãºtii (asumate,
exploatate pânã la epuizare), nimic
altceva decât un om în faþa unui
computer. Interfaþa pentru care
opteazã nu permite extra-iluzii.
Finalitatea acestor jurnale perfect
organizate ºi, în mod paradoxal,
golite de însãºi substanþa
secretatã/secretizatã de formatul
clasic al acestora, este fie
terapeuticã, fie un compromis cu
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zonele inexploatabile în rigorile
altor modalitãþi de scriere abordate
de autorul în cauzã (cea din urmã
categorie cuprinzând ºi majoritatea
scriitorilor posesori de blog). O
lecturã naivã ar pune aceastã
simptomatologie pe seama
faptului s.f-istic adesea vehiculat
în parabolele postmodernitãþii cã
lumea realã tinde sã intre într-un
proces de disoluþie care îi impune
sã se alinieze lumilor virtuale pe
care individul le locuieºte simultan,
toate aceste anternamente întru
dezvoltarea de vieþi multiple în
virtualia conlucrând pentru ralierea
la un univers eterogen permiþând
bogãþia experimentalã în afara
conceptelor de spaþiu/timp. Practic
eu, citind bloguri, am impresia
(cu un spor de imaginaþie, cã
stau la cafea cu 2-4 oameni
concomitent sau pe rând, ºi cã
ei mi se confeseazã, sau mã
avertizeazã, sau mi se plâng, sau
se lamenteazã. Pasajele de
metablogging conceptual care
problematizeazã necesitatea
comunicãrii transcenzând limitele
estetice impuse de normele li-

teraritãþii contrazic viziunile prea
radicale asupra fenomenului. De
fapt, gândul cã aici îþi poþi permite
sã fii zeul unei lumi perfecte (în
propria-þi accepþiune) sau, pur ºi
simplu, perfect funcþionale, lo-
cuibile, este suficient de atrãgãtor
ca sã nu mai suporte hermeneutici
alogene. Reþetarul facil ºi eficient
al alegerii unei bucãþi de eter
(spaþiu virtual) ce urmeazã a fi mo-
bilatã (masiv, minimalist, exotic,
sobru) constituie un argument
îndeajuns de convingãtor pentru
evadarea din sistemele bazate pe
prejudecãþi, ierarhii, termeni de
comparaþie, popularitatea de
efectele cãreia ºi-aºa fugim (ºi
suntem învãþaþi sã fugim). Într-un
sistem de bloguri doar celule
egocentriste, care plaseazã con-
ºtiinþa personalã dincolo/peste cea
colectivã, conferind, totodatã, o
dimensiune amplificatã a nevoi-
lor primare de autolegitimare
cantitativã: contoarele cu numãrul
de viewuuri cumulate de pagina pe
care o organizezi, structurezi ºi
restructurezi în conformitate cu legi
ºi tipuri de logicã intrinseci. Ca o

concluzie, este dificil de gestionat
proiectul stabilirii unei estetici
comune în spaþiul virtual. Limitele
þinând de diverse niveluri lingvistice
ºi ilocuþionale incompatibile cu cele
în care un anumit individ preocupat
de un atare efort ordonator sunt
suficient de problematice pentru ca
ideea în cauzã sã reziste probei
realismului. Este uºor de intuit,
însã, baza motivaþionalã de la care
pornesc majoritatea structurilor
virtuale coagulate în ideea de blog.
Acest eseu rãmâne o meditaþie pur
subiectivã, captivã matricei,
dependentã de experienþa în
wonderlandul uneori disfuncþional
al lumii virtuale pe care autoarea
sa o posedã pânã la aceastã datã.
Propoziþiile-sentinþã încearcã sã
condenseze idei pe care econo-
mia textului nu le-ar fi suportat
extinse, ramificate, arborescente,
asumând, de ce nu, acea retoricã
pe jumãtate sibilinicã, pe jumãtate
infatuatã ºi solipsistã, a blogurilor
confesive a cãror lecturã ºi scriere
sunt, uneori, stranii surse de
inspiraþie pentru constatarea
pulsului ºi ritmului vremii noastre.
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RE cel puþin straniu sã scrii
despre bloguri ºi despre cei care
recurg la ele, având în vedere
numãrul, deloc neglijabil, de
persoane care au fãcut-o pânã
acum, unele dintre care se aflau
deja în posesia unor modalitãþi ale
limbajului ºi a unor concepte  pe
cât se poate de pertinente. Îþi dã
senzaþia unui rite of passage, iar
concluziile pe care le vei trage
despre tine (ca utilizator de blog si
analist al fenomenului depotrivã)
s-ar putea sã fie prea puþin flatante.
Cu atât mai straniu este, prin
urmare, sã vorbeºti despre
blogurile literare din postura unui
non-scriitor ºi a unui lector cu
deficit de atenþie.

Aºadar... Blogurile literare, sau
cum le numesc anglo- americanii,
litblogs, par în primul rând
economice ºi, de ce nu, ecologice.
Numãrul de astfel de stabilimente
internautice demonstreazã cu
asupra-mãsurã cã premisele unor
scenarii în genul Idiocracy sunt,
deocamdatã (ºi nu e pãcat?),
improbabile. O bunã porþie o
constituie cele asociate unor
reviste electronice – sau webzines
– care pot sau nu sã-ºi aibã dublul
printat (ataºamentul faþã de tipar
nu are sã disparã atât de uºor,
orice ar spune optimiºtii; a fi
publicaþi în format convenþional
este dezideratul mai tuturor celor
care posteazã pe aceste pagini).
Înrãdãcinate în etica do it yourself,
susnumitele reviste reuºesc totuºi
sã scuture puþin praful adunat de
publicaþiile prestigioase de-a lungul
anilor ºi sã zdruncine siguranþa
unui sistem de publicare bazat
adesea pe ataºament ºi afiliere.

Sã degustãm mãcar douã
dintre cele mai cunoscute
webzines în limba englezã: The
Literary Saloon ºi Bookslut. Primul
blog deserveºte revista The
Complete Review (desemnatã de
Times drept una dintre cele mai
bune cinzeci de pagini web ale
anului 2005), publicaþie trimestrialã
care îºi descrie activitatea prin
urmãtoarele cuvinte: «O analizã
selectiv cuprinzãtoare, obiectiv
încãpãþânatã a cãrþilor mai vechi
sau mai noi, încercând sã vinã în
întâmpinarea tuturor nevoilor
dumneavoastrã privind anunþarea,
recenzarea ºi alte informaþii legate

de cãrþi.» La rândul sãu, The
Literary Saloon gãzduieºte în-
fãþiºãri, aþi ghicit, «intransigente»
ale unor chestiuni de ordin literar
(dileme, ºtiri) spilcuite din revista
– mamã. Diferenþa dintre blog
ºi revistã este, aici ca ºi în alte
cazuri, similarã celei dintre cro-
chiu ºi picturã (bineînþeles,
depinde la ce picturã vã duce
gândul). Cât despre Bookslut,
webzine-ul fondat în 2002 de
Jessa Crispin, sã ascultãm ce
spune despre el The Daily
Nebraskan: «Bookslut.com profitã
de slaba acoperire media în zona
editurilor mai puþin cunoscute. […]
Site-ul lui Crispin este unul pe care
literatura discutatã nu este
susþinutã de maºinãria comercialã
a marilor case editoriale. E
improbabil sã gãsiþi vreuna dintre
cãrþile recenzate aici ºi în The New
York Times sau revista Time.» În
afarã de aceste recenzii, se mai
gãsesc pe site interviuri cu scriitori
selectaþi cam dupã acelaºi criteriu.
Se pare cã acest site a atins un
punct nevralgic, de vreme ce micul
proiect de weekend al unei citi-
toare nemulþumite s-a transformat
într-un monstru internautic cu mai
multe capete.

Ca sã nu ne mãrginim doar la
porþiuni anglofone ale blogosferei,
ar fi interesant sã facem cunoºtinþa

ºi altor bloguri literare europe-
ne. Un prim blog franþuzesc
proeminent ar fi Biblioblog, «...un
carnet de lecturã colaborativ ºi
asociativ ». Mottoul acestui cabinet
de lecturã este ºi el pe cât se poate
de simpatic ºi, dacã se poate
spune astfel, caracteristic naþional:
«Nu uitaþi: cãrþile ne ºoptesc
secrete fãcute pentru a fi
împãrtãºite.» Interesantã este ºi
metoda prin care fondatorul paginii
ºi-a selectat colaboratorii – ºi
anume graþie îndemânãrii pe
aceºtia care au dovedit-o în solu-
þionarea de ghicitori literare. În
present Biblioblog îºi permite sã
recenzeze undeva peste o mie de
cãrþi ºi, ca orice instituþie care se
respectã, sã acorde un premiu
literar anual. Un alt exemplu este
La Lettrine, blog întemeiat în 2006
de Anne-Sophie Demonchy – o
profesoarã de literaturã – paginã
care «…înregistreazã zilnic 400 de
vizitatori; printre care chiar elevii
lui Anne-Sophie Demonchy, cãrora
aceasta le oferã o deschidere
înspre sfera literarã legatã sau nu
de programa ºcolarã în curs».

ªi dacã tot suntem prin zonã,
aº menþiona ºi douã bloguri italiene
–  Romanzieri.com – «biblioteca
pentru  o umanitate variatã»
(iertatã fie-mi traducerea barbarã
dintr-o limbã pe care o stãpânesc
prea puþin ), un foarte serios blog
de analizã ºi problematizare
literarã ºi the black blog, dedicat
mai cu seamã ficþiunii noir. În limba
germanã mi-a atras atenþia, în
pofida aglomerãrii de  rezultate de
pe litblogs.net, o paginã numitã
Das Literatur – Café sau «locul
întâlnirilor literare pe Internet – din
1996» (ºi cum trebuie sã fi arãtat
pagina pe vremea respectivã!).
Lipsitã de pretenþii, user friendly
(realmente, nu doar pentru a fi cool
ºi pentru a corespunde mediului),
o afacere atotcuprinzãtoare – de
la radio ºi audiobooks la tricouri
pentru fani, trecând bineînþeles,
cum se ºi cade, prin recenzii,
analize literare, interviuri ºi restul
comoditãþilor. Perechea ºi opusul
(pentru cã tot am ales câte douã
din fiecare pe arca noastrã de
cuvinte) acestui blog ar fi
scribbleblog, care se ocupã de
noua literaturã germanã ºi care îºi
grupeazã postãrile sub sloganul

Blog
sau

bolgie

 Suzana Lungu
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lumii». Complãcându-se într-un
pseudo – haos – deopotrivã cu
acela care guverneazã blogosfe-
ra, scribbleblog e interesat de
«cultura popularã dezorganizatã»
ºi trateazã subiecte precum
«twitteratura» aºa cum le-ar
plãcea lor sã fie tratate.

Destul însã cu litblogurile
strãine, timpul ar fi sã întoarcem
ocheanul critic ºi asupra
meleagurilor noastre virtuale
pentru un who is who mai mult sau
mai puþin obiectiv. Ce pot sã zic
despre acest subiect, cu prea
puþinã ruºine, este cã nu m-au
interesat blogurile româneºti pânã
a nu mã alãtura (nici o intenþie
publicitarã aici) familiei Wordpress.
De pe Wordpress, ca-n parabola
orbilor – oarecum inversatã – am
alunecat (graþie blogurilor unor
scriitori pe care îi stimez) spre
Blogger ºi tot astfel spre cele ale
unor reviste interesante. De ce nu
scriu despre blogurile acestor
scriitori si ale altor aspiranþi e
simplu –  în primul rând, mulþi
literaþi români sunt pragmatici pânã
în mãduva oaselor ºi îºi folosesc
paginile ca pe o curte din spate, în
care depoziteazã tot ce le dã prin
minte cã s-ar putea sã le fie de
folos mai târziu. Nu existã pornirea
aceea simplã, comunitarã, care stã
la baza unor operaþiuni ca Bookslut
sau Das Literatur-Café. Existã în
schimb bloguri personale, reþele
literare în care toatã lumea se
strãduieºte sã fie cu spirit ºi câteva
webzines, care sunt într-adevãr de
o calitate excepþionalã.

Cum am spus deja cã de
bloguri în parte nu mã voi ocupa –
fiind aceasta o întreprindere eroicã
– voi vorbi despre câteva reþele
literare ºi  vag  despre sistemul lor
de bloguri. Un prim exemplu este
Reþeaua Literarã, creatã ºi
administratã de Gelu Vlaºin cu
scopul de a «promova România
prin culturã» ºi «valorile artistice
prin intermediul schimburilor
culturale la nivel European». Un
mediu prietenos, chiar prea
prietenos în unele ocazii (se mai
întâmplã ca unii membri sã
confunde literatura cu ma-
trimonialele ºi astfel de confuzii
sunt de înþeles, cãci, dupã cum
spunea ºi Marc Darcy, poezia e

hrana sentimentelor). Reþeaua
gãzduieºte scriitori inspiraþi ºi mai
puþin inspiraþi, celebri (Stoian G.
Bogdan, Claudiu Komartin, Miruna
Vlada, Daniel Vighi, Bogdan Ghiu
etc.) ºi abia treziþi la scris, cu o
indulgenþã aproape paºoptistã.
Trecând spre proiecte ceva mai
serioase, de menþionat ar fi
ROcultura paginã (câºtigãtoare la
Webstock în 2008) a cãrei istorie
debuteazã în 2006 (odatã cu
lansarea blogului colectiv Sketche
de cãtre Andrei Ruse), trecând prin
fuziunea cu blogul Hyperliteratura
(iniþial o alternativã la «atelierele
de creaþie online», administrat de
Marius Ianuº), pânã la prezentul
parteneriat cu editura Triton.
Proiectele ROcultura au urmãrit de
la început o modernizare a
posibilitãþilor de exprimare, site-ul
gãzduind «videopoeme, mixuri
audio […], animaþii flash sau […]
slideshow-uri de imagini ºi texte de
poezie.»  În zona portalurilor
literare se disting Agonia.ro ºi
LiterNet. Primul, parte dintr-un
«portal internaþional interactiv de
literaturã» serveºte ca atelier de
prozã ºi poezie, dar ºi ca mediu
propice criticii ºi dezbaterilor
literare, încurajând – printre altele
- în descrierea-i (sã fi fost tongue
in cheek?) - o oarecare dozã de
competiþie între utilizatori: «Agonia
vine din latinã, însemnând luptã,
strãdanie, preocupare. În elinã
„agon” însemna competiþie.»
Revenind la LiterNet, acesta
gãzduieºte la rându-i apariþiile

editurii cu acelaºi nume, ateliere
literare ºi bloguri, ºtiri ºi cronici,
precum ºi o galerie foto.

Cred cã prin zona asta ar fi
decent sã mã opresc din
inventarierea saloanelor literare
virtuale, pentru a mã opri puþin la
douã webzines «cu panaº» sau,
dacã preferaþi astfel, ceva mai în
formã decât alte reviste culturale
româneºti. E vorba în primul rând
despre Tiuk! («o anarhie bu-
curoasã», cum bine o descrie
Roman Tolici), revista condusã de
Mihai ºi Alexandru Vakulovski - în
perseverentã ºi alternativã
funcþiune din 2000 – graþie unui
criteriu impecabil de selecþie care
nu afecteazã nicicum vioiciunea
paginilor, spre bucuria cititorilor de
dincoace ºi dincolo de Prut. Mai
apoi aº aminti blogul pana mea,
revistã «de l-i-t-e-r-a-t-u-r-ã»
«liberã. vie. neprofesionistã», noul
proiect al lui un Cristian, la care
mai colaboreazã Marius Ianuº  ºi
SGB, publicaþie aflatã în bune
relaþii cu Tiuk!. ªi despre care aº
mai cita doar câteva cuvinte din
Dilema Veche, ca sã n-o
concediez atât de repede pe cât
mi-ar cere-o spaþiul alocat: «...este
o revistã de generaþie ºi, cel mai
important, lucrurile demne de citit
sunt mai multe si mai atractive
decât în revistele culturale».
Acestea fiind spuse, nu îmi mai
rãmâne decât sã le urez posibililor
cititori sã parcurgã cât mai multe
bloguri de acest gen în loc sã
citeascã despre ele.
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urmã cu trei-patru ani la Cluj,
Nicolae Manolescu se întreba: la
ce bun literatura? ªi rãspundea
sec: la nimic! Anul trecut, acelaºi
critic afirma ritos cã blogurile nu
sunt literaturã; dupã cum literatura
nu este blog, aº adãuga. Fireºte,
nu tot ce se posteazã pe bloguri
este literaturã, nu tot ce zboarã pe
monitoare se degustã, sunt multe
maculaturi & banalitãþi acolo, dar
nu mai multe decât în librãrii.

În primul rând, literatura de pe
bloguri este literaturã cu o singurã
condiþie: sã fie literaturã ºi dacã n-
ar fi postatã acolo, ci pe hârtie, pe
ziduri, pe asfalt ori pe frunte. Toatã
discuþia asta resentimentarã ºi
sterilã despre literaturã ºi internet
nu mai poate provoca decât un
zâmbet ironic. Asta, fireºte, la noi.
Unde mereu a contat mai ales
forma ºi nu conþinutul. Care poate
fi diferenþa dintre un poem tipãrit
ºi unul postat pe blogul personal?
Cã e mai uºor de gãsit? Cã-l poþi
comenta liber ºi cã poetul îþi poate
rãspunde fãrã sã-ºi pãrãseascã
turnuleþul de fildeº? Într-o bunã zi,
toate romanele vor fi publicate
direct pe blog, în foileton. Diferenþa
va fi atunci în buzunarele scriitorilor
ºi ale cititorilor. Dar cel mai mult
va suferi tagma criticoºilor, fapt
care se resimte deja. Domnii critici
au dreptate sã dispreþuiascã
literatura blogosfericã; din simplul
motiv cã aceasta le anuleazã
profesia. La ce sã mai fie nevoie
de ei când un simplu blogorelnic
din Bloguþa de Vale poate sã
comenteze, pe viu, literatura sau
nonliteratura cutãrui blog. În
parantezã fie scris, meseria de
critic literar mi s-a pãrut
întotdeauna similarã cu cea de
dirijor: aproape cu totul în plus,
aproape cu totul ingratã. Când în
sfârºit se va înþelege cã literatura
trebuie (mai întâi) cititã, plãcutã
sau displãcutã, ºi nu criticatã,
“rândurile” vor avea sau nu valoare
esteticã numai dacã vor fi parcurse
sau nu de cei cãrora li se
adreseazã, de cei cãrora conþinutul
respectiv li se potriveºte ca o
mãnuºã pe ochi. În fond, un text
este literaturã dacã provoacã o
întâlnire fericitã, dacã determinã
ceva foarte asemãnãtor cu
îndrãgostirea; încã nu ºtim dacã

textul se îndrãgosteºte de noi sau
doar invers, însã faptul cã e tipãrit
sau aruncat în cyberspaþiul infinit
are cea mai micã importanþã, cea
inexistentã.

Criticul literar nu poate suporta
popularitatea blogurilor pentru cã
se simte frustrat în numele
suportului clasic, în numele hârtiei
ºi al papirusului. Dar în aceastã
privinþã existã o singurã certitudine:
literaturã bunã va fi mereu,
literaturã proastã va fi mereu mai
multã, ºi pe bloguri, ºi pe hârtie, ºi
pe ziduri, ºi pe frunte. Pentru a
continua metafora literaturã-
muzicã, prima trebuie interpretatã,
id est executatã de fiecare în parte,
cum îi place lui, fãrã prea multe
(contra)indicaþii. Literatura trebuie
sã fie ca muzica de camerã, nimic
mai mult, adicã deja prea mult. Sã
stai pe fotoliu, cu laptopul în braþe,
lângã ºemineu dacã-l ai, sã
rãsfoieºti în liniºte blogurile, în
cãutare de literaturã bunã (care sã-
þi placã þie, care sã fie punctum
pentru tine, care sã te incite /
distreze / înduioºeze pe tine, care
sã te doarã ºi sã te obsedeze pe
tine). Restul e plãcerea celorlalþi.
La fel de “bunã” ca ºi a ta.

Într-o bunã zi, nu se vor mai
tipãri nici mãcar puþinele reviste
literare în care se publicã eseuri
despre literatura de pe bloguri.

Ecologiºtii vor fi câºtigat o luptã
grea, mult prelungitã. Dar
sindromul e unul acut ºi nu suportã
nuanþe. Trãim într-o epocã
postevolutivã. Nu mai sunt posibile
salturi, evoluþii de stil, apariþii de noi
curente literare. ‘Progresul’ s-a
mutat în zona suportului, a tehnicii,
a nonesenþialului. Trecerea de la
hârtie la spaþiul virtual e,
bineînþeles, corespondentul
postmodern al revoluþiei lui
Gutenberg, însã miºcarea apare
mai mult ca o replicã la stagnarea
calitativã. Apoi, tot într-o bunã zi,
nu vor mai exista nici mãcar
biblioteci. Totul va fi teleportat în
zona virtualã. Vor apãrea bloguri
ale tuturor scriitorilor – vii sau mai
puþin vii, prezenþi într-un canon
colectiv – operele complete vor
împânzi internetul, comentariile
cititorilor se vor înlãnþui peste
noapte, vom avea cluburi de
lecturã online, pe blogroll-ul fiecãrui
prozator vor apãrea blogurile
prozatorilor ºi poeþilor care l-au
influenþat (ºi pe care i-a influenþat),
pe blogroll-ul poeþilor va trona linkul
cãtre propriul blog, va fi totul
hiperoperaþionalizat. Vivat epoca
simulãrii totale! Mitul unei literaturi
anacronice, la care numai
heptagenarii mai þin cu dinþii, va fi
distrus.

Dragã scriitorule, de ce sã-þi
arunci arginþii pe volume luxoase,
catifelate, pieloase, pe hârtie de 19
carate, când printr-un simplu clic
frontispiciul blogului tãu se poate
alege cu o texturã “mai catifelatã
decât un ºarpe” (ca sã folosesc
expresia unui poet coleg)? Oricum,
astea sunt mofturi. Îmi aduc aminte
de acei profesori de la Litere din
amintirile mamei, la examenul
cãrora prima întrebare suna cam
aºa: cum aratã coperta volumului
cutare? Dacã nu ºtiai, te frigeai.
Însemna cã n-ai citit: ne vedem în
toamnã la reexaminare! Dar
într-o bunã ºi melancolicã toamnã,
vor fi dispãrut toate copertele ºi
coperþile. Pe bloguri aºa ceva n-
are sens. Acestea pun în discuþie
tocmai falsa problemã a
consistenþei Cãrþii – cu “C” mai
mare decât majuscula, dacã s-ar
putea. Pentru cã minunata
senzaþie produsã când îi
mângâiem foile, mirosul acela de
floare presatã, ºi mai ales

Laurenþiu  Malomfãlean
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îi asigurã cãrþii ceva ce s-ar putea
numi viaþã. Totodatã, bibliotecile
personale funcþioneazã de multe
ori (doar) ca etalaj al rangului
social: am o bibliotecã mare,
numai cotoare, pare sã scrie pe
fruntea multor intelectuali de
carton; când o bibliotecã poate
încãpea pe un singur CD… Sau
pe un singur blog. În fond, acesta
nu se mulþumeºte cu viaþa
trecãtoare a cãrþilor, ºi o
transformã nonºalant în eternitate.
Ca ºi conturile de pe Facebook,
blogurile pot rãmâne pentru
totdeauna acolo, fiind ele însele o
formã de artã, potenþial spectralã,
dupã modelul fotografiei (cu care
sunt împânzite, de-altfel).

Vreau sã cred cã blogul de
scriitor a devenit o modã naturalã.
Cã nu mai reprezintã nimic
“artificial”, “anormal’, “avangardist”,
“aiurea”, “neserios”. Deja se poate
observa cã dialogul dintre cele
douã formate de scriiturã, cel clasic
ºi cel internautico-blogosferic, a
devenit uzual. Pe bloguri apar
inclusiv recenzii ºi cronici ale
volumelor tipãrite, iar în reviste
sunt acceptate comentarii blo-
guistice. Dovadã prezentul text.
Apoi, despre literatura de pe
bloguri se scrie la fel de bine pe
bloguri sau pe hârtie, pe ziduri, pe
asfalt ori pe frunte. Oricum, când
voi avea ºi eu, ca tot omul, blog
(dupã formula (www.)numele/
pseudonimul/titlulcartii.(wordpress./
blogspot./...)ro/com), voi posta ca
mesaj de bun venit acest eseu.
Cert e cã “Scriitorii invaþã, în timp,
ce este acela un feed ºi de ce e
bine sã ai abonati, ce înseamna
Twitter, Facebook, cum stã treaba
cu link-urile, cu autopromovarea,
cu blogurile active ºi tot aºa. În ei,
cel puþin, cred. ªi m-ar bucura ca
ºi publicul de carte s-o facã ºi sã-i
susþinã. Pentru cã pânã la urmã
despre ei este vorba. Noi citim idei
(cã-s cãrþi, cã-s bloguri…) ºi nu edi-
turi.” (spune Andrei Ruse, printre
altele ºi blogger adiacritic).
Întrebarea e alta. Creºte numãrul
de cititori odatã cu boom-ul
blogosferic? Nu prea cred…

Mai departe, câteva exemple.
Dupã cum voi arãta, literatura de
pe bloguri depãºeºte intenþiile ºi
posibilitãþile celei tipãrite. De la

poeme la variante de poeme (cu
toate cã, personal, prefer sã
distrug orice bruion, cum proceda
Nichita Stãnescu, râzându-ºi în
barbã de geneticienii literari,
trebuie sã dau exemplul
avantextelor poetice ale Ruxandrei
Cesereanu, postate pe blogul
personal; aºa ceva nu s-ar putea
concepe într-un sistem clasic;
mãrind scara, într-o bunã zi vom
gãsi pe bloguri nu doar capitole de
roman, ci întregi ateliere, în funcþie
de dorinþa ºi de curajul autorilor);
apoi, de la criticã literarã dupã
principiul împuºc ambii iepuri dintr-
o singurã loviturã (cronicile lui
Daniel Cristea-Enache, copy-
paste-ate din revistele culturale pe
blog), trecând prin efuziunile critice
ale Teroristei încã SCN
(prescurtarea de la subiect critic
neidentificat), pânã la simple glose
ºi meditaþii pe baza unor citate,
care declanºeazã adevãrate
brainstorminguri. Ajunºi în acest
punct, al jurnalului de lecturã
comun, sã nu uitãm de raportul
dintre jurnal ºi blog, asemãnãtor
cu cel dintre clavecin ºi pian, ca
sã continui comparaþia cu sfera
muzicii. Am mai spus undeva cã
blogul înlocuieºte jurnalul, fie el de
lecturã, de vise sau doar intim.
Acesta nu mai poate fi privat, el
trebuie sã devinã public, adicã în
sfârºit la vedere ºi la zi! Un caz
imposibil în sistemul tipografic este
ceea ce voi numi blogul fãrã

strãmoº, dedicat unui volum –
tipãrit, ce-i drept, însã vine ziua,
bunã, când volumul ºi virtualul sãu
jurnal de receptare vor împãrþi
spaþiul aceluiaºi blog; ºi aici, poeþii
sunt primii (Claudiu Komartin,
Marius Conkan sau Stoian G.
Bogdan).

Pentru final, câteva cuvinte
despre spinoasa relaþie scriitor-
cititor. Pe blog, aceasta e mult mai
strânsã, mai bine spus existã.
Posibilitatea de-a conversa cu
autorii preferaþi îl transformã pe
lector în prieten; faptul cã
parcurgem aproape zilnic un
anumit blog instituie o conexiune
cu totul specialã. Dacã pe vremuri
umpleam cu notiþe marginile
paginilor, acum înseºi comentariile
noastre pot ajunge literaturã.
Scriitorul poate fi sigur cã mãcar o
mânã de oameni îl citeºte, iar
amicii sãi întru lecturã & blogging
au mânã liberã în a-ºi aprecia
favoriþii. Multe bloguri au devenit
adevãrate fancluburi, însã, repet,
numãrul de cititori e cam acelaºi.
El nu poate creºte. ªi poate nici
nu trebuie sã creascã. Dar asta e
cu totul altã discuþie.

Blogurile sunt ca drogurile.
Criticii le-ar interzice pe motiv cã
prejudiciazã talentul tinerilor scriitori.
Dar blogurile tocmai asta sunt:
magazine virtuale de vise. Totul e
gratis acolo. Dacã literatura chiar
nu e bunã la nimic, vorba domnului
Manolescu, de ce s-o mai plãtim?
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oameni, fie cã au de-a face cu
sfera culturalã, fie cã nu, îºi
construiesc bloguri, mizând pe
posibilitatea întreþinerii mai multor
legãturi, câºtigând timp, cã tot ne
aflãm în lumea vitezei, ºi putând
cunoaºte activitatea zilnicã ori
sãptãmânalã pe care prietenii, sau
oamenii de care sunt interesaþi, o
presteazã. Rezumându-ne la sfera
oamenilor de culturã însã, care-ºi
construiesc astfel de forme, am
putea presupune cã miza lor
majorã este aceea de a-l recupera
pe omul cititor (cel cotidian), cel
care a demisionat din regatul
cãrþilor, gãsind un alt soi de
delectare care-i oferã mai multe
posibilitãþi de cunoaºtere ºi, în
acelaºi timp, strãbaterea simultanã
a mai multor lumi. Aceastã
recuperare nu este posibilã însã
prin negarea acutã a fenomenului
virtual, prin a spune cã universul
Internet îndobitoceºte, ci aceastã
acþiune se poate face doar prin
infiltrarea culturii în spaþiul acestei
lumi, prin remomirea cititorului de
odinioarã, chiar dacã printr-o altã
manierã. Cu alte cuvinte, e mai
uºor sã accepþi un fenomen decât
sã-l combaþi, stârnind aug-
mentarea revoltei, în cazul de faþã
revolta fiind cea a cititorului care
se poate rupe total de modul clasic
de a interacþiona cu sfera culturalã.

Astfel, literatura a decis sã
invadeze câmpul virtual pentru a
nu pierde publicul care, din ce în
ce mai mult, mizeazã pe
importanþa tehnologiei. De aceea,
þinând cont de aceastã militare a
oamenilor de culturã, a numi
blogurile aliteraturã sau aculturã
înseamnã fie a vorbi în
necunoºtinþã de cauzã, privind
blogosfera, dar ºi lumea virtualã în
general, din confortabila poziþie a
ºezutului tolãnit pe care-l oferã un
divan, fie a vorbi din spatele unei
blogofobii care, în mod automat,
împarte etichete negative, mizând
pe distrugerea elementului care
provoacã teama, element de ce-
le mai multe ori privit precum un
intrus. Desigur cã nu toate blo-
gurile prezintã iz sau chiar
materie literarã, însã, cu
certitudine, ele au fost create
precum modalitate de ma-
nifestarea a artisticitãþii ºi a

ludicului fiinþei umane. Astfel,
accesarea unui blog va presupune
intrarea în câmpul unui joc, în sfera
artei unui individ, ceea ce va
presupune respectarea unor
reguli, care diferã în funcþie de
autorul blogului. Regula de bazã,
comunã tuturor blogurilor, este
creaþia, fie cã este vorba de creaþia
literarã, fie nu.

În mod cert, aºa cum se
întâmplã de obicei la contactul cu
structurile solide, bine consolidate,
cu puseul inovator ºi cu formele
nãscute din fluiditatea inovaþiei,
comentatorii se scindeazã în douã
mari ºi generale despãrþãminte:
cei contra ºi cei pro fenomenul în
cauzã. Astfel, cei care se opun
tehnologiei ºi a acestui nou mod
de a face literaturã, pornesc de la
premiza cã lumea virtualã conduce
spre dispariþia cãrþilor, a emoþiei pe
care cititorul o poate dobândi
numai exclusiv prin contact direct
cu cartea, cu opera, cã lumea
virtualã conduce spre distrugerea
cititorului clasic, distrugere care va
condamna lumea la cretinism ºi
încremenire a evoluþiei intelec-
tuale. Or, aceastã categorie este
cea care suferã de blogofobie, este
categoria culturalã care considerã
cã a accepta pozitivismul ºi
facilitatea, pe care lumea virtualã
le oferã, înseamnã a face un pas

în plus spre dispariþia literaturii.
Perspectiva ostilã, pe care aceastã
categorie o adoptã, este una a
uniperspectivismului însã, întrucât
literatura, în opinia acestei
categorii, este literaturã numai
atunci când este postatã pe
suportul de hârtie, cu care cititorul
poate fuziona în mod direct. Altfel,
dacã literatura îºi schimbã suportul
sub care este revelatã cititorului,
ea înceteazã sã mai fie literaturã.
Desigur cã acest mod de a privi
lucrurile este unul eronat, întrucât
literatura nu înceteazã sã fie
literaturã nici atunci când este
scrijelitã pe cãni, trunchiuri de
copac, frunze ori ziduri. Ea nu
înceteazã sã mai fie literaturã doar
pentru cã ºi-a schimbat suportul,
forma sub care este fãcutã publicã
cititorilor, întrucât ea continuã sã
transmitã esenþa care poate fi
perceputã, gânditã ºi rãzgânditã,
apoi transmisã. De aici tragem
concluzia cã aceia care se opun
modului nou de a face literaturã,
se opun de fapt suportului virtual
pe care aceasta este scrisã, de
unde rezultã cã literatura este
validã, în opinia lor, doar atunci
când este înseriatã în file, pagini,
cãrþi.

Categoria oamenilor de culturã
care adoptã poziþia în favoarea
fenomenului blogosferã este cea
care nu este deranjatã de suportul
nou prin care literatura se
reveleazã, considerând cã acest
nou tip de culturalizare a populaþiei
oferã uºurãtatea intrãrii în contact
cu mai multe texte, texte care sunt
accesibile oricui doreºte sã guste
din strachina virtualã de culturã pe
care creatorii o propun. Desigur cã
relaþia autor-receptor se modificã
în lumea blogosferei literare,
întrucât autorul devine mult mai
apropiat de cititorii sãi, putând
purta discuþii pe marginea textelor
postate. Dacã un scriitor cu prizã
la public se cunoaºte dupã
numãrul de cãrþi vândute, în lumea
blogosferei literare scriitorul
îndrãgit de cititori este cunoscut în
funcþie de numãrul accesãrilor
blogului sãu. Aceasta, în mod cert,
nu înseamnã cã literatura este
neapãrat una de calitate.

Pe de-o parte, literatura
blogurilor oferã aceeaºi posibilitate
de reflecþie pe care literatura cãrþilor

Laurenþiu  Malomfãlean Cãlina Bora
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blogurilor nu doreºte sã recunoascã
acest lucru. Astfel, blogofobia de
care suferã închipuit aceastã
categorie culturalã este una
nejustificatã, din moment ce
ambele modalitãþi de a scrie
literaturã militeazã pentru aceleaºi
scopuri, ele putând coexista sau
chiar interacþiona prin simbiozã.
Desigur cã majoritatea scriitorilor nu
va renunþa la a-ºi scrie textele pe
hârtie, doar pentru cã, sã zicem,
tehnologia impune un nou tip de
suport care poate reprezenta un
trend, un mod monden de a fi.
Deoarece pentru mulþi dintre
scriitori, chiar ºi pentru cei care ºi-
au construit bloguri, fila de hârtie,
fiind palpabilã, intrând în contact
direct cu ei, rãmâne un spaþiu
propice de manifestare a activitãþii
literare, ea presupunând flexi-
bilitate, organizarea spaþiului din
interior dupã bunul plac, prin
trasarea de sãgeþi, notiþe, corecturi
etc. A scrie pe hârtie continuã sã
însemne a inhala aburii cernelii ºi a
simþi porii filei precum un trup, un
trup pe care îl modeleazã artistul
literar cu mâinile proprii, cu res-
piraþia lui, cu privirea. Astfel, ma-
nuscrisele pot deveni tablouri în
toatã regula, în vreme ce fila
virtualã, presupunând auto-
matizarea, stricta organizare a
cuvintelor, creeazã niºte constructe
mate ce nu transmit viaþa pe care
un manuscris o transmite,
impunând, de asemenea, ºi o
oarecare distanþã între autor-text ºi
text-receptor, totul funcþionând pe
baza contactului vizual pe care
componenþii acestei ecuaþii o
impun. Chiar ºi în acest fel literatura
blogurilor rãmâne literaturã, fie cã
blogul este accesat într-un
procentaj major, fie cã nu. De fapt,
acelaºi lucru se întâmplã ºi cu
cãrþile. Ele nu înceteazã sã fie
literaturã doar pentru cã tirajul a fost
mic sau publicul nu le-a gustat.

Pe de altã parte, blogosfera
însumeazã o serie de setãri, ea
conþinându-ºi propria librãrie,
bibliotecã, anticariat, toate fiind
accesibile cititorului care alege sã
se plimbe în lumea virtualã.
Funcþia de anticariat virtual este
similarã cu cea a unui anticariat
clasic, ceea ce diferã fiind doar
modul de repromovare a unor

texte. În sensul în care, în vreme
ce anticariatul clasic propune un
soi de interacþiune umanã directã,
între anticar ºi cumpãrãtor, cel
virtual este unul automat ºi indirect
precum este ºi modul de
organizare a materialului literar pe
pagina virtualã. Însã ambele forme
de anticariat, chiar dacã una
pãstreazã în încãpere mirosul de
carte veche, iar cealaltã
amputeazã celelalte simþuri care
nu converg cu privirea, au precum
trunchi comun, metaforic vorbind,
funcþionalitatea de rect, în mãsura
în care ele reprezintã locul unde
se decide ceea ce se poate pãstra
ori ceea ce trebuie eliminat. Lucrul
cel mai interesant pe care
blogosfera îl oferã este acela cã

autorul de texte, creator fiind
devine ºi vânzãtor în propria-i
librãrie ºi bibliotecar ºi anticar,
teoretic vorbind, aceste trei funcþii
fiind ocupate în lumea realã de
persoane diferite.

Litreatura fãcutã pe suportul
clasic nu va dispãrea, cel puþin într-
un viitor apropiat. Dar oamenii de
culturã vor trebui sã înþeleagã
faptul cã suportul pe care literatura
se va face în viitor va trebui sã
semene cu timpul accelerat, ºi
scelerat uneori, pe care epoca în
care ne manifestãm îl propune.
Suportul pe care literatura este
postatã va trebui sã semene cu
evoluþia, cu fuga continuã a
oamenilor spre nicãieri.
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despre literatura româneascã de
pe blog-uri, ºi gândindu-mã la cum
aº putea sintetiza aceastã zonã de
activitate (mai mult sau mai puþin
literarã) cât mai bine cu putinþã,
fãrã sã exemplific sau sã fac vreo
analizã – întrucât îmi doresc sã nu
fiu nici selectiv, nici injust – mi-am
amintit de pãrerile lui Nicolae
Manolescu despre blog-uri pe care
ºi le expunea acum un an de zile
la Târgu Mureº cu ocazia (sper sã-
mi amintesc corect) lansãrii
volumului Istoria criticã a literaturii
române. Manolescu spunea cã
blog-urile ar putea deveni literaturã
dacã ar fi monitorizate ºi dacã ar
apãrea critici pentru o astfel de
literaturã, lucru suficient de
neputincios ºi irealizabil, cu atât
mai mult cu cât bloggerii se
comportã ca un club exclusivist
care nu scriu pentru nimeni ºi nu
se adreseazã nimãnui, ci dau
impresia cã doresc sã fie lãsaþi în
sfera lor, replicând cã n-au nevoie
de criticã în momentul când ea
apare. „Literatura existã doar în
momentul în care se scrie despre
ea. Fãrã criticã nu avem nicio
literaturã”, mai adãuga Nicolae
Manolescu. Am avut impresia la
momentul respectiv cã pãrerea
dânsului nu are o þintã exactã ºi
cã este nefondatã din numeroase
puncte de vedere. Cel mai probabil
aceste opinii vizau site-urile literare
(prea puþine existente la noi,
limitate ideatic ºi tehnic) atât de
exotice prin diversitatea membrilor
activi cuprinºi care, în majoritatea
cazurilor, debordeazã de atitudini
arogante ºi independente, de un
sentiment al valorii de sine exa-
gerat º.a., cãrora le-ar fi prins bine
intervenþia (neapãrat chirurgicalã)
a unor critici formaþi; desigur,
aceastã idee este utopicã din start.
Existã un numãr restrâns al celor
care, exersând scrisul pe aceste
site-uri, vor publica diverse volume
– etapã care le va conferi fie
calitate ºi apreciere, fie opusul, sau
chiar tãcerea.

Blog-urile literare de la noi, fie
ele de autor, anonime, sub
pseudonim, sau colective se
bucurã de prea puþinã experienþã,
(re)cunoaºtere, vitalitate, inovare,
interactivitate ºi, în final, de un
public interdependent. Cu riscul

de-a fi penibil, cred cã nu peste
mult timp vom privi blog-urile ca
pe ceva atât de obiºnuit, de
normal, încât ni se vor pãrea chiar
necesare, aºa cum a fost cazul e-
mail-ului (sau a oricãrui mijloc de
comunicare ºi interacþionare cu un
anume celãlalt sau cu un oarecare
public): inutil la început, obligatoriu
dupã o perioadã.

Situaþia culantã a unei categorii
literare de blog-uri (ºi proiecte) este
aceea a platformelor colective de
cititori/consumatori de literaturã
care scriu despre aceasta – fãrã
sã facã literaturã – într-o manierã
personalã, impresionistã, având ca
rezultat libera exprimare a celui
care o face, interacþiunea cu
anumiþi comentatori sau cititori
printr-un schimb de pãreri ºi, în
final, a recomandãrii unor cãrþi sau
autori. Aleg numai un nume care
a realizat suficiente lucruri frumoa-
se pe segmentul lui activitate,
pentru a nu generaliza excesiv:
bookblog.ro. Blog-ul respectiv a
împlinit patru ani de existenþã ºi-a
pornit cu intenþia de-a fi cel mai
important site despre cãrþi ºi
lecturã din internetul românesc,
cuprinde câteva persoane care
publicã (pseudo-)recenzii aproape
zilnic, într-un mod liber, personal,
detaºat de orice formalitate sau
rigoare, ºi-a creat un segment de

public (în special strict cititorii de
literaturã, care nu publicã în
genere, ci doar interacþioneazã prin
comentarii schimbând diverse
pãreri despre cãrþi). Blog-ul acesta
se poate mândri cu peste trei mii
de abonaþi, cu un trafic de invidiat,
cu felurite concursuri pe care le
organizeazã ºi cu alte douã
proiecte de amploare: schimb de
cãrþi ºi booktalks (dupã modelele
altor þãri). Desigur, un om al literelor
format deja, sau un erudit, nu are
beneficii semnificative urmãrind
astfel de blog-uri colective; asupra
acestora efectul poate fi, eventual,
acela de informare asupra unor
cãrþi recent apãrute. În schimb,
publicul dorit de cãtre aceste
platforme se adreseazã în general
profilului unui bookaholic, un public
consumator de literaturã cãruia îi
lipsesc uneori chiar criteriile
importante de selecþie pentru
lecturã sau pentru achiziþionarea
cãrþilor ºi care de multe ori are
nevoie numai de un subiect
romanesc captivant pentru a cãuta
ºi citi titlul respectiv; în acest caz,
blog-urile colective de acest tip
încearcã sã orienteze publicul, sã
facã recomandãri, sã schimbe
pãreri, etc. Importante sunt
cantitatea ºi extazul oferite, nu
calitatea, iar aceastã afirmaþie o
sprijin foarte simplu: postãrile
despre volumele de poezie sau/ºi
despre autorii de poezie sunt
(aproape) inexistente, or un cititor
necunoscãtor de poezie
(universalã, nu doar românã) nu
este nici pe departe un cititor.

Îmbinarea dintre blog, „new
media” ºi literaturã se face ca-n
situaþia unui roman: când
fragmentele/componentele se
unesc ºi se succed armonios,
vorbim despre o reuºitã. Literaturã
pe blog existã mai puþinã, dar
predominã trimiterile culturale,
livreºti, º.a. Blog-ul unui autor de
literaturã se diferenþiazã imediat de
propensiunea flecarã a unui
blogger comentator de literaturã,
întrucât materialele celui din urmã
se hrãnesc dintr-o inspiraþie
efemerã, pe când postãrile celui
dintâi inspirã ºi expirã literaturã,
comentarii în general ºi tot soiul
de conexiuni, lucruri care nu-ºi
gãsesc rostul în vreo carte sau
articol. Totuºi, amândoi ascund

Laurenþiu  Malomfãlean Raul Huluban
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public ºi de feedback, fie acesta pur
laudativ, critic, etc. Cazul blog-ului
de autor e cel mai lesne de înþeles.
Acesta ajutã, susþine ºi rotunjeºte
imaginea publicã a unui autor, cu
atât mai mult cu cât sunt atraºi
diverºi oameni ce devin din
cunoscãtorii autorului respectiv,
uºor-uºor, fanii lui prin
interacþionarea avutã cu acesta.
Deloc greu de priceput motivele ºi
intenþiile unui autor care încearcã
sã-ºi însuºeascã ipostaza de
blogger, folosindu-se de spaþiul
virtual pentru a fi ubicuu în sectorul
literar; acestuia îi este la îndemânã
sã facã publice unele dintre textele
pe care le are în lucru ºi pe
marginea cãrora poate primi reacþii
din tabãra celor interesaþi, poate
convoca o mulþime de oameni în
cazul unei lansãri, lecturi publice,
ºi multe altele. Unii autori-bloggeri
înþeleg în mici dozaje avantajele
unui astfel de spaþiu virtual, postând
consecutiv fragmente din romane
în curs de apariþie, sau tot soiul de
materiale – de la articole, recenzii,
pânã la texte poetice –, modalitate
cât se poate de anostã ºi imaturã
de a avea un spaþiu care-þi
reprezintã numele ºi de a nu-l folosi
cât mai avantajos ºi inovativ. Exista
nu demult o modã, ºi încã nu dã
semne c-ar fi dispãrut, aceea de a-
i crea un blog dupã ce ai publicat o
carte, iar postare dupã postare nu
se întâmpla altceva decât ca
respectivii în cauzã sã scoatã în
vãzul tuturor fragmente dupã
fragmente ºi poezii dupã poezii din
volumul în cauzã, având impresia
cã fie vor avea parte de-o mai bunã
vânzare a cãrþii, fie vor cuceri un
nou segment de public. Desigur,
existã ºi blog-uri de autor foarte bine
întreþinute, atât tematic cât ºi tehnic,
actualizate periodic, unde pot fi
gãsite tot soiul de texte, de la cele
de sertar ale autorului, la anunþurile
unor evenimente culturale,
traduceri, proiecte desfãºurate sub
privirile tuturor, ºi multe comentarii
livreºti, devenind în timp un colþ de
presã care filtreazã ºi comenteazã
tot ce e mai interesant pe tãrâmul
literaturii. Probabil cã stârnesc
interesul ºi curiozitatea blog-urile a
cãror identitate e mascatã, a cãror
autor e cunoscut mai mult sau mai
puþin, sau deloc. Ele sunt cele care

manifestã o predilecþie mai mare
înspre asimiliarea ºi receptarea
diferitelor evenimente din zona
literarã ºi le transpun în maniere cu
totul captivante. Ludicul se gãseºte
la el acasã ºi textele sunt detaºate
de orice fel de tensiuni, orgolii, când
se vorbeºte despre autori sau cãrþi.
Aceasta pare sã fie cea mai bunã
laturã a lor, aceea cã autorul blog-
ului e mai mult interesat de-a fi
sincer ºi polivalent în înclinaþia
neobositã pe care o are pentru
scris.

În definitv, te poþi bucura de
experienþe interesante dacã eºti
vizitatorul obiºnuit, periodic, ori
sporadic al blog-urilor literare, unde
gãseºti fie fragmente din romane
publicate deja sau în curs de

apariþie, fie discuþii sau polemici
literare, atunci când realizezi
motivele pentru care eºti într-o
oarecare mãsurã consumatorul
acestor colþuri, de ce nu, intime,
ale autorilor al cãror numãr
continuã sã fie în creºtere. Oricare
ar fi raþiunile pentru care te afli în
vizitã în aceste spaþii, mai mult ca
sigur pe viitor numãrul blog-urilor
literare va creºte, ajungându-se
chiar la plãcerea lecturii. Blogurile
vor fi citite ºi pentru a se þine ritmul
cu noutãþile autorilor de literaturã,
întrucât ele nu mai reprezintã o
curiozitate sau un lucru excentric,
ci sunt spaþii unde virtuþile artistice
ale scriitorilor continuã sã fie
inovatoare ºi sã se dezvãluie fãrã
pudoare.
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Laurenþiu  Malomfãlean Isidora Ora

Mã uitam în ochii monitorului
ºi îi spuneam: acum o sã te ºterg
de praf ca pe globul de cristal ºi
numai ce-mi voi plimba peste tine
pãmãtuful magic ºi pe faþa ta vor
ºi apãrea lãmpile lui Aladin, pe
care va trebui, de asemenea, sã
le ºterg de praf ºi apoi vor apãrea
duhurile lor, care chiar din praf or
fi fiind fãcute, pânã se va limpezi
totul. Dar n-am apucat sã-i zic
bine cã au ºi apãrut lumile, cu
drumeaguri formate din scrisuri
lunguieþe sau încolãcite, ieºind
dintre cortine sau zãpezi, fãcând
giumbuºlucuri de bâlci sau
mânuind pãpuºi din litere, sco-
þând de sub pãlãrii ºugubeþe
sau de sub pãturi în ascunziºul
cãrora se citeºte cu lanterna, lumi
albe ºi fluide, prin care se merge
pe vârfuri, sau labirinturi în-
tunecoase, cu ariadne wireless ºi
dominotauri în do minor care fac
dominouri de vise ºi scrise.

Cãlãtoriile în lumea blogurilor
cu scris fermecat – scris care te
gãzduieºte în castele de cuvinte
sau pãduri de sensuri ne-
cutreierate – pot fi pe cât de
fascinante, pe atât de ameþitoa-
re. Aºa cã hãrþile minuscule ºi
bileþelele tainice, prinse la picior
de porumbel, sunt de mare folos
pentru cei care vor sã ajungã pe
blogurile unde scrisul te strecoarã
subtil sub joben de magician ori
sub pelerine care fac invizibilã
lumea modelor ºi convenþiilor.

Astfel cã din aceste bileþele de
scamator, îl vom extrage mai întâi,
pe cel al cuvântarelor nãzdrãvane,
bileþel pe care scrie MascaRade ºi
care duce exact la blogul http://e-
oli.blogspot.com/. Aici ni se ghiceºte
în nostalghioc, ni se dezvãluie cum
cutia Pandorei e o cutie neagrã, iar
cuvintele sunt “organe bolnave de
sunete rupte / din trunchiul limbilor-
game”. Autoarea blogului, oferã
“câte-o mascã fiecãrui gurã-cascã”,
descoase cuvintele, le coase pe
dos, despoaie ºi visele de pe somn
ºi le lasã sã atârne în gol sau le
cârpeºte la loc de nu se vãd decât
prin ochi de cititor miop, cãlare pe
iepure ºchiop: “visele-scripeþii nopþii
/ dezleagã / trupuri grele de somn /
ochii – frânghii realitãþii / te’au ros /
te vãd / ciclop”, sau de cititor
somnoros, nici cãlare nici pe jos
“cuvântul / vizuina hienei în burta

balenei couche-couche pe oase de
chefal adulmeca albul / spinteca
noaptea / povestea falsul somn al
regelui encefal”. Despre personaje
precum Decupata Coup-de-foudre
zisã Fedra, despre Cenuº’aleasa,
Aºchiuþã care nu sare departe de
Pãdureanca, despre Prohabharata
sau despre lumile nanocturne
precum Azbestchizdan, Iluzitania,
Eve’rest in peace, puteþi afla mult
mai multe pe blog, iar în dialogul
cu nãscocitoarea, veþi intra fix ca în
lumea oglinzilor ondulate, conve-
xe, concave, sparte, retrovizoare
sau rotitoare. Am mai rãmâne, dar
trebuie sã extragem urmãtorul
bileþel.

Încã de pe frontispiciu poþi sã-
þi faci o impresie despre
incredibilele puteri cu care
urmeazã sã intri în dialog: “Dacã
aº vrea, aº putea face tot ce
vreau. Dar nu vreau”. Pe http://
alexmoldovan.wordpress.com/,
veþi afla tot ce vreþi “despre cine
începe lucrurile ºi cine le terminã”,
“despre oamenii care se strâmbã
la noi”, “despre aceste picioare
minunate ºi ºosetele lor
zburãtoare”, “despre vise sinistre”,
“despre apa de ploaie”, “despre
fotbal ºi diavol”, “despre piticii de
grãdinã”, dar mai ales “despre ºtiþi
voi ce”. ªtiþi? Dacã nu ºtiþi, nici nu
veþi afla. În schimb veþi fi convinºi

cã ºtiþi ºi veþi putea vorbi în falsã
cunoºtinþã de cauzã; oricum cauza
adevãratã ºi ultimã e încã
necunoscutã! Veþi fi gãzduiþi printre
scamatoriile scrisului ºi apoi poftiþi
sã participaþi la numerele de
iluzionism literar, la casting pentru
piesa de teatru al cãrei unic
personaj e autorul de negãsit, la
exerciþii de grafomanie ºi umor
ieftin sau la întreceri de dat sfaturi
ºi verdicte. Discipolii lui Alex spun
despre el cã e un ghid cât se poate
de spiritual, care îºi povesteºte
nemaivãzutele experienþe
personale cu o simplitate uluitoare:
“Nu eu încep lucruri pe care nu le
termin. Alþii încep lucruri pe care
nu le termin”. Cãutãrile sunt
povestite pas cu pas, fãrã aroganta
anticipare a marilor descoperiri:
“Credincioºi axiomei potrivit cãreia
funcþia decurge din formã, am
comandat 40.000 de pãturi din pãr
de cãmilã. Avem, aºadar, forma.
Acum aºteptãm plini de curiozitate
sã vedem care le-o fi funcþia”. Iar
dureroasele eºecuri întâlnite în
drumul spre cunoaºtere, sunt
recunoscute cu aceeaºi francheþe:
“O femeie splendidã vine la mine,
mã priveºte în ochi ºi-mi spune:
vreau sã fac dragoste cu tine. Fã,
îi spun. Face. Pleacã. Ce-am
învãþat noi de aici? Absolut nimic”.
Din pãcate, fãrã sã vizitaþi adresa
scrisã pe bileþel, nici cã veþi putea
afla mai multe. În schimb, acolo
veþi putea cunoaºte pârºul – “un
prieten bun ºi credincios pe care
doreºti sã-l ai aproape” ºi motanul
vorbitor de limbi strãine; veþi afla
mai multe despre auto-manipulare
ºi auto-narcisisim, despre
emigrãrile literare postume, despre
piticul Miticã ºi miticul Piticã, ºi mai
cu seamã, despre ce este vorba
atunci când este.

Dacã pânã acum am avut
bileþele pentru cercetaºi, acum
urmeazã ce le  pent ru  v isã-
tori. Începem încetiºor cu visele
mic i ,  desp re  P i s i câ i ne  º i
Broscoporc, despre Licorniþã,
Nietzschuleþ ºi BauBaul
vãicãreþ, din blogul-bebeluº
http://sebastianinvis.unspe.com/:
“Sebastian în vis e un model
performant, upgradat, de bebeluº.
Pe cortexul lucios, toate
informaþiile lumii le dã pe derdeluº;
dupã care, distrate ºi frãgezite,
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creierului ºi le înghite. Prin
transparenþa chihlimbarie, se vede
fiecare informaþie, încã vie,
palpitând în stomacul neuronal.”
Aici se cãlãtoreºte pe covoraºe
fermecate, pe aripi de fluturcal pe
mini-behemot ºi pe elefantul de
Siam, în gondole demi-kitsch sau
pe spinãri de licurici.

La urmãtorul popas, întâlniþi
scrise mesmee despre vechi ºi
cãzute curcubee, dar ºi despre
curcubeele care “nu se pot naºte
decât cu iederã la gât / cu ºira
spinãrii spiralatã de atâta
folosinþã”; vise despre poeþi ºi
poezii care se coc sub privirile
vizitatorilor, de la o zi la alta,
înmulþindu-ºi seminþele ºi
înmuindu-se în culori diferite;
aflaþi cum umblã adevãrul cu
capul spart, iar dumnezeu cu
nasul tãiat de un clovn. Pe http://
mesmeeacuttita.wordpress.com/
vindecarea “de miezul nopþii ºi de
licurici” se transformã în câteva zile
în “vindecarea de noapte, ca de-o
varicelã” ºi se clipeºte când din
gene lungi, de rândunele, zburând
din ceafã, când din “ochi cu gene
zimþate în materia rozalie”, “ochi
de dansatoare aurii ºi oarbe, ce vor
sã se lipeascã de crusta lunii”.

Dupã ce am învãþat primii
paºi de dans ai visului, putem
sã mergem la bileþelul negru, pe
care scrie cu cernealã
simpaticã Oniria :  http://
claustrophobus.wordpress.com/.
Aici e un depozit de vise, intraþi
încet, ca într-o salã de lecturã
cufundatã în liniºte ºi citiþi cuminþi
un vis; puteþi sã-l ºi împrumutaþi
dacã vã þin propriile puteri
visãtoreºti; puteþi lua în piept “o
avalanºã de vise cathartice”, dar
fiþi pregãtiþi sã ºi pierdeþi – chinul
visãtorului care-ºi scapã visul din
frâie nu-i uºor de încercat: “Încep
sã tremur uºor de concentrare ºi
creierul îmi intrã în pîclã. Ca un
bisturiu care mã desparte
neîntrerupt din frunte în douã
mantii, într-o parte ºi alta. Somnul
s-a despicat ºi el. Gunoi inutil”. Nu
vã aºteptaþi la visele bebeluºe de
mai devreme. Atmosfera hipnotic-
melancolicã poate deveni oricând
vâscoasã ºi înnãbuºitoare, iar
lumile transparente ºi eterice se
transformã adesea în încleºtãri ºi

cãderi abisale.
Dacã v-aþi încãrcat pânã acum

cu vise ºi coºmaruri, tãlmãciri,
rãstãlmãciri ºi pogon de reþete
pentru incantaþii, invocaþii ºi alte
rostiri care cer cuvinte rãsfrânte
sau purtate pe dos, e bine sã le
lãsaþi deoparte ºi sã continuaþi fãrã
zarvã. Nu vreþi sã tulburaþi nesfinþii
ºi nesfintele de pe http://
lanternativa.info/. Vã spun sigur cã
nu vreþi. În schimbul tãcerii, o sã
aflaþi chiar din gura câinilor, despre
minunile celui care “i-a vindecat de
turbare, sãrutându-i pe botul plin
de bale”, sau chiar din gura
lemnelor din sobã, despre cel “care
le-a facut sã înverzeascã chiar
acolo, în mijlocul vãpãii”; despre
sfântul Apolausis “cãruia îi plãcea
sã locuiascã în cãsuþe înveº-
mântate în zãpadã, desenate pe
geamurile aburite din mijlocul
iernii”, “ocrotitorul celor care au
ochelari cu dioptrii greºite, celor ce
nu ºtiu sã priveascã lumea cu ochi
curaþi, netulburi” ºi cel al stelelor
îngropate în eclipsa din mijlocul
uliþei. ªi chiar sub ochii voºtri cu
dioptrii greºite, Sfântul Minunilor
Inutile va pune un firicel de fum în
hornul cãsuþei desenate pe propria
raclã. Mai departe, dacã vã
încumetaþi, veþi auzi Trisaghionul,
cântat de demonul supus de o
nesfântã aproape mutã. În nopþile
lungi de iarnã, în locul din turn,
unde obiºnuia sã stea tãcuta
clopotarã “fulgii de zãpadã nu cad,
pe o anumitã porþiune. Iar dacã
vântul puternic nu ar rãsfira zãpada
atât de repede, s-ar vedea cã
forma fãrã zãpadã ar fi cea a unui
înger”. Apoi mai sunt multe de
vãzut: miracolul nedorit, Fritz cel
mic, nesfânt al vremurilor în care
oamenii atingeau cerul cu mâna;
ieºirea din lume a lui Irc – “sfântul
impur chimic, ºchiop farmaceutic”,
pentru care lucrurile nu au decât
avers ºi care trãieºte ca pe un
bulevard fotografiat, într-un
apartament pe care îl aeriseºte
boþind fotografia; nesfinþii din
oglinzi ºi sfinþii din piuneze.

ªi pentru cã nu e chiar uºor
sã pãstrezi sfinþenia ºi
nesfinþenia, coborâm încet pe
pãmânt sau urcãm spre el înapoi,
cu ajutorul unei “fete care se
interpreteazã singurã”: http://foxy-
the-jeny.blogspot.com/, descifrând

misterele pãrului în care s-au
agãþat dorinþe, pe care le coase în
formã de inimi, sã nu cadã, ºi prin
care “au izbutit firele albe sã se
aprindã ºi sã trozneascã în aer ca
niºte scîntei”, “ca o alarmã într-o
noapte când îngerii aþipiþi trebuiau
zguduiþi”; descoperim taina
mamelor care “au la gît
medalioane cu orele de somn ale
Copilului, cele mai norocoase
având medalioane cu cristalele
tetraedrice ºi dodecaedrice din
laptele de sîn pur, plin cu anticorpi
de cuarþ”; aflãm despre secretele
epidermei care “se subþiazã în fire
dulci care se rãsucesc pe inele ca
o vatã pe bãþ; pînã cînd încep sã
se vadã rãdãcinile unor plante care
n-au reuºit niciodatã sã înfloreascã
în afarã, pînã cînd fagocite
profesioniste înghit bulgãrii de
pãmînt ºi omizile” dar ºi despre o
altã piele, mult mai subþire, “pielea
gri, cu reflexe strãlucitoare» a
lacrimilor care “se lipesc cu
scheletele lor mici pe cerul gurii”.

Ar fi tare multe bileþele, dar,
din pãcate, nu le pot deºerta pe
toate, vã mai las în fuga calului
nãzdrãvan, unul singur, cãci dacã
v-am destãinuit despre nesfinþi,
ar fi cazul sã recunoaºtem cã
existã ºi nezâne. Iar basmele de
nezânã se aflã aici http://
almanahe.wordpress.com/, un
blog scris mai cu seamã pentru
oamenii de zãpadã, fulguit de vise
care, ºi în chinuri ºi tot se joacã,
cãci “duhul seriozitãþii clãdeºte
închisorile”. Autoarea nezânã se
amestecã în sine încã o datã, îºi
ia lingura de lemn din cui ºi învârte
pânã distruge cocoloaºele. Dacã
nu aþi intuit tot procesul, vã va
explica: “Eu încarnez fantasmele,
tot eu le rod pânã la os. Comedie
de salon. Nu mã deranjeazã. Am
încotro-ul meu ºi el zice cã mai
degrabã mã deranjeazã farsa,
ºarja parodicã extremã”. ªi vã va
spune la fel în orice anotimp,
inclusiv în lunile de po’varã, când
“pãmântul este cald chiar lângã
ureche”.

ª
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Am subt priviri o faptã editorialã
deosebitã, douã volume elegante,
într-o anvelopã ca o casetã, pe
hârtie de biblie, totalizând 746 ºi
respectiv 967 de pagini, definitorii,
ca exigenþã ºi þinutã, pentru tot ce
apare în colecþia de „opere
fundamentale”, de subt patronajul
Academiei Române (Fundaþia
Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã), în
care sunt cuprinse integral Poezia
ºi Proza lui A. E. Baconsky. Dupã
cum se afirmã în Notã asupra
ediþiei, iniþiativa, cu semnificaþia ei,
i se datoreazã academicianului
Eugen Simion, care a fãcut ca
„lucrarea” aceasta mai amplã,
fiindcã e prevãzut sã fie cuprinse
în apariþii  similare, în viitor,  ºi
celelalte scrieri „originale” ale
poetului, ca „jurnalele de cãlãtorie,
eseistica ºi publicistica, precum ºi
traducerile din poezia universalã”,
sã fie inclusã, încã din 2006, în
„programul de cercetare” al
Institului de Istorie ºi Teorie Literarã
„G. Cãlinescu”. Un gest decis, de
responsabilitate în sfera unei
culturi, ºi de o mai largã
deschidere, desigur. Care îºi are
ca motivaþie principalã valoarea
propriu zisã, dar ºi un rol jucat în
dezvoltarea ºi emanciparea
scrisului românesc în ansamblu, în
a doua parte a secolului XX,
despre care o micã idee poate da
ºi acest numai detaliu de istorie
literarã, din Introducere, semnatã
de acelaºi critic: „Generaþia 60 a
profitat enorm de deschiderea pe
care o anunþã, în 1956, A. E.
Baconsky, liderul grupului de poeþi
de la Steaua. Este prima tentativã
pe care o face poezia româneascã
de a abandona canonul realismului
socialist ºi de a moderniza limbajul
liric, optând pentru ceea ce poetul
citat mai sus numeºte o nouã
sintezã a simplitãþii”.

Este adusã din nou în atenþie
în compania altor nume din
aceeaºi colecþie, ca un G.
Cãlinescu, sau un Petru Dumitriu,
cu tiparul realizat la Monitorul
Oficial, o creaþie literarã care prin
conþinut ºi expresie artisticã se
sustrage unei idelogii impuse
cândva, cu o poezie, cum
formuleazã într-o prefaþã la o ediþie
anterioarã criticul Mircea Martin,
„demetaforizatã”,evoluând „între
un model postsimbolist ºi unul

expresionist”, ºi susþinutã de un
lirism elevat, funciar, cultivând ºi
încifrarea; cu o prozã de
rafinament ºi viziune, cu livresc ºi
estetic ºi fantastic, bazatã „pe o
migãloasã strategie a insolitului ºi
a echivocului”, practicând „stilul
parabolei moderne”, cultivând
alegoria, absurdul din suprarealiºti,
ºi un justiþiar pe cont propriu; cu o
eseisticã asociativã, de
spectacular, plãcere a spunerii ºi
atitudine, regãsibilã ºi în jurnalul de
drumeþie.

Dar dacã opera beletristicã
adevãratã, conform unei legi de pe
deasupra oficiilor critice, are a-ºi
spune singurã cântecul, fãrã
intermediar, doar prin reflectare
direct în sufletul cititorilor, o
autoritate absolutã, singurã,
tandrã, aceºtia, amestecatã ºi în
trama unui poem ca Metamorfozã
sublimã, din volumul, aºi zice eu,
de culme, Fiul risipitor, cu versurile:
„Tot ce se vede-n mine va pieri / ºi
va rãmâne partea nevãzutã, /
partea ce semãnã atât de fidel /
cu statuile voastre. Dragostea,
noaptea ºi timpul / vor schimba

trsãturile mele / ºi fiecare om îmi
va da-nfãþiºãrile lui. / Voi fi eu
atunci, sau vor fi ei? / ... spune-mi
tu, lunã, ce mi-ai dat / sã port
adesea masca ta de aur, / ce-
seamnã aceste vorbe: a fost odatã
– e firesc sã-ºi solicite un loc, într-
un articol de semnalare, ºi câteva
referiri la felul cum ediþiei i s-a dat
viaþã, cum a fost gânditã, printr-o
muncã riguroasã, aplicatã ºi
specializatã, ce-ºi asociazã ºi
cuvântul „dragoste” din fragmentul
de mai sus.

Cum e precizat ºi în pagina de
gardã, îngrijitorii sunt Pavel Þugui
ºi Oana Safta, care îºi împart,
conform Notei explicative amintite,
semnatã „Autorii”, responsabili-
tãþile, astfel: primului,  datorându-
i-se o amplã Cronologie a vieþii ºi
operei, începând cu anul 1420, al
primei atestãri documentare a
localitãþii în care poetul s-a nãscut,
Lozova, din Basarabia, ºi sfârºind
în 2006, al unei monografii, textul,
notele  ºi comentariile  de la Prozã;
iar celeilalte devoþiuni, doamnei
Oana Safta, revenindu-i stabilirea
textului Poeziilor, notele ºi
comentariile corespunzãtoare,
bibliografia, referinþele critice ºi
indicele alfabetic. Dar, în
componentele-i mari, lucrarea pe
care ei o aºeazã pe baza unui
aparat critic mai bogat, deplin
lãmuritor, doar finalizeazã un
demers de cunoaºtere ºi restabiliri
pornit mai de mult, devenit realitate
în anul 1990 la Cartea
Româneascã, o cuprindere, la fel
în douã volume, sub numele
Scrieri (I ºi II), reluatã la Editura
Eminescu în 2005, numitã acum „
ediþia semi-criticã”, ºi datoratã în
întregime domului Pavel Þugui.
Evidet, se cuvin numai cuvinte de
laudã pentru ambele prestãri ºi
rigurozitãþi din aceastã colaborare
de excepþie, în respectul pentru
cuvântul original, adevãr, rigoare,
pe care vreo autoritate în materie
o poate estima ºi diferenþiat.

Într-un arbitraj de astã datã mai
colectiv, prin raportãri la anterioare
opþiuni,  lucrurile sunt reluate exact
din locul unde ediþia precedentã le-
a cântãrit în specificul lor, ºi
rezolvate cu avantajul unei mai
mari detaºãri faþã de un timp
revolut. Bunãoarã, în chestiunea
dezicerii ingenioase, de la

Laurenþiu  Malomfãlean Aurel Rãu
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Congresul Scriitorilor din 1956, de
versificãrile tributare ideologiei
vremii, dogmatismului ºi
proletcultismului, sau din Cuvântul
înainte la antologia retrospectivã
Fluxul memoriei unde se vorbeºte
de „gipsurile mistificatoare dintre
care unele se voiserã
autoportrete”. Pe când „editorul
Scrierilor din 1986-1990" optase
sã renunþe la unele poezii din
primele douã volume ale poetului
ºi la unul din cele Douã poeme din
volumul cu acest titlu, în aceastã
ediþie producþia poeticã este
preluatã  de „autori” în totalitate,
dar cu o soluþie diferitã. ªi anume,
includerea într-o secþiune
Addenda, repartizatã în volumul II,
cu pãstrarea însã în volumul I,
destinat poeziilor pe care autorul
le considerase reprezentative,
reluate în mai multe ediþii, tot ce a
publicat începând cu volumul
Dincolo de iarnã, ºi a  poemului
Lucrãri ºi anotimpuri ... din amintitul
volum publicat în 1956, a tuturor
poeziilor din volumul  de debut
Poezii (1950),  ºi din Cântece de
zi ºi noapte (1954) care i-a urmat.

Tot în primul volum fiind
distribuitã ºi o a doua grupare, în
completarea poeziilor „cu o va-
loare literarã unanim recunoscutã
de criticã”. Alcãtuitã din texte
publicate doar „În Periodice”, ºi
consideratã de autori „un capitol
important”: într-o subdiviziune
Antume, trei poezii de debut,
adolescentine, trei poezii
suprarealiste, apãrute înainte de
1948, ºi douãsprãzece poezii pe
care autorul le uitase în presa
vremii, ca ocazionale; ºi într-o alta,
Postume, alte trei poezii supra-
realiste, ºi ciclul de VII poeme la
care poetul lucra „înaintea
tragicului sãu sfârºit”, publicate în
revista Steaua în 1984.

Mai suntem încredinþaþi cã
textul de bazã adoptat pentru toate
titlurile din sumar este ultima
variantã a fiecãrei poezii tipãrite
sub supravegherea directã a
autorului, dupã cum sunt incluse,
inventariate, cu ceva de laborator,
toate variantele la modificãrile pe
care acesta le-a fãcut la reluarea
din reviste în volume sau în
antologii.

Acestea, cu privire la recolta
poeticã. Zestrea prozei, nepunând

probleme de opþiuni sau delimitãri,
de fidelitate faþã de faza din
manuscrise ºi de orice altã naturã.
Înþelegem cã povestirile din
Echinoxul nebunilor au fost pur ºi
simplu reproduse dupã ediþia
Scrieri II Proze, când s-a constatat
cã între manuscris ºi textele
publicate nu existau diferenþe, ca
ºi textul romanului Biserica
Neagrã, care la timpul respectiv,
dupã ce fusese preluat dupã un
caiet scris „cu cernealã albastrã”,
totalizând 46 de file, pus la
dispoziþie viitorului editor, fost
prieten al autorului, de doamna

Ioana Posticã ºi de fiul ei Theodor
Baconsky, a beneficiat, mulþumitã
lui Mircea Ciobanu, ºi de o
confruntare cu dactilograma aflatã
la editura condusã de Marin Preda,
din anul 1971.

Te poþi întreba dacã e bine sau
nu sã fie preluat, între aceleaºi
coperþi, tot ce un autor printr-o viaþã
a semnat. Ori poþi sã admiþi cã-n
lumea artei, care-i alta decât a
vieþii, conteazã numai cum o
luminã învinge neg(r)uri, un dat de
peste convenþii, al talentului,

suprins în momentul dramatic al
unei confruntãri, în etern.  ªi sã
consideri o ediþie un teatru al unui
rãzboi între zei rãi ºi buni, ilustrat
pe viu; ca-ntr-un fragment, tradus
în româneºte, dintr-o epopee,
Arderea zmeilor... Încât sã-þi vinã
în minte iar versul arghezian „Carte
frumoasã, cinste cui te-a scris”.
Sau, întrebându-i pe niºte amãrâþi
„frasini”, lungi plopi, „despre tot ce-
aici”, prin nimicuri omeneºti, „s-a
întâmplat”, sã constaþi cã ei „doar
îºi „urcã” în cer  „frunza foºnitoare”.

Iar în încheiere, un amãnunt ca-
n vremi de confuzie, cu interes
pentru epic. Aceste prime douã
volume, de un aspect ca al ediþiilor
marilor clasici, mi-au parvenit
trimise, prin poºtã, într-un colet, ºi
despachetându-le încã la ghiºeu,
în gând cu toate cãrþile care le
compun, fiecare cu o dedicaþie
diferitã, mi-am amintit dintr-odatã,
fãrã nimic premeditat, la vederea
ºi a portretelor  tinereºti, în
medalion, de pe coperþi, niºte
versuri dintr-o poezie de
Maiakovscki, Tovarãºului Nette,
vaporului ºi omului, cu care se
împarte o literã comunã, kapa,
înaintea sunetului i. Se întâmplase
ca A. E. Baconsky sã mi-o citeascã
odatã, într-o discuþie, la redacþie,
fiindcã îi plãcea, o cunoºtea ºi în
ruseºte, dacã nu cumva într-un
vagon de dormit cu care bãteam
frecvent drumuri la Bucureºti, cum
ar spune un alt secerat de destin,
Esenin, supãraþi, sã ne apãrãm de
acuze de intimism. N-am scãpat
pânã acasã, în ritmul paºilor, de
murmurul versurilor sacadate,
îngânate parcã de vocea lui cu
ceva aspirat, între care acestea,
de-nceput: „Nu vreo prostie despre
viaþa de dincolo / îmi dãdu un fior...
/ În portul / încins ca metalul topit,
pe-ndelete / cârmea ºi intra
tovarãºul «Theodor / Nette». // „E
el./  Îl recunosc. /  Îl ºtiu. // -Îþi vãd
ochelarii-n colacii de salvare”.  Dar
ºi altele, într-un joc de consonanþe:
„Luna plinã la pupã / taie spaþiile-n
douã / strãlucitor. // Parcã pentru
veºnicie-ai lãsat / din bãtãlia asta
din strâmtori // urma luminoasã / a
sângelui tãu vãrsat”; „pentru ca,
murind, /sã ne-ntrupãm a doua
oarã // în vapoare, / în versuri /ºi-n
alte fapte de lungã duratã”.
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 În acest context, ar trebui
relatatã prima ieºire a scriitorului
în afara graniþelor þãrii. Aceasta
a fost ocazionatã de un turneu al
Teatrului Naþional din Craiova, la
Plovdiv ºi Sofia. Lt. maj. Olimpian
Ungherea descrie (în Nota-raport
cu privire la numitul Sîrbu Ion
Dezideriu, urmãrit prin acþiunea
informativã „ªerbãnescu” din 28
iulie 1969) starea de spirit a
omului care era la prima sa ieºire
din þarã. Dacã organele
competente (se referea, ne explicã
tovarãºul ofiþer, la organele de
partid ºi de securitate) au avut
încredere în el  ºi nu mai este privit
cu suspiciune ºi neîncredere,
aceasta îi dã un sentiment nou,
de demnitate, pe care nu l-a mai
avut de mulþi ani. „Discuþia s-a
încheiat cu câteva recomandãri
din partea mea cu referire la
comportarea pe care trebuie s-o
aibã orice cetãþean român în
afara graniþelor þãrii, recomandãri
la care cel în cauzã a achiesat
pe deplin”.

La turneu au luat parte, în
afarã de angajaþii teatrului, Dinu
Sãraru de la Radiodifuziunea
românã („care scrie, când ºi
când, câteva rânduri de cronicã
dramaticã în revista Ramuri”),
Firan Florea - preºedintele
Comitetului de culturã ºi artã,
Firescu Alexandru - redactor la
ziarul Înainte din Craiova cu
soþia, Ion Mãrgineanu - inspector
de la Comitetul de stat pentru
culturã ºi artã, Valentin Silvestru-
de la revista România literarã cu
soþia, Marin Petrovici - un regizor
de la Bucureºti. Din cadrul
teatrului au participat la turneu
contabilul-ºef, bibliotecara, actori
(inclusiv cei care nu jucau în
piesele prezentate în turneu), toþi
regizorii teatrului (deºi doar doi
au pus în scenã piesele ce urmau
a fi jucate în Bulgaria), foarte
mulþi mânuitori de decoruri,
cabiniere, recuziteri etc. În total,
se considerã cã la turneu au
participat peste 20 de persoane
inutile. Pentru unii, deplasarea la
sud de Dunãre a fost un act de
culturã, dar pentru alþii o
petrecere colectivã ºi continuã,
un chilipir de a face un dezmãþ
pe banii statului. Românii au dat
buzna în magazine, au luat cu

asalt toate  prãvãliile pe care le
întâlneau în cale. Excursioniºtii
au cumpãrat 34 de aspiratoare
de praf marca Ciaika, 12 haine
de piele din care 5 (cinci)
îmblãnite ºi douã ceasuri de
perete cu cuc.

De asemenea, românii ºi-au
umplut geamantanele cu articole
de lux, de parfumerie, de foto ºi
de electrocasnice. Buna impresie
pe care au lãsat-o la începutul
turneului a avut de suferit în mod
serios. „Ne priveau aºa, cu un fel
de compãtimire, ca pe niºte rude

mai sãrace.” Controlul vamal de
la Giurgiu a fost fãcut în mod
formal, atât la dus, cât ºi la întors.
Cu toate cã cei de la vamã au
fost avertizaþi cã va trece un
autocar cu artiºti ºi cã se impune
un control serios, grãnicerii i-au
tratat cu înþelegere. Vameºii erau
convinºi cã „artiºtii nu au valutã,
nu au nici bani româneºti de
ajuns pe cât cheltuiesc ºi au
început sã râdã”. Toatã lumea a

început sã spunã glume, iar
vameºii au dorit „sã se întreþinã
cu unii actori la diferite spirite ºi
glume”. Prin urmare, controlul
s-a fãcut de ochii lumii ºi nu s-a
descoperit nimic compromiþãtor
în bagajele care, unele, nici nu
au fost desfãcute.

Într-un interviu acordat Doinei
Popa, în 1977, Sîrbu recunoaºte
cã nu a fost, niciodatã, dincolo
de Plovdiv, dar a vãzut, la Veliko
Târnovo ºi Ruse, cartierele
turceºti. Întrebat dacã a fost
vreodatã în Turcia, el rãspunde
evaziv: „Da ºi nu”, iar apoi
detaliazã: „Am dormit trei nopþi
în vechiul ºi dispãrutul Ada
Kaleh”. Iar la Timiºoara a auzit
pe corso-ul dintre Catedralã ºi
Teatru cuvinte ca ciubuc, bacºiº,
taclale, zurbagiu, mezelic, chef,
zaiafet, alai, peºcheº, mazilit etc.

Când a scris Iarna lupului
cenuºiu, Sîrbu a consultat, cu
mare folos, Istoria creºterii ºi
descreºterii Imperiului Otoman.
O considera o carte uluitoare ºi
cu un destin cu totul ciudat.
Avram Iancu moare, la Baia de
Criº, în 1872. „În amintirea
revoluþiei pierdute ºi în numele
speranþelor viitoare, Hodoºiu
traduce, la Baia de Criº, Istoria...
lui Dimitrie Cantemir. Cartea e
tipãritã la Bucureºti ºi corecturile
se fac la vama Braºovului.
Volumul apare în 1876, cu un an
înaintea Independenþei noastre.
Cartea a fost scrisã la Istanbul ºi
Petrograd, în latineºte, de un
moldovean care optase pentru
Petru cel Mare, ºi se traduce în
Ardeal, de un bãnãþean, în
amintirea unei revoluþii pierdute.
Nu e copleºitor?”

În anul 2005, Academia
Caþavencu a fãcut un top al
motivelor pentru care românii nu
au pãrãsit România. Jumãtate în
glumã, jumãtate în serios, în
spiritul nemuritor al Isarlîk-ului,
„academicienii” au fãcut o listã
pentru care patrioþii nu ºi-au
pãrãsit þara. Potrivit lor, ai noºtri
sunt nãscuþi dialecticieni, în
sensul cã nimic nu e cert ºi
absolut totul se poate discuta la
infinit. Românii retrãiesc istoria.
Ceea ce în strãinãtate a fost în
urmã cu zeci de ani, în România
este de actualitate. Berea ieftinã

Laurenþiu  Malomfãlean Mihai Barbu

Portret de Mihai Boacã
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ºi þigãrile ieftine sunt alte
argumente ale plãcerii diurne,
care nu sunt de neglijat. Nici
jambonul de porc afumat, nici
roºiile româneºti, plus slana cu
ceapã, palinca, ºpriþul ºi bârfa.
Revenind la chestiunile serioase
ale literaturii, Opera literarã pe
care nu o poþi scrie decât în limba
mamei e un motiv sã nu rãmâi
într-o þarã în care nu se vorbeºte
româneºte. Râsu-plânsu cu
prietenii de limbã ºi literaturã
românã, filmele care sunt
subtitrate în româneºte, I. L.
Caragiale, programul lejer de la
serviciu, miºto-ul (pentru cã orice
tragedie þine doar trei zile),
poveºtile din trenurile personale,
bãutul cu prietenii, rãtãcind din
crâºmã-n crâºmã fãrã rost,
ospitalitatea tradiþionalã, ciorba
de burtã ºi micii, prietenii, colegii,
rudele, femeile frumoase de pe
stradã. Un argument egolatru,
luat ca o autoironie, ar fi
urmãtorul: ºtiu cã fãrã mine þara
se duce pe râpã. „Asta mã leagã
de România”4.

Într-o scrisoare pe care Ion D.
Sîrbu o expediazã din Praga, în
data de 18 noiembrie 1979, lui
Sergiu Al. George scriitorul
socoteteºte cã „cele trei
deplasãri în Polonia, Bulgaria -
trei zile au fost simple treburi de
comis-voiajor teatral”. Prima sa
cãlãtorie „de scriitor” peste
graniþã o socoteºte a fi cea fãcutã
în Cehoslovacia. Sîrbu a avut
posibilitatea sã aleagã între
R.D.G. ºi Cehoslovacia ºi a ales-o
pe cea din urmã pentru a aduce
un omagiu postum limbii ºi
umorului svejkian al foarte in-
teligentei sale mume. El crede cã
de la mama sa a moºtenit „verbul
de a povesti (cu aplomb satiric)
ºi acea permanentã stare de
veghe faþã de orice formã de
ridicol, de infatuare, de anti-
þãrãnie bunã.” (Jertfe, p. 113).
Alegerea Cehoslovaciei ca þintã
a primei sale cãlãtorii în calitatea
oficialã de scriitor e o opþiune
care s-a materializat în visele
sale de febrã: „revin mereu la o
uliþã de burg medieval ºi o poartã
veche cu o clanþã forjatã în chip
de pasãre...” (Jertfe, p.113).

Sîrbu pleacã din Capitalã cu
un vagon-lit pânã la Bratislava.

Tovarãº de compartiment îi este
un confrate din Iaºi, „tip de
activist”, care a vizitat, în calitate
oficialã, toate capitalele Europei.
La Bratislava, Sîrbu a vizitat
câteva castele ºi a plecat, apoi,
la Praga unde este cazat la
hotelul Yalta. Scriitorul român
încearcã sã converseze cu gaz-
dele sale, scriitorii cehoslovaci, în
germanã, francezã, englezã,
maghiarã ºi constatã, cu
surprindere, cã limbile pe care le
vorbea „sunt pur ºi simplu, jig-
nitor de cursive ºi de elegante”.
Aflã, cu înfiorare, cã „Praga” vine
de la cuvântul „prag” care ar
înseamna, ca ºi în românã, prag.
(„Dar ºi hotar ºi trecere... N-am
scris eu o piesã Pragul
albastru?)” (Jertfe, p.114) În
timpul vizitei la palat, scriitorul
simte sub tâmplã un zvâcnet ºi o
uºoarã ameþealã. E înspãimân-
tat, dar pune totul pe seama
oboselii ºi a tensiunii. În curtea a
doua a castelului dã cu ochii de
un Sfânt Gheorghe cãlare care
ucide, duios, parcã în joacã,
balaurul, care, ºi el, e foarte puþin
fioros. Îºi aduce aminte cã o
statuie asemãnãtoare era
aºezatã, în timpul studenþiei
sa le ,  º i  în  faþa Bibliotecii
Universitare din Cluj. Ulterior, la
sfatul lui Blaga, statuia a fost
mutatã într-un loc dumnezeiesc,
în faþa Bisericii Gotice. (În acest
context, Sîrbu îi povesteºte lui
Sergiu Al. George cã Blaga avea
teoria potrivit cãreia noi, românii,
nu am avea nevoie de suliþã în
lupta cu balaurii: “îi ducem cu
vorba”). Jertfe, p.114

La vederea acelui sfânt
Gheorghe, de care se leagã cea
mai tragicã vârstã a spiritului sãu,
scriitorul ameþeºte din nou. În
catedrala, veche de 1.000 de ani,
aude în jurul sãu limba prunciei
sale: Moja mila maminko erau
chiar cuvintele cu care mama sa
îl primea, în prag, la sânul ei.
Acum realizeazã cã piesa sa
Arca bunei speranþe e construitã
pe simbolul acelui „cineva” care
trage, mereu, clopotul de aramã.
În actul al treilea misterul se
lãmureºte: e Moartea. La Praga,
vede ceasul primãriei unde
Moartea trage, din orã în orã,
clopotul - „memento mori”. În

catedralã era un frig ca-ntr-o
criptã. Sfinþii pãreau severi, iar
fecioarele triste, sãtule de lume.
Cel care îl însoþea, îi vorbeºte de
martiriul Sfântului Jan Nepomuk.
(Acesta a trãit, la Praga, între
1350 ºi 20 martie 1393, când a
fost aruncat în Vâltava. Papa
Benedict al XIII- lea l-a canonizat
în anul 1721. Astãzi e considerat
ca patron al Boemiei, al preoþilor,
corãbierilor, plutaºilor ºi mo-
rarilor, al podurilor ºi al celor care
pãstreazã o tainã). Scriitorul
priveºte „cerimea” ºi ameþeºte
din nou: „privesc albastra
încremenita înãlþime a nervurilor
de piatrã, ameþesc: vitraliile
vibreazã, nu disting figurile, totul
mi se pare un joc de culori pe un
luciu de piatrã tremurând”.
(Jertfe, p.114)

În acea cl ipã, Sîrbu s-a
gândit la „sacrul” lui Eliade ºi a
realizat sacrul. „Nu vreau sã
comit o impietate spunându-þi
acum, cea ce am simþit acolo ºi
atunci. Eu cred cã ºi clipa mea
a fost sacrã, ca ºi întoarcerea
mea sufleteascã ce s-a
întâmplat. Prin picioare mi-a
trecut un fior, mi-am simþit
rãdãcinile firelor din pãrul meu.
Simultan mi-am vãzut toþi morþii
dragi, mi-am amintit cât de mult
ºi multe am scris, în ultima
vreme, despre moarte. Parcã
am ºi tremurat puþin, apoi am
început sã mã rog: mamã,
mamã bunã, ajutã-mã, nu mã
pãrãsi!... Ca un copil nenorocit
ºi pãrãsit, am murmurat cele
câteva cuvinte ce se rosteau în
gând, dar asta nu mai era
important, ci halo-ul care se
crease în jur,  un fel de
singurãtate în spiralã, o bucurie
însã nesositã dar anunþatã, nu
mai vedeam statuile altarului,
nici vitraliile, aveam ochii aburiþi
deºi nu plângeam. Doar
tremuram uºor...”(Jertfe, p.117)

Când a ieºit din Catedralã,
scriitorul parcã era altcineva.
ªi-a controlat, lucid, ameþeala,
zvâcnetul din timpan ºi apãsarea
de sub stern. A mai mers vreo
sutã de metri ºi le-a spus,
zâmbind dar cu o voce fermã
însoþitorilor sãi, sã cheme o
maºinã ºi sã-l ducã direct la
spital. Acolo a stat internat cinci
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zile. Luni, 20 noiembrie 1979, la
ora 12 a fost externat fãrã sã i se
fi pus un diagnostic definitiv.
Pacientul român e convins cã a
evitat un infarct. Doctorii i-au
recomandat sã mai stea o noapte
la hotelul Intercontinental ºi sã
plece spre casã marþi la ora 7
dimineþa. Sîrbu a stat în
Cehoslovacia, datoritã internãrii
sale, mai mult cu cinci zile decât
prevedea programul oficial.

Sîrbu considerã cã ceea ce i
s-a întâmplat e „o încercare
biblicã”: „îmi vine sã cred cã
mama (sau sfântul Vit) ºtiind ce
am, mi-au ordonat sã chem
salvarea în timp util...” (Jertfe,
p.118). Înainte de plecarea spre
Cehoslovacia, Sîrbu proiectase

ca trecerea dintre ani sã o facã
împreunã cu Dorina ºi Sergiu Al.
George. La sosirea acasã,
scriitorul renunþã la acest dorit
revelion comun în favoarea unei
sãrbãtori casnice destinate...
memoriilor.

Înainte de plecarea spre þara
mamei sale, Sîrbu se considera
„un iudeo-creºtin de culturã
greco-latinã ºi de orientare liberal
-europeanã”. Nu avea o con-
fesiune anume, nu considera cã
aparþinea unei biserici anume. Cu
Bunul Dumnezeu e în relaþii
bizare: „sunt un fiu rãtãcitor, o
oaie (mãgar, bou) mereu în
rãtãcire, niciodatã gãsit de
pãstorul cel bun”. Nu-i place
pãscutul în turmã, dacã s-a

nãscut singur e inevitabil ca sã
moarã tot singur. Se considera
un „creºtin cu taxã inversã” în
sensul cã nu se ruga direct lui
Dumnezeu ci fãcând ocol, prin
intermediul unor spirite tutelare
precum Mama, Tata, Blaga.
Momentul Strâmba a fost un
„blow-up” care a ajutat sen-
timentului sãu religios, dar
acesta i s-a dezvoltat mult mai
târziu. Revelaþia s-a petrecut la
Praga, într-o catedralã catolicã,
veche de un mileniu. Scrisoarea
cãtre vechiul sãu prieten Sergiu
Al. George, unicul martor lucid
al momentului Strâmba, se
încheie cu o îmbrãþiºare ºi
un sãrut. „Ca pe drumul
Damascului...”
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E un adevãr greu de respins cã
J. D. Salinger face parte dintre
scriitorii în jurul cãrora a fost
construit mai mult sau mai puþin
un mit. Lucru care l-a supãrat pe
autor la fel de mult pe cât, pentru
alþii, a suscitat nenumãrate
supoziþii, aºteptãri, adoraþii, cliºee.
Faptul cã el a preferat discreþia
pânã la sfârºitul vieþii, în 2010, (ºi,
de fapt, întreaga viaþã) þine, aº
spune, nu atât de opþiunea, cât de
necesitatea personalã ºi poeticã a
menþinerii unui spaþiu vital. Ca ºi
unul dintre personajele sale,
Teddy, al cãrui nume dã titlul celei
de-a noua dintre celebrele sale
povestiri, Salinger a ºtiut se pare
cã scriitorul are un „corp” vizibil,
conºtient, dar ºi unul inconºtient,
pe care îl creºti singur, datoritã unei
presupuse facultãþi pierdute în
ultimele câteva sute de mii de ani,
dar care este acolo, ca un instinct
care determinã totul, pãstrat în
acelaºi timp ca un mare secret.

Aº spune, totuºi, cã memoria
istoricã ºi criticã, fie ea specializatã
sau nu, a împumutat ceva din stilul
sublimat al „vieþii ºi/sau operei” lui
Salinger, aºa încât el apare
descris, atât în diverse istorii
literare, cât ºi în site-urile care îi
sunt dedicate, fãrã excese –
scriitorul care a influenþat tinereþea
fiecãrei generaþii, un veºnic prieten
al postmodernilor, care a pãstrat
mereu tãcerea, deºi în tot acest
timp, cãrþile sale apãreau în sute
de mii de exemplare; autorul care
dãdea rareori interviuri ºi numai

pentru a-ºi reafirma cu naturaleþe,
în trecere, revolta seninã legatã de
veºnicele întrebãri despre Holden
Caulfield sau de apariþia cvasi-
ilicitã a vreunuia dintre textele sale.
Profilul sãu se apropie puternic de
ceea ce declara scriitoarea
Simona Popescu într-un text din
Revista Interval: Ca scriitor, eºti
fiinþa cea mai liberã din lume,
separatã de orice fel de instituþii
(inclusiv cea universitarã), complet
în afara ierarhiilor oficiale.
Diacronia se transformã în
sincronie, trecutul ºi prezentul
cultural se amestecã într-o
devãlmãºie paradisiacã, dincolo
de curente ºi ºcoli ºi ani, cãrþile
altora convieþuiesc în cea mai
bunã dintre democraþii, prestigiile
se topesc în aer ºi, în timp ce
citesc, „gîndesc gîndirea altuia”
(cum ar zice un teoretician al
literaturii drag mie), mai mult, chiar
corpul meu preia „simþirea” altuia,
se bucurã ºi nimic nu-i e strãin.
Este, în acelaºi timp, cum scria
Iulian Bãicuº, un preferat al
adolescenþilor fãrã vârstã ºi un
stilist fãrã tihnã ºi fãrã prihanã al
limbii engleze – pe bunã dreptate,
în ambele cazuri, cãci, înainte de
orice, cãrþile lui Salinger au cumva
un fel de simþ al pãtrunderii
lucrurilor, lumii, care e mult mai
mult decât interpretare, e un
proces întreg, senin ºi, în acelaºi
timp fulgerãtor sau, mai degrabã,
serendipit, în care citirea lumii,
scrisul, interpretarea ºi viaþa sunt
simultane. Narativã sau extra-

narativã, e vorba la Salinger ºi de
un fel de înþelepciune în miºcare,
care a fãcut cãrþile sale sã
supravieþuiascã, ferindu-le de
etichete definitive, ba mai mult, sã
fie la fel de vii, sã deschidã gustul
pentru literaturi poetice, de realã
experienþã – fãrã a rãmâne la
refrenul visului american, proza lui
Salinger devine un fel de refugiu,
de complice distant pentru poetul
de meserie sau de purã substanþã,
fie acesta european, argentinian
sau de oricare altã naþie (fie ea
socotitã narativ sau nu). ªi spun
poet pentru cã Salinger este în
primul rând un poet, prin atenþia
teribilã cu care se apropie de lume
fãrã pretenþia de a crea niciun fel
de unde sau influenþe, printr-un fel
de inteligenþã a emoþiilor, a omului
care reacþioneazã organic la
contorsiunile lumii, dar ºi a corpului
care se miºcã incontinuu, ocolind
timpul, istoria, memoria, trãind
doar senzaþiile vitale.

Fãrã sã fie o pledoarie explicitã,
fãrã sã se prezinte drept manifest,
De veghe în lanul de secarã (titlul
original al romanului, The Catcher
in the Rye, a fost inspirat de
poemul Comin’ Through the Rye,
de Robert Burns, 1759-1796, la
rândul sãu legat de un vechi
cântec popular scoþian) vorbeº-
te despre toate acestea tocmai
într-un fel de pledoarie ºi manifest
al celor care ies periodic din lume,
lãrgindu-ºi metodele de supra-
vieþuire, anesteziind sistemele ºi
rutina, fãcând lumea sã tremure de

 Florin Balotescu
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emoþie realã sau sã-ºi fluidizeze
conceptele. Cred cã, la câteva zeci
de ani de la apariþie, este (încã)
un roman al unui alt fel de oameni,
cei al cãror loc nu este pur ºi simplu
nicãieri în vreuna dintre schemele
noastre cunoscute – e un fel de a
scrie, de a gândi, de a simþi, e
cartea unei lumi în care fericirea
indefinitã, nemulþumirea extremã,
extazul discret, de uz strict
personal, sunt posibile ºi pentru
care, de fapt, lumea se desfãºoarã
ºi existã în mãsura în care este
observatã.  Despre personajul
Holden Caulfield nu cred cã se
poate vorbi decât la prezent, deºi
aproape ar fi mai potrivit sã gãseºti
un fel de a vorbi fãrã referinþe,
pentru cã, la orice pas, tânãrul
narator vagant te asistã spunând
asta mã înnebunea sau nu trebuie
sã spui niciodatã nimic nimãnui.
Cum spui, cum începe sã þi se facã
dor de toþi; iar apoi, fãrã niciun fel
de observaþie, trece mai departe,
incredibil de atent, incredibil de
distant, uneori neverosimil de
matur, atunci când vorbeºte
despre demagogie, despre
voyeurism, despre oamenii care
plâng la filme ºi, din zece care
plâng, nouã sunt ticãloºi. (Pentru
citatele în limba românã am folosit
volumele lui J. D. Salinger, De
veghe în lanul de secarã, în
româneºte de Catinca Ralea ºi
Lucian Bratu, prefaþã de Silvian
Iosifescu, Editura pentru Literaturã
Universalã, Bucureºti, 1964 ºi
Nouã povestiri, în româneºte de
Marcel Corniº-Pop, Editura
Univers, Bucureºti, 1971.)

Ar fi nepotrivit, cel puþin, sã mai
vorbim astãzi ºi acum de
strãlucirea cu care e învestitã în
aceastã carte banalitatea, despre
simplitatea stratificatã, despre
virtuþile salvatoare ale autoironiei,
despre micile iluminãri pe care
Holden Caulfield le gãseºte tot
timpul (ca un fel de coincidenþã,
multe dintre plimbãrile, rãtãcirile,
fugile lui, se petrec noaptea), cu
toate cã ele sunt vizibile în
povestea pe care Salinger o spune
forþând lumea sã-ºi gãseascã
aproape urgent inocenþa – nu una
echivalentã cu platitudinea, ci un
fel de libertate care permite
vederea, vãzul, viziunea, ob-
servaþia ºi, simultan, orbirile ºi

asurzirile voluntare. Conteazã mai
mult felul în care traumele lumii
sunt închise în cele mai
nesemnificative detalii, poate dupã
acelaºi principiu unificator ºi tãios
care guverneazã filosofia zen
(deloc strãinã, de altfel, lui
Salinger): oamenii care vor lucruri
descriptive, fratele scriitor care
atunci când locuia la pãrinþi nu era
decât un scriitor ca toþi scriitorii, tu
care eºti altfel de fiecare datã când
mergi la muzeu, nu pentru cã
muzeul se schimbã, el e el, tu eºti
altfel, oroarea de cimitir ºi de flori,
soarele care nu iese decât dacã
are chef, faptul cã nu poþi învãþa
un om sã danseze, cã sunã
îngrozitor de fals sã spui e minunat
sunt urme ale unui alt fel de a
vedea, o contracarare permanentã
a perversitãþii, de orice fel ar fi ea.

Nu e de mirare cã The Catcher
in the Rye a fost dintotdeauna
consideratã o carte a tinerilor,
pentru cã aerul ei e rebel, inteligent
plictisit, legat de asta aº spune însã
douã lucruri. Unul este cã acest
fapt se datoreazã nu atât faptelor
descrise, fugii de ºcoalã, de
oameni, de cliºee, cât unui soi de
cãutare a bucuriei eliberatoare (nu
întâmplãtor existã, dincolo de
furtuni ºi melancolii, o Odã a
Bucuriei), într-un spaþiu în care
dependenþele devin simple
accesorii, în care oamenii pricep
pur ºi simplu despre ce este vorba
ºi te lasã în pace, în care nimic nu
conteazã, deºi orice lucru care se
întâmplã e de cea mai mare
importanþã, în care gãseºti
momentul de graþie de a fi în acord
cu lumea când, de fapt, eºti în
dezacord cu orice. Un al doilea ar
fi acela cã cititorii acestei cãrþi îmi
e greu sã cred cã, în absenþa unor
constrângeri ºcolare, sunt foarte
tineri, dimpotrivã aº zice – cartea
e mai mult ºi chiar altceva decât o
aventurã, e o experienþã absurdã,
e o trãire aproape completã, dacã
va fi existând aºa ceva, a
hazardului, o rãscolire serioasã a
cutumelor ºi relelor obiceiuri ale
lumii care (încã) îi face pe oamenii
ei sã creascã cumva împotriva a
ceea ce sunt. În sensul acesta,
personajul lui Holden Caulfield
pare sã fie vechi de când lumea ºi
pare doar sã se fi oprit în povestea
lui Salinger (cu toate cã el se miºcã

tot timpul, cu taxiul, cu trenul, pe
jos), ca un fel de dublu masculin ºi
citadin al Alicei într-o lume a
minunilor aproape imposibil de
gãsit. Jocul celui care vegheazã în
lanul de secarã, pentru ca niciun
copil sã nu cadã dincolo de
marginea prãpastiei, e soluþia
pentru propria salvare, care, la fel
ca în miturile antice, intervine de
niciunde ºi nu are legãturã,
aparent, cu nimic; e un joc doar
pe jumãtate inocent, asumat de cel
care are mai acut decât oricine
orice senzaþie, din cea mai finã
particulã a lumii (aºa cum fãcea,
din alt loc ºi alt timp, M. Blecher).
De altfel, întreaga operã a lui
Salinger, care, pânã la eventuale
noi apariþii destul de improbabile,
numãrã doar câteva sute de
pagini, e atinsã de un fel de
bunãtate extremã, de umanitate,
înþelese ca nevoie de a simþi
aproape corporal toþi oamenii,
chiar ºi pe cei cãrora, atunci când
îºi pãrãseºte ºcoala în urma ratãrii
examenului la retoricã, Holden le
spune Somn uºor, cretinilor, în care
fracturile lumii, sinuciderile,
traumele, morþile oamenilor dragi
devin suportabile.

Mã gândesc adesea cã, de
fapt, unele cãrþi existã pentru a
marca traseul atipic pe care îl
urmeazã poeþii (fie ei scriitori sau
altceva) ºi cã ele sunt, de fapt, cele
care provoacã schimbãrile de
mentalitate, viziunile noi,
necesitatea permeabilizãrii
paradigmelor. Sunt cãrþile de care
Holden însuºi spune cã dupã ce
le isprãveºti, simþi c-ai vrea ca
autorul sã fie cel mai bun prieten
al tãu ºi sã-l poþi chema la telefon
de câte ori ai chef, sunt cãrþile care
sunt într-un real pericol de
banalizare dacã sunt tratate
(numai) în contextul istoriilor
literare. Ele nu reprezintã atât niºte
opere, cât niºte procese care, în
sens aproape magic, acþioneazã
mereu într-un alt context ºi ating
mereu alte coarde; prin chiar
natura lor, legitimeazã, dacã
putem spune aºa, posibilitatea
experienþei poetice ºi existenþa
unui instinct poetic. E vorba de
intuirea spaþiilor în care se
desfãºoarã, de fapt, mecanismele
lumii, partea ei de laborator (poate
ºi de aici pasiunea lui Holden
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Caulfield de a citi nu neapãrat
cãrþile, cât caietele oricui). Mai
mult, e vorba de un fel de a fi care
face din scriitor un personaj care
are nevoie, în tot timpul cât
lucreazã, drept una dintre cele mai
valoroase posesiuni, de un
sentiment, spunea Salinger, al
anonimitãþii-obscuritãþii; sau, aºa
cum declara într-un interviu din 3
noiembrie 1974, în The New York
Times, nu faptul de a publica apare
ca important, minunea stã tocmai
în a nu publica, în a scrie pentru
sine, pentru propria plãcere.

Poate, dacã ar fi sã comit o
oarecare exagerare, l-aº plasa pe
Holden Caulfield într-o serie de
personaje în care, literar sau nu,
ar intra poeþii trubaduri, cu rãtãcirile

lor absurde ºi absurd de
pasionale, personajul „supra-
vieþuitor” din Trainspotting, dar ºi
Don Quijote, craii cei enigmatici
ai lui Matei Caragiale, dar ºi
cavalerii plecaþi sã-ºi desã-
vârºeascã iniþierea, dacã nu
cumva veºnicul nemulþumit
Apolodor al lui Gellu Naum sau
nebunul rãtãcitor din jocul de
tarot. Dincolo de contextele ºi
rigorile culturale, Holden
Caulfield are, ca toþi aceºtia, un
fel de nebunie, de îndrãznealã de
a trãi cu aceeaºi intensitate, de
pildã, senzaþia de frig ºi repulsia,
curajul de a intra într-un fel de
pauze de respiraþie, de goluri ale
lumii, în care totul se mutã pe
marginea unui drum care poate

continua la nesfârºit sau se poate
opri la primul colþ. Este tocmai
neprevãzutul acesta, cel care dã
inocenþa ºi splendoarea cãrþii care
vegheazã, la fel ca personajul ei,
orice salt în prapastie (fie ea realã,
criticã, narativã, oniricã, mentalã,
istoricã sau de oricare alt fel). ªi
poate cã, pânã la urmã, lui Salinger
(dar ºi „dublului” sãu , Holden
Caulfield) i s-ar potrivi formula din
titlul unui film, acea Eternal
Sunshine of The Spotless Mind ºi
nimic altceva; doar cã, N.B., dacã
ar fi sã-l ascultãm pe tânãrul
Caulfield, oamenii nu te cred
niciodatã, vom fi cu siguranþã
înclinaþi sã spunem imediat, ca ºi
el: I don’t exactly know what I mean
by that, but I mean it.
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“The time is coming near/When
none shall have books or music,
none his dear,/And only a fool will
speak aloud his mind./History is
approaching a speechless end”
(John Berryman, The Moon and
the Night and the Men)

Ideea de a scrie despre
Poetry Slam mi-a venit dupã ce
m-a scurtcircuitat altã idee:
anume sã pun pe picioare un
club de lecturã. Nu chiar ceea ce
pare la prima vedere. Oarecum
sãtul de cenaclurile tradiþionale,
care oricum existã prin biblioteci
ºi pivniþele unor cluburi – deci nu
mai trebuie sã le fac eu lobby –
mã gândisem sã dau drumul
unor lecturi publice într-un format
altfel. Acþiunea mi se pãrea
salutarã ºi sanitarã într-o
literaturã în care scrierile multor
vedete sunt mai subþiri decât cele
ale unor autori cvasi-
necunoscuþi. Nu cã ºi vedetele cu
pricina n-ar fi la fel de cvasi-
necunoscute pentru publicul larg.
Deci douã feluri de cvasi-
anonimat, unul chiar în interiorul
breslei, altul la nivelul
cumpãrãtorilor de carte.

Lamentabila existenþã a
literaturii române actuale are mai
multe cauze. Nu mi-am propus
sã le înºirui pe toate aici. Doar
vreo douã. Una ar fi inca-
pacitatea actanþilor literari, scrii-
tori ºi editori, de a lua contact
direct cu publicul. Aºa se explicã
viaþa de pivniþã sau, mai elegant,
de niºã a diverselor cenacluri. În
Bucureºti, dupã Revoluþie, au
existat douã asemenea întruniri
literare capabile sã adune peste
50 de indivizi, fãrã sã coboare
nivelul discuþiilor pânã la jocuri ºi
cântece de voie bunã. Unul a fost
cenaclul Euridice, în vremurile lui
de glorie ºi sfidare, când
funcþiona la Sala oglinzilor de la
USR. ªi scolo veneau numai
scriitori, dar efervescenþa ºi
masochismul de a se expune la
comentariile coral-contondente
ale doimiiºtilor îi însufleþea pe
optzeciºtii ºi pe nouãzeciºtii þinuþi
oarecum la saramurã în timpuri
queuemmuniste (v. Luca Piþu).
La un nivel mai mic, dar deloc cu
rabat la calitate, a fost cenaclul
Deko de la Teatrul Naional din

Despre
Slam

Poetry

 Felix Nicolau

Bucureºti (TNB). În vremuri în
care la Euridice se mai strângeau
cu greu 20 de participanþi, aici
veneau duminicã de duminicã
minimum 50 de oameni. Erau
anii 2005-2006, deci mult dupã
ce euforia culturalã se cuminþise
ºi consumismul instalase virusul
de spãlare a creierelor
româneºti. Diferenþa între
cenaclul Euridice ºi cel de la
Deko a fost mai ales una de
atmosferã. La Euridice exista un
critic literar tutelar, obsedat de
lansarea unei generaþii pe care
s-o patroneze. La Deko se punea
doar problema discutãrii valorii
textelor, independent de doctrine
ºi afilieri. Ceea ce asigura o grilã
interpretativã extrem de flexibilã.
ªi dacã am fãcut o introducere
cât o paporniþã, cauza este exact
aceasta: atmosfera otânjitã din
cenacluri, unde comentariile, în
cea mai mare parte, nu sunt
fãcute strict la texte, ci tind sã
demonstreze cultura comen-
tatorului. Ba se mai are în vedere
ºi comentarea consemnatã în
vederea integrãrii în istoria
literarã. De parcã ar mai avea
vreo valoare o asemenea istorie,
mai cu seamã dacã se pune
problema unei literaturi elitiste,
cum este cea româneascã,
parcatã la Câmpul Liniºtii. În

plus, paradoxul istoriilor literare
este cã ele conteazã doar la
apariþie, când scriitorii
momentului se înghesuie sã
vadã dacã au fost absorbiþi între
coperte. La doi ani de la apariþie,
istoria respectivã ajunge un fel de
document de arhivã, iar elevii –
funny enough – se întorc la
Istoria lui George Cãlinescu.

Chestiuni tehnice

Poetry slam are ceva în
comun cu stand up comedy.
Implicã spontaneitate, im-
provizaþie ºi o bunã interacþiune
cu publicul, care poate lua
atitudine faþã de cititor/recitator.
Cu alte cuvinte, funcþia faticã, de
verificare a vitalitãþii comunicãrii,
este foarte importantã. Îmi aduc
aminte de un cenaclu tineresc la
care moderatorul le-a cerut cu
ingenuã afectare participanþilor
sã nu comande nimic chelnerului
venit în misiune pe durata lecturii.
Cenacluri avem ºi vom avea
destule, fac parte din substanþa
noastrã festivist-snoabã. Ce nu
avem este întâlnirea vie dintre
scriitor ºi publicul lui.

Iatã un prim regulament de
poetry slam al Nuyorican Poets
Cafe, din New York City. Este
vorba despre o competiþie în care
autorii îºi citesc/recitã operele lor
sau ale unor confraþi, iar apoi
sunt evaluaþi pe o scarã
numericã de un juriu ales de
public.

Creditat cu lansarea poetry
slam-ului la Get Me High Lounge
în Chicago în noiembrie 1984
este Marc Smith. În iulie 1986,
slam-ul s-a mutat în clubul Green
Mill Jazz. În 1990, la Fort Mason,
San Francisco, s-a desfãºurat
primul slam naþional de poezie,
în competiþie fiind înscrise douã
echipe ºi un poet individual.
Gazda alege din public câteva
persoane care formeazã un ju-
riu. Dupã ce fiecare poet
performeazã, juriul acordã un
punctaj, în general de la 0 la 10.
Nota cea mai mare ºi cea mai
micã sunt eliminate, ajungându-
se ca fiecare performance sã fie
cotat între 0 ºi 30, întrucât în
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slam-ul standard sunt 5 membri
în juriu. Înainte de începerea
competiþiei, organizatorul va oferi
un „poet de sacrificiu” pentru ca
juriul sã-ºi calibreze notarea. În
general, o competiþie de slam
constã din mai multe runde pe
parcursul cãrora sunt eliminaþi
competitorii cu punctaj scãzut. O
gradare standard a acestui
proces are forma de 8-4-2, cu opt
poeþi în prima rundã, patru într-a
doua ºi doi în ultima. Dar unele
slam-uri nu eliminã niciun can-
didat. Costumaþiile, muzica ºi
obiectele ajutãtoare sunt de
obicei interzise. În plus, unele
competiþii impun o limitã de trei
minute (ºi o perioadã de graþie
de zece secunde), dupã care
punctajul unui poet poate fi
scãzut în funcþie de timpul cu
care a depãºit limita.

Tipuri de competiþii

Într-un Slam Liber (Open
Slam), cel mai rãspândit tip de
slam, poate concura oricine.
Dacã sunt mai mulþi slammeri
decât intervale de timp permise,
atunci participanþii vor fi selectaþi
aleatoriu de pe lista de
participare. Într-un slam cu
invitaþie (Invitational Slam), pot
concura doar cei invitaþi în
prealabil.

În 1998, slammerul Emanuel
Xavier a introdus “The Glam
Slam”, literele „g” ºi „l” indicând
cuvintele „gay” ºi „lesbianã”. Una
dintre temele acestui eveniment
anual a fost, de exemplu, Cel mai
bun poem erotic în lenjerie sexi.
Juriul întrecerii a fost compus din
celebritãþi din showbiz. De
asemenea, se organizeazã
adesea în cadrul competiþiei ºi
parade de modã.

Într-un Slam Tematic (Theme
Slam), toate reprezentaþiile
trebuie sã se conformeze unei
teme, unui gen ori unei
constrângeri formale. Printre
teme se pot regãsi: Tocilarul,
Erotismul, Ciudatul, Improvizaþia
etc. În aceste tipuri de concurs li
se permite concurenþilor sã
spargã anumite reguli
„tradiþionale”. De pildã, ei pot

interpreta ceva din creaþia altui
poet. Aºa este, bunãoarã, Slamul
Poetului Mort (Dead Poet Slam),
în care toate piesele trebuie sã
fie luate din opera unui creator
decedat. Alt caz este cel de la
concursurile „Triatlonul” Suedez
(Swedish “Triathlon”), unde este
permis ca pe scenã sã evolueze
simultan un poet, un muzician ºi
un dansator. Se pot varia apoi
limitele de timp, de exemplu, un
„1-2-3” slam, cu trei runde de un
minut, douã minute ºi, respectiv,
trei minute. Într-un slam cu „Stil
Insular” (Island Style), numit aºa
dupã Insula Whidbey, poeziile
sunt scrise pe loc. Fiecãrui
participant i se dau trei cuvinte
pe care sã construiascã un poem
într-un interval de douãzeci-
douãzeci ºi cinci de minute.

Slam-ul are înclinaþii
democratice, încercând sã
atragã categorii sociale aºa-zis
dezavantajate, cum ar fi femeile
ºi tinerii, deºi mie mi se pare cã
cei puºi la colþ în zilele noastre
sunt bãrbaþii sau bãtrânii.

Genul acesta de competiþie
este construit analog celor
sportive. Aºa se face cã existã
campioni sezonieri ai diverselor
versiuni de slam. Or, cum se ºtie,
sporturile în vogã se bazeazã pe
mãsurabilitate - deci cantitatea
vãzutã ca eficienþã poate prima
asupra calitãþii.

Poetica

Slam-urile poetice au o parte
foarte bunã: anume încurajarea
diversitãþii de stiluri ºi tradiþii
culturale, de maniere scriptice ºi
recitative. Unii poeþi sunt
apropiaþi de recitativul specific
muzicii pop ºi se inspirã puternic
din tradiþia a ceea ce se cheamã
”dub poetry”, adicã o specie
ritmatã ºi politizatã, venind
dinspre cultur i le neagrã ºi
vestic indianã. Alþii se folosesc
de formule teatrale, cum ar fi
varietatea vocilor ºi a tona-
litãþilor, ori recitã poeme întregi
într-o manierã ironic-monotonã.
De asemenea, de la recitarea
simplã se poate ajunge la
mixarea vocii cu o coregrafie

sofisticatã.

Unul dintre scopurile slam-ului
poetic este contestarea celor
care se pretind autoritãþi
supreme în recunoaºterea valorii
literare. Sãgeþile, bineînþeles,
sunt îndreptate cãtre critica
profesionistã. Bob Holman, un
ex-slammaster al Nuyorican
Poets Cafe, vedea în aceastã
miºcare o „democratizare a
versului”.

Critici la adresa slam-ului

Mai întâi, existã o miºcare
anti-slam, în care tuturor formelor
de expresie li se acordã ºase
minute ºi toþi participanþii primesc
nota zece, necondiþionat.

În ceea ce priveºte reacþiile
lumii academice, Harold Bloom,
de exemplu, considerã aceastã
miºcare ca fiind „moartea artei”.
Însã mulþi poeþi aparþin atât lumii
academice, cât ºi slam-ului. De
pildã, Jeffrey McDaniel a început
ca slammer, dar a publicat ºi
câteva cãrþi; de asemenea, predã
ºi la Colegiul Sarah Lawrence.
Mulþi alþii sunt în aceeaºi situaþie:
Michael Salinger, Felice Bell,
Javon Johnson, Phil West, Scot
Dillard etc.

Nu numai din partea mediului
academic au venit criticile. Poetul
ºi solistul formaþiei King Missile,
John S. Hall, este nemulþumit de
natura competitivã a slam-ului,
precum ºi de lipsa de diversitate
stilisticã din cadrul lui. În 2005, îºi
amintea de participarea lui la un
slam în urmãtorii termeni: „era în
mare mãsurã ca în sport, iar eu
eram interesat de poezie tocmai
pentru cã era opusã sportului...
Pentru mine a apãrut ca o formã
foarte masculinã, macho, de
poezie, care nu mã pasiona
deloc”. Probabil John S. Hall se
gândea cã poezia nu poate avea
nimic în comun cu sportul de
performanþã, iar nu cu sportul de
plãcere, care provoacã sa-tisfacþii
estetice remarcabile. Pentru cã
sportul practicat în afara
competiþiei, deci ama-toristic, nu
are nimic de-a face cu întrecerea
(rãs)plãtitã.
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Miºcarea slam de poezie
tânãrã

Poezia de slam a avut mare
prizã la adolescenþi. Aºa este
organizaþia Tinereþea vorbeºte,
fondatã în 1996. ªi mai sunt
multe altele. ªi tot în 2005, Saul
Williams, un foarte cunoscut poet
de slam, lãuda aceste miºcãri:
„Hip-hopul a umplut un vid enorm
pentru mine ºi prietenii mei pe
timpul copilãriei... Singurul lucru
care i-a oprit pe adolescenþii din
comunitatea celor de culoare sã
se transforme toþi în Michael
Jackson, adicã sã începem sã ne
albim pielea pânã la a ne-o
pierde, a fost hip-hopul. Era
singurul mod de contra-existenþã
în media aparþinând main-
streamului”. Dupã cum se poate
observa, recitativul de tip slam
este asociat hip-hop-ului.
Respectiv: ritm, confruntare, un
anumit tip de rostire ºi vizarea
unor þinte sociale. Ceea ce este
adevãrat, dar este prea puþin,
pentru cã nu doar poezia de tip
hip-hop se preteazã la con-
fruntarea cu publicul. Nu doar
arta de cartier poate avea impact
la tineri.

O altã problemã este crearea
de niºe în cadrul diferitelor arte
dedicate tinerilor. Dar, atenþie,
niºele cu pricina nu sunt izolate.
Adicã atunci când o editurã
organizeazã un concurs de debut
pentru tinerii de pânã în treizeci
ºi cinci de ani, creaþiile selectate
sunt plasate pe piaþã la un loc cu
celelalte producþii culturale. Se
ajunge la o situaþie bizarã: cine
nu a ajuns faimos pânã la 35 de
ani, nu prea mai are ºanse,
indiferent dacã va emite nu ºtiu
ce capodoperã. Invers, tinereþea
fizicã a ajuns sã fie o calitate
maximalã, nec plus ultra.
Tinerilor li se acceptã stângãcii
sau chiar aberaþii inestetice, doar
pe motiv cã reprezintã un
contingent uman nou. Dar cine
poate decide când se sfârºeºte
tinereþea unui om? Oare nu am
întâlnit tineri burtoºi la minte ºi la
trup? Oare nu am întâlnit maturi
mai sprinteni din toate punctele
de vedere decât atâþia juni? ªi,
din moment ce cãrþile rezultate

în urma unor asemenea
concursuri discriminatorii nu sunt
expuse într-un raft al
începãtorilor, ci intrã la un loc cu
cele ale mai bãtrânilor confraþi,
mã întreb ce rost mai au criteriile
de selecþie a manuscriselor în
funcþie de numãrul de primãveri
al autorilor? Mã grãbesc sã ridic
aceastã problemã pânã mai pot
fi considerat tânãr. Dupã aceea,
aº fi acuzat de frustrãri ori de
complexul lui Cronos.

Revenind, spuneam la
începutul acestui text cã avem
cenacluri în România, dar nu
avem lecturi publice interactive,
la care recitatorul/cititorul sã ºi

improvizeze, sã aibã o atitudine
jazz, în funcþie de reacþii le
publicului. ªi entuziasmul meu
de a organiza aºa ceva s-a cam
topit, revizualizând eu mental
prof i lul  scri i torului român
contemporan. Care nu gãseºte,
cel mai adesea, calea de mijloc
între morgã ºi bufonerie. Un
orgoliu atât de scãpat din frâu,
încât subtilitatea ºi detaºarea
aristocratã nu-ºi mai gãsesc
locul. De unde ºi miºcarea
literaturii române între pivniþe
unde se taie fumul cu f ie-
rãstrãul ºi adunãri festiviste,
unde se ºtie cine are de lãudat
pe cine. De unde ºi infinita
plictisealã.
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S-a scris enorm despre Nichita
Stãnescu, i s-au consacrat deja
mai multe monografii, s-au
avansat extrem de variate puncte
de vedere asupra operei sale,
încît pe drept cuvînt suntem în
situaþia de a ne întreba ce anume
s-ar mai putea adãuga. Evident
cã, spre deosebire de prozã, poe-
zia ºi mai cu seamã cea modernã
beneficiazã de o ambiguitate se-
manticã incomparabil mai mare ºi
deci de o productivitate her-
meneuticã departe încã de a se
istovi, cu precãdere în cazurile
în care autorii mizeazã în chip
programatic pe încifrarea liris-
mului, pe obscurizarea, ocultarea
ºi ambiguizarea lui, cînd nu-ºi
propun de-a dreptul sã-l lichideze
cu desãvîrºire. Un aer de ezo-
terism impenetrabil, asociat
adesea cu o înclinaþie ludicã ire-
zistibilã, caracterizeazã o foarte
întinsã parte din poezia modernã,
în primul rînd aceea trecutã cu
maxim profit prin experienþa
radicalã a avangardei din secolul
XX. Odatã cîºtigat ºi recunoscut
regimul unei libertãþi aproape
fãrã limite a cuvintelor, poezia a
ajuns sã ilustreze o atît de extra-
ordinarã varietate de forme ºi
ipostaze, încît conceptul ei s-a
relativizat ºi, în nu puþine îm-
prejurãri, s-ar spune chiar cã s-a
pulverizat. Atît de mult a crescut
preþul originalitãþii de la romantism
încoace, încît nu e deloc o simplã
speculaþie a afirma cã noþiunea de
„estetic” a început a fi înlocuitã cu
aceea de „interesant”. E în acest
sens cu totul semnificativã
frecvenþa acestui din urmã cuvînt
în limbajul comentariilor critice
curente.

În astfel de condiþii, s-ar pune
problema ca, înaintea actului
exegetic concret, criticul sã-ºi
asume un anumit concept de
poezie, datã fiind ireductibila
diversitate de manifestãri care
prolifereazã pe acest tãrîm ºi care
face aproape imposibilã gãsirea
unui numitor comun. E acelaºi
lucru în fond cu declararea
sistemului de lecturã, despre a
cãrei necesitate vorbea ºi Roland
Barthes. Este de remarcat cã,
dimpotrivã, majoritatea, dacã nu
unanimitatea celor ce se pronunþã
asupra poeziei, cu o siguranþã mai

potrivitã pentru alte cauze, se
întemeiazã pe intuiþie ºi gust,
dispensîndu-se ca ºi integral de
orice obligaþie de elucidare ºi de
justificare raþionalã a criteriilor de
referinþã de care se folosesc.
Contestarea ipso facto a oricãrei
raþionalitãþi critice conduce
abordãrile analitice ºi
interpretative ale poeziei la un
impas irevocabil. Sub pretextul
unei inventivitãþi exegetice care se
reclamã de la asimilarea
impresionistã a criticii cu arta
literarã, asistãm cel mai adesea
la o arbitrarietate ºi la o
rãstãlmãcire generalã. Cu toate
acestea, o serie întreagã de
constrîngeri ale obiectului
genereazã premise favorabile
pentru o relativã compatibilitate ºi
chiar solidaritate a examenelor
exegetice.

Pe lîngã numeroasele ºi uneori
cu totul excentricele ipoteze
hermeneutice pe care le suportã,
mai bine sau mai rãu, poezia lui
Nichita Stãnescu, s-au acumulat
în momentul de faþã ºi niºte
judecãþi de bun-simþ, pe baza
unor constatãri temeinice din
planul analizei ºi al reconstituirii
critice. Începe sã aparã mai bine
conturat un chip al poetului, din
ce în ce mai mult acelaºi, prin
convergenþa opiniilor exegetice.
Se coaguleazã astfel un consens
al conºtiinþelor critice, pe temeiul

cãruia se poate spera sã se
realizeze ºi o fixare cît mai sigurã
ºi mai convingãtoare a lui Nichita
Stãnescu în ierarhia de valori a
poeziei romîneºti din întreaga ei
istorie. Pînã atunci, personalitatea
creatoare a autorului celor 11
elegii rãmîne încã un obiect
fecund pentru interpretãri felurite,
dintre care multe destul de
gratuite, dar altele, deºi mai rare,
cu adevãrat revelatoare.

Printre acestea din urmã,
semnalãm cu realã ºi neaºteptatã
satisfacþie o carte, care ar merita
mai multe comentarii ºi care-ºi
face drum spre cititori cu discreþie,
nu numai din cauza tirajului
meschin, o meteahnã de altmin-
teri foarte rãspînditã la ora
actualã, dar ºi pentru cã autoarea
ei se aflã la momentul celui de-al
doilea debut editorial, primul însã
pe un subiect de literaturã romînã.
Este un debut care se cuvine
salutat pentru caracterul sãu atît
de – cum se zice – promiþãtor.
Cartea la care ne referim se
cheamã Nichita Stãnescu. Întîlniri
fundamentale, iar autoarea ei –
Liliana Scãrlãtescu. A apãrut nu
foarte demult (Editura Timpul,
2008) ºi destinul ei este abia la
început. Dupã cum aflãm dintr-o
succintã notã a editurii, ea are la
bazã o tezã de doctorat, susþinutã
de asemenea destul de recent, în
2007, ºi nu e singura apariþie a
aceleiaºi autoare pînã în prezent,
cãci, înainte cu doi ani, ea mai
publicase volumul
Cummingsiana. Un eseu despre
începuturile modernismului poetic
american (Editura Timpul, 2006).
Liliana Scãrlãtescu a colaborat
însã ºi cu numeroase articole,
recenzii ºi traduceri la diferite
reviste de specialitate, precum
Convorbiri literare, Cronica,
Poezia etc., unele dintre aceste
texte mai timpurii atestînd deja
interesul mai special din care
avea sã se nascã actuala
cercetare despre Nichita Stã-
nescu, care la rîndul ei ne dã
prilejul acestor pagini.

Autoarea e pe deplin con-
ºtientã de caracterul proteic al
operei poetului, de care se simte
în mod vãdit ataºatã, o operã „vie,
efervescentã, încã de nestãpînit,
greu de încadrat în formule

Poezie şi
nterpretarei

 Florin Mihãilescu
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definitive” ºi ca atare cîmp
deschis, productiv, de analizã ºi
de interpretare, circumstanþã ce
a permis proliferarea mirobolantã
a unei copleºitoare exegeze
critice. Faþã de aceastã abundenþã
a receptãrii specializate, Liliana
Scãrlãtescu ºi-a ales o traiectorie
proprie, aceea a „întîlnirilor
fundamentale” ale poetului „cu
cãrþile ºi oamenii ce i-au dictat,
într-un fel, stilul propriilor cãrþi ºi
al propriei vieþi” (p. 7). Problema
intertextualitãþii dobîndeºte în
aceastã situaþie o însemnãtate
predominantã. Exegeta îi dedicã
în consecinþã un întreg capitol al
cãrþii sale, accentuat teoretic,
înscriind opera nichitianã în
perspectiva textului infinit ºi
universal, aºa cum e conceput
acesta de un R. Barthes ºi de
gruparea de la revista francezã
din anii ’60, Tel Quel, dar
aplicîndu-i poetului studiat,
precum ºi celor din imediata lui
descendenþã, teoria lui Harold
Bloom despre „anxietatea
influenþei” din lucrarea cu acelaºi
titlu, despre care, printr-o co-
incidenþã, am scris noi înºine
foarte de curînd ºi care, pe de altã
parte, submineazã ideea de inter-
textualitate, clamîndu-i chiar
decesul prin irelevanþã.

Cu capitolul urmãtor, se
declanºeazã un admirabil efort
hermeneutic, demonstrînd din
partea autoarei nu numai
competenþa ºi chiar dezinvoltura
cu care se miºcã printre
elementele constitutive ale operei
ºi printre meandrele unei
bibliografii de cea mai bunã
calitate, atît autohtonã, cît ºi
strãinã, dar ºi o realã ºi chiar
superioarã sensibilitate, în raport
cu provocarea esteticã a textului
poetic. Cercetãtoarea selecteazã
anumite formule sugestive ale
limbajului stãnescian ºi se
prevaleazã de ele prin aplicaþii
concludente, pentru a sublinia
bunãoarã „Marea Foame a
intertextului” a „poetului-de-
mîncare” (p. 40), sau semnificaþia
„limbii poezeºti” în desfãºurarea
jocului intertextual (p. 123 etc.). O
adevãratã risipã de observaþii de
mare fineþe face cu neputinþã
citarea corespunzãtoare. Iatã
mãcar un exemplu de surprindere

a esenþialului: „În viziunea lui
Nichita Stãnescu, poezia,
frumosul reprezintã doar una
dintre cãile care duc la
(auto)cunoaºtere, proces realizat
în trei paºi: o încercare de
receptare a realului ºi a sinelui prin
intermediul simþurilor [...],
instituirea unei relaþii dialogice
între realul asimilator / de asimilat
ºi sinele creator / sacrificat [...] ºi,
în fine, o cunoaºtere trans-
cendentalã, proprie celui care s-
a aflat, chiar dacã pentru scurt
timp, în zona lui «Altceva,
Altcineva, Altunde».” (pp. 49-50).
Demne de remarcat sunt ºi
explicaþiile în legãturã cu modul
în care poeþii ºi-au salvat versurile

în anii regimului comunist (pp. 79-
82), sau în legãturã cu schim-
barea adusã în poezia postbelicã
de ºaizeciºti (p. 85), cu influenþa
lui Blaga asupra lui Labiº (pp. 87-
88), sau a acestuia din urmã
asupra succesorilor sãi din
generaþia ’60 (pp. 89-92 passim).

Întregul eseu al Lilianei
Scãrlãtescu traverseazã opera
poetului dupã criteriul de
interpretare al „întîlnirilor
fundamentale”, fãrã a respecta
ºcolãreºte cronologia, dar ºi fãrã
a o violenta, încheindu-se cu
privilegierea simbolisticii lui
Enghidu, a celor 11 elegii,
„jurnalul unui dedalid” ºi a
ultimelor Noduri ºi semne, „o altã
carte a morþilor”. Ar trebui fãcutã
aici o listã a tuturor surselor de

inspiraþie ºi meditaþie liricã ale lui
Nichita, printre care la locuri de
frunte s-ar aºeza Biblia, Epopeea
lui Ghilgameº, Rig Veda,
Ramayana, Tao Te King ºi
Tinereþe fãrã bãtrîneþe ºi viaþã
fãrã de moarte.

Toate interpretãrile ºi am zice
chiar dezvãluirile textuale pe care
ni le oferã Liliana Scãrlãtescu
sunt inteligente, elegante ºi
edificatoare. Ar mai rãmîne de
fãcut pasul spre judecãþile estetice
ºi mai ales spre justificarea lor prin
argumente convingãtoare. Cãci în
definitiv judecãþi pot formula ºi
impresioniºtii ºi obiºnuiþii oameni
de gust, chiar dacã în cazul lor ar
fi mai exact sã vorbim de simple
reacþii afective, izolate în
subiectivitatea lor ineluctabilã.
Operaþia care-ºi aºteaptã
întreprinzãtorii constã însã în
urmãrirea procesului în cursul
cãruia se acumuleazã, se
înlãnþuie cauzal ºi ajung la
convergenþã funcþionalã pro-
cedeele de producere a efectelor
estetice. Aceasta înseamnã în
ultimã instanþã a asigura reac-
þiei de gust, dincolo de subiec-
tivitatea ºi spontaneitatea ei,
temelia de raþionalitate, care
poate s-o transforme într-o au-
tenticã judecatã de valoare. O
asemenea operaþie va adãuga
la forþa productivitãþii semantice
a poeziei lui Nichita Stãnescu,
prin evidenþierea mecanismului
ei estetic, meritul incontestabil al
calitãþii sale artistice.

Deocamdatã dispunem de o
multitudine de admirabile in-
terpretãri, în rîndul cãrora se
instaleazã acum, cu deplinã
autoritate, ºi cea datoratã Lilianei
Scãrlãtescu. E timpul de a
transfera discuþia în planul
demonstraþiei estetice. Se va gãsi
cineva care sã accepte aceastã
ultimã provocare. Poate chiar
autoarea excelentei cercetãri, pe
care tocmai am parcurs-o, nu
numai cu atenþie profesionalã, dar
ºi cu o realã plãcere de simplu
cititor al celui ce a fost in-
comparabilul izvoditor al „limbii
poezeºti”.

ª
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ªirul de nume invocat circumscrie un perimetru
al poeziei delimitat de modul înþelegerii unei anumite
misiuni de cãtre barzi de o mare diversitate, uniþi însã
prin elemente de felul celor amintite mai sus. De la ei
pare sã se revendice, într-un anume fel, ºi poezia
Ioanei Ieronim, celebratã printr-o ediþie recentã, de
fapt o antologie a vârstelor scrisului acestei autoare
din vremea deceniului dictaturii comuniste, care ºi-a
supravieþuit ca talent poetic sieºi. Triumful paparudei
permite astfel o privire în racursiu asupra unui talent
prolific care, printr-un paradox istoriceºte explicabil,
dupã infernul cenzurii ºi al dictaturii, când a proliferat,
ºi-a supravieþuit sieºi ºi s-a neglijat regal, în anii de
libertate ºi democraþie urmãtori pânã astãzi. Un
oximoron cum este cel din titlu, care asociazã
termenul festiv ce marcheazã victoria cu identitatea
fantoºei populare menitã sã aducã ploaia, într-un ritm
al fecunditãþii, marcheazã, s-ar zice, tocmai venirea
ploii ºi a rodului îmbelºugat. ªi de ce nu?! La
recapitulare, poezia Ioanei Ieronim este recompen-
santã pe coordonatele opþiunilor ei fundamentale:
lumea micã, la îndemânã, a anonimatului românesc,
notaþia realistã, aproape sociologicã, a detaliilor de
viaþã ºi identitare, întâlneºte firesc transcrierea cvasi-
prozasticã dupã realitate, unde versul fãrã rimã
dobândeºte ritm prin frazare, sacadare sau purã
întrerupere graficã. De aici se vede ceea ce se ºtia
dinainte, ºi din alte cazuri: cã poezia se poate naºte
din cezuri, din decalaje de accent ºi de ritm, din
neîndemânãri jucate în transcrierea gândului pe foaia
de hârtie, în „desen” (cum arãtau odinioarã
caligramele, un caz oarecum extrem de folosire a
cuvântului pentru valenþele lui grafice care îºi dã
ântâlnire cu pandantul lui pictural, cu litere integrate
în naturile moarte ale lui Bracque sau Max Ernst).

S-a spus cã o asemenea scriiturã de poet e sorã
bunã cu cea a prozatoarei Gabriela Adameºteanu
(Paul Cernat). Fireºte, dar nu numai cu ea. În La lilieci,
în poezia congenerilor din Aktionsgruppe Banat –
Totok, Wagner ºi mai cu seamã Horst Samson – sunt
destule iþe care se înnãdesc cu aþele colorate ale
poemelor Ioanei Ieronim. Este aici o nevoie de
recuperare a realului, plecând dinspre general uman
cãtre expresii cât mai personalizate ºi mai ancorate
în cotidian dintr-o nevoie de a rãspunde aberaþiei
istorice a suspendãri realului prin cuvintele limbii de
lemn. Poezia se agaþã astfel de proximitate, fie ea ºi
rezidualã, umilã, anodinã, parþial castratã, pentru a
reinventa povestea lumii pornind de la o situaþie, o
persoanã, o biografie.

În fond, Egloga nu este decât combaterea
amneziei unei curgeri care „vede totul/ dar amintiri
nu are”, puse sã avertizeze asupra intenþiilor opuse
în motto-ul din poezia lui Blaga. Autoarea
reinventeazã amintiri, creeazã o memorie,
subiectivizeazã lumea, recâºtigând un sens al acþiunii
poetice pe care îl reþinea filosofia lui Giambattista Vico,
punându-l pe seama vârstelor prime din istoria
omenirii (a zeilor, a strãbunilor).

Pânã sã se scufunde în sine însãºi,
contemplându-ºi arterele transparente care subîntind
circulaþia materialã într-un spaþiu interstiþial, dintre
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 Ovidiu Pecican

Existã multe explicaþii
pentru poezia de lung
parcurs, scrisã în vers alb,
dar nu toate þin de stilisti-
cã, de tehnica literarã, de
resursele formale ale
poemului. O variantã de
rãspuns la întrebarea care
încearcã sã lãmureascã din
ce resort se trage opþiunea
pentru aceastã formulã
poeticã, ºi nu alta, ar avea
în vedere, probabil, un
anumit tip temperamental,

o anumitã viziune despre lume ºi poate chiar una
dintre tradiþiile de mare vechime – ºi prestigiu – ale
poeziei. Când mã refer la temperament, am în vedere,
în acest caz specific, o respiraþie amplã, cu efectele
cãutate în melodia prelungã, poate chiar monotonã,
ce se regãseºte în mualaquate-le arabe, un spirit
aºezat, cu aplecare cãtre statornicie, apucãturi
perseverente. Toate împreunã caracterizeazã, cred,
poezia care nu începe doar pentru a se încheia îndatã,
specificã strãfulgerãrilor ºi inspiraþiei fulgerãtoare, ci
pe aceea care debuteazã pentru a continua, care se
plãmãdeºte din lut ºi paie, precum casele rudimentare
ale primilor sedentari (ce dureazã însã ºi astãzi); o
poezie care se înalþã prin metaforã ºi simbol,
personificare ºi trasfigurare cãtre spaþii translucide
cãtre care nu ai zice nicidecum cã e chematã, þinând
seama de propensiunea ºi inspiraþia realistã care o
animã. Cu aceasta am ºi descris, în parte, materia
aluvionarã convocatã pentru a umple contururile unei
viziuni cosmoidale asupra vieþii ºi, de ce nu, asupra
menirii cuvântului poetului, materie animatã de nevoia
irepresibilã de a dubla lumea printr-o oglindire vastã,
detaliatã ºi încãpãtoare, fãrã sentimentul cã ar exista
lucruri care se preteazã ºi lucruri care nu se preteazã
experienþei lirice. De altfel, nu o datã, lirismul de acest
tip se leagã de o artã epicã în toatã regula, ca la
Homer, ca în Ghilgameº, ca în Iov, ca în marile
cântece de gestã medievale, ca în Walt Whitman ºi
Edgar Lee Masters – ultimul gãsind, din secolul trecut
ºi pânã astãzi, destui urmaºi ºi printre români, de la
Marin Sorescu pânã la Mircea Petean –, ca în atâtea
alte locuri, mai puþin evidente (precum Cantos-urile
lui Ezra Pound sau în Lenin-ul lui Maiakovski).

IOANA IERONIM

Vinea, 2009

TRIUMFUL
PAPARUDEI
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registrele fiinþei, Ioana Ieronim are nevoie de
recuperarea emisferelor între care sã se roteascã,
întinzând braþele ºi îndepãrtând tãlpile, precum omul
vitruvian. Este reconformtant sã descoperi, printre
atâþia rapsozi ai nevrozei ºi atâþia cântãreþi ai
fragmentarismului ºi ai imploziei ºi o voce care se
intereseazã mai curând de posibilitatea de
reconstituire a lumii, de identificarea unui sens printre
perindãrile factologice. Este un sens al solidaritãþii
cu omul alungat pe pãmântul ostil, în istorie, care nu
ar trebui sã scape ochiului unui cititor atent. Nu
egolatria alimenteazã versul poetei, ci dorinþa
prezenþei ºi a mãrturisirii anumitor precaritãþi ale
traiului cotidian într-o suburbie a timpului, într-un topos
pe cât de românesc, pe atât de bine situat în marea
deschidere.

Persistã, totuºi, în mod ciudat, sentimentul de
regret cã aceastã artã a Ioanei Ieronim este insuficient
cunoscutã, cã ea însãºi s-a neglijat, parcã. Într-un
fel, confirmarea unei asemenea intuiþii pare sã survinã
dinspre una din cele mai scurte poezii ale cãrþii, Parcã
vântul a rostit: „Eu ºtiu sã vorbesc de parcã/ n-aº
vorbi/ ºtiu sã vorbesc fãrã sã-mi miºc buzele/ cu faþa
neclintitã/ ºtiu sã vorbesc ºi voi/ sã nu observaþi cine
când// - parcã vântul a rostit/ vorbele mele” (p. 178).
Un pas mai decis în faþã, o ieºire din penumbra
discreþiei, ar aduce universului poetic al Triumfului
paparudei mai multã, deplin meritatã, recunoaºtere.

 Doru Pop

EMILIAN
GALAICU-PÃUN

Cartier, 2009
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Armele grãitoare ale lui
Emilian Galaicu-Pãun  se
adaugã arsenalului liric pe
care poetul basarabean l-a
pus la dispoziþia literaturii
române în ultimele douã
decenii. Conceputã în douã
pãrþi, cartea reuneºte poezii
împrãºtiate prin revistele
literare din România (prima
parte a volumului conþinând
poezii publicate de-a lungul
timpului în Vatra) ºi în a
doua secþiune este o re-

scriere a unor poezii din volumul Yin Time.
Primul poem al volumului este sugestiv în acest

sens, el putând fi citit ca o artã poeticã a întregii cãrþi
(dacã nu cumva a întregii logici a poeziei lui Galaicu-

Pãun), iar motto-ul este ºi mai explicit: „avant là,
l’êt(t)re. Pentru em. g.-p. viaþa ºi literele sunt
inseparabile, iar poezia introductivã, intitulatã „carte
nu ºtie, ce numai inscãlitura învãþase de o fãce”,
recurgând la ireverenþioasã trimitere spre tehnicile
copiºtilor moldoveni, defineºte mecanismul acesta al
scrierii ºi rescrierii continue – de fapt a palimpsestului
ca tehnicã fundamentalã. Chiar numele poetului este
scris cu graffiti pe zid, el devenind: em. g.-p., care
este „un om propoziþie”. Pentru acest tip de om
îmbibat în poezie, literele sunt cicatrice lãsate de
trecerea timpului pe carnea autorului; de fapt asistãm
la derularea unei vieþi pierdute la cãrþi... „la cãrþi de
citit. de scris, viaþa”.

Galaicu-Pãun rescrie limba pe mãsurã ce
poetizeazã, ºi, simultan, rescrie lumea ºi universul în
care trãieºte. El spune: „sã ridici prin puterea de
abstractizare... cimitirul la schema unei fraze... doar
pentru ca-n schema astfel obþinutã sã torni limba
veche”, demersul lui fiind acela de a „fraza” realul ºi
de a stabili conexiuni sintactice între elementele lumii
materiale. Poetul „sapã în cuvânt” ca într-un cimitir
de referinþe culturale, iar pãmântul lui em. g.-p. este,
fãrã îndoialã, limba (ºi cultura) românã. El scotoceºte
printre cuvinte ºi idei ºi dã peste oasele (expresiile)
lui Cioran, înfige hârleþul în glia care este Biblia veche
a familiei ºi scoate la ivealã bucãþi din contemporanii
ºi confraþii sãi într-ale poeziei.

Pentru em. g.-p. nu este literã sã nu fie „scrisã
de douã ori, cu chinovar ºi sinealã”, iar alfabetele
„cresc în prostie între coapsele fetelor la pubertate”:
cuvintele care ies din aceastã împreunare nu sunt
simple cuvinte valizã – ele sunt adevãrate „arme”
expresive: se-mpreunãpetrece, încrãpãtrunderea etc.

Ca în cazul majoritãþii scriitorilor moldoveni de
peste Prut, lipsa de identitate devine o obsesie, pentru
em. g.-p. aceastã temã este exprimatã prin: „bãieþelul-
decreþel”. Acest copil fãrã rãdãcini clare îl împinge
pe adult sã îºi caute identitãþi fantastice, nume ºi
descendenþe literare, sã reconstituie universuri ºi
apartenenþe. Dupã cum remarca ªerban Foarþã în
postfaþa volumului, „armele grãitoare” pot fi citite ºi
într-o pseudo-etimologie, ca blazoane expresive. De
fapt imaginea emblematicã pe care o construiºte em.
g.-p. în blazonul sãu poetic este una ambivalentã,
dualã ºi mereu contradictorie. El îºi spune sieºi
„cainabel”, iar pe stema sa ficþionalã stau elemente
lipsite de aderenþã, „paloºe gotice ºi prapori glagolitici”.
Este o lume în care se „înjurã de naºterea mã-sii/ se
roagã de doamne maica domnului”, iar poemele
însele sunt sunt „pe douã voci”, îmbinate ca lemnul
ºi fierul din biserica Trei Ierarhi.

Aceastã dublã determinare, a cuvintelor ºi a
sintagmelor, a referinþelor ºi a contextului, marcheazã
universul imaginar al lui em. g.-p. Pisica de Cheshire
apare ca referinþã livrescã numai pentru a fi alungatã
cu rudimentarul „câþ, boalã!”, ori ºi mai vulgara
transformare a lui langue au chat în langue a la chatte.
Prinsã între esteticã ºi primitivism, între vorbirea
dialectalã ºi emfaza hipercorectitudinii, poezia lui
Galaicu-Pãun izvorãºte vie ºi plinã de sevã, chiar dacã
derapajele sunt uneori ºocant de violente - poetul
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Ovidiu devine Pubis Ovidius na[s-o bage pe mânecã];
sau când em. g.-p. face trimiteri permanente la
Eminescu, pe care îl recontextualizeazã erotico-politic
(când de-odatã tu rãsãriºi în cale-mi, perestroikã, tu!).

Chiar ºi descrierea iubirii ºi erotismul (care au
fost întotdeauna calitãþile cele mai remarcabile ale
scrisului lui em. g.-p.) corespund acestui maniheism
poetic. În poemul „une histoire d’amour: la dame aux
ours” asistãm la aceastã trecere de la o stare la alta,
iar aruncarea dintr-o lume în alta este abruptã ºi
brutalã - „clinchetul de clopoþei (tandru, n.m) tubulari
ai chiuretei (agresiv n.m)”, „un bãrbat se petrece (liric,
n.m), ºi-atunci o femeie îl ia-n parantezele coapselor
(vulgarizator, n.m.)”, iar exemplele ar putea continua
la nesfârºit din fiecare poem.

O altã preocupare recurentã în poezia lui em.
g.-p. este istoria ºi efectele acesteia. Ca orice „produs
al sixties – années folles el lucreazã în poeticã precum
un „disc-jockey”, „ne pune muzicã” din Janis Joplin,
Serge Gainsborugh sau Jacques Brel ºi ne
contureazã un fundal social-istoric veridic. Vedem un
univers actual, în care poezia este populatã de ceaiuri
Lipton, de cabine de toaletã, iar iubirea este descrisã
în termeni de aeroporturi ºi avioane Boeing care
aterizeazã pe pistã (pista-i de decolare/ albastru de
via[gra]). Pânã ºi Istoria trece cu pas de femeie, spune
Galaicu-Pãun, într-unul dintre poemele sale
paradoxal-concrete: în ’89 ea este culcatã sub tancuri,
în ‘91 ridicatã-n picioare. Sau în altã parte conexiunile
istorie-eroticã sunt ºi mai explicite: „Dacã ar fi sã le
cos cap la cap pe iubitele mele, pe pârtia albã a cãrnii
lor aº fi putut evada din gulag”, iar iubita rãspunde,
“dac-ar fi sã-i înnod cap la cap pe iubiþii mei, câmpul
electric format astfel ar fi suficient pentru a-mprejumui
un gulag”.

Se poate spune cã întreg volumul este un
autoportret, un „autoportret cu ochelari de ceai” (în
loc de ochelarii de cal), iar trimiterile estetice (pictorii
pe care îi invocã) sunt (Munch sau Van Gogh) aleºi
tocmai pentru cã sunt marcaþi de ambivalenþã ºi
schizoidism.

Din pãcate pe alocuri jocurile de cuvinte ºi
experimentele kaligrafice sunt uneori doar simple
copilãrii, graffiti zmângãliþi pe pereþii poeziei, cu ar fi
aceasta: M[oldova])& UE, sau jocul de cuvinte gratuit
cum este transformarea ordinului mareºalului
Antonescu în (deja celebra butadã studenþeascã):„Vã
ordon: Treceþi Rutul!”. “Gunoiºtea” ce oculteazã pe
alocuri scrisul lui em. g-p nu poate, însã, sã oculteze
forþa comparaþiilor ºi expresivitatea poeziei sale. Aºa
este poemul scurt în care rãnile lui Iisus sunt studiate
de Mahomed ºi Budha, sau cel în care Dumnezeu ºi
Satana fac skandenberg ori poezia experiment
(Figurã în repaos), redactatã în stilul grafic al
Evangheliilor, cu 33 ºi 1/3 versete, cât se spune cã ar
fi trãit Isus.

Emilian Galaicu-Pãun rãmâne un insolit în
peisajul poetic de la noi, kaligrafiile apropiindu-l de
suprarealiºti, iar picto-grafo-poezia pe care o
profeseazã îl pune printre postmodernii cei mai
consecvenþi. Experimental, fãrã sã fie abscons, ºi
fantast, fãrã sã fie elucubrant, reuºeºte sã îºi menþinã

o identitate ºi o voce clarã, o voce poate în acest
volum prea calofilã (sau kaligrafic dupã cum se
exprimã chiar el), penru mine fiind supãrãtoare
referinþele continue la limba francezã, într-un fel de
neologizare târzie ºi tardivã. Altfel, em. g.-p. este un
poet stãpân pe deplin asupra cuvintelor limbii române.

Titlul pe care am
reuºit sã îl fabric, mai
degrabã presat de o acutã
lipsã de inspiraþie, se vrea
un subtitlu pe care am sã
încerc sã îl agãþ romanului
recent apãrut sub
semnãtura Ana Mariei
Sandu, Omoarã-mã! (cu,
sã recunoaºtem, un titlu
mult mai exploziv ºi
punctual). Prozatoarea a
avut o prezenþã constan-
tã, dar surprinzãtor de

discretã pînã acum, volumele anterioare fiind
primite bine, dar fãrã a avea un impact major. O
autoare cu un scris constant bun, dar
nespectaculos, oarecum înglobatã în plutonul
mediu valoric românesc. Prezentul roman
încearcã o loviturã, în mod evident el marcînd
pretenþii crescute din partea unei prozatoare aflate
în creºtere de formã.

 Omoarã-mã! beneficiazã de ceea ce s-ar
putea numi un marketing agresiv, editura
prezentînd romanul drept „un fals policier cu
implicaþii terifiante: personajul principal al acestui
roman-confesiune se dovedeºte a fi o sexagenarã
cu veleitãþi de vampir”. În realitate, romanul este
o falsã poveste de dragoste care evolueazã într-
un fals thriller, totul sfîrºind înt-un roman epistolar
care nu e decît o naraþiune confesivã. Tot acest
joc de-a aparenþele ar pãrea cã trebuie sã se
sprijine pe o construcþie romanescã elaboratã ºi
solicitînd numeroase artificii stilistice. Impresie
falsã, textul fiind pur ºi simplu împãrþit în trei
capitole, primul o naraþiune la persoana întîi
singular, celelalte douã constituind o scrisoare-
confesiune ºi rãspunsul ei. O compoziþie simplã

ANA MARIA SANDU

Polirom, 2010

OMOARÃ-MÃ!

 Victor Cubleºan
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ºi în cele din urmã dezamãgitoare. Ana Maria
Sandu recurge la doar douã voci narative prin
intermediul personajelor Vali ºi Ramona,
protagoniºtii iniþiali ai ceea ce pãrea a fi o poveste
de dragoste. Vocea masculinã e dezvoltatã într-
un personaj cu multe detalii ºi cu apetenþã pentru
prim-plan, burduºit cu tuºe particulare ºi observaþii
psihologice, doar pentru a fi definitiv exilat într-un
rol secundar cãruia îi revine doar misiunea de a
pune punctul final dupã o rãsturnare de situaþie
cu iz de producþie cinematograficã americanã. Pe
umerii personajului feminin cade greul textului,
Ramona ocupînd locul principal în economia
naraþiunii. Este eroina principalã, naratorul
principal (de fapt un naratar), subiectul ºi obiectul
romanului.

Subiectul din Omoarã-mã! nu este decît unul
care metaforic poate fi subscris vampirizãrii. Totul
se învîrte în jurul relaþiei perverse ºi pervertitoare
care se instaureazã între tînãra de 23 de ani
Ramona ºi gazda ei sexagenarã, doamna Manu.
Debutul relaþiei porneºte de la o prietenie
simpaticã, aproape camaraderie, spre a ajunge
la o torsionatã bãtãlie între personalitãþile celor
douã, Ramona simþindu-se practic invadatã de
personalitatea celeilalte femei. O dinamicã de
cuplu ambiguã sexual ºi cu turnuri de dominare,
care duce la retrãirea vieþii bãtrînei de cãtre tînãrã.
Ca ºi cum un vas prea plin de apã stãtutã ºi-ar
cãuta un receptacul proaspãt în care sã reînvie
apa clocotitoare a pasiunii. Confruntãrile
psihologice duc la o eradicare tot mai marcatã a
personalitãþii tinerei care devine tot mai mult o
fantoºã a pasiunilor de demult ratate ale bãrtînei
dominante. Finalul care trece totul sub semnul
ficþiunii, a falselor memorii nu ºterge integral
sensul confruntãrii, ci doar îl plaseazã sub semnul
puseurilor carnale nesatisfãcute care îºi gãsesc
un debuºeu într-o trãire tînãrã. O tînãrã care, fãrã
orizont, se complace în a-ºi asuma poveºti de
dragoste cu iz de parnasianism expirat. Sau cam
aºa cred cã s-ar putea rezuma intenþiile textului.
Dar dacã cititorul devine foarte conºtient de
intenþionalitãþile romanului, nu înseamnã cã se va
ºi lãsa convins de ele.

Propunînd un roman al unor subtile
confruntãri psihologice, Ana Maria Sandu mizeazã
pe naraþiunea confesivã pentru a oferi profunzime
ºi credibilitate. E o opþiune riscantã, totul
rezumîndu-se brusc la capacitatea de a crea un
personaj veridic puternic ºi complex. Din pãcate,
Ramona nu se ridicã la înãlþimea aºteptãrilor. În
faþa multora dintre gesturile ºi gîndurile
personajului e imposibil sã nu ridici ascuþit din
sprînceanã ºi sã nu spui „nu te cred”. Motivaþia
este de multe ori într-un mod mult prea evident
indusã de autoare, iar nu de psihologia
personajului. Ramona pare sã sufere o evoluþie
în salturi, gesturile anterioare, experienþele
împãrtãºite nefiind capabile sã motiveze evoluþia
personajului. Prozatoarea ºtie ce vrea sã obþinã,

dar nu neapãrat ºtie cum. Ana Maria Sandu are
în mod cert multã inteligenþã, dar nu are intuiþia
psihologicã necesarã pentru a desena cu
personaje o poveste cu o psihologie atît de întinsã
pe muchie de cuþit.

Pe de altã parte, trebuie notat cã autoarea
reuºeºte sã struneascã foarte bine textul pe
pasaje scurte, reuºind sã elaboreze scene rafinate
ºi memorabile. Uºurinþa cu care jongleazã cu
descrierile largi pentru a trece la amãnunte
focalizante, plãcerea de a insista pe pauze de
respiro, pe puncte în care nu se întîmplã nimic,
dar fãrã a da naraþiunii senzaþia cã lîncezeºte,
lipsa oricãror complezente în a aborda imagini
cliºeizate, toate concureazã la a propune imaginea
unui autor matur, conºtient de ce poate atunci cînd
nu trebuie sã urmãreascã constant, pe sute de
pagini, un subiect. Din pãcate se poate vorbi de o
oarecare nervozitate în dezvoltarea acþinii. Un
astfel de subiect, care se dezovltã doar în „capul”
personajelor, are nevoie de delicateþe. Are nevoie
de acea tandreþe a insistãrii asupra detaliilor de

comportament  care sã facã o confesiune veridicã.
Modul în care de la o simplã rememorare a vieþii
unei sexagenare în faþa unei tinere interlocutoare
duce la abuz psihic ºi apoi la crimã e forþat, fiecare
nouã etapã a relaþiei fiind marcatã de episoade în
care evenimentele sunt precipitate iar modificãrile
psihologice sunt telegrafiate.

Poate cã Ana Maria Sandu nu reuºeºte un
roman bun. Poate cã nu reuºeºte articuleze în
paginã planul inteligent al romanului pe care îl are
în minte. Dar  Omoarã-mã! nu este o carte rea.
Ambiþia subiectului, mica fascinaþie a scenelor
decupate, ruperea de filonul prea bãtut al
cotidianului postrevoluþionar românesc în favoarea
unui subiect „mai mare ºi mai generos”
concureazã spre a mã declara în final un cititor
mulþumit (nu entuziasmat), capabil de a
recomanda volumul spre lecturã. Pînã la urmã e
o poveste despre tandreþea unei crime
abominabile.

ª
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Perugia, 8 ianuarie 2008

O carte subþiricã, pe care-am
citit-o într-o varã în trenul personal
Cluj-Bistriþa, m-a învãþat cã, în
limbajul gesturilor, palma ridicatã
în sus transmite un mesaj nea-
meninþãtor, chiar de supunere.
Palmele înfipte în ºold ºi
exprimarea clarã, sacadatã
semnificã o expresie a dominãrii,
oamenii înfoindu-se ca pãsãrile
când vor sã parã mari ºi supãrate,
în timp ce braþele în sân e o
declaraþie fermã de independenþã,
adicã „lasã-mã sã te las pânã nu-
mi pierd rãbdarea”. Strângerea
degetelor coºuleþ cu toatã palma
în sus ºi legãnarea lor rapidã pe
ritmul consoanelor, vorbirea
precipitatã, fãrã preocupãri de
dicþie, mobilitatea corpului ºi
rostirea prelungitã a vocalelor
înaintea ideilor principale transmit
un singur mesaj: cã eºti italian ºi
vrei sã fii convingãtor într-un timp
cât mai scurt posibil. La atât s-a
redus întâlnirea mea cu
Francesco, directorul cãminului de
la Favarone. Dimineaþa la opt
bãteam deja la uºa lui, zgâindu-
mã la camera video postatã
deasupra. N-a rãspuns nimeni, am
rezistat tentaþiei de-a încerca
clanþa ºi m-am îndreptat spre
cabina portarului. Francesco era
acolo cu ochii pe calculatorul unde
apãreau diverse instantanee de pe
toate coridoarele clãdirii. M-a

întâmpinat zâmbind ca un om care
m-a putut privi în voie atunci când
bãteam la uºa biroului sãu.

De reþinut: este scund, are pãrul
negru cârlionþat, poartã blugi,
pulovãr pe gât ºi ghete cu tureac
înalt, zâmbeºte mereu ºi este
nonºalant ca orice persoanã
obiºnuitã sã interacþioneze în
fiecare zi cu strãinii. Sper ca aceste
detalii sã mã ajute atunci când voi
mai trece pe lângã el, mãcar sã-l
observ ºi sã-i rãspund dacã se
întâmplã sã mã salute. Aºadar,
palmele în sus, degetele strânse
coºuleþ ºi un zâmbet larg, tiradã
despre Perugia, studenþi, vântul de
ianuarie încheiatã cu: „Sã-mi aduci
dupã-masã formularul de la
ADISU”. Aºa voi face. Urcând din
Favarone spre via Eugubina mi-
am repetat în gând imaginea lui
Francesco, dar prim-planul cobora
mereu înspre degetele lui. În
aceeaºi carte citeam cã unii
antropologi pot ghici aparteneþa
la o naþiune sau alta doar din
limbajul gesturilor fãrã a mai face
incursiuni în stil, veºminte, limbaj ºi
temperament. Grecul, spun ei, se
trãdeazã prin gesturile melan-
colice, atitudinea meditativã în
care se reflectã atât aheul cât ºi
cãlugãrul de la Athos; anglo-saxonul
suferã încã de o impulsivitate în care
descifrezi poemele barbare, teatrul
Renaºterii ºi puritanismul; spaniolul
rãmâne încãpãþânat, trufaº, con-
vingãtor, fie cã e înveºtmântat în

negrul inchiziþiei, în roºul cavaleri-
lor sau în albastrul descoperirilor
geografice, iar francezul continuã
sã fie vorbãreþ, fanfaron, maliþios
ºi curtenitor de la cântecele de
gestã pânã la Molière ºi Jacques
Chirac. Lungã ºi coloratã deducþie,
asemeni florilor de câmp din
grãdina care mãrgineºte drumul
spre Via Eugubina. Ce bucurie sã
pot vedea la început de ianuarie
pomi fructiferi cu frunze verzi,
iarbã deasã doar uºor ofilitã la vârf
ºi ceaþã în diverse forme plutind
peste chiparoºi. Am o primãvarã
în plus faþã de toþi de- acasã, pe
care i-am lãsat în zãpadã ºi ger.

Puþin dupã ora zece ajung din
nou în piaþa Fontebraccio ºi de-
acolo în coada din faþa uºilor
secretariatului. Îmi spun cã e
simplu sã convertesc în ceva bun
ºi blând emoþiile negative
combinate cu spaima cã pierd
timpul degeaba în fojgãiala de
la uºile secretariatului. Pot sã
repet în gând cuvinte dintr-o limbã
strãinã, pot sã compun un poem,
sã observ un scaun, un bec, o
cocoaºã pânã mi se împãien-
jenesc ochii, pânã simt cã am
înþeles de ce existã astfel de forme
pe lumea asta, pot sã spun într-
una rugãciunea inimii în urma
cãreia oameni ca mine s-au sfinþit
ºi-au vãzut raiul, pot sã
stenografiez cu degetul pe geantã,
pe un buzunar, în aer, toate
discuþiile pe care le aud sau, ºi mai

Jurnal
Perugin

Flavia Teoc
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simplu, pot sã-mi programez pas
cu pas tot restul zilei. Aveam însã
în geantã ghidul Perugiei.

Palazzo dei Priori, o clãdire
înaltã din Duecento, gãzduieºte
trei instituþii: Sala Notarilor, primã-
ria Perugiei ºi Galeria Naþionalã
a Umbriei. Dupã ce citesc copios
despre ea ºi mã vãd cu toate
hârtiile de la secretariat în gean-
tã pornesc sã vizitez Galeria
Naþionalã a Umbriei. Pe întreaga
lungime a primului etaj se întinde
un banner care anunþã o expoziþie
Pinturicchio, în perioada 2
februarie – 29 iunie 2008, menitã
sã aniverseze 550 de ani de la
naºterea pictorului, expoziþie pe
care nu voi ajunge s-o vizitez.

Mã desprind cu greu din prima
salã dedicatã operelor unor
anonimi virtuoºi din sec. XII ºi XIII,
numiþi pictor perugin, sculptor din
Umbria, maestru al bisericii San
Francesco sau sculptor din a doua
jumãtate a sec. al XIII-lea.
Atmosfera e misticã, sunt ca în faþa
unor casete cu oase sfinte pictate
sau sculptate frumos, ca sã
încânte privirea, dar al cãror înþeles
stã în fapte care nu se aratã
ochiului. Pe unul dintre pereþii
laterali, un Cristo deposto, sculptat
în lemn de plop tot de un sculptor
anonim din sec. al XIII-lea îºi
întinde braþele spre noi în
aºteptarea coborârii de pe cruce.
Gestul spontan, involuntar este
sã-þi ridici braþele în întâmpinare.
Las în urmã prima salã a picturilor
ºi sculpturilor anonime cu sen-
timentul cã frumuseþile fãcute de
mâinile oamenilor, dar fãrã
amprenta numelor purtate în viaþa
muritoare, devin în timp apariþii
sacre, numinoase.

În sala urmãtoare îl descopãr
pe Duccio di Boninsegna, nãscut
în 1255 ale cãrui lucrãri respirã un
aer bizantin târziu, rarefiat, dintr-
un Imperiu care se reface dupã
distrugerea celei de-a patra
cruciade. Tablourile din aceastã
salã vorbesc încã în limbajul
instantaneu ºi complet al picturii
religioase. Am rãmas multã vreme
în faþa Madonnei col Bambino e
sei angeli, fãrã sã-mi pot aminti
unde ºi când am vãzut o copie
transformatã în icoanã. Cu Puccio
Capanna din ºcoala lui Giotto ºi
Bartolo di Fredi din ºcoala sienezã

intru în atmosfera ºcolilor de
picturã italiene cu toate codurile de
decriptare la vedere. Instinctul
plastic, cum îl numeºte Taine,
trece înaintea sentimentului
religios, iar deosebirile date de
educaþie ºi temperament încep sã
funcþioneze. Într-adevãr, Puccio
Capanna vorbeºte despre Giotto
prin îngerii lui, dar îmi vorbeºte ºi
despre Sahara, despre un asteroid
ºi-un ºarpe binevoitor. ªtiind cã
Cimabue l-a descoperit pe Giotto
când acesta desena o oaie pe o
piatrã, pãzindu-ºi turma lângã
Vespignano, analogia operatã
instantaneu în memorie dintre
îngerii care plutesc în cerul
Plângerii la mormânt ºi chipul
Micului Prinþ desenat de Exupery
este inevitabilã ºi copleºitoare.

Puccio Capanna ºi Bartolo di
Fredi sunt printre ultimii care cultivã
încã influenþele bizantine înainte ca
spectaculosul ºi eleganþa artei
gotice sã cucereascã peninsula.
Tripticul semnat de Bartolo are în
centru pe Maica Domnului aºezatã
pe tron, înconjuratã de sfânta
Caterina, arhanghelul Mihail, Maria
Magdalena, îngeri ºi serafimi.
Astfel de lucrãri au fost adorate în
biserici pentru sute de ani ºi
vecinãtatea lor de azi cu profanul
este la fel de tulburãtoare asemeni
mozaicului dezvelit printre jocurile
arabescurilor în Hagia Sophia. În
sala urmãtoare îl gãsesc pe
Jacopo di Mino del Pellicciaio,
cunoscut ºi pentru cã a pictat
coperte de cãrþi, în vremuri în care
o carte costa pieile a patruzeci de
oi. E prezent în Galerie cu un triptic
portabil, transmiþând astfel un
mesaj mult mai accesibil ºi pe
înþelesul tuturor decât cãrþile la
care lucra. Cu Domenico di Bartolo
profanul intrã în sãlile Galeriei pe
aripile primului covor oriental care
aduce un început în pictura
renascentistã italianã.

Abia intratã în sala a opta, un
custode mã pofteºte frumos sã mã
pregãtesc de plecare pentru cã se
apropie ora închiderii. Îi explic cã
nu m-am uitat pe orar ºi nici nu
ºtiam când e ora închiderii, iar el
mã asigurã cã voi putea reveni cu
acelaºi bilet. Aceastã sincopã în
entuziasmul de început îmi lasã un
gust amar, aºa cã traversez piaþa
IV Noiembrie fãrã sã-mi ridic

privirile spre Fontana Maggiore
sau Catedrala San Lorenzo.

Dina, colega mea de camerã e
bulgãroaicã din Plovdiv ºi seamãnã
leit cu lipoveanca Evghenia pe care
o ºtiu de ani buni. Citeºte, noaptea
în colþul ei, cu veioza aprinsã, iar
umbra mesei formeazã pe tavan
deasupra mea piramida de la
Gizeh orientatã spre fereastrã în
cãutarea stelei Sirius. Suntem singu-
rele europence pe un palier unde
mai locuiesc tineri din Coreea,
Mongolia, Afganistan, Africa de
Sud, India ºi alte naþii orientale. În
bucãtãria aflatã undeva la capãtul
coridorului s-au gãtit pânã seara
târziu feluri de mâncare cu arome
exotice. Le adulmec în timp ce sorb
cu grijã sã nu-mi ard buzele una
dintre supele instant primite de la
Adina. În sfârºit, pot sã-mi adun din
geantã toate biletele pe care am
fãcut însemnãri în faþa picturilor din
Galerie ºi sã le transcriu în caietul
învelit în muºama lãptoasã. Iatã
hârtia pe care azi-dimineaþã scriam
în grabã istorioara Dinei în timp ce
beam împreunã cafeaua cu
fereastra larg deschisã, lãsând
vântul Perugiei sã ne scotoceascã
prin lucruri. Vorbeam despre
gesturile prin care comunicãm
afirmaþia ºi negaþia. Pentru bulgari
gesturile au semnificaþii diferite,
adicã scuturarea capului de la
stânga la dreapta înseamnã „Da”
ºi viceversa.

În urmã cu o jumãtate de orã
am primit o vizitã de la
administraþie care mi-a cerut
formularul de la ADISU. Abia intrat
în camera noastrã, tânãrul s-a
îndreptat fãrã sã ezite spre Dina,
convins cã ea este românca. Într-
o singurã miºcare a mãrturisit
despre bazinul tracic comun
strãmoºilor noºtri, dovedind
asemãnarea Dinei cu românii pe
care i-a întâlnit pânã acum. Dina
citeºte acum cu cãºtile pe urechi
de unde se prelinge un cântec
lasciv pe ritmuri orientale. Mã vede
cã mã zgâiesc la ea ºi se întoarce
spre mine. Vorbim în englezã pentru
cã Dinei schimbarea registrului slav
cu cel latin îi este încã dificilã.
Engleza o vorbeºte de la grãdiniþã,
so...:

- Ce scrii?
- Câteva însemnãri pe care le-

am fãcut la Galerie.
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- Scrii un articol pentru revistã?
- Nu, doar însemnãri despre

Perugia, despre strãzi, muzee,
Universitate. Ca sã-mi amintesc.
Cine ºtie când voi reveni.

Zâmbeºte ºi-apoi îºi compune
cu greu o minã mustrãtoare:

- Sper cã nu scrii ºi despre
mine.

- No, not anymore....

Nu-mi pot muta gândul de la
alegerea sincerã ºi spontanã
fãcutã de tânãrul administrator.
Plovdivul unde s-a nãscut Dina, e
fostã capitalã a Rumeliei, adicã
Þara Romanilor, cu referire la
Imperiul Bizantin (am citit despre
asta când încropeam din mici istorii
atmosfera anului 1000), iar
Imperiul Bizantin încã mai ducea

pe turci cu gândul la Roma. Poate
ceva din aceste încrengãturi
genetice i-a vorbit administratorului
italian din oasele ei.

Dina mã priveºte de aceastã
datã cu reproº. De unde ºtii ce
scriu? Bine, bine, despre tine nu
mai scriu un rând.

ª
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Rosa Elisa Giangoia

Autoare a trei romane, a unor studii despre Dante ºi
Virgiliu, a publicat manuale ºcolare ºi a îngrijit mai
multe antologii de poezie din Liguria. Este redactor
al revistei on line Lettera in versi. Activitatea sa
poeticã a fost încununatã cu mai multe premii literare.
Versurile de mai jos, extrase din volumul Sequenza
di dolore, Fara Editore, 2010, se dovedesc un
palimsest al durerii determinate de dispariþia
prematurã a persoanei iubite.

1.

Ne-am întâlnit, se prea poate, adesea,
pe stradã, ca niºte strãini
pânã când, copii neºtiutori ai sorþii,
am intrat pe drumul bucuriei
în casa care a devenit a noastrã.
În felul acesta, vieþile
ni s-au încruciºat târziu
ºi urzeala mea cu þesãtura ta
s-au împletit
într-o pânzã deja cam roasã,
pentru o fericire scurtã.

2.

A trebuit sã-i dãm voie morþii sã intre
în casã într-o zi
când a apãrut la uºa noastrã,
neaºteptatã, dintr-o întâmplare,
ca un duºman greu de doborât
ºi cu prezenþa ei
care nu ocupã nici un loc
a tras o pânzã neagrã
între viaþã ºi-un vis de ce-o sã fie.
A trebuit s-o las sã îmi înfigã
în inimã sãgeata
fãrã sã plâng cã sunt pãrãsitã
într-o înspãimântatã prãpastie de tãcere,
întorcându-mi faþa spre perete
în timp ce glasul obosit
înãbuºea cuvintele
într-un prezent conjugal limitat.

3.

Apoi a trebuit sã-i dãm voie morþii
sã-ºi facã
zidul de piatrã
între tine ºi mine
atunci când zilele ni s-au înveºmântat
în sfialã
printre lacrimile
ce se voiau un zâmbet reciproc,
în timp ce-þi aºteptai sfârºitul
cu ochii deschiºi
ºi inima atentã
ºi noi, rãtãciþi, nu mai ºtiam cum
sã stãpânim ceea ce se petrecea.

4.

Sufletul îþi era deja pe buze
gata sã treacã
de cealaltã parte,
în vreme ce moartea intra
sufocantã în sânge
dar eu voiam sã mai pãstrez din tine ceva
ºi nu ºtiam ce,
pentru ca transparenþa fãrã margini
dintre viaþa mea ºi moartea ta
sã nu se întunece nicicând.
Mâinile mele spre tine
se înmuiau de groazã
în timp ce se întindeau spre moarte
ºi eu îþi mai ceream un ceas,
o zi, un timp necunoscut
pentru o desãvârºire presupusã.

ªi între timp te iubeam ºi pentru zilele
în care nu aveai sã mai fii.

5.

În cea din urmã dimineaþã (era duminicã)
te priveam
ºi tu vedeai cã eu te priveam
ºi eu ºtiam cã îþi dãdeai seama
ºi eu vedeam cã tu ºtiai cã eu te priveam
iar eu voiam sã-mi trecã privirea dincolo
pânã când þi-ai vãzut iar viaþa
pe dinaintea ochilor
ºi-apoi nici unul nu a mai vãzut nimic
cu ochii vieþii,
nici o reflectare a reflectãrii.
Pentru mine închidere în faþa nesfârºirii
îndepãrtare de la adevãrul
orizontului de mister,
la dispariþia tuturor secretelor.
ªi într-o clipã, chiar dacã totul pãrea
în camerã la fel
(mobile, tablouri, toate la locul lor
soarele ce intra pe fereastrã,
marea albastrã strãlucea pe fundal
ºi o navã albã ºi mare o brãzda)
totul era, însã, schimbat
ºi nu îmi mai rãmânea decât
sã trãiesc în absenþã.

6.

ªi tu, care ai plecat
cu geamantanul nevãzut
plin cu tot ceea ce erai
mi-ai luat cu tine ºi viaþa
ºi-acum vei avea numai
chipul ºi trupul ºi vorbele
amintirii mele
pe scena aceasta pe jumãtate demontatã
care e lumea acum pentru mine.

În româneºte de ªtefan Damian
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Ce anume poate salva lumea
din cotidianul ei rostogolitor ºi
amorþit? Poveºtile: poveºtile de
viaþã în primul rând. Cu cât vor
exista mai multe poveºti ºi mai
mulþi povestitori, cu atât cifra celor
salvaþi ºi tãmãduiþi va spori. Cu cât
aceste poveºti se vor amesteca ºi
confunda pânã la haos, cu atât
þesãtura va fi mai captivantã.
Esenþial, fireºte, este însã felul
spunerii poveºtii. Iar dacã po-
vestirea însãºi devine viaþã (în
timpul relatãrii ei), cu atât mai
vindecãtoare va fi. Aceasta este
legea romanului Ordinea naturalã
a lucrurilor de Antonio Lobo Antunes
(traducere de Micaela Ghiþescu,
Bucureºti, Editura Humanitas,
2009), cel mai prizat autor
portughez la sfârºit de secolul XX
ºi început de secol XXI.

Cartea este alcãtuitã din vocile
narative ale unor personaje care
se intersecteazã parþial, fiindcã
destinul lor e construit între paralele
inegale: un matur îndrãgostit
nebuneºte, care vegheazã somnul
unei fete bolnave (Iolanda,
diabeticã) ºi care, ritualic, îºi
nareazã dragostea. Cum poate fi
dragostea povestitã? În romanul
lui Antunes este o simfonie epicã
ºi barochizantã, nesfârºitã. Po-
veºtile acestui matur îndrãgostit
cãtre Iolanda adormitã alcãtuiesc
felul lui de a o atinge, de a face
dragoste cu ea, de a o mângâia ºi
de a o rãsfãþa (tocmai întrucât
Iolanda nu îl doreºte, ci îl respinge
repulsiv). Existã apoi povestea
fostului membru al poliþiei poli-
tice, fascinat de Lucilia, o prosti-
tuatã mulatrã: ajuns paria, acesta
are fantezia socialã de a organiza
un curs de hipnotism prin cores-
pondenþã. Un curs de hipnotism ar
fi o metodã de a-i face pe alþii sã

elucubreze ºi sã sublimeze
realitatea, tocmai fiindcã el însuºi
doreºte sã-ºi sublimeze trecutul.
Este modalitatea lui de a scãpa de
realitate ºi, în acelaºi timp, de a-ºi
travesti viciile ºi fosta meserie de
torþionar. Existã apoi povestea
tatãlui zburãtor sub pãmânt (tatãl
Iolandei), alienat mental care se
crede pasãre, drept care gãureºte
podelele, distruge conductele de
canalizare, numai ca sã ajungã fie
ºi doar fictiv într-o zonã
subpãmânteanã ºi sã zboare
(punitiv, i se dau medicamente
contra pãsãrilor!). Într-o partiturã
încruciºatã, tatãl nebun ºi
proaspãtul profesor de hipnozã
(fostul torþionar) zboarã dublându-
se deasupra Lisabonei! Iolanda
însãºi ajunge sã povesteascã la
trezie; apoi mai existã povestea
unei fecioare însãrcinatã misterios,
comploturi devoalate ºi ºedinþe de
torturã, fiindcã autorul adorã
extremele: pe de o parte reverii
lunatice ºi fantasme, pe de altã
parte atrocitãþi ºi orori. Rar, romanul
acordã amploare unei singure istorii
concentrate (povestea vulpii,
povestea zborului închipuit
subpãmântean): altfel, cartea lui
Antunes este ca o oglindã spartã
în cioburile cele mai mici cu putinþã,
ce scintileazã posedate de propria
lor spargere. Poveºti despre
agonii, cãsãtorii, rãtãciri,
abandonãri ºi melancolii, unde
fiecare povestitor are nebunia lui
închipuitã sau realã, cu o singurã
excepþie: dona Orquidea, femeia
cu picioarele pe pãmânt, chiar
dacã ºi ea este marcatã de traume
ºi boli obsesive. Cum spuneam,
însã, nu subiectul povestirilor
conteazã în Ordinea naturalã a
lucrurilor, ci felul spunerii acestora,
care este straniu ºi învãluitor.

Frazele sunt ample ºi încãrcate,
ca naturile moarte din pictura
flamandã. Iar ceea ce povesteºte
fiecare narator este, de fapt, de
nepovestit: nu poate fi concentrat
ºi rostit logic, întrucât naratorul se
lasã furat de fraza sa ºi se în-
groapã în ea ca într-un cocon.
Descrierile sunt amãnunþite, dar
nu plictisesc, chiar dacã cititorul
nu reþine nimic: ceea ce-l preocupã
pe autor este lirismul ºi fluxul
cuvintelor, continuumul epic. Inclu-
siv dialogurile sunt povestelnice
ºi lenevoase, repetitive, având
parcã ecouri de cor antic dezolat.
Memoriile naratorilor sunt ca-
pricioase, de aici buclele lor tem-
porale ºi verbale, fãrã un fir epic
limpede. Tehnica preferatã este
aluviunea epico-liricã, atotcu-
prinzãtoare, împãienjenitoare.
Poveºtile sunt jignite, la un mo-
ment dat, ºi numite “idioate” ori
“imbecile”: dar este doar un truc
de a atrage atenþia asupra materiei
principale care alcãtuieºte ro-
manul. Muzicalitatea poate fi
desluºitã imediat: frazarea este
melodicã, de fandango (poate);
dar nu pitorescul conteazã aici (mã
refer la pitorescul epic), ci ar-
borescenþa frazei, învãluirea ei
tãrãgãnatã, moale, ºi în acelaºi
timp vivace, plinã de obiecte, fãp-
turi, senzaþii, idei, simþãminte.

O altã tehnicã a autorului este
cea pe care aº numi-o, jucându-
mã, pãlãria magicianului: Antunes
nu o numeºte nicicum, ci o practicã
cu predilecþie, dupã cum urmeazã.
Dintr-o poveste oarecare ies, se
ivesc tot alte ºi alte poveºti, pline
de ciudãþenii, bizarerii, extrava-
ganþe (chiar dacã aceste
extravaganþe nu sunt majore, ci
moderate sau minore). Nu este

 Ruxandra Cesereanu
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Una dintre cele mai uimitoare
surprize editoriale din mîntuitul an
2009 ne-o face publicistul Ion
Drãguºanul tipãrind volumul de
versuri ºi proze semnate de
George Coºbuc, sub titlul Coºbuc,
bucovineanul, îngrjitorul insinuînd
ºi pe copertã ºi în pagina de titlu
cã „ex-poetul þãrãnimii” a scris în
contumacie o carte despre sine
însuºi, iar ingrata posteritate n-a
ºtiut nemicã de asemenea ispravã.

Ca hazul sã nu fie ºtirbit chiar
cu nemicã, reproducem pagina
de titlu: George COªBUC /
COªBUC,/ BUCOVINEANUL /
Ediþie îngrijitã ºi prefaþatã de / Cãlin
Brãteanu ºi Ion Drãguºanul /
Editura MUªATINII / Anul Mircea
Streinul.

Altfel spus, în anul Mircea
Streinul, doi suceveni îºi fac avînt
ºi publicã un volum de G. Coºbuc.
Sã mai spunã oarecine cã în 2009
n-a fost omagiat ºi aniversat cum
se cuvine scriitorul bucovinean
Mircea Streinul!

Pagina 4, cu caseta editorialã,
e ºi mai hazlie pentru cã are întreg
statul de platã – dar în dreptul
numelui fiecãrui împricinat ar fi
trebuit specificatã ºi atribuþiunea
(cine face piaþa, cafele, cine
mãturã, spalã termopanele, cine
curãþã omãtul, semn de belºug, ca
ºi brazda de sub plug!, cine face
bau-bau, cã de rîs nu mai e nevoie
sã ni se spunã, de vreme ce cartea
s-a scris!!! – de la Centrul pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Suceava, ceea
ce vrea sã fie o tiflã datã instituþiei
similare din Bistriþa, care n-a ºtiut
cum sã-l omagieze pe G. Coºbuc
în …anul Mircea Streinul! Lipseºte
din aceastã paginã – criza, criza,
bat-o vina! – cunoscutul buluc
editorial sucevean.

N-am înþeles totuºi ce cautã
într-un astfel de volum numele
domnilor Gheorghe Flutur, Vasile
Ilie, Daniel Cadariu ºi Petre Horvat,
care n-ar trebui sã se lase
pomãduiþi într-o carte riscant
onorabilã. Cãci titlul Coºbuc,
bucovineanul obligã din douã pãrþi:
una, a poetului, care trebuie sã fi
scris, spus, fãcut ºi desfãcut ceva
pentru ºi în Bucovina, ºi alta,
scopul opului sã fie conservarea
ºi promovarea unei tradiþii ce face
onoare spaþiului bucovinean.

Or, ce onoare poate fi
urmãtoarea bîiguialã surceliformã:
„Coºbuc visa la o regãsire a
«matricei stilistice» a Neamului,
dar ºi la o abandonare a stilului
preistoric de viaþã al unui popor
care, arareori de-a lungul
veacurilor, a avut ºi tentative de
intrare în istorie, de regulã ca
riposte la contactul cu istoria. Din
nefericire, a vorbit în pustiu ºi
atunci, vorbeºte în pustiu ºi astãzi.”
(p. 7).

Pãi, cu asemenea aberantã
însãilare, poþi sã vorbeºti ºi în
Academia Suedezã, cã tot pustiu
se face!

Prefaþa, din care am citat –
nesemnatã de nici unul dintre cei
doi îngrijtori, din care motiv cititorul
poate înþelege cã a fost gînditã ºi
scrisã de însuºi G. Coºbuc – chiar
vrea sã ne avertizeze cã e vorba

de o „ladã cu zestre” plinã de colb.
De unde ºi lãmurirea: obiectivul
cãrþii ar fi sã vînture în spaþiul
bucovinean tocmai colbul, pentru
cã în lada Coºbuc, bucovineanul
nu vom gãsi ºi poemul Nunta
Zamfirei.

Concret ºi corect: în publicaþiile
din Bucovina din perioada 1894-
1919, gãsim un numãr oarecare
de poezii ºi proze semnate de G.
Coºbuc!

- Ce impact au avut aceste
texte asupra cititorilor români din
Bucovina?

- Aduce poezia lui Coºbuc un
spor de expresivitate ºi profunzime
faþã de poezia lui Eminescu?

- Se poate observa un raport
de amplitudine între receptarea lui
Eminescu ºi receptarea lui Coºbuc
în Bucovina?

- Au tradus bucovinenii cele mai
frumoase poezii ale poetului
ardelean în limba germanã,
ucraineanã, polonezã sau idiº spre
a-l face cunoscut ºi altor culturi pe
„poetul þãrãnimii” române?

ªtiind însã cã Ion Drãguºanul,
poet iconodul în „anii de luminã” ºi
ziarist iconoclast în epoca afumatã
cu pîcla tranziþiei, incomod în orice
regim prin stilistica evoluînd
vertiginos de la vorba de clacã la
limbajul de troacã, deþine în arhiva
sa personalã conscripþiile cu
vadanele bucovinene încã din
vremea generalilor cezaro-crãieºti
Spleny ºi Enzenberg, am citit cu
mare interes întregul op crezând
cã, urcînd oarecînd spre Bucovina,
feciorul popii din Hordou a fost
proptit de cãtanele împãrãteºti în
gara din Burdujeni, unde se prea
poate sã fi intrat în vorbã cu vreo
codanã oacheºã, sprâncenatã ºi
latã-n ºele – vorba cîntecului: Drag
mi-i mie ursu’ sur / ªi leliþa latã-n
… ciur! – încât o largã serie din
lirica acestui „poet obiectiv în toatã
puterea cuvîntului” sã-i fi þîºnit în
ceasurile de amurg petrecute la
cordunul Bucovinei, cu mîna-n
sînul unei mîndre din Plopeni,
întocmai cum a pãþit-o ºi Tudor
Arghezi cu Paraschiva din
Costîna.

Ba încã mai acãtãre, cum s-
întîmplat cu bardul englez Byron,
care a ºi lãsat un urmaº prin
Grecia, de unde, cu chiu nevoie

 Ion Filipciuc

Coşbuc
mexicanul



46

mare, ajunge în þãrile române ºi
nepotul byronian, poetul român
Grigore Haralamb Grandea. Istoria
are parºivenia de a se repeta, însã
n-o sã împingem analogiile ºi
investigaþia mai departe, cãci am
ajunge la o figurã problematicã ºi
nu ne-ar folosi la nimic.

Volumul Coºbuc, bucovi-
neanul este un product al
colportajului drãguº la cãuº,
întrucît nici mãcar nu trece în
revistã cînd ºi cu care prilej sau
pe unde va fi cãlãtorit ºi poposit
George Coºbuc în Bucovina, cîþi
prieteni de cataramã literarã va fi
avut poetul pe aici ºi mai cu seamã
ce opere mãiestre i-au fost
inspirate în acest spaþ ori le-a
dedicat acestor locuri.

Coºbuc nu are o descripþie a
vreunui oraº, precum Cernãuþii
(cum a fãcut prin 1923 Mircea
Eliade), nu ridicã în slãvi
frumoasele biserici din Bucovina
(dupã cum glãsuie filosoful
Constantin Noica prin 1943 sau
1972) ºi nu militeazã vîrtos pentru
unirea românilor din Bucovina cu
patria mumã (cum s-a ostenit
istoricul Nicolae Iorga prin 1910).
Întrucît Coºbuc îºi mãrturisea
candid indiferenþa: „Hotarele
politice nu mã preocupã […], ci
tratez viaþa întregului popor
românesc, legînd de cîte o vale tot
ce se poate spune.” (Coºbuc,
bucovineanul, ed. cit., p. 10)

Ei bine, G. Coºbuc n-a putut
spune nimic despre nici o vale din
Bucovina, iar la vremea celui dintîi
rãzboi a fost circumspect…

 La moartea regelui Carol I,
sîmbãtã, 27 septembrie/ 10
octombrie 1914, ºi dupã urcarea
pe tronul României (duminicã, 28
septembrie / 11 octombrie 1914)
a prinþului Ferdinand I, fiul lui
Leopold de Hohenzolern, nepot de
frate al lui Carol I, poetul G. Coºbuc
nu pierde prilej de a versifica un
pamflet împotriva proaspãtului
rege, intitulat Spînzuraþi-l, de-i
miºel, care sunã ºi astãzi
ireverenþios:

„Ce vã doare, cui i-aþi spus?
Pentru cine-aþi tot adus

Smirna ºi tãmîia?
Latini jos ºi lifte sus,

Iar în vîrf momîia!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cui nu-i place-aºa cum vrem
Ducã-se la dracul.
     Ai venit la noi golan,
     Fãrã þarã, fãr-un ban,
Fãrã neam ºi nume,
ªi-astãzi, cîne, al meu duºman,
Vrei s-orbeºti o lume.”

(Ms. nr. 3286, f. 25 v, cf. G.
Coºbuc,  Poezii, Cu un studiu
introductiv de I. Popper, vol. II,
ESPLA, 1957, p. 488-489)

Textul are, fireºte, o motivaþie
pe care biografia poetului n-a reuºit
s-o explice, cu atît mai mult cu cît
în ziua de vineri, 23 martie /6 aprilie
1917, regele Ferdinand I dã
proclamaþia, reluatã peste o lunã
de zile, adicã duminicã, 23 aprilie
/ 6 mai, prin care promite pãmînt
þãranilor ºi drepturi cetãþeneºti ca
în orice þarã civilizatã, întocmai
cum G. Coºbuc ceruse prin
versurile din Noi vrem pãmînt în
urmã cu 23 de ani, în primãvara
anului 1894. Sã nu uitãm apoi
versurile avîntat promonarhice din
poeziile Mirilor României (în
„Timpul”, 24 ianuarie/5 februarie
1893) ºi  Spadã ºi corãbii, în
volumul Fire de tort, ediþia a VI-a,
1915. Murind în ziua de joi, 9 mai
1918, înainte de sfîrºitul rãzboiului,
în Bucureºti, la o vîrstã apropiatã
de cea a debutului arghezian, G.
Coºbuc, nãscut la Hordou,
Nãsãud, sîmbãtã, 8 septembrie
1866, a scãpat de acuzaþiile
postbelice la care au fost expuºi
cîþiva români filogermani, între
care ºi  prozatorul Ioan Slavici, unul
„din cei mai de talent din scriitorii
noºtri, ardelean de originã, cãruia
bãtrîneþea ºi sãrãcia nu-i puteau
ierta trãdarea…” (Constantin
Kiriþescu, Istoria rãzboiului pentru
întregirea României, 1916-1919,
ediþia a II-a, vol. I, Bucureºti, 1926,
p. 151).

Ce i s-a reproºat lui Coºbuc a
fost cã în noiembrie 1915, poetul
refuzã, sub motiv cã e bolnav, sã
participe la o „întrunire a refugiaþilor
ardeleni ºi bucovineni, organizatã
pentru a protesta contra «crimelor
ungureºti». Tot aºa Coºbuc amînã
sã dea un text pentru ziarul
„Viitorul”, editat de Spiru Hasnaº,
cînd România intrã în rãzboi contra
Austro-Ungariei. Mai trist e cã
însuºi Octavian Goga îi va imputa

mîhnit: „Nici Coºbuc n-a înþeles sã
prefere un drum al pribegiei în
faþa umilirii nemþeºti… «Poetul
þãrãnimii», care de doi ani n-a avut
un singur accent pentru moartea
de la noi, acum stã liniºtit ca un
bãcan ºi aºteaptã trupele din
Brandenburg în faþa teatrului
naþional…” (Octavian Goga,
Fãrãmituri dintr-o prãbuºire,
însemnare din 23 noiembrie 1916,
dupã Lucian Boia, „Germanofilii”
etita intelectualã româneascã în
anii primului rãzboi mondial,
Humanitas, Bucureºti, p. 211)

Singura legãturã firavã dintre
Coºbuc ºi Bucovina o face Liviu
Rebreanu, care, dupã o vizitã
prin þinutul nãsãudean, în anul
1919, în drum spre Bucureºti,
alege calea codrilor prin Vatra
Dornei, Cîmpulung Moldovenesc,
Suceava, apoi Piatra Neamþ.
Peste cîþiva ani, în mai 1935,
Rebreanu revine în Bucovina ºi
conferenþiazã despre G. Coºbuc
– poetul sufletului românesc, la
Vatra Dornei, Cîmpulung
Moldovenesc, Gura Humorului,
Suceava, Rãdãuþi, Solca ºi Siret,
dupã care trece în Moldova, la
Botoºani ºi Dorohoi. Cel puþin, în
ziua de duminicã, 26 mai 1935,
prozatorul vorbeºte în sala festivã
a Liceului „Dragoº Vodã” din
Cîmpulung Moldovenesc, expri-
mîndu-ºi cu sinceritate preferinþa:
„M-am gîndit sã vorbesc puþin
despre «badea George»: în primul
rînd fiindcã, dintre toþi poeþii noºtri,
el e cea mai purã ºi mai re-
prezentativã expresie a sufetului
românesc, dar ºi – sã mãrturisesc
– pentru cã mie, în special, mi-e
cel mai drag.” (cf. Graþian Jucan,
Liviu Rebreanu ºi Bucovina, în vol.
Bucovina, Medalioane culturale,
Editura Muzeul Bucovinei,
Suceava, 1995, p. 45, care a tot
scris ºi rãscris, bibliografia
chestiunii riscînd sã depãºeascã
suta de trimiteri sau fiºe, fãrã nici
un rost, se vede treaba, de vreme
ce la secþia pentru conservarea ºi
promovarea culturii tradiþionale
bucovinene I. D. îi îngrijeºte cãrþile
lui G. Coºbuc, fãrã de nici o fiºã).

Bietul profesor Graþian Jucan,
aciuat de o bucatã de vreme la
Satu Mare, dar lãudîndu-se încã
vrajmaº de la Nistru pîn’ la Tisa cã
are depozitate într-un seif din
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Zürich peste 80 de fiºe cu G.
Coºbuc, trebuie sã tragã concluzia
cã astãzi nici fiºele … n-aduc
fericirea. Ion Drãguºanul abia sare
din corcoduº, intrã într-o bibliotecã
serioasã, are ideea sã caute texte
coºbuciene prin publicaþii
bucovinene ºi hop! cã, fãrã sã-ºi
dea seama ce face, se preface cã
descoperã pagini pe care cititorii
specializaþi de-o viaþã nu le-au aflat
nicãiurea.

Mãi, sã fie! Da’ asta-i o ade-
vãratã bombã editorialã!

Din menþiunile bibliografice ale
fiecãrui text se poate înþelege cã
G. Coºbuc ºi-a tipãrit versurile ºi
prozele mai întîi în publicaþiile din
Bucovina, fãcînd prin acest gest
onoare cumplitã prietenilor
bucovineni, revistelor literare de
aici ºi cititorilor de peste Cordun.
Valoarea documentarã a ediþiei ar
trebui întrezãritã, aºadar, în
pospaiul trimiterilor din dreptul
fiecãrui text antologat, numai cã
editorul nu precizeazã dacã piesa
respectivã se tipãreºte pentru
prima datã în publicaþia
bucovineanã, dacã a fost trimisã
de cãtre G. Coºbuc direct redacþiei
sau redacþia va fi preluat textul
dintr-un periodic ori dintr-un volum
apãrut anterior.

Or, pentru asemenea trebu-
ºoarã e bine sã folosim instrumente
aflate la îndemîna oricui: O ediþie
mai veche, G. Coºbuc, Poezii, Cu
un studiu introductiv de I. Popper,
I-II, Ed. de Stat pentru Literaturã
ºi Artã, [Bucureºti], 1957, tiraj
15.150 ex, dispune de o
bibliografie, de Ioan Domºa, foarte
folositoare încã ºi dupã jumãtate
de veac. Apoi, G. Coºbuc, Opere
alese, îngrijitã ºi prefaþatã de Gavril
Scridon, vol. I, Poezii, Ed. Minerva,
Bucureºti, 1966 (tiraj 15.180 ex.);
vol. II, Poezii, 1972 (tiraj 2760 ex.);
vol. III, Poezii, 1977 (3.890 ex.) ºi
vol. IV, 1980, (tiraj 6130 ex.). A se
consulta ºi George Coºbuc,
Opere, I, Poezii, text stabilit ºi
cronologie de Gavril Scridon, ediþie
revizuitã de Gheorghe Civu,
Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã
ºi Artã – Univers Enciclopedic,
Bucureºti, 2006 (tiraj neprecizat).
Tirajele ediþiilor realizate de
specialiºti pot cumpãni impactul pe
care-l vor fi avut aceste cãrþi în
urmã cu jumãtate de veac ºi cele

1000 de exemplare cãznite de Ion
Drãguºanul, fãrã o minimã
prudenþã filologicã.

O bibliografie G. Coºbuc,
completã ºi la zi, se poate consulta
la Biblioteca Universitarã „Lucian
Blaga” din Cluj-Napoca, spre a ne
oferi, chiar ºi la o repede ochire,
despre poeziile cuprinse în
Coºbuc, bucovineanul precizarea
cã:

Fatma a fost publicatã pentru
prima datã în „Lumea ilustratã”,
Bucureºti, an I, nr. 1, nov. 1891,
p.1; reprodusã apoi în „Gazeta
Bucovinei”, Cernãuþi, an II, nr. 1,
miercuri, 1/13 ianuarie 1892, p. 1;
inclusã în vol. Parnasul român,
culegere de poezii, Braºov, 1892,
p. 259, ºi în vol. G. Coºbuc, Balade
ºi idile, Bucureºti, 1893.

Fresco-Ritornele (improvizãri),
pentru prima datã în „Lumea
ilustratã”, Bucureºti, I, nr. 14, 1892,
p. 406 (sub titlul Ritornele), nr. 16,
p. 431, ºi alte nouã terþine (1-9) cu
titlul Fresco-ritornele; reprodusã în
„Gazeta Bucovinei”, Cernãuþi, an
II, nr. 72, joi 10/22 septembrie
1892, p.1-2. Din ed. Gavril Scridon
lipsesc terþinele 1 ºi 14, aflate în
ed. I. Drãguºanul, unde n-au fost
fãcute schimbãrile ºi corecturile
poetului, s-au dispus virgule inutile
ºi alte nãzbîtii…

Calul dracului, pentru prima
datã în „Lumea ilustratã”,
Bucureºti, an I, nr. 18, 1892, p. 487,
semnatã „George Cujbã”;
reprodusã în „Tribuna”, Sibiu, an
X, nr. 1, 1/13 ianuarie 1893, p. 1;
reprodusã în „Gazeta Bucovinei”,
an III, nr. 1, duminicã, 3/15 ianuarie
1893, p. 1, dupã versiunea din
„Lumea ilustratã”; reprodusã apoi
în „Amicul poporului”, Calendar,
Sibiu, an XXXIV, 1894, p. 88;
reprodusã în „Dreptatea”;
Cernãuþi, nr. 4, 1907, p. 51-52;
„Foaia ilustratã”, Orãºtie, an VI, nr.
3, 6 ianuarie 1911.

Spinul, pentru prima datã în vol.
Balade ºi idile, 1893; Ed. Scridon
nu cunoaºte reproducerea din
„Gazeta Bucovinei”, ibidem, p. 1;
reprodusã în „Familia”, Oradea, an
XXIX, nr. 32, 8/20 august 1893, p.
375-376.

Costea, ibidem.
Rada, pentru prima datã în

„Tribuna”, Sibiu, an VI, nr. 2, 3/15
ianuarie 1889; reprodusã în

„Constituþionalul”, Bucureºti, an I,
nr. 156, 30 decembrie 1889;
reprodusã în „Gazeta Bucovinei”,
ibidem, p. 2-3.

Rea de platã, pentru prima datã
în „Convorbiri literare”, Bucureºti,
an XXV, nr. 9, 1 decembrie 1891,
p. 794; reprodusã în „Tribuna”, an
VIII, nr. 278, 15/27 decembrie
1891, p. 1.109; reprodusã în
„Gazeta Bucovinei”, ibidem, p. 3.

Prahova, pentru prima datã în
„Lumea ilustratã”, an I, nr. 23,
1892, p. 658-659, reprodusã în
„Gazeta Bucovinei”, an III, nr. 77,
joi, 30 septembrie/ 12 octombrie
1893, p. 3.

Noi vrem pãmînt!, pentru prima
datã în „Vatra”, Bucureºti, an I, nr.
3,  1894, p. 83; reprodusã în
„Munca”, an IV, nr. 50, 6 februarie
1894; reprodusã în  „Gazeta
Bucovinei”, an IV, nr. 43, joi, 2/14
iunie 1894, p. 1.

Paºa Hassan, pentru prima
datã în „Vatra”, Bucureºti, an I, nr.
23, 1894, p. 750-751; reprodusã
în  „Gazeta Bucovinei”, an IV, nr.
101, joi, 22 decembrie 1894/ 3
ianuarie 1895, p. 1.

Doina, pentru prima datã în
„Vatra”, Bucureºti, an II, nr. 3, 1895,
p. 83-86; reprodusã în „Tribuna”,
Sibiu, an XII, nr. 32, 10/22 februarie
1895, p. 127; reprodusã în „Gazeta
Bucovinei”, an VI, nr. 27, joi, 4/16
aprilie 1896, p. 1-2.

Lordul John, pentru prima datã
în „Foaia ilustratã”, Bucureºti, an
I, nr. 3, 26 ianuarie 1897, p. 2;
reprodusã în „Patria”, Cernãuþi, an
I, nr. 37, miercuri 26 septembrie/6
octombrie 1897, p. 1. Pentru
povestea prelucratã de G. Coºbuc,
cf. Dimitrie Iarcu, Efemeride
(anecdote) sau Românul glumeþ,
Tipografia Colegiului „Sf. Sava”,
Bucureºti, 1857, anecdota nr. 63,
p. 26, ºi Titus Pîrvulescu, Izvorul
poeziei „Lordul John” de G.
Coºbuc, în „Luceafãrul”, Bucureºti,
an IV, nr. 18, 15 septembrie 1961.

Rugãmintea din urmã, pentru
prima datã în „Lumea ilustratã”,
Bucureºti, an I, nr. 6, 1892, p. 197;
inclusã în vol. Parnasul român,
Braºov, 1892, p. 252-255;
reprodusã în „Cãlindariul po-
porului”, Sibiu, an XIII, 1898, p. 56-
58; în „Cãlindarul Poporului
Bucovinean”, Cernãuþi, 1900, p.
91-92.
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Nu te-ai priceput, pentru prima
datã în „Tribuna”, Sibiu, an VI, nr.
178, 5/17 august 1889, p. 709;
reprodusã în „Cãlindariul Poporului
Bucovinean”, 1900, p. 106.

Chindia, pentru prima datã în
„Gazeta Transilvaniei”, Braºov, an
LXII, nr. 64, 19 martie 1900;
reprodusã în „Patria”, Cernãuþi, an
VI, nr. 392, vineri, 10/23 martie
1900, p. 1-2.

Nuntã în codru, pentru prima
datã în „Tribuna poporului”, Arad,
an IV, nr. 53, 18/31 martie 1900,
p. 34; reprodusã în „Patria”,
Cernãuþi, an IV, nr. 396, duminicã,
19 martie/1 aprilie 1900, p. 1-2.

Ne oprim aici, cu observaþia cã
toate poeziile din ediþia …anului
Mircea Streinul au fost publicate
mai întîi într-un periodic din afara
Bucovinei. La fel stau lucrurile ºi
cu prozele din aceeaºi culegere:

Popa Cojoc, pentru prima datã
în „Vatra”, Bucureºti, an I, nr. 11,
1894, p. 341-244; reprodusã în
„Gazeta Bucovinei”, Cernãuþi, an
IV, nr. 49, joi, 23 iunie/5 iulie 1894,
p. 1-2.

Nici în clin, nici în mînec, pentru
prima datã în „Vatra”, Bucureºti, an
II, nr. 1, 1895, p. 1; reprodusã în
„Patria”, Cernãuþi, nr. 37, miercuri,
26 septembrie/6 oct. 1897, p. 1.

Cu cãþel, cu purcel, ibidem.
Cum învaþã omul carte, pentru

prima datã în „Albina”, Bucureºti,
an IV, nr. 19, 4 februarie 1901, p.
497-500; nr. 20, 11 februarie 1901,
p. 526-529 ºi nr. 21, 18 februarie
1901, p. 553-555; reprodusã în
Suplement „Deºteptarea”,
Cernãuþi, an IX, nr. 14 ºi 15,
februarie-martie 1901, p. 103-106.

Stan ºi Bran, pentru prima datã
în „Albina”, Bucureºti, an IV, nr. 23,
4 martie 1901, p. 609-610;
reprodusã în „Foiþa Deºteptãrii”;
Cernãuþi, an IX, nr. 19, 24 martie
1901, p. 2.

ªarpele ºi pãcatul, pentru prima
datã în „Albina”, an IV, nrf. 29-29,
8-15 aprilie 1901, p. 781-783;
reprodusã în Suplement la
„Deºteptarea”, Cernãuþi, an IX, nr.
30, 22 aprilie/5 mai 1901, p. 134.

Nici pentru prozele coºbuciene
nu se probeazã întîietatea celor
publicate în Bucovina: Oul roºu,

Ariciul, Fierul ºi istoria lui, O
vînãtoare de vulturi ºi Obiceiuri
ciudate ale popoarelor bãnuim cã
au fost preluate de ªtefan
ªtefureac ºi Euseb Popovici,
autorii cãrþilor de citire apãrute la
Suceava (1913), din cãrþile de citire
editate anterior de G. Coºbuc ºi
Al. Vlahuþã la Bucureºti.

Într-un cuvînt, „lada cu zestre”
de pe care îngijitorii ediþiei Coºbuc,
bucovineanul ºterg „colbul” cu
entuziasm megalo-manic se aflã
deschisã ºi cunoscutã cititorilor
români din Arad, Blaj, Bistriþa,
Braºov, Bucureºti, Budapesta,
Caran-sebeº, Cluj, Fãgãraº,
Gherla, Iaºi, Lugoj, Nãsãud,
Oradea, Orãºtie, Ploieºti, Reteag,
Rîmnicu Sãrat, Sibiu, ªimleu,
Timiºoara, Tîrgu Jiu ºi mai
interesant ar fi sã vedem în ce
oraºe din spaþiul românesc nu s-a
publicat sau republicat nici o
poezie sau o prozã de G. Coºbuc.

Altfel spus, lipsa unei treceri a
poetului G. Coºbuc prin Bucovina,
absenþa unor schimburi epistolare
cu bucovineni, preluarea textelor
sale din periodice bucureºtene sau
ardelene de cãtre redacþiile unor
publicaþii cernãuþene, sau din
cãrþile de cetire editate de „poetul
þãrãnimii” la Bucureºti nu justificã
sintagma publicitarã „Coºbuc,
bucovineanul”, iar un volum cu
asemenea titlu ºi material riscã sã
impieteze memoria bardului
nãsãudean.

Pentru cã în cartea Coºbuc,
bucovineanul abundã greºelile de
tipar, versuri începînd cu literã
micã, virgule de prisos, cuvinte
culese aiurea, dintre care nu dãm
decît cîteva exemple:

p. 12, vers 5 – „mãnunchi în
ala-i mînã” , adicã… alba;

p. 13, vers 29 – „S-aruncã fur-
tunatic spre al atunci Sultaul” - ?

p. 13, terþina 2, vers 2-3 – „…
ºi-a cui e vina? /

Al obrãjeilor cei cu gropiþe…”,
corect adicã a obrãjeilor;

p. 14, terþina 6 – „ªi numai ca
sã-m faci pagubã mie!” – necazuri,
la Coºbuc!

p. 32, vers 16 – „Batjocoritoru-i
glas.” – batjocoritorul, la Coºbuc!

p. 39, vers 8 – „Nu ºtie de-i vis
ori aevea-i” – corect aieve-i, ca sã
rimeze cu „flãcãii Sucevei”!

vers 20 – „Cã nu te-am gãsit
nicãieri!” – corect „nicãirea”, ca sã
rimeze cu „firea”!

Se înþelege cã n-o sã ne
pierdem vremea cu hãituirea unor
asemenea gafe, greu de contorizat
în urma calculatorului, care nu iartã
nici chiar un ochi mai vigilent, dar
un „îngrijitor” care se laudã în gura
mare cã ºterge „colbul de pe lada
cu zestre”, parcã e cam urît sã-l
vedem stîlcind „odoarele” pe care
ni le oferã mînjite generos cu…
noroiul neglijenþei. Ca sã nu
mai inventariem ºi afirmaþiile
hazardate, între care aceea cã
Vasile Bumbac ar fi preluat
modelul cîntãrii unor rîuri de la
Prahova (1992) lui Coºbuc,
…bucovineanul, încã nenãscut la
vremea cînd Vasile Bumbac
debuta, prin 1860, în revista „Foaie
pentru minte, inimã ºi literaturã” din
Braºov!

Totuºi, colbul stîrnit de I. D. ar
putea da idee ºi altor conservatori
ai culturii tradiþionale din þara
noastrã sau chiar de peste mãri
ºi þãri ºi ne vom pricopsi cu un
Coºbuc, olteanul, un Coºbuc,
vrânceanul, un Coºbuc bãnãþeanul,
un Coºbuc, basarabeanul, un
Coºbuc, dobrogeanul, ba chiar ºi
un Coºbuc italianul…

Întrucît G. Coºbuc, în pasiunea
lui de a învãþa limba italianã pentru
a traduce Divina Comedie din
originalul poetului Dante, a cãlãtorit
prin Italia, a discutat cu oamenii
locului ºi a scris, nu doar un
comentariu la opera dantescã, ci
ºi despre þinutaºii din Lombardria
– cf. relatarea Amicul meu din
Torbole, publicatã mai întîi în
„Universul literar”, Bucureºti, an
XX, nr. 38, din 23 septembrie 1902,
p. 2, de unde, în 26 septembrie
1902, îl reproduce „Deºteptarea”,
Cernãuþi, an X, nr. 76, (I. D., în
Coºbuc, bucovineanul, p. 124-128,
trimite la nr. 75, duminicã, 29
septembrie/ 12 octombrie, 1902,
p. 1-2, dar n-am mai verificat
corectitudinea, fiindcã ziua de
duminicã, 12 octombrie stil nou,
era duminicã, 28 septembrie stil
vechi!) –, sugerãm Centrului
Cultural „Bucovina” sã-l în-
sãrcineze pe I. D. sã lucre un
studiu, ediþie criticã, texte în
românã, versiuni în italianã,
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fotografii, facsimile etc. cu
obiectivul ºi titlul Coºbuc,
lombardezul…

Sofistica ediþiei Cãlin Brãteanu
ºi Ion Drãguºanul riscã, aºadar,
sã fie brevetatã ºi în alte spaþii
culturale, iar, dacã ne amintim cã
în 1966, în S. U. A., s-a organizat
cu mare fast Centenarul G.
Coºbuc, despre care act cultural…
mondial au scris mai mulþi exilaþi
români, ocazia nu trebuie scãpatã
în „noaptea uitãrei”. Între aceºtia,
literatul Vasile Lãpãdat a susþinut
chiar o tezã de doctorat, în limba
spaniolã, la Universitatea din
Mexico, lãudat atunci ºi acolo:
„Vasile Lãpãdat e iarãºi în Mexico,
în vara asta. Reviste de literaturã
ºi artã, în acest oraº, primesc
vizitele neobosite ale unui român,
cu articole ºi fotografii despre un
poet român. Vor apare cîteva
pagini despre Coºbuc în anul
acesta ºi e hranã pentru sufletul
românesc care poate fi viu numai
cînd se vorbeºte de el în toate
pãrþile lumii. Zîmbetul deschis ºi
modest al lui Vasile Lãpãdat va
continua sã deschidã porþi pentru
înþelegerea româneascã în lume,
pentru înþelegerea adevãratei
Românii. Din sfiala trudei lui a
înflorit Centenarul Coºbuc.”
(Nicolae Petra, Zodii, în „Drum”,
King City, Ontario, Canada, an IV,
nr. 4, aug. 1966, p.119-120).

Într-o asemenea perspectivã,
n-ar fi de mirare ca Ion Drãguºanul
sã fie agregat visiting professor
pentru documentare în pampa
americanã spre a reconstitui în
Mexico moara coºbucienilor din
Hordou, unde cei doi îngrjiitori vor
fi acreditaþi nu doarã sã toarne
grãunþele în coº, ci chiar sã învîrtã
cîte o mãmãligã mexi-coº-buc-ovi-
neanã! Vorba ceea: cîte culicere,
atîtea oblicere!

Meritul cãrþii îngrijite de cei doi
„conservatori” suceveni – Cãlin
Brãteanu avînd numai vina de a fi
ºeful secþiei de conservare ºi de a
se lãsa abuzat… editorial de un
sobordonat nãrãvit la adulaþii
necugetate – ar putea sta în
evidenþierea interesului buco-
vinenilor pentru scrisa lui G.
Coºbuc iar o comparaþie cu ce s-a
tipãrit aici din opera lui Eminescu
în perioada 1890-1920 ne va
împinge la întrebarea dacã nu

cumva bardul nãsãudean eclipsa
„poetul nepereche”.

Lectura acestei cãrþi scoase în
pripã, doar spre a cheltui fondurile
pentru conservarea ºi promovarea
culturii tradiþionale bucovinene,
dezvãluie motivul financiar pentru
care a fost azvîrlit din planul
editorial 2009 volumul lui Axentie
Bileþchi-Opriºanu, Nuntã în
Opriºeni, cuprinzînd o prezentare
(manuscris Ioan Bileþchi-Albescu,
1950, inedit), a satului Opriºeni
aflat între Tereblecea ºi Tãrãºeni,
în regiunea Cernãuþi, texte
folclorice culese prin anii 1930 din
spaþiul aflat astãzi în umbra unui
gard de sîrmã ghimpatã, fotografii
cu oameni din sat. Sã fi oferit
cartea Nuntã în Opriºeni doar
cernãuþenilor care tremurã prin
bazarul sucevean ºi tot ar fi fost o
treabã culturalã mai cu spor decît
împopoþonarea sub titlul înflorit
cu candidã ignoranþã precum
Coºbuc, bucovineanul.

Asemenea carte o poate gîndi
ºi edita doar cine urmãreºte sã-ºi
batã joc de cultura bucovineanã ºi
de tradiþiile ei ilustrate prin
acurateþe, ordine, logicã ºi
armonie. Cu atît mai trist faptul cã
în Bucovina se comite un gest
pretins cultural – mai corect spus:
un kitsch editorial ! – care jigneºte
moºtenirea poetului G. Coºbuc ºi
þinuta ºtiinþificã a comentariilor ºi
studiilor consacrate poetului.

În sfîrºit, mare noroc pe
îngrijitorul Ion Drãguºanul cã
singurul specialist documentat
asupra vieþii ºi operei poetului
ardelean, regretatul cãrturar
Lucian Valea, cu perseverenþã de
cãlugãr budist ºi acribie
înspãimîntãtoare, cele douã
volume tipãrite ciuntit de cenzura
anilor luminã – Coºbuc în
cãutarea universului liric,
Albatros, Bucureºti, 1980, 231 p.;
Pe urmele lui George Coºbuc,
Ed. Sport turism, Bucureºti, 1986
– ºi reluate în ed. a II-a, Ed.
Pergamon, Bistriþa, 2007, 354 p.,
sau Viaþa lui George Coºbuc, ed.
îngrijitã de Mircea A. Diaconu,
Timpul, Iaºi, 2001, 350 p. + fig.–,
fiind aºchii palide dintr-o icoanã
coºbucianã greu de imaginat, nu
poate vedea cu ochii opul Coºbuc,
bucovineanul. N-ar fi însã de
mirare ca spectrul poetului Lucian

Valea sã porneascã o bîntuialã
revendicativã prin instituþiile
sucevene spre a le cere în mod
oficial organelor de stat, cãci
volumul Coºbuc, bucovineanul este
fapta unei instituþii statale din
judeþul nostru, sã-i încredinþeze lui
I. D. singura misiune culturalã în
care poate da performanþe: sã
vãxuiascã ciubotele flãcãilor ºi sã
pingeleascã opincuþele fetelor din
Ansamblul „Ciprian Porumbescu”
din Suceava, cu condiþia sã
respecte standardele ecologice din
UE. Adicã sã nu mai scuipe!

Deoarece cu Ion Drãguºanul se
întîmplã întocmai ca în povestea
lui Creangã: dupã ce cucoºul îi
aduce moºneagului cirezi de vite
ºi o hazna de galbeni, baba îºi bate
la rîndul ei gãina care mintenaº
vine acasã cu o… mãrgicã.
Diferenþa: gãina, în modestia ei, nu
strigã însã: Cucurigu, boieri mari,
daþi punguþa cu doi bani!

Ambiþia lui Ion Drãguºanul de
a ºterge „colbul de pe lada cu
zestre a strãbunilor noºtri”, în ciuda
convingerilor sale fãrã de temei cã
„Dincolo de cale, existã lada cu
zestre, iar în ea, noi am gãsit ºi
odoarele care urmeazã, pe care
le-am ºters de colb ºi încercãm sã
vi le oferim” (p. 6-7), se izbeºte de
un zid prãbuºit, sub care pîlpîie
doar … o mãrgicã!

N-am ºtire dacã în þinutul
Nãsãudului – cu cãrturari hapsîni
pe lucru ºi deprinderi filologice încã
din vremea ªcolii Ardelene – se
mai ocupã cineva în chip onest ºi
benedictin de „poetul þãrãnimii”, al
cãrui glas pare sã fi apus îndatã
dupã colectivizarea agriculturii în
România ºi serbarea centenarului
naºterii sale. Ceea ce e nedrept,
chiar într-o þarã cu cele mai
desãvîrºite nedreptãþi.

Cartea îngrijitã fãrã prea multã
grijã de Cãlin Brãteanu ºi Ion
Drãguºanul este ºi ea o tristã ºi
ruºinoasã nedreptate!

Din volumul
Potcoave pentru pureci cu

dizabilitãþi siderale, în curs de
pregãtire pentru tipar.

ª

fiind îndeajuns de uimitoare
cât sã rãmânã într-o memorie
latentã a spectatorului:
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Lectura cãrþii cu titlul de mai
sus (Editura Autograf MGM,
Craiova, 2009) mi-a amintit
spontan de acele Exerciþii de
admiraþie ale lui Emil Cioran,
publicate în 1986. Am recitit
spumoasele portrete ºi eseuri ale
filosofului privindu-i pe Paul
Valéry, Mallarmé, pe Mircea
Eliade ºi pe alþii, fiind uimit de
inteligenþa ºi flerul românului
atunci când îi admirã sau, în parte,
îi condamnã pe cei despre care
scrie. În scrisorile adresate lui
Marin Sorescu am descoperit o
cu totul altfel de “admiraþie”, venitã
, în majoritate, de la niºte
debutanþi sau autori de scrieri de
ordin secundar. De aceea nu se
pot face comparaþii de nici un fel
între cele douã cãrþi.

Volumul de faþã este îngrijit ºi
prefaþat de George Sorescu ºi Emil
Istocescu: primul este fratele
poetului ºi cadru universitar,
celãlalt este istoric literar ºi
profesor la un liceu din Drãgãºani.

Cartea pe care o recenzãm
cuprinde un corpus epistolar
impresionant (în total 105 scrisori,
adresate lui Marin Sorescu), care
acoperã o perioadã de 28 ani
(1968-1996).

Dintru început, remarcãm
studiul succint ºi clasificarea
inspiratã a istoricului literar Emil
Istocescu. Într-o “Motivare
preliminarã”, acesta încheagã un
portret complet al scriitorului,
motivându-i, sub varii aspecte,
realizãrile pe terenul liricii,
dramaturgiei, epicii, eseisticii,
istoriei ºi criticii literare º.a.m.d.
Sunt trecute în revistã
principalele exegeze consacrate
operei soresciene, de la G.
Cãlinescu pânã la Nicolae
Manolescu.

Corespondenþa primitã, fie de
la creatorii de literaturã, fie de la
debutanþi ori simpli aspiranþi, de
la publicul larg de cititori  – îl
reprezintã pe directorul de revistã
ºi de editurã, pe animatorul
cenaclurilor literare, pe lângã
aceea de poet.

Conþinutul scrisorilor este
eterogen, pentru cã expeditorii
sunt de profesii ºi vârste diferite.
Unii sunt foºti colegi sau amici
statornici ai poetului, alþii cunoºtinþe
întâmplãtoare, elevi ori studenþi

 Vistian Goia

atinºi de muzele inspiraþiei poetice.
Dintre scriitori, îi amintim pe

Monica Pillat,  Cella Serghi,
Mara Nicoarã, Adam Puslojici,
Anghel Dumbrãveanu, Leonida
Lari, Viorica Codreanu, Silvia
Mãrgineanu. Din þarã ori din
strãinãtate, îi scriu poetului critici
literari ºi traducãtori precum:
Adriana Iliescu, Amita Bhose,
Virginia ªerbãnescu, Rodica
ªtefãnescu, Ana Vãdeanu, Mira
Lupeanu º.a. Unele scrisori sunt
semnate de regizori precum Radu
Penciulescu ºi Bogdan Ulmu; de
universitari ºi cercetãtori: Hertha
Perez, Luminiþa Ambrozie Fassel,
Magdalena Kartmann etc. Unii
expeditori solicitã burse, mulþi sã li
se publice încercãrile literare în
revistele conduse de Marin
Sorescu.

În privinþa conþinutului, tipologia
scrisorilor este de o largã varietate:

felicitãri de Anul Nou ori de Sfin-
tele Sãrbãtori. Unele exprimã
sentimente intime, mãrturisiri
sufleteºti, altele dorinþa “bol-
nãvicioasã” de a-ºi vedea numele
ºi “creaþia” literarã pe pagina
revistelor de sub direcþia poetu-
lui.

Fiind atât de cunoscut
deopotrivã în þarã ºi strãinãtate,
Marin Sorescu primeºte scrisori
expediate din þãrile europene, din
Statele Unite ºi America latinã, din
þãrile nordice ºi din cele balcanice,
fiind considerat un adevãrat
“ambasador” al culturii noastre pe
toate meridianele.

Sub raport stilistic, formulele de
adresare sunt exprimate colegial
sau protocolar, oficial ori neutru,
ceremonios ori familial etc. Ele
dovedesc gradul de apropiere ºi
cultura expeditorilor. Cele mai des
folosite sunt: “Stimate d-le
Sorescu”, “Maestre”, “Domnule
scriitor”, “Dragã Marin”, “Marinule”.

Persoanele care îi scriu sunt
eleve de liceu, precum Rodica
Floroiu din Roºiorii de Vede, care
îi cere un volum de versuri;
altcineva îl roagã sã trimitã
câteva poezii pentru un ziar
anonim din Buzãu; doi poeþi
cunoscuþi (Adam Plusojici ºi
Anghel Dumbrãveanu) îl
aºteaptã la o cafea în Belgrad ºi
îl anunþã cã vor citi împreunã, la
Bucureºti, Iona în limba sârbã! O
colegã de facultate (Luminiþa
Ambrozie), stabilitã în Germania,
îl informeazã despre poeziile
traduse în limba germanã; Anne
Betten îi scrie din Canada (în
limba francezã); Ana Vãdeanu,
specialistã în limba ºi cultura
portughezã, cultivã o statornicã
prietenie literarã cu Marin
Sorescu, de aceea îi scrie din
toate capitalele pe care le
colindã, vestindu-l despre
creaþiile sale traduse ºi
prezentate acolo.

Din multe epistole rãzbat
suferinþe reale ori închipuite ale
unor fiinþe cotropite de dorinþa lor
de a evada din anonimatul în care
se sufocã. Una dintre acestea,
“misterioasã ºi statornicã
admiratoare” (Laurenþia Maria) îi
scrie poetului un adevãrat serial
epistolar (p.48-97) în care
admiraþia pentru Sorescu-omul ºi
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poetul e nãpãditã de senti-
mentalisme ºi naivitãþi proprii
persoanelor care ºi-au pierdut
“uzul raþiunii”. Ea declarã, fãrã
sã-ºi dea seama de ridicolul în care
se aflã, cã “Echilibrul meu se
cheamã Marin Sorescu! Toatã
lumea sã priceapã asta!” În acelaºi
timp, expeditoarea scrisorilor e
îngrijoratã ca nu cumva ele sã
ajungã pe mâna “consoartei”
poetului ºi vorbele sale sã fie
fãcute “praf”. Fiindcã nu se mai
poate stãpâni, declaraþiile ei de
dragoste se revarsã în formule
expresive de acest gen: “Marinule,
mi-eºti drag… Braþele tale mã
cuprind cu tandreþe, þinând tot cerul
lumii în jurul meu”. Tot ea exclamã
mereu ca o adolescentã la prima
iubire: “Mi-e dor de tine… Aº vrea
sã te sãrut tare, sã te strivesc!”
Cum nu poate în realitate, îi sãrutã
poza din revista “Luceafãrul”, unde
Ungheanu i-a scris o cronicã.
Trece cu uºurinþã de la o

confesiune lacrimogenã la
ipostaza “cugetãtorului”, între-
bându-l pe poet dacã ºtie ce este
o femeie. Cum acesta nu este
prezent, rãspunde corespondenta
în sentinþe cu tentã “filosoficã”!
Femeia este “prima fiinþã dupã
Dumnezeu… Dumnezeu s-a sãdit
în femeie”! Parcã Biblia ne spune
altceva. Aºadar admiraþia faþã de
fiinþa iubitã ºi plãcerea îndrãgostitei
de-a se iluziona devin obositoare,
sufocante pentru “adrisant”, care,
probabil, s-o fi amuzat copios citind
scrisorile acesteia.

La polul opus se situeazã
sibianca Ruxandra Chisãliþã,
traducãtoare din limbi hispanice,
publicistã ºi colaboratoare a
revistei Ramuri. Cãsãtoritã în
Mexic, ea citeºte în Secolul XX (din
1986) interviul poetului român luat
celebrului Borges, pe care ea îl
considerã un “faraon”, dupã cum
Argentina nu e decât o þarã la Nil!
Citindu-l pe sudamerican,

românca are impresia cã citeºte
sulurile Cãrþii Morþilor!

O tânãrã din Tg. Mureº,
Bodescu Virginia, se scuzã cã
scrie “sorescian” ºi-i declarã
spontan: “mi-e dor de d-voastrã,
aºa, pur ºi simplu!”

Dacã Marin Sorescu ar fi luat
în serios mulþimea pasiunilor reale
ori închipuite iscate de persoana
sa în sufletele atâtor fiinþe mistuite
de ambiþia “celebritãþii”, atunci fie
bãrbatul o lua razna, fie poetul se
transforma într-un secretar
responsabil cu “Poºta redacþiei”,
fãrã a avea timp sã se ocupe de
propria operã.

Pe de altã parte, scrisorile
adresate poetului ºi publicate în
acest prim volum certificã
popularitatea de care se bucura în
þarã ºi în strãinãtate. Însã valoarea
lor literarã sau documentarã este
de micã însemnãtate, precum au
fost ºi expeditorii în majoritatea lor.

Aºteptãm al doilea volum!

(urmare din pag. 44)

vorba, însã, de o pãpuºã ruseascã
sau despre tehnica povestirii în
ramã, ci de o pãlãrie de magician:
trucurile magicianului nu sunt
spectaculoase în chip nemaivãzut,
ci moderat, ele fiind îndeajuns de
uimitoare cât sã rãmânã într-o
memorie latentã a spectatorului:
provoacã pe moment, la nivelul
clipei, prin chiar rostogolirea în
cascadã moale a poveºtii spuse.
De aici excelenþa frazei atât de
ciudate, alcãtuind scheletul ºi în
acelaºi timp carnea romanului
Ordinea naturalã a lucrurilor: este
o frazã somnambulã! Nu este
bolnavã, însã, ci normalã, som-
nolentã doar cât sã îºi conþinã
propria muzicalitate pe care mai
apoi o aruncã în toate pãrþile, ca o
artezianã. Acesta este paradoxul
acestui roman care meritã sã intre
cu brio în Biblioteca mea stranie:
nu conteazã deloc subiectul sãu
(oricât ar fi de ciudat), ci ideea
concretã de poveºti ritualizate
somnambulic. Este un roman care
chiar reclamã de la cititorul sãu
practicarea unei lecturi somnam-
bulice! ªi mai departe, logica este
una întrucâtva previzibilã: cea
povestitã, de fapt, prin colectarea

tuturor poveºtilor somnambulice,
cea întrezãritã ca o eminenþã ce-
nuºie, dupã paravanul epic, este
Portugalia exterioarã ºi interioarã,
aromatã ºi diafanã, sau brutalã ºi
barbarã, ori de unde ar fi atinsã:
se aflã aici, desigur, relatatã ºi
istoria modernã a Portugaliei, cu
urcuºurile ºi coborâºurile ei.

Pentru final, am ales un citat
amplu care alcãtuieºte chiar un
mic capitol din carte. Cred cã tot
ceea ce am explicat anterior poate
fi regãsit aici: epico-lirica, aluviu-
nea, simfonia, somnambulismul
(admit cã tehnica pãlãriei magi-

cianului poate fi perceputã doar
vag în fraza aleasã de mine): “Cum
cad copacii cad eu ºi cãzând cad
cum cad frunzele ºi umbrele încet
ºi uºoare ºi îi aud plângând ºi
vorbind cu mine ºi nu pot rãspunde
în timp ce eu cad pentru cã dacã
aº rãspunde ce altceva aº putea
spune decât cã mã dobor cum s-au
doborât odinioarã tata mama soþul
meu brusc tãcuþi ºi nemiºcaþi albi
oglinzile restituie tãcerea ºi la-
crimile lor ºi mâine se vor înãlþa cu
mine acolo sus ºi fãrã cuvinte în
afarã de ale pãrintelui îmi voi
întoarce faþa spre soare.”



52

Între  douã
confesiuni
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Cu Demonul confesiunii
(Editura Limes, Cluj-Napoca,
2009), Sergiu Radu Ruba
debuteazã ca romancier, lãsând
în urmã volumele de versuri care
l-au consacrat ca poet. Autorul
încearcã o nouã formã de
expresie artisticã, fãrã însã a
renunþa definitiv la preferinþa de
liricizare a construcþiilor gra-
maticale, de ritmare a frazelor
pentru atingerea unor zone de
incertitudine, de joc al sensului
sau chiar la utilizarea unor tehnici
de tip impresionist în construirea
imaginilor. Îºi propune o altã mizã
esteticã pentru atingerea cãreia
are nevoie de o recuzitã nouã,
exceptând-o pe cea de poet, ºi
anume pe cea a romancierului,
neputând face abstracþie totalã
totuºi de prima dintre ele. Raportat
la întreaga activitate literarã a
autorului, textul poate fi luat drept
experiment cu rezultatele inter-
pretate în momentul receptãrii.

Preocuparea obsedantã a
scriitorilor români postdecem-
briºti pentru istoria recentã în
temeiul recuperãrii memoriei
colective ºi individuale justificã ºi
interesul lui Sergiu Radu Ruba
de a oferi planului istoric
factologic o importanþã suficient
de mare cât sã constituie nucleul
de semnificare al discursului
narativ. Realitatea socialã a
perioadei imediat urmãtoare
cãderii comunismului, cuprinsã
între cele douã invazii ale
minerilor la Bucureºti, este
accesibilã ºi lesne de urmãrit în
roman. Existentã în trama
narativã, ea oferã uneori re-
constituirea unei perioade, o
frescã socialã, iar alteori este
pretextul dezvoltãrii unui al doilea
plan, unul intimist, confesiv, cu
acces cãtre realitatea personalã,
profundã a personajului. Artificiul
narativ, jurnalul consemnat la
douã mâini, este o bunã strategie
de a duce pentru cât mai multe
pagini tonul liric care volatilizeazã
imaginile prea tari ale cotidianului
ºi creeazã spaþiu “adevãratei“

poveºti, cea de dragoste dintre
ziaristul Filip Criste ºi Eliza Mura.

Vocile lor narative sunt
individualizate. În trecerea de la
un capitol la celãlalt, diferenþa de
accent dintre experienþa femininã
ºi cea masculinã poate fi se-
sizatã, ceea ce constituie una
dintre reuºitele romanului. Ritmul
este alert, evenimentele se
precipitã ºi acþiunea care pune în
miºcare personajele este catchy.
Pierderea controlului intervine
însã la nivel stilistic. În pasaje
cum sunt cele ale relatãrii
momentului revoluþiei, textul este
indecis chiar asupra propriului
gen literar. Detaºarea de jur-
nalist, ochiul puþin implicat al
observatorului ºi chiar folosirea
unor nume ºi toposuri reale, îl
apropie puternic de genul
memorialistic cu valoare de
document, uitând convenþiile
lumii romaneºti. Apoi, nere-
venirile asupra frazelor lasã loc
unor incoerenþe: “Vreo ureche
ideologicã de la Bucureºti
tresãrise la vestea cã data aceea
de 9 Thermidor – care figura ºi
undeva, pe o firmã în oraº, nu
fusese de fapt prea dusã la
bisericã, ci dimpotrivã, înºfãcase
de chicã poporul suit în capul
trebii ºi-l târâse pe eºafod” sau
formulãri nefericite: “dupã cum
alungase din viaþa supuºilor
jumãtarea plinã a ulciorului”.

Textul pare sã fie scris dintr-o
suflare, fãrã prea multe întoar-
ceri sau reconsiderãri. Drept
consecinþã, unele episoade sau
chiar personaje sunt aban-
donate fãrã explicaþii. Cum se
întâmplã ºi cu personajul din
deschiderea romanului, care  de-
cide schimbarea numelui ºcolii
din 9 Thermidor în Burebista.
Excluderea acestui personaj pe
cât de ironic, pe atât de inteligent,
nu se justificã nici evenimenþial,
nici ca reverberaþie în spaþiul
intim al trãirilor afective. Deru-
larea acþiunii ar putea recupera
din mers aceastã pierdere sau
mãcar sã aibã o dare de seamã
cu privire la ea, pentru cã, deºi
titlul romanului anunþã un
conþinut încãrcat de profunzimi
psihologice, dinamica eve-
nimentelor este mai importantã
aici decât forarea psihologicã.

Dincolo de nepotriviri, obs-
curizãri involuntare de sens,
incertitudini, textul are o sensi-
blitate a imaginilor ºi în acelaºi
timp o forþã a verbului suficient
de realã cât sã þinã cititorul cu el
preþ de trei sute de pagini.

Cristina Miloº

Invitaþia lipsitã de afectare la un
spiritual Joc cu cercuri (Princeps
Edit, Iaºi, 2009) o recomandã pe
Maria Mãnucã drept posesoarea
unui limbaj poetic dependent de
mirajul descriptiv al formelor ºi
culorilor folosite ca mijloce de
propensiune spre o identitate încã
în cãutare. Rotunjind versuri ºi
imagini în virtutea unor dicteuri
de relaþionare cu senzituvul
nestructurat, poeta dezvoltã cu
dezinvolturã crescândã un mo-
nolog liric specific acestui tip de
reflexivitate ardentã. Mani-
festându-se introspectiv în lumea
formelor nemãrginite, s-ar putea
crede cã e tentatã de geometrizãri
spaþiale stãnesciene sau de
patosul cãutãtorului de armonii al
autorului Nevoii de cercuri.
Impulsul configurativ o trãdeazã,
dar rezolvarea e alta.

Simbolistica strãvezie a
cercurilor apare sugeratã la
început doar ca formã de elogiere
a miracolului existenþial în care
desluºeºte, ironic, ºi ameninþarea
unui „cerc mic/ cu raza de iudã”.
Voluptatea discursului meditativ
avanseazã cãtre decriptarea
sensurilor cuprinse în cercuri de
lumini ºi culori, aºezate aproape
concentric în „cercurile zilei” sau
în „chipul tãinuit în ceas” (ºi el
rotund). Fãrã a tinde spre o
cosmogonie intuitivã, poeta glo-
seazã în eminescianul titlu De-aº
avea pe marginea unui joc „mai
pur” despre „puterea pãmântului”
adunatã „într-o sferã de foc”.
Frânturi din acest „foc veºnic viu”
se desprind ca „solzi de culori/
pentru paletã”. Culorile sunt
aºadar „ºoapte de astre” ce trebuie
ascultate, curcubeul (domesticit)

Jocul delicat
contemplativ
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explicabil de ce atenþionarea Sã
nu atingi! trimite la anticul
Arhimede. Dar cercurile pot zor-
nãi ºi în salba de icosari (Mirele
câmpiei).

Tripticul secvenþial al volumului
(Timpul meu, Un cal alb printre
oameni, Sã nu atingi) conþine cel
puþin patru nuclee detectabile ca
substanþã de poetizare: cercurile,
frunzele, caii, iarna, muzeul. Sunt
motive reiterate în jocul unor
conexiuni livreºti de organizare
barocã a fluxului imaginativ. În
interiorul acestor cercuri,
configurate ca înveliº exterior al
unor teme referenþiale, palpitã
gama de admiraþii ºi emoþii
mãrturisite hârtiei. Astfel, frunzele
prind a rãspunde unor imperative
cromatice: „Rug medieval –
toamna/ înveºmântã frunzele în
mantii/ din bronz întunecat,
ceremonial/ pentru jertfelnic”
(Gavotã). Dinspre pictural spre
livresc, motivul calului alb primeº-
te puþine sugestii adiacente,
concurenþiale, în afarã de înfrãþi-
rea cu destinul lor simbolic: fru-
museþea neîngrãditã a dorului de
libertate. Atrag atenþia douã
ipostazieri. Calul „învãluit în lumi-
na lui”, deºi falnic, e umilit printre
faruri, „roþi ºi scrâºnet de frâne”.
Apoi avem imaginea de trist
telejurnal: „Caii/ cãzuþi în genunchi/
Caii mor de infarct pe rigole/ cu
buzele tremurând/ pe gunoi” (Caii
ºi oamenii lor). Tabloul iernii e
alcãtuit din imagini ce surprind prin
ingeniozitatea simplificãrii:
„miracolul ninge” (Sub coiful co-
pilãriei), spaþiul surdinizat e invadat
de „îngerii plãpumari”: „De pe
versanþii cerului, fulgii/ coboarã cu
surdina zãpezii/ Îngerii laminori/ o
desfoaie în miriade fâºii/ ºi înfaºã
zgomote, strigãte, vorbele aspre/
Sunete îmblânzesc. (Îngeri de
iarnã). Tema cu reverberaþii
plastice dã coeziune poemelor-
cercuri înscrise în volum. De altfel,
ea face legãtura fireascã între
Maria Mãnucã, mânuitoarea de
penel ºi Maria Mãnucã, mâ-
nuitoarea versului ce ascultã
„zumzetul culorilor aprinse”. Poeta
foloseºte pictural (ºi nu numai)
trimiterea spre embleme ale
trecutului artistic ºi cultural,
conturând din amintirile ºi

impresiile unor cãlãtorii un vag
muzeu imaginar, puternic per-
sonalizat liric. Astfel apar invocaþii
precum Veneþia, scribii egipteni,
muzeul din Ur; face o disecþie
ironic-admirativã tabloului lui
Rembrandt Lecþia de anatomie ºi
nu pregetã sã-i recunoascã
impresionistului Monet meritul de
a fi considerat câºtigãtor absolut
al „bãtãliilor” pictorilor cu lumina:
„Alerg cu ºevaletul în spate/ sã
prind lumina pe pânzã/ de
dimineaþã, de amiazã, de searã//
dar a luat-o Monet, câºtigãtorul.”
(Precum catedrala din Rouen).

De fapt, poezia Mariei Mãnucã
e de sorginte impresionistã. În
volumul Jocul cu cercuri, logodna
cu lumina, forma ºi culoarea
transpare la nivelul fiecãrui poem
într-un fel de comuniune a formelor
complementare ce expliciteazã
demersul. E un joc autoreferenþial,
configurativ, cultivat aici cu
delicateþe, rafinament ºi mãsurã.
Discursul practicat reduce subtil
distanþa dintre configurativ ºi
contemplativ, adâncind semnifi-
caþia reflectivitãþii poetice.

      Adrian Þion
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Ruxandra Cesereanu:
Dragã domnule Andrei ªerban

aþi pus în scenã la Teatrul Maghiar
din Cluj un spectacol atipic, dupã
filmul Strigãte ºi ºoapte de Ingmar
Bergman. Un spectacol care
conþine filmul lui Bergman ºi în
acelaºi timp îl comenteazã,
arãtându-i facerea, felul în care a
fost construit ºi regizat. Un meta-
spectacol, cum s-ar spune. Astfel
de spectacole sunt în vogã în
Occident. De ce aþi optat pentru
Bergman? (întrebarea v-o pune o
admiratoare necondiþionatã a
regizorului suedez). De ce nu
pentru Fellini sau Tarkovski? (a
cãror admiratoare necondiþionatã
sunt, de asemenea)

Andrei ªerban:
Pentru cã lumea lui Fellini e cu

totul alta decât a mea, iar
Tarkovski e un geniu care mã
intimideazã - e atât de sus încât
nici nu ºtiu dacã îl înþeleg.
Bergman e ºi el acolo, în sferele
înalte, dar (cel puþin în Strigãte ºi
ºoapte) am curajul sã-i ating timid
umãrul, ca ºi cum am face parte

Încãperile sunt roºii ºi fac parte dintr-un singur marsupiu sau spaþiu uterin,
femeile sunt îmbrãcate în alb, negru, vioriu. Femei bolnave la suflet ºi la trup
(chiar ºi atunci când trupul este perfect, perfecþiunea lui are ceva maladiv). S-ar
spune cã e Trei surori de Cehov, dar trecut prin filtrul lui Strindberg ºi Wedekind.
Femei cu iad înãuntru. Una singurã suferã pentru toate ºi îngãduie totul, tocmai
fiindcã se chinuie pânã la capãt ºi piere. Celelalte se chinuie doar cât sã îi
chinuie ºi pe ceilalþi din jur sau sã se lase chinuite de ceilalþi în virtutea
obiºnuinþei. E roºul culorii de la corida mutatã în spaþiul nordic al pudibonzilor ºi
rigizilor, al celor care se dedubleazã ca sã pãstreze aparenþele ºi, în acelaºi
timp, ca sã se defuleze minimal ºi exceptiv. Meritã (re)vãzut filmul lui Ingmar
Bergman, dar meritã cu prisosinþã ºi piesa pusã în scenã la Cluj de Andrei
ªerban – Strigãte ºi ºoapte. Grotescul morþii ºi al sexualitãþii, dar ºi suavitatea
lor. Imitatio Christi ºi indiferenþã. Cruzime ºi catifea. Loialitate ºi vitregie. Pietà ºi
furie oarbã, erotism ºi automutilare, sfialã ºi stridenþã, frumuseþe epidermicã ºi
boalã urât mirositoare. Trãim cu toþii prin extreme, nu-i aºa? Vii ºi morþi la un loc,
în junglã. Trupa de la Teatrul maghiar din Cluj este impecabilã ca de obicei prin
actriþele Anikó Pethö, Emöke Kató, Imola Kézdi, Csilla Varga, Csilla Albert ºi prin
actorul Bogdan Zsolt. Scenografia ºi costumele care se impun vizual îi aparþin
Carmencitei Brojboiu.

din aceeaºi familie. Cu Cehov am
avut aceeaºi senzaþie de
familiaritate, nu mi-a fost fricã,
cum îmi e fricã de câte ori montez
Shakespeare. De exemplu, dupã
o repetiþie la Unchiul Vania (tot la
Teatrul Maghiar din Cluj),
dormeam foarte bine noaptea. În
timp ce repetam Hamlet, n-am
dormit timp de douã luni. La
Strigãte ºi ºoapte am avut uºoare
insomnii, lucrând cu Daniela Dima
la adaptare, când am decis sã
creãm din Bergman un personaj
viu, care sã intervinã în naraþiunea
filmului ºi sã întrerupã povestea.
Am avut frisoane, neºtiind unde
vom ajunge. Revãzând filmul lui
Bergman, ne-am dat seama cã
are o unitate perfectã ºi
transpunându-l în teatru ne luam
deja un risc, cãci (cum afirma ºi
Woody Allen) scenariul e
conceput exclusiv pentru mediul
cinematografic ºi orice transplant
poate fi moarte curatã; în plus,
acum ne complicam inventând o
situaþie imaginarã în care
Bergman repeta cu actriþele
înainte de filmare. În punerea mea

în scenã, regizorul nu numai cã
întrerupe “enervant” de des firul
acþiunii, dar în plus joacã ºi rolurile
scrise pentru alþi actori. Un critic
maghiar a ºi scris maliþios cã
decizia poate cã vine din
presiunea crizei financiare, ca
teatrul sã facã economii, pentru a
nu plãti actori suplimentari!
Gogomãniile criticilor sunt infinite
în orice limbã.

Adaptând, am cãutat sã
vedem realitatea pe diferite
paliere, plecând de la acela
imediat, în care actorii ºi
spectatorii se întâlnesc, apoi sala
roºie, spaþiul interior în care intrãm
cu toþii (fizic pierduþi în ceaþã) ca
sã participãm direct la acþiune - la
povestea propriu-zisã -, dar
suntem opriþi, treziþi din iluzie de
regizorul demiurg Bergman. Ceea
ce mi-a inspirat un spectacol
despre cum se face un film sau
cum se repetã ºi se face un
spectacol în  teatru. În acelaºi timp
apar întrebãri despre artã ºi viaþã,
mai precis despre ce e
consideratã a fi arta – oglinda
vieþii? ªi, legat de asta, dacã
(dupã cum se întreabã Bergman)
arta mai are un rol, dacã mai
foloseºte la ceva azi, în secolul
21... întrebãri despre iluzie  ºi
adevãr, realitate ºi vis.

R.C.:
Credeþi cã mentalul feminin

este mai ofertant decât cel
masculin atunci când se pune
chestiunea teatralizãrii unei ºi
unor vieþi? Mai ofertant psihic

Strigãte ºi ºoapte, un spectacol
purpuriu
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vorbind, la nivel de nevroze,
traumã, neliniºti, schismã
lãuntricã, panicã?

A. ª.:
Ca ºi Bergman, am fost toatã

viaþa mai aproape de femei. Iubiri,
prietenii. Cel puþin în teatru, am
încercat sã le înþeleg ºi (cliºeu
freudian) am ajuns sã-mi
descopãr partea femininã din

mine. Femeile, cu sensibilitatea ºi
inteligenþa  emoþiei mult mai
dezvoltate decât la  barbaþi, au
curajul sã caute esenþa lucrurilor,
le e mai puþin teamã sã se
confrunte cu ceva adevãrat.

R.C.:
Am perceput spectacolul

dumneavoastrã printr-o serie de
expresii opuse, pe care vi le ofer
acum: pietà ºi furie oarbã, erotism
ºi automutilare, sfialã ºi stridenþã,
frumuseþe epidermicã ºi boalã
urât mirositoare. Care ºi câte
dintre aceste formulãri sunt
adecvate?

A.ª.:
Viaþa  noastrã e un ºir continuu

de contradicþii. Însã fluxul ºi
refluxul permanent în care trãim
ne permite sã întrevedem
prezenþa unei alte realitãþi în care
scindarea ºi fragmentarea lasã
loc armoniei. E o viaþã încã
necunoscutã ºi totuºi posibilã.
Erotismul, furia ºi automutilarea
sunt aspecte ale contradicþiei din

noi, dar, odatã întrezãritã,
contradicþia evocã o dorinþã
imediatã de a fi liberi de ea, într-
un cuvânt, de a fi cu adevãrat noi
înºine.

R.C.:
Dacã ar fi sã vã portretizaþi într-

un singur cuvânt spectacolul, care
ar fi acest cuvânt?

A.ª.:
Rugãciunea (nevoia de). Se

spune cã orice om se roagã
inconºtient, chiar ºi cel care crede
cã este ateu. Bergman se
considera ateu ºi totuºi se ruga.
Filmele lui sunt pentru mine o
formã de rugãciune. Parcã ar vrea
sã ne spunã: nu mai existã nici
un dram de inocenþã în noi, nimic
din prospeþimea pierdutã a
copilului. ªi totuºi asta trebuie sã
regãsim: o puritate plinã de
pasiune, de foc, de energie, de
viaþã. Strigãte ºi ºoapte înseamnã
nevoia de rugãciune. Înþeleg de
ce pentru Bergman lumina avea
o importanþã maximã: ca în Biblie
- deasupra lumina, dedesubt
întuneric. Avem în noi douã naturi.
Trãim dezbinat, fragmentat,
iluzoriu cu nostalgia armoniei. Ce
anume poate face legãtura între
cele douã naturi contradictorii? Ce
altceva decât, simplu spus,
rugãciunea. Personajele cer,
doresc, au pasiuni, au temeri, deci
inconºtient se roagã. Ele urãsc,
sunt geloase, se plâng, implorã.
Nu sunt acestea forme de
rugãciuni inconºtiente în
întuneric? Dar ele rãmân îngro-
pate în noapte, nu se ridicã la cer.
La fel ca ºi rugãciunea regelui din
Hamlet. Deºi se roagã, Claudius
rãmâne impur. Cuvintele rostite de
el nu se înalþã  nici mãcar un metru
spre verticalã.

R.C.:
Este Strigãte ºi ºoapte un

spectacol simili-mistic, prin faptul
cã prilejuieºte o polemicã fãþiºã
între suferinþa asumatã
charismatic ºi luminos pe de o
parte, ºi suferinþa alungatã,
repudiatã cu violenþã, pe de altã
parte?

A.ª.:
Tragedia e cã cererile ºi
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dorinþele ramân în subsol, pline
de nefericire, teamã, singurãtate,
durere. În aceastã lume
întunecatã a naturii noastre

joase, vedem ce ni se întâmplã
fãrã sã înþelegem cã asta este
exact ce am cerut. Rãspunsul
firesc al rugãciunilor noastre

întunecate ºi inconºtiente este
nefericirea ºi suferinþa cãci aºa
cum suntem, nu poate fi altfel.
Refuzãm sã ne vedem pe noi
înºine, dar acuzãm soarta sau pe
alþii. Da, ceilalþi sunt “cei rãi”, eu
sufãr din cauza lor, niciodatã nu
e vina mea. Observ cât de mult
îmi place sã mã distribui în rolul
victimei. Dar Bergman pare sã ne
contrazicã:  „nu, eu ºi doar eu
sunt cauza propriilor mele
nefericiri, nu existã nici o altã
cauzã”. Asta e un ºoc.
Personajele Maria ºi Karin cautã
fericirea, dar se blocheazã în
propria lor negativitate, în gelozii
mãrunte, în ura reciprocã, în
rãzbunãri inutile. Ciclul infernal,
îl ºtim, ne e  familiar nouã, tuturor.
ªi totuºi existã o altã chemare,
un alt exemplu de rugãciune,
reprezentat în film de personajele
Agnes ºi de Anna. Diferenþa
constã în calitatea de atenþie. Ele
nu dorm, ci încearcã din rãsputeri
sã vegheze (mistic vorbind), sã
fie treze. Agnes mai are puþin
timp de trãit ºi Anna participã
împreunã cu ea, ambele sunt
atente la ce se întâmplã în jur,
pentru orice detaliu sunt (fãrã sã
ºtie) spiritual vigilente. Atenþia
vigilentã produce o energie bunã,
pozitivã. Cãci rugãciunea lor e
plinã de iubire. Starea de graþie,
nevoia de relaþie, eliberatã de
egoism. Iatã impresia finalã, ca
lumina filtratã prin aur ºi alb cu
care se terminã filmul. Bergman
provoacã conºtient în noi
senzaþia de transparenþã.

Fotografii de Biró Istvan
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Gãzduitã în fastuosul spaþiu de
la parterul Muzeului de Artã Cluj,
cea de a treia expoziþie personalã
a Anei Raveca Brînzaº vine sã
confirme complexitatea unor
preocupãri de încorporare în
expresivitatea plasticã a diverse
materiale textile. Indiferent cã
opereazã cu tehnici tradiþionale
(basse ºi haute lise, broderie nod)
sau se foloseºte de colaj textil,
lemn, bumbac, lînã, mãtase
obiect, toate ajung la o virtuoasã
experimentare în tehnica
personalã. Se simte în tot ce
finalizeazã o rafinatã delicateþe a
gestului, capabilã sã configureze
o fascinantã impresie de
suprafeþe, planuri ºi accente din
care iradiazã continuu, un
tulburãtor fior poetic. Gîndul,
sufletul, sensibilitatea îndelung
decantatã a distinctei artiste
clujene, ne apar dominate de
amintiri, descoperiri ºi mirãri în faþa
moºtenirilor trecute, viabile (dupã
cum o aratã “Poveºti din ruine I-
III”, “Inscripþii strãmoºeºti I-III”,
“Prapur”, “Perenitate”, “Din neguri
uitate”, “Zestre”, “Urme I-IV”,
“Descîntec”,...), completate cu
reacþii fin obiectivate în relaþie cu
dinamica spectacolului natural,
sursã de încîntare ºi miracol
(“Decor solitar I-IV”, “Timpuri”,
“Flori de ghiaþã”, “Grãdinã”,
“Anotimpuri I-III”, “Floralã”,
“Primãvarã”...)

Existã la Ana Raveca Brînzaº
o admirabilã capacitate evocativã
în mãsurã sã converteascã motivul
în simbolic ºi sugestiv semn
plastic, sintetizator de vibraþii ºi
subtile rezonanþe. Este atitudinea
unui creator pasionat ºi sincer,
iubitor de intonaþii cel mai adesea
surdinizate pentru a obþine
reconfortante efecte. Dominã
catifelãrile unor alburi diafane,
discreþia griurilor imateriale, a
ocrurilor ºi brunurilor stinse în
sobre matitãþi, lãsîndu-se
ademenitã ºi de vraja incertului
nocturn pentru a obþine impresie
de atemporal ºi enigmatic. Cu
remarcabilã virtuozitate îmbinã ºi
supune unor savant modulate
succesiuni ritmice glasul estompat
al armoniilor cromatice, supleþea
unui gracil grafism ºi învolburãrile
unor elegante volumetrii
determinate de obiectele ºi

motivele în relief. Drept urmare,
ansamblul expoziþional s-a
metamorfozat într-un adevãrat
sanctuar inundat de reverberaþiile
infinite, iscate din straturile
rememorate ale civilizaþiei
româneºti ancestrale, transpuse în
vectori de spiritualitate purã, de o

generoasã ºi originalã vocaþie
creativã.

Dascãl cu recunoscute per-
formanþe modelatoare de talent în
învãþãmîntul superior de artã la
Universitatea clujeanã de spe-
cialitate, Ana Raveca Brînzaº,
impulsionatã de rigorile exigen-
þelor didactice, s-a pãstrat într-un
stimulativ regim informativ,
familiarizînd studenþii cu structura
ºi semnificaþiile valorilor con-
sacrate, istoric constituite. Vene-
rabila dãruire profesoralã nu i-a
zãgãzuit paºii spre desãvîrºirea
unui constant travaliu creativ
personal, împrospãtîndu-ºi per-
manent viziunea ºi limbajul cu
soluþii ingenioase, care-i pro-
iecteazã onorant condiþia în
ambianþa miºcãrii artistice con-
temporane, fiind mereu prezentã
în expoziþii de anvergurã în þarã ºi
strãinãtate.

Timpuri

 Negoiþã Lãptoiu
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Am încetat sã mai consider
Oscarurile Academiei Americane
de Film drept premiile ce impun
capodoperele în industria cine-
matograficã. De fapt, orice premiu
implicã o notã de subiectivitate,
aceasta crescând o datã cu nu-
mãrul celor care voteazã pentru
decernarea unui trofeu. Din acest
punct de vedere, un juriu de la
Cannes sau Berlin, condus de o
figurã cu experienþã în domeniul
cinematografiei, regizori, actori,
critici de film, pare sã poatã gira
un film mai mult decât sutele de
membri ai Academiei Americane
care voteazã în cadrul Oscarurilor.
Totuºi, Oscarurile rãmân un punct
de atracþie din prisma faptului cã
reunesc, prin intermediul
nominalizãrilor, filmele influente din
lumea anglo-americanã,
reprezentând o oportunitate de a
arunca o privire generalã asupra
a ceea ce se întâmplã peste
Ocean în acest domeniu.

Nominalizãrile anului 2010 au
adus câteva schimbãri importante
în selectarea filmelor, printre care
amintesc faptul cã, la categoria cel
mai bun film, concureazã zece
pelicule ºi nu cinci, cum se
obiºnuia înainte. Totodatã,
specificitatea acestui an se
caracterizeazã prin creºterea
numãrului de filme science fiction
aflate în posturã câºtigãtoare,
Avatar-ul lui Cameron, cotat cu
cele mai mari ºanse de a aduna
un numãr important de trofee, dar
ºi District 9. Up reprezintã cel de-
al doilea caz în istoria acestor
premii când un film de animaþie
concureazã atât la categoria cel
mai bun film, cât ºi la cea pentru
cea mai bunã animaþie. O astfel
de situaþie ar fi fost inimaginabilã
acum câþiva ani, filmele SF
luptându-se, în cel mai fericit caz,
pentru premii ce þin de tehnicitate
ºi nu neapãrat valoarea artisticã,
însã cultura popularã, comercialã,
pare sã-ºi fi impus tot mai mult
opþiunile.

Articolul se doreºte a fi o privire
descentratã, asimetricã, în ceea ce
priveºte filmele selectate în acest
articol pentru o eventualã criticã,
de aici explicându-se faptul cã am
ales sã vorbesc despre The
Imaginarium of Doctor Parnassus,
nominalizat la nesemnificativa

categorie de cele mai bune
costume, sau despre Sherlock
Holmes, nominalizat, la rândul sãu,
la categorii lipsite de importanþã.
Totuºi, aceste filme se dovedesc
a fi, în unele cazuri, mult mai
ofertante în ceea ce priveºte
efectul asupra spectatorului.

The Imaginarium of Doctor
Parnassus – pactul faustic ºi
efectul halucinogen

L-am apreciat întotdeauna pe
Terry Gilliam, mai ales, pentru
atenþia cu care ºi-a ales subiectele
filmelor, dar, în mod special, pentru
faptul cã se încadreazã într-o
categorie redusã de regizori care
îºi impun viziunea prin interpretare
ºi nu prin adaptarea conformistã a
temelor. Menþionez doar douã
exemple notabile în aceastã
direcþie a alteritãþii, ºi cele mai
reuºite dupã pãrerea mea, The
Fisher King ºi Brazil. Dacã în Brazil
influenþele anti-utopice ale operei
orwelliene sunt perceptibile ºi
perfect transparente, în The Fisher
King spectatorul trebuie sã fie
familiarizat cu legendele din jurul
Graalului, în acest caz efectul
produs fiind unul magic, autentic,
fãrã ca filmul sã se îndepãrteze
prea mult de la construcþia
arhetipalã a poveºtii.

În The Imaginarium of Doctor
Parnassus construcþia arhetipalã
a pactului faustic este respectatã
– acum o mie de ani Parnassus
acceptã sã-ºi vândã sufletul
diavolului în schimbul imortalitãþii
– dar ulterior înþelegerea suferã
câteva addende. Notabil, însã,
este faptul cã Parnassus, în
momentul „ispitirii” de cãtre diavol,
se aflã într-o poziþie superioarã,
jucând un rol de maestru povestitor
care „spune povestea ce susþine
universul, povestea fãrã de care
nimic nu ar mai exista”. Totuºi,
aceast statut semi-demiurgic nu-i
asigurã nemurirea, intenþia iniþialã
a lui Parnassus tinde sã
demonstreze cã drumul spre iad
e pavat cu cele mai bune intenþii.
Peste o mie de ani îl regãsim pe
Parnassus într-o condiþie
deplorabilã: lumea în care dã
reprezentaþii cu circul sãu
ambulant este desacralizatã,
profund materialistã, fãrã a mai
exista vreo urmã de promisiune
eschatologicã. Diavolul a fost
vizionarul în momentul pactului,
imortalitatea lui Parnassus
devenind superfluã dacã toþi cei din
jur tind sã catalogheze ultima
fãrâmã de magie drept imposturã,
spectacol ieftin sau chiar circ
instituþionalizat.

Pactul iniþial are parte de douã
addende, la o distanþã temporalã
considerabilã: una prin intermediul
cãreia doctorul Parnassus îºi
regâºtigã tinereþea, drept pentru
care acesta îi promite Diavolului cã
îi va dãrui  primul nãscut când
acesta va împlini 16 ani ºi o a doua
addendã cu statut de pariu.
Aceastã din urmã se referã la
Valentina, fiica promisã diavolului
ºi aflatã în preajma vârstei
amintite, Parnassus fiind nevoit sã
câºtige, în ultimã instanþã, cinci
suflete pentru a o salva.

În paralel cu aceste înþelegeri
faustice, spectatorul are parte de
o cãlãtorie halucinantã prin
imaginaþia celor care se încumetã
sã intre în circul ambulant al
doctorului Parnassus ºi, implicit, în
mintea acestuia. Odatã pãtrunºi
prin oglinda magicã, realitatea
devine suprarealitate, fiecare
personaj are parte de un univers
dimensional fantastic, construit
prin afinitãþi inconºtiente,

 Alexandru Istudor

Drumul
spre

Oscar
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fantasmagorice, ce nu cunosc
limitele vieþii cotidiene. Într-o lume
desvrãjitã, efectul magic pare sã
fie posibil doar cu ajutorul
imaginaþiei fiecãruia, imaginaþie
care aratã diferit în cazul celui care
se încumetã sã intre prin oglinda
lumilor posibile ºi imposibile, de
unde ºi gãselniþa pentru a înlocui
personajul Tony, interpretat de
Heath Ledger, care a murit pe
parcursul filmãrilor.

District 9

Girat de cãtre Peter Jackson,
chiar dacã doar în calitate de
producãtor, District 9 ar fi putut
deveni un film deosebit de influent
în conceperea viitoarelor proiecte
SF, dacã nu s-ar fi contaminat, pe
alocuri ce este drept, de microbul
poveºtilor hollywoodiene, de
fascinaþia pentru efecte speciale ºi
înfruntarea dintre bine ºi rãu.

Personal, identific douã valenþe
importante în aprecierea acestui
film, în calitatea sa de nominalizat
la categoria de cea mai bunã
peliculã a anului 2009.

În primul rând, este vorba de
faptul cã District 9 are o
componentã deconstructivistã,
reuºind prin inovaþie sã altereze
manierismul care caracterizeazã
producþiile de niºã, cât ºi
stereotipiile folosite în industria
genului science fiction. Acest lucru
se observã încã din primele replici,
când camerele de filmat aratã o
navã extraterestrã deasupra unui
oraº, „spre surprinderea tuturor,
nava nu s-a oprit deasupra
Manhattan-ului sau la Washington
ori Chicago, ci deasupra oraºului
Johannesburg”. Acest incipit al
filmului sconteazã acelaºi efect cu
cel din cartea lui Carlo Collodi,
Aventurile lui Pinocchio, unde
cititorul este atenþionat cã
personajul nu este un rege sau un
prinþ, spre nemulþumirea acestora,
ci o bucatã de lemn. Paradigma
deconstructivistã continuã, pe tot
parcursul filmului, cu renunþarea la
prelucrarea artisticã a imaginilor,
acestea fiind redate printr-un filtru
de autenticitate, naturalist, mimând
exact efectul jurnalistic, de
transmitere live. Pânã ºi scenariul
filmului reuºeºte sã punã problema
extratereºtrilor într-un mod cu totul

inovativ: extratereºtrii eºueazã cu
nava lor pe Terra, în Africa de Sud,
fiind în incapacitatea de a pãrãsi
planeta, fapt inexplicabil pentru
majoritatea experþilor, ajungând
sã fie ghetoizaþi într-o suburbie a
oraºului Johannesburg. Întreaga
atenþie a camerelor este con-
centratã asupra tensiunilor dintre
extratereºtri ºi umanoizi, pe
parcursul celor 20 de ani de când
se aflã acolo, comportamentul
locuitorilor fiind similar cazurilor de
discriminare ºi xenofobie ce
caracterizeazã societãþile în cazul
unui „corp strãin”.

O a doua valenþã se referã la
faptul cã District 9 nu reuºeºte sã
pãrãseascã definitiv traiectoria
clasicã a filmelor science fiction,
prin faptul cã scenariul e
contaminat de o nuanþã prozaicã:
datoritã unui incident, personajul
Wikus începe sã se transforme în
extraterestru, din acel moment
filmul denaturând într-un scenariu
clasic de acþiune, de opoziþie între
rasa umanã ºi cea a extratereºtilor.
Este, de fapt, stângãcia care
caracterizeazã filmul, minusul pe
care îl primeºte, în cazul în care s-
ar fi pãstrat o linie deconstructivistã
în raport cu genul clasic SF ar fi
fost ºi un succes estetic.

Cel mai bun film strãin

La categoria cel mai bun film
strãin cele cinci nominalizãri au
fost, oarecum, previzibile: The
White Ribbon (câºtigãtor în 2009
la Cannes), Un Prophète (selec-
þionat ºi el în competiþia oficialã
de la Cannes), The Milk of Sorrow
(un film peruan câºtigãtor al
Ursului de aur la Berlin în 2009) o
peliculã israelianã, Ajami, ºi un film
argentinian, El Secrete de Sus
Ojos. Dat fiind cã despre primele
douã filme am avut ocazia sã scriu
într-un numãr anterior al acestei
reviste, atenþia mi s-a îndreptat
asupra filmului argentinian, regizat
de cãtre cunoscutul Juan Jose
Campanella.

El Secreto de Sus Ojos are
parte de un început edulcorat, care
nu anunþã atenþia pentru detalii ºi
construcþia sinuoasã a peliculei,
dezvoltatã ulteriror în jurul unui caz
de crimã al unei tinere profesoare
din Buenos Aires.

Filmul argentinian epateazã
prin intermediul a douã
caracteristici, neîntâlnite în filmele
care au drept subiect investigarea
unei crime ºi revelarea adevãrului
despre ucigaºul acesteia. Este
vorba, în primul rând, de alternare
a douã planuri ale filmului, existând
o distanþã temporalã de
aproximativ 20 de ani între
acestea. Fostul procuror, Benjamin
Esposito, aflat acum în retragere
se hotãrãºte sã scrie o carte
despre unul din cazurile care i-au
marcat cariera, conturându-se o
poeticã a memoriei pe întreaga
duratã a filmului. Încercãrile sale
de rememorare a investigaþiei îi
relevã faptul cã nu controleazã în
totalitate povestea, cã nu este
stãpân pe toate amãnuntele, doar
finalul fiind cu totul edificator în
acest caz.

În al doilea rând, personajele
manifestã o obsesie absolutã,
redatã în film prin intermediul
termenului de pasiune. De altfel,
regizorul insistã pe ideea cã
pasiunile, fie ele dãunãtoare
pentru cei din jur, reprezintã
vitalitatea din care personajele îºi
trag existenþa, sunt constantele
care nu se schimbã niciodatã, spre
deosebire de alte lucruri. Fie cã ne
referim la pasiunea de o viaþã a lui
Esposito pentru Irene, fie cã
extrapolãm obsesia rãzbunãrii în
cazul lui Ricardo Morales, cel a
cãrui soþie a fost ucisã ºi violatã,
se contureazã o lume a fixismelor,
dar care sunt urmãrite pânã la
capãt, transformându-se în
adevãrate obsesii. Rezultatul,
dupã cum era de aºtepta, este
diferit în cazul fiecãrui personaj,
spectatorul putând, sau nu,
manifesta empatie faþã de acest
situaþii.

Nine

O posibilã explicaþie a
desãvârºirii capodoperei lui Fellini,
Otto e mezzo, provine tocmai din
autenticitatea temei, din faptul cã
regizorul, înainte de a începe
filmãrile, experimentase impasul
creator, dupã cum mãrturisea într-
unul dintre interviurile cu Grazzini
„Pur ºi simplu, nu-mi mai
aminteam cum era filmul pe care
voiam sã-l fac. Senzaþia, esenþa,
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parfumul, umbra, fulgerul de
luminã care mã seduseserã, mã
fascinaserã, dispãruserã, se
dizolvaserã, nu le mai gãseam” (G.
Grazzini, Fellini despre Fellini,
Humanitas, Bucureºti, 2007,
p.124).

O misiune imposibilã, aºadar,
reecranizarea acestui scenariu,
tocmai din perspectiva faptului cã
Otto e mezzo reprezintã un
concept, o idee ce se autosusþine
ºi se impune ca un film egal cu ºine
însuºi.

Filmul lui Rob Marshall
pãstreazã, în linii generale,
structura peliculei lui Fellini, dar nu
reuºeºte sã redea acea esenþã ºi
parfum, fascinaþia dizolvându-se
într-un film spectacol.  Imaginile
copilãriei sunt cele mai apropiate
de original, fiind redate alb-negru,
pe nisip, fiind poate singurele
secvenþe ce reuºesc sã pãtrundã
în atmosfera autenticã, însã marea
inovaþie se vrea a veni din
încadrarea acestuia în genul
muzicalului. Poate aceasta ar fi
una dintre explicaþiile pentru care
Nine nu se ridicã la înãlþimea
aºteptatã din punct de vedere
estetic, dorinþa de cantonare, de
asumare a originalului fellinian într-
un film de niºã, cu accente de
spectacol de cabaret, Otto e
mezzo fiind un film care se
sustrage oricãrei tendinþe de
categorisire. Ceea ce rãmâne din
filmul lui Rob Marshall sunt mai
degrabã spectacolele muzicale ce
se ivesc de-a lungul celor douã
ore, coregrafiate profesional, bine
dozate prin apariþiile unor actriþe
precum Marion Cotillard, Penelope
Cruz, Nicole Kidman, Judi Dench
ºi a lui Daniel Day-Lewis în postura
lui Guido.

De douã ori „Up”

Up in the Air, noul film al
regizorului Jason Reitman,
cunoscut mai ales pentru comedia
Juno, este un film racordat prin
tematicã la situaþia economiei de
astãzi: Ryan Bingham, interpretat
de George Cloney într-o alurã cât
se poate de rafinatã, este un
reprezentant al unei companii
specializate în concedierea
oamenilor. Personajul lui Clooney,
foarte principial în multe dintre

situaþii, este trimis în diferite oraºe
pentru a concedia oameni, ceea
ce duce implicit la faptul cã acesta
ajunge sã-ºi petreacã majoritatea
timpului în „aer”. Ryan Bingham
pare a înfãþiºa o nouã tipologie a
omului capitalist, victimã a
sistemului, alienat, care este
conectat la realitate doar prin
intermediul cãrþilor de credit, a
tehnologiei ºi a iluziilor care-l
transformã într-un singuratic, un
nomad permanent ce nu mai poate
stabili relaþii interpersonale bine
consolidate. Cu toate acestea,
filmul nu portretizeazã un personaj
lipsit de scrupule, dimpotrivã,
acesta se opune planului firmei
sale de implementare a unui

program de concediere a
angajaþilor online, prin intermediul
webcam-urilor (ºic), militând
pentru o procedurã de
disponibilizare mai puþin
robotizatã.

Povestea este transpusã pe
ecran printr-o abordare în care
dialogul este substituit de cadre
lungi, minimaliste pe alocuri,
neexistând un fir narativ complicat,
ci o diegezã menitã a dezveli
iluziile inumane ale capitalismului.
Personajul, la rândul sãu, va avea
parte de o astfel de cãdere
simbolicã, întregul sãu sistem
principial prãbuºindu-se la un
moment dat, de unde ºi problema
existenþialã a acestuia.

Up

Animaþiile companiei Pixar au

fost gândite ca o contrapondere la
poveºtile Disney, chiar dacã acum
compania a fost cumpãratã de cei
din urmã, identitatea s-a pãstrat pe
linia de producþie. Principalele
inovaþii Pixar se referã, mai ales,
la folosirea exclusivã a tehnologiei
de calculator pentru redarea
imaginilor, la disproporþionalitatea
corporalã a personajelor, în
comparaþie cu o concepþie
idealistã, armonioasã în cadrul
Disney, dar ºi la mesajul poveºtilor.
Pixar au transformat animaþiile în
naraþiuni care nu mai au o singurã
categorie de public ºi anume cea
a copiilor ºi adolescenþilor, ci au
nuanþat mesajul poveºtilor pentru
ca acestea sã devinã filme pentru

toate categoriile de public. De
aceea, acestea sunt de fapt
animaþii caracterizate de polifonie
ºi plurivocitate.

În Up, proiectat în premierã la
festivalul de la Cannes 2009,
dorinþa de împlinire a fantasmelor
este o contrapondere la pierderea
unei persoane. Prin împlinirea unui
vis, ajungerea într-un loc feeric
cunoscut doar printr-o fotografie în
cazul acesta, memoria persoanei
pierdute se poate recupera ºi
onora într-un mod cât se poate de
autentic. La nivel de poveste,
animaþia începe prin evocarea
copilãriei lui Carl ºi Ellie, care ajung
sã se cãsãtoreascã, fãrã a reuºi
în timpul fericitei vieþi sã-ºi
împlineascã visul: sã ajungã în
Lost Land-ul situat în America de
Sud. În momentul morþii lui Ellie,
Carl, ajuns acum la 70 de ani ºi
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transformat într-un bãtrânel
morocãnos, o încarnare a lui
Walter Matthau din comediile
realizate cu John Lemmon, se
decide sã plece spre tãrâmul
evocat. Întreaga cãlãtorie a lui Carl,
care trebuie menþionat cã pleacã
spre Lost Land prin intermediul
unor baloane de heliu agãþate de
casa sa, este ºi o cãutare
existenþialã, o cãutare a unui nou
sens în viaþã dupã pierderea lui
Ellie. Departe de a se transforma
într-o poveste pateticã, scenariul
ajunge o aventurã visatã de cãtre
Carl încã din copilãrie, el gãsind
în Russell, cercetaºul de 8 ani care
îl însoþeºte, un nou sens al
existenþei.

Cum aratã Sherlock Holmes
la început de mileniu?

Receptarea filmului lui Guy
Ritchie depinde, în principal, de
prejudecãþile ºi orizontul de
aºteptare cu care spectatorul intrã
în acest film. Cunoscãtorii fini ai lui
Sherlock Holmes, familiarizaþi cu
cãrþile lui A.C. Doyle, cât ºi cei care
au în minte figura detectivului din
serialele britanice, vor fi
dezamãgiþi. Este, de fapt, direcþia
pe care merg majoritatea review-
urilor acestui film (una eronatã ºi
reducþionistã, din punctul meu de
vedere) ºi anume eterna
comparaþie carte-film, de parcã
ecranizãrile presupun doar
conformism ºi nu libertate de
interpretare, rãstãlmãcire ºi
adãugarea de noi valenþe cu
scopul de a apropia aceste poveºti
de o sensibilitate contemporanã.
Spectatorul predispus unui pact cu
sine însuºi, prin care sã accepte
cã postmodernismul se manifestã
ºi în cinematografie prin
resemantizãri continue ale cãrþilor
clasice, cum este cazul de faþã, va
aprecia fervoarea, dinamismul ºi
împrospãtarea unui personaj
memorabil pe care le produce
filmul.

De fapt, Sherlock Holmes-ul lui
Guy Ritchie, interpretat excelent
de cãtre Robert Downey Jr. nu-ºi
pierde foarte mult din carac-
teristicile amintite în carte. În
continuare, avem parte de un
personaj abil, cu un spirit de
observaþie pãtrunzãtor, intuitiv, dar

care are probleme cu opiul ºi, mai
ales, care îºi activeazã calitãþile de
luptãtor, boxer, expert în arme,
valenþe doar amintite în carte, dar
pe care regizorul britanic le pune
în practicã. Sigur, luptele de box
la care participã Sherlock Holmes-
ul lui G.Ritchie sunt în aceeaºi
mãsurã reminiscenþe ale filmelor
anterioare în care a fost implicat
britanicul, mult mai estetizate ºi
cizelate în cazul de faþã, redate prin
secvenþe de slow-motion pentru a
spori efectul scontat. Personajul
construit în acest film are o dublã
componentã, bazatã atât pe
inteligenþa caracteristicã, dar ºi pe
trup.

Scenariul se bucurã de
apreciere datoritã sinuozitãþii,
pistelor false care poartã
spectatorul prin tenebroasa ºi
misterioasa Londra de secol 19,
redatã extraordinar prin inter-
mediul tehnologiei calculatoare-
lor. Conspiraþii, crime ritualice,
societãþi secrete, tendinþe cvasi-
totalitare din partea unor
personaje, contribuie la un melanj
de situaþii spectaculoase, uneori
deranjante prin asociere, dar care
câºtigã prin efectul produs.

Nu trebuie neglijatã nici figura
lui Watson, interpretat de Jude
Law, existând o insinuare a unei
posibile relaþii de homosexualitate
între cei doi, dar mai ales faptul cã
secundul lui Holmes iese din
umbra acestuia, fiind un personaj
autonom, o complementaritate ce
se ridicã la nivelul detectivului.

Avatar – lumea imposibilã a
lui James Cameron

În cazul filmului lui James
Cameron, un regizor care, trebuie
sã recunosc, nu m-a impresionat
niciodatã prin forþa narativã a
filmelor sale, ci prin realizare ºi
tehnicitate, se pune urmãtoarea
întrebare: lumea fantasticã ºi
halucinantã a planetei Pandora
poate compensa un scenariu
inadecvat, în care replicile sunt, pe
alocuri, banale, lipsite de
inteligenþã ºi stereotipizate?
Rãspunsul depinde de la caz la
caz, dar trebuie apreciat faptul cã
Avatar zugrãveºte o lume
veritabilã, filmul fiind un spectacol,
privit în tehnologia 3-D, ce invitã

spectatorul la o fantasmare
halucinantã, grandioasã, fãrã
precedent pânã acum. Din acest
punct de vedere, Avatar poate fi
privit ca un film revoluþionar în
domeniul cinematografiei.

Dacã ar fi sã identific
elementele care constituie
expresia paroxisticã a filmului, aº
menþiona ideea avatarului ce stã
la baza filmului, munþii plutitori,
vegetaþia luxuriantã fosforescentã
ºi vitalizantã, creaturile Na’vi
felinizate prin coada pe care o au,
cât ºi ideea de conectivitate dintre
aceste fiinþe, spiritele plantelor ºi
alte creaturi.

În mod evident, James
Cameron militeazã, în subsidiar,
pentru o planetã care pare a fi un
dublu al Terrei, din perspectiva
distrugerii naturii de cãtre oameni,
dar ºi a exterminãrii unei populaþii
portretizatã drept indigenã, dar
care ºi-a dezvoltat relaþia cu natura
peste înþelegerea umanã. În cadrul
acestei populaþii se regãsesc atât
pieile roºii din America de Nord,
cât ºi populaþie maya din America
de Sud, ce au pierit o datã cu
contactul cu colonialiºtii. Totodatã,
imaginea arborilor sacri, ce
îndeplinesc funcþia vitalizãrii,
inspiraþi probabil dintr-o mitologie
orientalã, reprezintã sursa unei
religii bazate pe înþelegerea
forþelor naturii ca formã de cu-
noaºtere ºi complementaritatea
acestora în raport cu celelalte
forme de viaþã. La acest nivel, de
interpretare a simbolisticii ºi
imaginaþiei care a stat la baza
planetei Pandora, filmul este
ofertant; chiar dacã se opereazã
un melanj, acesta este coerent la
nivel structural.

În ceea ce priveºte nomina-
lizãrile acestui film, este greu de
imaginat cã nu se va încãrca de
statuete, în Statele Unite fiind privit
ca un film revoluþionar, menit a
marca o nouã paginã a istoriei
cinematografice. Rãmâne de
aºteptat un astfel de film în care
eforturile tehnice sã aibã ºi o
poveste inteligentã, bine dozatã ºi
autenticã în raport cu lumea
ficþionalã pe care o redã.

ª
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Unul dintre cei mai interesanþi
jazzmeni portughezi aflaþi în plinã
maturitatea creatoare este
pianistul João Paulo Esteves da
Silva. S’a nãscut la Lisabona în
1961. Mama sa era pianistã, iar el
i-a cãlcat pe urme din fragedã
pruncie. Drept care s’a numãrat
printre puþinii “copii minune” ai
pianisticii lusitane. Imaginea
aceasta pare a-l urmãri pânã în
prezent, dat fiind cã ºi-a menþinut
o înfãþiºare de etern adolescent.
Într’un recent interviu, apãrut în
hebdomadarul Publica/21 feb.
2010, J.P.E.S. se confeseazã:
“Originea mea e o femeie, iar la
rândul ei originea ei era altã
femeie, existã o înºiruire de femei
pânã la începutul nedeterminat.
Originea vieþii e o femeie. Toþi ieºim
din vintrele unei femei, nu ne
diferenþiem prin asta. Existã
diferenþe în forma corpului, ceea
ce condiþioneazã anumite lucruri.
Existã o relaþie între forma
corpului, aspectul exterior, ºi
maniera de a gândi. Cunoaºterea
noastrã reciprocã merge pânã la
un anumit punct, înfruntã
întotdeauna unele bariere, ce se
vor depãºite, iar dupã o barierã
urmeazã alta. Da, femeia e un
mister, însã bãrbatul de
asemenea. <…> Cred cã femeile
sunt mai puþin îngrijorate, acceptã
viaþa, se supun mai uºor prezenþei
lor aici. Bãrbaþii sunt mai anxioºi,
mai nesatisfãcuþi ºi au mai multã
nevoie de femei, decât au femeile
de ei. Un bãrbat, când nu are
probleme, le inventeazã. Existã
ceva masculin în tentativa de a
face rost de o problemã. Rãzboi ºi
pace. Nu am copiat în mod
conºtient modelele pãrinþilor mei,
dar constat cã au lãsat unele urme.
Sunt condiþionãri, dar totodatã ºi
puncte de plecare cãtre libertate.
Mama mea era pianistã, eu am
ajuns sã fiu pianist, deºi
încercasem sã fac alte lucruri.
Imaginea pe care mi-a dat-o
pãrintele meu de-a lungul copilãriei
era aceea a unui om scriind ºi
citind, înconjurat de cãrþi. E
suficient sã aruncaþi o privire prin
casa mea… E ceva ce se repetã,
oricât încearcã omul sã fugã de
asemenea urme.”

Dupã ce a absolvit secþia de
pian a Conservatorului Naþional din

Lisabona cu clasificare maximã
(1984), João Paulo pleacã la Paris
ca bursier. În proximii opt ani,
petrecuþi acolo, va fi distins cu
Médaille d’Or du Conservatoire
Rueil-Malmaison, Prix Jacques
Dupont, Prix d’ Excellence et Prix
de Perfectionement etc. Susþine
recitaluri de succes în Franþa ºi
USA (Carni Hall/1986, Carnegie
Hall/1989). De atunci dateazã
admiraþia sa declaratã pentru
pianistul român Dinu Lipatti.
Stagiul de opt ani în Franþa (1984-
1992) întrerupsese însã o carierã
precoce în domeniul jazzului:
debutase deja la Festivalul de la
Cascais 1979, cu grupul Quinto

Crescente, din care fãcea parte ºi
Laurent Filipe, actualmente
principalul trompetist de jazz al
Portugaliei. Între 1979-81 fondase
un trio, de referinþã în epocã,
împreunã cu contrabasistul Zé
Eduardo ºi cu bateristul José
Martins. Tot în acei ani iniþiase deja
o carierã didacticã, la ªcoala de
Jazz Hot Clube de Portugal.

Revenit în Portugalia în 1992,
se impune drept unul dintre
principalii pianiºti ai jazzului
autohton. Împreunã cu Jorge Reis,
Mario Franco ºi José Salgueiro
formeazã Quarteto de João Paulo,
documentat pe albumul Serra
Sem Fim (1995). Alte titluri din
ampla sa discografie: O Exílio
(1999), alãturi de Carlos Bica/
contrabas ºi americanul Peter
Epstein/saxofon; în aceeaºi
componenþã – Almas (2000). De-
a lungul timpului colaboreazã cu
elita jazzului portughez: Mário
Laginha, Carlos Pimentel, Carlos
Martins, Pedro Caldeira Cabral,
Pedro Burmester, Maria João,
Mário Delgado, Carlos Barretto,
Paulo Curado, Bruno Pedroso, Rui
Luís Pereira º.a.m.d.  În albumul
sãu de pian solo Roda, les suites
portugaises (2002), João Paulo
Esteves da Silva îþi reveleazã
preocupãrile legate de
investigarea jazzisticã a lirismului
specific muzicii tradiþionale din
patria sa. Pe parcursul anilor,
pianistul va aprofunda aceastã
tematicã ºi îi va adauga una
înruditã: melodii arhaice de origine
sefarditã, create de evreii din
Peninsula Ibericã înainte de a fi
fost alungaþi din acea zonã a
Europei, la finele secolului XV.
Aceste douã filoane muzicale
continuã sã-i inspire lui João Paulo
Esteves da Silva torente melodice,
de o mare complexitate armonicã,
în fluxuri improvizatorice pe cât de
imprevizibile, pe atât de generoase
ºi de ataºante. Sofisticarea sa
interpretativã i-a determinat pe
mulþi critici sã-l considere un
pendant portughez al lui Keith
Jarrett. Pianistul Mário Laginha
afirma despre colegul sãu de
generaþie: “João Paulo e un
muzician cu caracteristici rare.
Enormul sãu talent abordeazã
compoziþia, interpretarea ºi
improvizaþia. Are o imensã
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inteligenþã muzicalã ºi, în plus, e
un artist extrem de stimulativ
pentru schimburile de idei, opinii
ºi experienþe. În zilele noastre,
dupã pãrerea mea, nu se întâmplã
prea frecvent sã auzim muzicã
inspiratã, precum aceea a lui João
Paulo.”

Stranii coincidenþe mi-au
intersectat destinul cu cel al
pianistului (ºi poetului, nu doar pe
claviaturã, ci ºi prin scris!) João
Paulo Esteves da Silva. L-am
vizitat pentru întâia datã pe când
eram bursier al Institutului
Camões, în anii 1999-2000, ca
episod al documentãrii mele
pentru conceperea lucrãrii Jazz
Connections in Portugal. Pe atunci
locuia în cartierul lisabonez Graça.

Mi-a mãrturisit dintru bun început
admiraþia sa necondiþionatã faþã de
Dinu Lipatti. Ca argument palapabil,
mi-a arãtat un vechi disc de vinil
(produs la Electrecord, pe la finele
anilor 1950). Dupã toate aparenþele,
îl achiziþionase pe când studia în
Franþa. Surprizã: LP-ul conþinea
compoziþii de Dinu Lipatti în
interpretarea orchestrei simfonice a
Filarmonicii din Cluj dirijate de Emil
Simon. Pe copertã se afla o
fotografie alb-negru din sala de
concerte a Casei Universitarilor din
Cluj. Un spaþiu mitic, al atâtor
inubliabile evenimente muzicale
întrerupte absurd prin expulzarea
orchestrei de acolo, întâmplatã – ca
o ironie a istoriei – nu pe timpul

regimului totalitar, ci în anii libertãþii
de dupã 1989.

Alt moment: tot în urmã cu un
deceniu am asistat la un recital
de pian solo al lui J.P.E.S., þinut
în Auditoriul Institutului Franco-
Portughez din Lisabona. Nu mi-
aº fi putut imagina atunci cã
începând din 2006 aveam sã
lucrez, ca director al primului
Institut Cultural Român deschis în
Portugalia, exact în acelaºi
edificiu (dintre cele 18 ICR-uri de
pe Glob, acesta e singurul am-
plasat în coabitare cu emisarii
francofoniei…). Aºa cum ºtiu deja
lectorii paginilor Jazz Context din
Steaua, aparenta coincidenþã n’a
rãmas fãrã urmãri: vechiul meu
plan de a colabora scenic cu João

Paulo Esteves da Silva s’a
materializat sub forma unui
proiect jazz-poetry, intitulat
Improvisações para Lipatti. În
principiu, e vorba despre trans-
figurãrile jazzistico-improvi-
zatorice conferite de J.P.E.S. unor
compoziþii de Dinu Lipatti,
combinate cu inserþii din poeme-
le mele, rostite de autor în
portughezã ºi românã.

Nu pot uita nici minunata
alocuþiune a lui João Paulo, din
vara anului 2002, cu ocazia lansãrii
antemenþionatului meu volum în
capitala Portugaliei. Ceremonia s’a
þinut la Hot Clube de Portugal, cea
mai veche instituþie europeanã de
acest gen cu activitate

neîntreruptã, de peste ºase de-
cenii. Principali organizatori au fost
inimoºii Luis Hilario, directorul
HCP, ºi Alda Goes, directoarea
Fonotecii Municipale din Lisabona.
Au binevoit sã prezinte cartea, ºi
pe autorul ei, doi jazzologi – Pedro
Costa ºi Rui Neves – ºi doi
muzicieni, Laurent Filipe ºi João
Paulo Esteves da Silva. Acesta din
urmã m’a uimit, o datã în plus,
afirmând cã a fost necesar sã vinã
un român, spre a scrie ceea ce ar
fi fost de datoria criticilor autohtoni.
Ba chiar nu s’a sfiit sã pronunþe
mustrãtoarea concluzie: “Não
temos vergonha de ter vergonha”
(= nu ne e ruºine sã ne fie ruºine)

Disponibilitãþile filosofico-
poetice ale admirabilului pianist ºi
om transpar ºi din alte fraze, pe
care le-am extras din sus-
amintitul interviu: “Inspiraþia e o
imagine ce îºi are fundamentul în
realitate, chiar ºi prin unele
experienþe resimþite corporal. Vine
dintr’o concepþie anticã a artei, ca
fiind inspiratã de un fel de suflu
exterior. Dar e adevãrat cã atunci
când se improvizeazã, când ai de
cântat pe moment sau când ai de
inventat – indiferent în care dintre
arte – postura trebuie sã fie de
asemenea naturã, încât efectele
asupra respiraþiei devin cu totul
speciale. Senzaþia este cã
respiraþia se lãrgeºte, ca ºi cum
ceva ne-ar respira. Astfel suntem
inspiraþi de acea imagine. E uºor
de iniþiat un discurs mistic pornind
de la aceastã senzaþie, nu e
obligatoriu. Senzaþia e, de fapt, cã
primim ceva, cã suntem atinºi de
ceva anume. Ce realitate sã-i dãm
acestui ceva? Îmi place sã las
întrebarea deschisã. Pentru mine,
pasiunea e un impediment pentru
creativitate. Acea stare de
exaltare directã pentru o altã fiinþã
este deja un lucru în sine. În mod
normal, inspiraþia venitã din
pasiune se întâmplã când relaþia
s’a deteriorat. În fond, deja nu mai
e pasiunea aceea care inspirã, ci
sunt cenuºile, memoria. Ca un fel
de compensaþie, se pleacã în
cãutarea a altceva, deja nu mai e
relaþia cu celãlalt. Dacã existã o
apropiere ºi dacã se trãieºte o
pasiune, atunci nu e nevoie nici
de muzicã, nici de poesie pentru
nimic.”
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