
1

anul LXII * nr.9-10 (767-768) * septembrie-octombrie 2012

revistã lunarã editatã de
Uniunea Scriitorilor din România

Adrian Popescu DESPRE FESTIVALURI POETICE  3

Anchetã Steaua: Puzzle –
festivaluri, târguri, cluburi de
poezie în România
Irina Petraº FESTIVALUL
LUCIAN BLAGA CLUJ            4
Mihail Vakulovski
cenaKLUb TIUK!                     5
Andra Rotaru RISCURILE
IRONICE SAU
FATIDICE PE CARE ªI LE
ASUMÃ SCRIITORII               7
Claudiu Komartin
CLUBUL DE LECTURÃ
INSTITUTUL BLECHER          8
Alexandru Vakulovski
CENACLUL REPUBLICA         10

Radu Vancu POEZIE &
TRIOOURI                            11

Ioan Radu Vãcãrescu
COLOCVIUL NAÞIONAL
„ZILELE POEZIEI IUSTIN
PANÞA“                               13

Dan Coman,
Marin Mãlaicu-Hondrari
POEZIA E LA BISTRIÞA       15

ªtefan Manasia CUM AU
DEVENIT SCRIITORII
CLUJENI, UNII FÃRÃ VOIA
LOR, NEPOÞI AI LUI HENRY
DAVID THOREAU                17

Valentin Derevlean
LOCUL ÎN CARE SCRIITORUL
ÎªI ÎNTÂLNEªTE PUBLICUL
SÃU REAL                           19

Gellu Dorian PREMIUL
NAÞIONAL DE POEZIE
„MIHAI EMINESCU”             20

George Vulturescu
POESIS ESTE CÂRJA
MEA DE AUR PRIN
PULBEREA NORDULUI        22

Lavinia Rogojinã
SALMAN RUSHDIE ÎN
ISTORIA ACCELERATÃ A
LITERATURII                       29

Andreea Heler-Ivancenko POETICA
VIOLENÞEI LA ELFRIEDE JELINEK                     38

Triptic Underground Cãtãlin Furtunã,
Florin Mãduþa, Ioan Biroaº                                 24

CRONICA LITERARÃ
Ovidiu Pecican REALUL REDIMENSIONAT ªI
REALISMUL EXPANDAT                                      33

Victor Cubleºan DELIRUL BINE TEMPERAT        34

Aurel Rãu VALEA STRÃJII (III)                             41

Nichita Danilov ÎNTÂLNIRE DE
GRADUL ZERO CU RADU SERGIU RUBA             47

Titu Popescu DE LA POESIS LA
COMENTARII DE POEZIE                                    49

Eugenia Sarvari GOETHENEAUM-UL –
EXPRESIE APLICATÃ A TEORIILOR LUI
RUDOF STEINER                                                 50

Anca Haþiegan DRUMUL SPRE INDII                    53

Adrian Þion SCHEMATISM REDUS LA ESENÞE   55

Georgiana Fodor
DAVID GRIMAL –
UN REGAL
VIOLONISTIC                      57

Vasile Muscã
PE MARGINEA UNEI
EXPOZIÞII
KANCSURA I.                     58

Ion Mureºan
TEODORA GOGEA             60

Ioan-Pavel Azap DESPRE
COMEDY CLUJ – 2012         61

Virgil Mihaiu MARELE FESTIVAL DIN
STÂNGA PRUTULU                                              62

Florin Mihãilescu FASCINAÞIA CASANDREI        40

Ion Pop
GÉRARD BAYO, „UN POET
PENTRU MÂINE“                 36



2

Coperta ºi ilustraþiile numãrului: Teodora Gogea

ISSN 0039 - 0852

Redactor ºef: Adrian Popescu  Redactor ºef adjunct: Ruxandra Cesereanu
Secretar general de redacþie: Octavian Bour

Redactori: Victor Cubleºan, Alex Goldiº, Ioan Pop-Curºeu, Vlad Moldovan, Redactor asociat: Virgil Mihaiu
Consiliul consultativ: Aurel Rãu, Ion Pop, Petru Poantã, Titu Popescu, Nicolae Prelipceanu,

Camil Mureºanu, Ion Vlad
Comitetul ºtiinþifiic: Corin Braga (Universitatea Babeº-Bolyai), Miruna Runcan (Universitatea Babeº-

Bolyai), Cãlin Andrei Mihãilescu, (Universitatea Western Ontario, Canada), Giovanni Magliocco
(Universitatea din Bari, Italia), Basarab Nicolescu (Preºedintele Centrului Internaþional de Cercetãri

Transdisciplinare, Paris), Ovidiu Pecican (Universitatea Babeº-Bolyai)

Revista se gãseºte de vânzare la sediul redacþiei din Cluj, str. Universitãþii nr.1, tel. 0264 594 382,
ºi la Librãria Muzeului Literaturii Române din Bucureºti.

Abonamente se pot face la Uniunea Scriitorilor din România, Calea Victoriei nr.133, Bucureºti
(contact: steluta.pahontu@gmail.ro ºi Dl. Eugen Criºan tel. 0212127988 sau 0727872276)

Revista Steaua încurajeazã dezbaterile de idei, polemicile principiale, dar nu se identificã
neapãrat cu opiniile exprimate de acestea.

Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolelor aparþine autorilor.

steauacj@gmail.com;      www.revisteaua.ro



3

Înainte de 89, Festivalurile de poezie au
însemnat mai ales o cale de afirmare, indirectã, sau
directã, a libertãþii spiritului, ne gândim la întâlnirile
de la Bistriþa ori Beclean, la Saloanele Liviu
Rebreanu, unde figura unor intelectuali interbelici
ca Nicolae Steinhardt, sãrbãtorit recent la
centenarul naºterii, sau imprevizibilul Teohar
Mihadaº, ori un excelent vorbitor ca Andrei Pleºu,
incitau la regãsirea demnitãþii scriitorului, demnitate
greu încercatã sub ideologia dominantã.

Un act de frondã a fost evident Colocviul de
poezie de la Iaºi, din 1978, unde luãrile de cuvânt
ale celor care protestau împotriva cenzurii, ºi a
mediocritãþilor literare, susþinutã de sus, au stârnit
un veritabil scandal. Poziþiile polemice ale
participanþilor, inclusiv cea  a  ponderatului, altfel,
ªt. Aug. Doinaº, au speriat oficialitãþile, iar
nonconformismul poeþilor, unii cu gesturi
avangardiste, au rãscolit oraºul moldav. Festivaluri
mai calme s-au desfãºurat, înainte dar ºi dupã 89,
la Sighet ºi Deseºti, unde prezenþa lui Laurenþiu
Ulici, Ion Iuga, Nicolae Prelipceanu, Sânziana Pop,
Ioan Flora,  a tinerilor laureaþi, de atunci, Cristian
Popescu, Daniel Bãnulescu, etc. asigurau nivelul
estetic al unei adevãrate sãrbãtori de toamnã în
Maramureº, vãzut ca un spaþiu relativ liber,
regenerator, departe  de lumea obligaþiilor
ideologice. Mitizanta vizitã la Deseºti a lui Nichita
Stãnescu, pozele cu oamenii  locului, muzeul
deschis prin grija organizatorilor, Gheorghe Pârja,
Gheorghe Bârlea, Echim Vancea, apoi Vasile
Muste, au fãcut din Sighet un punct important pe
harta  poeziei româneºti.

La fel s-a întâmplat la Satu Mare, unde George
Vulturescu, Dumitru Pãcuraru, practic toatã echipa
de la revista Poesis  au structurat un Festival
internaþional de poezie, din ce în ce mai complex,
cu prezentãri de volume, simpozioane, recitaluri în
catedrala oraºului, recitaluri dupã un model
occidental, de fapt, sau solemne încununãri cu
premii, tot în acel simbolic loc. Printre cei veniþi la
Satu Mare s-au aflat scriitori ca Nicolae Breban,
Mircea Zaciu, Aurel Rãu, Ion Pop, Cezar Ivãnescu,
Cezar Baltag, Petru Poantã, Mircea Muthu, Virgil
Mihaiu, etc. ªtefan Aug. Doinaº, a fost exemplar
sãrbãtorit la aniversarea celor 70 de ani, printr-un
colocviu despre lirica sa, unde Laurenþiu Ulici, Marin
Mincu, Valentin Taºcu, o parte dintre criticii
pomeniþi mai sus, au avut intervenþii remarcabile,
publicate apoi în Poesis.

Preþuit pentru exigenþa juriului, format din critici
literari de prima mânã ºi în acelaºi timp eminenþi
profesori universitari este Festivalul Mihai
Eminescu de la Botoºani, care a reuºit din 1990

încoace sã premieze poeþi contemporani importanþi.
Iniþiativa lui Laurentiu Ulici ºi a lui Gellu Dorian
pentru instituirea unui prestigios premiu naþional de
poezie, urmat de unul de debut, ambele decernate
chiar de ziua  naºterii lui Eminescu, colocviile de la
sediul Memorialului Eminescu, Congresul de
poezie, din luna iunie, de la Ipoteºti, nu mai puþin
distincþiile acordate celor mai valoroase exegeze
eminesciene, sunt posibile cu sprijinul generos al
organelor locale. La Târgu Jiu, Festivalul Tudor
Arghezi, unde o personalitate literarã, de la D. R.
Popescu, Ana Blandiana, Ion Pop,  Dan Cristea,
primeºte binemeritaþii  lauri s-a impus prin numele
sonore vehiculate,  fie cã  au fãcut parte din  juriu,
fie cã au fost desemnate drept câºtigãtoare.

La unelee festivaluri din strãinãtate, am avut
ºi eu ºansa sã particip. Unul,  al anilor 80, se numea
Poeti per la pace, ºi era coordonat de poetul sicilian
Rolando Certa. La festivalul cu pricina a sosit, dupã
multe  aºteptãri, paºaportul era o problemã, o
delegaþie românã destul de numeroasã ºi compozitã,
dacã ne gândim la recunoscuta italienistã Eta Boeriu,
rãsplãtitã pentru traducerile sale excepþionale cu
Medalia de aur a oraºului Mazara del Vallo, la distinsa
poetã Ana Blandiana,  la Ioan Alexandru, simpatizat
spontan de localnici, la Alexandru Cãprariu, la
Alexandru Andriþoiu, la Doina Cetea,  la Eugen
Dorcescu, la Dinu Marcel, la  Ion Marin Almãjan.

Nu prea demult, dupã mai tinerii poeþi invitaþi la
ediþia precedentã (Dan Coman, Claudiu Comartin)
am descoperit farmecul central-european al
Novisadului, unde poetul Jovan Zivlak, multipremiat
ºi publicat în Franþa ºi Germania, patroneazã cu
pricepere un festival internaþional, unde poeþi
englezi, germani, ruºi, bulgari, etc. îºi recitã, în lim-
ba originalã, textele lor lirice, urmate de versiunea
într-o  limbã de circulaþie, apoi în traducerea în
sârbã. Din pãcate, Ioan Peianov, prozatorul
echinoxist, traducãtorul multor autori români în limba
sârbã, a decedat chiar în dimineaþa când împreunã
cu un alt poet român, Ion Mircea, urmau sã plece la
cea de a treia ediþie. Sã sperãm cã legãturile cu acest
Festival internaþional de poezie, cu altele, se  vor
restabili, iar cei mai  inventivi dintre noi  vor gãsi
soluþia unei continuitãþi culturale, în general.
Festivalurile de poezie chiar acest lucru îl au înscris
pe o nevãzutã boltã-continuitatea întrecerilor poeþilor,
sau sãrbãtoarea Poeziei, din antichitate pânã azi.

Despre cele douã ediþii ale Turnirului de poezie,
de la Leptokaria ºi, respectiv, Efes, organizate prin
strãdania lui Gabriel Chifu, am scris, cu alt prilej.
Ele sunt formele postmoderne, contemporane  ale
concursurilor de poezie de demult, medievale,
regãsirea gustului pentru frumuseþea perenã.
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Despre festivaluri poetice
titlu engl

Adrian Popescu
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Puzzle – festivaluri, târguri,Puzzle – festivaluri, târguri,Puzzle – festivaluri, târguri,Puzzle – festivaluri, târguri,Puzzle – festivaluri, târguri,
cluburi de poezie în Româniacluburi de poezie în Româniacluburi de poezie în Româniacluburi de poezie în Româniacluburi de poezie în România

Revista Steaua gãzduieºte în acest numãr o serie de intervenþii (sinteze, argumente
pro domo, statistici, dezbateri de idei, eseuri explicative, uneori cu accente polemice) legate
de festivalurile, târgurile ºi cluburile de poezie din România. Grupajul prezent se doreºte,
de aceea, a fi o antologie de susþinere mediaticã a unor asemenea evenimente organizate
pe tot parcursul anului calendaristic, în diferite oraºe româneºti. Nu toþi organizatorii unor
astfel de acþiuni poetice de anvergurã au onorat solicitarea revistei noastre, dar majoritatea
celor care sunt implicaþi în astfel de chestiuni dificile ºi delicate (în vremuri de penurie
financiarã) – au dat curs invitaþiei noastre. Rãspunsurile sunt publicate în ordinea în care
au fost recepþionate. Redacþia

Festivalul Internaþional
„Lucian Blaga”
Cluj-Napoca
Câteva repere

Irina Petraº

Speranþa e o formã a decenþei noastre, credea
Mircea Zaciu, adãugând: „Venerez spiritul transilvan,
ale cãrui manifestãri – de la ªcoala Ardeleanã la Blaga
– au însemnat adevãratul proces de modernizare,
occidentalizare ºi integrare a noastrã într-o Europã a
spiritului.” De aceea, la Cluj, de 22 ani, se întâmplã,
asiduu ºi cu o dozã de discreþie proprie oamenilor
acestor locuri, Festivalul Internaþional „Lucian Blaga”.
La început de mai, vin aici Cititori ai lui Blaga din toate
colþurile þãrii ºi ale lumii. Festivalul are douã mari
coordonate: una exegeticã, iar cealaltã, de Sãrbãtoare
a Poeziei ºi Teatrului. Cu o susþinere financiarã tot
mai precarã odatã cu înaintarea în crizã, obligat sã-ºi
restrângã dimensiunile ºi anvergura, Festivalul a
reuºit sã devinã ºi sã rãmânã, încã, un brand al
Clujului cultural ºi sperã sã i se recunoascã importanþa
de mesager ºi ambasador al culturii române.

Înfiinþatã în noiembrie 1990 de un grup de scriitori
ºi oameni de culturã clujeni, Societatea Culturalã
„Lucian Blaga” (condusã, pe rând, de Liviu Petrescu,
Horia Bãdescu, Mircea Borcilã, ca preºedinþi, ºi Irina
Petraº ºi Tudor Cãtineanu, ca vicepreºedinþi, Dorli
Blaga fiind Preºedinta de onoare) îºi asuma de la
început menirea de a construi – încet, dar sigur – un
spaþiu de enunþare pe care sã-l recunoascã toatã
lumea drept cel mai potrivit pentru a gãzdui ºi
coordona exegeza blagianã naþionalã ºi internaþionalã
ºi pentru a pune la cale mari întâlniri sub semnul
Poeziei.

Dorinþa de a ne consolida statutul prin înfiinþarea
unui Centru de studii blagiene ºi obþinerea titlului de
Capitalã a poeziei se întemeiazã pe argumente solide.
Lucrãrile despre scriitor ºi filosof susþinute în cadrul
marilor Simpozioane acoperã 15.000 de pagini ºi 24
de volume: Eonul Blaga. Întâiul veac (1997) ºi
Meridianele Blaga succesive. La Teatrul Naþional Cluj
s-a pus la cale Integrala Blaga. Invitaþi de peste hotare
îl descoperã, îl citesc ºi îl traduc („În fond, la Blaga e
vorba de poziþia omului în univers. Aceasta e problema
centralã a lui Blaga. Toatã filosofia lui Blaga nu este
decât o variantã foarte bine caracterizatã a filosofiei
dintotdeauna, a filosofiei antropologice, care încearcã
tocmai aceastã determinare a esenþei omului” –
Eugeniu Coºeriu). De la început construit în ideea
deschiderii spre universalitate, Festivalul a fost onorat
de prezenþa unor remarcabili invitaþi sosiþi din Albania,
Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, China, Corea, Franþa,
Germania, Grecia, India, Israel, Italia, Iugoslavia,
Japonia, Lituania, Macedonia, Republica Moldova,
Polonia, Senegal, Serbia, Spania, SUA, Suedia,
Turcia, Ucraina, Ungaria etc., dar ºi din Alba Iulia,

Arad, Bacãu, Baia Mare, Bistriþa, Braºov, Bucureºti,
Constanþa, Craiova, Focºani, Hunedoara, Iaºi,
Mediaº, Oradea, Piteºti, Satu Mare, Sibiu, Sighiºoara,
Sinaia, Suceava, Târgu Mureº, Târgu-Jiu, Timiºoara,
Zalãu º.a.m.d. Au fost prezenþi la ediþiile succesive
ale Festivalului membrii Filialei clujene a Uniunii
Scriitorilor din toatã Transilvania.

Puzzle - Festivals, Fairs, Poetry Clubs in Romania

„Lucian Blaga“ International
Festival, Cluj-Napoca
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CenaKLUb TIUK!
CenaKLUb TIUK! e cenaclul din spaþiul terestru

al revistei virtuale Tiuk! – www.tiuk.reea.net/. În ultima
vreme fiinþeazã de cele mai multe ori la clubul
Rockstadt din Braºov, dar Tiuk! a mai avut cenaclu
ºi-n alte locuri: Chiºinãu, Bucureºti, Antoneºti, Odesa
ori Cluj, apoi, CenaKLUbul TIUK! merge ºi-n
deplasare, teoretic poate fi peste tot unde e cititã ºi
revista web Tiuk! (cele mai recente douã ieºiri de sub
Tîmpa s-au întîmplat la FânFest/Roºia Montanã ºi la
Club A & Sala Oglinzilor de la Uniunea Scriitorilor din
Bucureºti).

CenaKLUb TIUK! se numeºte aºa pentru cã nu
e un cenaclu obiºnuit, ci mai degrabã e un club
cultural, – ºi cenaclu, ºi club –, apoi KLU-ul e ºi un
link spre perioada clujeanã a cenaclului, cînd se
numea CenaKLU KLU ºi era fãcut de Alexandru
Vakulovski (el ar trebui sã ne povesteascã de ce se
numea aºa în acea perioadã de KLUb KLUjean).
Acum îl fac la Braºov ºi e mai apropiat de un fel de
cenaclu TV decît de ce fãcea Sandu (Vakulovski) la
Cluj; „un fel de cenaclu TV” – pentru cã de fiecare
datã am avut invitaþi foarte valoroºi, care, vorba unui
vizitator, „vorbesc de parcã ar citi” ºi întîlnirile ar putea
fi transmise la televizor în direct. La Cluj cenaclul Tiuk!
era mai interactiv, pe lîngã lecturi, la cenaKLU mai
fiind invitaþi ºi formaþii muzicale ca Luna Amarã sau

Paraziþii, dar ºi artiºti plastici, care-ºi expuneau
lucrãrile pe pereþii din Casa Tranzit, unde se citea,
cînta ºi discuta. Acum CenaKLUbul TIUK! e mai mult
literar, cu unele excepþii, fireºte. L-am re-început
aproape fãrã sã ne dãm seama, pentru cã-mi apãruse
romanul „Tovarãºi de camerã. Student la Chiºinãu”

Mihail Vakulovski
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IAAu dat greutate Festivalului, în primii ani, o

serie de spectacole ACUSTICON – poezie ºi teatru –
gãzduite ºi regizate de Studioul teritorial de Radio Cluj
(director Horia Bãdescu, 1991-1994, apoi Florin
Zaharescu). Au fost reprezentate din Integrala Blaga:
Paºii Profetului (Teatrele Naþionale din Bucureºti ºi
Cluj), Tulburarea apelor, în premierã absolutã (Teatrul
Naþional Cluj ºi secþia de teatru a Facultãþii de Litere,
clasa Marius Bodochi), Ivanca ºi „Mã joc cu voi aºa
cum doriþi” (Elena Ivanca, regia Anca Bradu, respectiv
Anca-Daniela Mihuþ, scenografia Adriana Grand). S-
au adãugat mari Recitaluri de poezie („Pentru noi toþi,
Blaga a însemnat primul contact cu poezia mare [...]
dupã atâtea cãutãri, reîntoarcerea la poezia mare se
va face prin Blaga. Poezia noastrã se va revigora
plecând de aici. De aceea mã bucur mult cã la Cluj
se face aceastã sãrbãtoare la modul serios” – Ileana

Mãlãncioiu) ºi muzicã (lieduri de Marþian Negrea ºi
Sigismund Toduþã pe versuri de Blaga cu soprana
Ramona Eremia; concert Tudor Jarda, Poemele
luminii; Recital de poezie ºi muzicã (Teatrul Naþional
Cluj ºi Acad. de Muzicã), Trei poeme audio-muzicale
(Savel ºi Paul Cheptea), recital de muzicã folk etc.,
etc. Recitalurile de poezie au continuat la Muzeul de
Artã Cluj-Napoca (directori: Livia Drãgoi, Alexandra
Rus, Cãlin Stegerean). Sub semnul Festivalului au
fost vernisate expoziþii de artã plasticã (cu sprijinul
Uniunii Artiºtilor Plastici ºi al Muzeului de Artã Cluj-
Napoca). Pentru fiecare ediþie, alãturi de volumele
Meridian Blaga, de exegezã a operei filosofice ºi
literare, au fost editate Caietele de poezie, antologii
ale poeþilor români ºi strãini participanþi la Festival,
dar ºi traduceri din poezia lui Blaga în diversele limbi
ale lumii. La fiecare ediþie s-au acordat Premii pentru
poezie, pentru exegezã blagianã, pentru traducerea
ºi promovarea operei blagiene, pentru ilustrare
plasticã, pentru interpretare scenicã.

Festivalul de Poezie a avut/are ºi ediþii speciale
la: PARIS (gazdã: Centrul Cultural Român – director
Horia Bãdescu), BUDAPESTA (Centrul Cultural
român – director: Mircea Opriþã) ºi CHIºINÃU (în
colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Republica
Moldova – Preºedinte Mihai Cimpoi, Biblioteca
Judeþeanã Octavian Goga – directori: Traian Brad ºi
Doina Popa, Asociaþia Culturalã Basarabia-Bucovina,
preºedinte Virgil Bulat).

Festivalul s-a bucurat de o generoasã
promovare la Radio Cluj, Radio România Cultural

(Teodora Stanciu), la TVR Cultural (Ioana Drãgan,
Cristina Oancea), la Antena 1, în presa localã ºi
centralã. Pentru atragerea tinerilor, s-au organizat
Concursuri pentru studenþi (cu sprijinul Facultãþii de
Litere ºi ai Facultãþii de jurnalism). Alte detalii se pot
gãsi pe www.societateablaga.ro. De asemenea, pe
www.ubbtv.ro, sunt postate Interviurile Blaga, proiect
realizat de studenþii de la jurnalism. Vorbesc despre
Festival membrii fondatori ºi partenerii constanþi ai
Festivalului.
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IA ºi n-am vrut o lansare tradiþionalã, ci ceva deosebit,

aºa cã l-am „lansat” sub aceastã siglã de CenaKLUb
TIUK, apoi l-am invitat pe Doru Ionescu, celebrul
realizator ºi prezentator al emisiunilor TV „Timpul
chitarelor”, „Remix” etc. de pe TVR Cultural, care
tocmai editase o carte foarte importantã, despre Club
A ºi „muzica tinereþii tale”, ºi care a venit cu editorul
Un Cristian s-o lanseze în veselul nostru cenaKLUb
TIUK de sub Tîmpa. De atunci ne-am întîlnit mereu la
Rockstadt. Au venit sã-ºi lanseze cãrþile la noi scriitori
din toate generaþiile, am avut foarte multe lecturi,
concursuri, experimentiukuri, interviuri în direct, la care
au participat mereu ºi oamenii din salã, iar cea mai
tiuk întrebare a fost premiatã cu cartea lansatã, cu o
carte trimisã de vreo editurã sau cu vreo carte din
propria bibliotecã (pînã acum ne-au trimis cãrþi editurile
Polirom/CR, CDPL, Cartier ºi Herg Benet). Dupã
întîlnirea cu Doru Ionescu m-am gîndit sã renunþ la
cenaclu, pentru cã foarte mulþi braºoveni m-au asigurat
ºi pe mine, ºi pe Dan, tãticul Rockstadt, cã abia
aºteaptã sã-l vadã pe omul cu care au crescut, ziceau
ei, ºi care i-a fãcut sã îndrãgeascã rockul, dar cu o
searã înainte a fost un concert la Rockstadt ºi au stat
pînã dimineaþa la bãut, aºa cã n-au mai ajuns la idolul
lor. Oricum, a fost o întîlnire minunatã ºi Doru a zis cã
faptul cã a venit cineva (Leo) cu toatã colecþia revistei
pe care a fãcut-o el înainte de 1989 („Rockerul”) a
însemnat mai mult decît dacã ar fi venit o mie de
oameni la întîlnire. Apoi au urmat Andrei Dósa ºi Adrian
Lãcãtuº, care m-a ajutat sã moderez unele întîlniri
(mai ales cînd am lansat ºi cãrþi de-ale mele),
Ruxandra Cesereanu ºi Marius Conkan, Moni Stãnilã
& Alexandru Vakulovski (Cenaclul Republica, cum
ar veni, în vizitã la CenaKLUb TIUK – de fapt, lecturi
din viitoarele lor cãrþi de poezie), Mugur Grosu,
Cosmin Perþa & Teodor Dunã, A.R.Deleanu, Cristina
Nemerovschi & Alexandru Voicescu, Dan Perjovschi,
Un Cristian, Oana Cãtãlina Ninu, Mihnea Blidariu,
Sabina Comºa ºi alþii…

Am avut ºi o întîlnire caritabilã, organizatã
împreunã cu un grup de studente ºi masterande de
la facultatea de Litere. Intrarea a fost 5 lei, dar fiecare
a lãsat cît a putut la intrare, toþi banii adunaþi fiind pentru
lecuirea lui Patrick, un copil bolnav de leucemie
limfoblasticã. Seara a început cu un recital muzical
de încãlzire, realizat de Bogdan Voicu ºi Georgiana
Argãsealã. Apoi a urmat artileria grea a facultãþii de
Litere ºi a CenaKLUbului Tiuk. Au citit poezii ºi prozã
Romulus Bucur, Mihai Ignat, Vlad Drãgoi, Cãtãlin
Badea-Gheracostea, Andrei Dosa, Sabina Comºa,
Mihail Vakulovski ºi A.R. Deleanu, iar Adrian Lãcãtuº,
decanul Facultãþii de Litere din Braºov, a citit cîteva
poezii noi de-ale lui Andrei Bodiu, fostul decan, care
nu era în oraº, dar astfel ºi-a arãtat solidaritatea ºi
susþinerea (apropo, manuscrisele acestor trei poeme
au fost vîndute, iar cînd va dori sã le publice, Andrei
Bodiu va trebui sã le rãscumpere de la cei care le au
acum). Dupã lecturi pe scenã au urcat ºi douã formaþii
muzicale care au încins ºi mai tare atmosfera: Atron
ºi F.A.N.

Absolut specialã a fost ºi întîlnirea cu Dan
Perjovschi, care a þinut mai mult de 4 ore ºi s-a terminat

doar pentru cã am încheiat-o forþat, Dan venind din
strãinãtate ºi plecînd a doua zi în strãinãtate...

Întîlnirea de la Bucureºti a fost specialã în ambele
zile, ºi la Club A, în cadrul CDPL Fest, dar ºi la Sala
Oglinzilor, unde 99 la sutã dintre spectatori erau
oameni de la noi de la cenaclu, din Braºov:)). În
schimb, a fost foarte multã lume la întîlnirea de colecþie
de la Fânfest/Roºia Montanã, unde au citit ºi vorbit
mai mulþi scriitori care au participat ºi la întîlnirile de la
Rockstadt: Mugur Grosu, A.R. Deleanu, Moni Stãnilã,
Alexandru & Mihail Vakulovski, Dan Perjovschi, Mitoº
Micleuºanu ºi alþii...

Vreun an am moderat CenaKLUbul alãturi de
tînãrul Flavius Ardelean a.k.a. A.R. DeleaNU, care
între timp a debutat („Îmblînzitorul apelor”) ºi s-a cãrat
din România, la studii postuniversitare la Oxford.
Perioadã frumoasã, în care am avut foarte mult public
tînãr – fanele lui Flavius, fost membru The Others,
he-he.

Urmãtoarea întîlnire va avea loc cu Ion Cucu,
celebrul fotograf de la US, fotograf la 10 preºedinþi,
care vine sã-ºi lanseze minunatele volume publicate
la CDPL, apoi îºi vor lansa noile cãrþi de poezie (în
curs de apariþie la Tracus Arte) Moni Stãnilã ºi
Alexandru Vakulovski, va avea o lecturã ºi tînãrul poet
Vlad Drãgoi ºi ne vom bucura ºi de o altã ediþie
specialã – cu Nora Iuga, apoi va veni peste noi ultima

lunã a anului, care va face tiuk-tiuk ºi la fereastra
CenaKLUbului TIUK...

Revista Tiuk! are ºi paginã pe facebook, unde
scriem despre toate întîlnirile, postãm albume de la
„ºedinþe” pe peretele meu, Carmina a filmat toate
ediþiile de pînã acum ºi a fãcut fotografii, despre
întîlnirile noastre se scrie în presã (cel mai activ ºi
obiectiv cronicar – Sever Gulea, un critic literar de
mare perspectivã, care în ultimele numere Tiuk! a
publicat cîte 10 cronici literare!).

CenaKLUb TIUK e un cenaclu fãcut ca ºi revista
Tiuk!, pentru cã am eu chef sã-l fac – fãrã bani, fãrã
onorarii, de & cu plãcere. Fireºte cã nu ne-ar deranja
vreun sponsor care sã deconteze mãcar banii de drum
ai invitaþilor (ºi cazarea?), dar deocamdatã nu ne-a
sãrit în faþã acel iubitor de culturã bogat ºi binevoitor
(e adevãrat cã nici nu l-am cãutat), dar nici invitaþii n-
au avut pretenþii capitaliste, iar eu – eu toatã viaþa am
lucrat de plãcere. S-a format ºi un public special al
CenaKLUbului TIUK, ceea ce e foarte, foarte
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IAîmbucurãtor, sînt întrebat zilnic cînd va fi urmãtoarea

ediþie (ultima oarã am fost întrebat asearã, cã azi încã
n-am ieºit din casã, dar, de fapt, da –... am fost întrebat
ºi astãzi – pe fb...).

În concluzie, CenaKLUb TIUK e necesar ºi
pentru artiºti, ºi pentru braºoveni, ºi pentru citito-
rii revistei Tiuk! (toate întîlnirile sînt ilustrate în Tiuk! –
texte, interviuri, cronica evenimentului, poze, filmãri,
etc.). Atîta timp cît existã interes din toate pãrþile – nu-
l întrerupem iar. Ciudat ºi de neînþeles e cã – oricine ar
fi invitatul – în salã (chiar dacã e sala plinã ºi stau
oameni ºi pe jos, ºi în picioare!) sînt foarte puþini oameni
de la Litere (fie profesori, fie studenþi – ba-s mai mulþi
profesori, de obicei), dar Braºovul mereu a fost
ionesciano-caragialian pentru mine, nu întîmplãtor se
numeºte aºa (muntele care apasã pe noi e Tîmpa, iar
rîuleþul ce-l strãpunge se numeºte Spurcata, no). ªi
nu e doar cazul CenaKLUbului TIUK, pentru cã la noi
la întîlnirea cu un debutant au fost mult mai mulþi oameni
decît la Serile Facultãþii de Litere ºi ale Bibliotecii
Judeþene cu Matei Viºniec, de exemplu, sau decît la
întîlnirea cu Pascal Bruckner de la Libris/ªt.O.Iosif.

Dar ca sã închei optimist – avem un perete TIUK!
la Rockstadt, aºa cã dacã treceþi prin Braºov – aveþi
ocazia sã vã faceþi poze la peretele Tiuk!, cum intri în
Rockstadt – pe stînga!

Se întâmplã, fãrã sã-mi canalizez energia într-o
anumitã direcþie, anumite lucruri. Noroc sau nenoroc,
întâmplare sau încercare, nu prea ºtiu sã spun “nu”,
iar astfel mã trezesc prinsã “în capcanã”. O capcanã
care aduce un mic venit, aduce câteva zile de agitaþie,
câteva surprise birocratice, câþiva nervi, câteva
realitãþi pe care nu le suport (printre ele
iresponsabilitatea, orgoliul, mediocritatea). Uneori
spun cã este pentru ultima datã când voi mai face
ceva, alteori plãcerea este egalã cu neplãcerea, iar
deciziile nu se mai pot lua atât de uºor. ªi mai este
speranþa asta... Atâta timp cât ceva nu se încheie pe
înþelesul meu, nici nu dispare în timp. Mi-am dat seama
cã am nevoie de adrenalinã, de senzaþii, de du-te vino,
de crize! Iar organizarea unui târg, târguºor, târguleþ
îmi provoacã rezervele interioare, le pune în miºcare.

Cel mai important eveniment (moment în care
am învãþat ºi cele mai multe lucruri) a fost Scriitori pe
Calea Regalã, din 2008, un proiect iniþiat ºi realizat
de Dan Mircea Cipariu. Am participat dintr-o purã
întâmplare, însã a meritat ºi am apreciat fiecare
moment. O cãlãtorie cu trenul regal prin câteva oraºe

Riscurile ironice sau
fatidice pe care ºi le
asumã scriitorii

Andra Rotaru

Ironic and Fatidic Risks
Writers Take On

importante ale þãrii, staþionãri în gãrile pline de oameni
care doreau sã vadã scriitori în carne ºi oase, sã-I
audã recitând. Totodatã, mai mult ºi mai pregnant decât
în Bucureºti, respectul pentru musafiri, pentru niºte
valori naþionale, pentru niºte creatori. Au fost mulþi
scriitori valoroºi în acel tren, unii pe care-i vedeam
pentru prima datã, alþii pe care-I ºtiam, unii care mi-au
rãmas dragi, alþii de care m-am apropiat extraordinar
de mult. Rezonez ºi reacþionez atunci când se
suprapune inteligenþa emoþionalã peste cea raþionalã.
ªi când opera unui om este dublatã ºi de o persoanã
minunatã. Acesta a fost începutul ºi, pânã în momentul
de faþã, evenimentul pe care-l valorizez cel mai mult.

În timp, entuziasmul a crescut ºi a scãzut,
îndoielile mele legate de festivaluri, târguri, manifestãri
literare, la fel. Apoi, intensitatea ºi coerenþa pe care le
au festivalurile din alte þãri m-au determinat sã privesc
altfel lucrurile. Tot ce am aflat este cã responsabilitatea
unei echipe implicate în organizarea unui eveniment
cultural este enormã, iar criticile pe mãsurã, fie ele
pozitive sau negative. Nu poþi sã funcþionezi precum
o maºinãrie prefectã dacã cei din echipã nu îºi asumã
o la fel de mare responsabilitate. Dacã nu au
cunoºtinþele necesare, dacã nu au experienþã ºi o
anumitã dozã de har organizatori.

Uneori, existã momente în care îmi vine sã dau
cu banul ºi sã închid ochii, alteori, indiferent de cât de
mult mi-aº dori ca un lucru bun sã se întâmple, el
scapã controlului. Comunicarea, persuasiunea sunt
ingrediente care, contextual, pot însemna 70% dintr-
un eveniment reuºit. Iar când sponsorii taie bugete,
când personalitãþile dificile angrenate într-un proiect
se izbesc, atunci rezistã cei care pot sã vadã un pic
mai departe de momentul prezent.

Nu am organizat 100% un eveniment de una
singurã. Nici nu cred cã în acest moment îmi doresc.
ªtiu doar cã, atunci când este nevoie de mine, cu
ezitãri sau fãrã, particip. Cã nu am experienþa
versatilã a altora, nici alte calitãþi necesare pentru a
contura un mecanism imbatabil. Mai ºtiu cã sunt
foarte puþine lucruri care îmi plac ºi care îmi creeazã
satisfacþie. În faþa fiecãrui eveniment cultural care
urmeazã, mã simt ca în faþa unei mari rãscruci: sã
aleg ceva sau altceva. Iar în cazul târgurilor de poezie,
responsabilitatea celor care se implicã este uneori
dãtãtoare de coºmaruri. Probabil cã existã persoane
hãrãzite cu o liniºte care nu-i face atât de sensibili la
orice aspect care intervine pe parcurs, care nici nu
bagã de seamã anumite lucruri etc. Din experienþa
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IA de pânã acum pot sã spun cã, în loc sã mã simt ºi

mai atrasã de sistemul dupã care funcþioneazã în
România evenimentele, primele instincte sunt sã dau
bir cu fugiþii. ªi sã mã ascund de tot ce înseamnã
mulþime, scriitori, organizatori, instituþii etc. Nu pentru
cã aº blama ceva, ci pentru cã nu sunt fãcutã pentru
astfel de lucruri. Cum un orator bun poate sã fie un
foarte slab scriitor, la fel ºi eu. Mã simt expusã, reþin
doar aspectele negative dintr-un eveniment, mã
consum ºi mã enervez pe mine.

Îmi doresc ca acele persoane care se simt bine
organizând târguri de poezie etc. sã poatã continua.
Îmi doresc sã existe cât mai multe astfel de persoane
ºi cât mai multe iniþiative. Nu ºtiu dacã pentru plãcerea
de a fi invitat, iar dintr-o astfel de posturã sã simt ºi
mai puternic acele calitãþi ale unui bun organizator...
Pânã la urmã, invitatul ar trebui sã treacã prin corvoada
pe care o presupune organizarea unui eveniment
pentru a putea aprecia mai mult tot ceea ce i se
asigurã. Sunt mulþi participanþi care se comportã de
parcã evenimentul ar trebui sã aibã un focus pe ei,
sunt ºi participanþi modeºti, cu toate cã valoarea lor
este net superioarã altora. De la educaþie pânã la
rãbdare, de la cunoaºtere pânã la ignoranþã, cu cât
participi la mai multe evenimente, cu atât înveþi sã
alegi, sã spui nu, sã continui într-o anumitã direcþie.

Mi-e greu sã vorbesc despre un târg de poezie ºi
ce înseamnã sã fii implicat în organizarea lui, pot sã
vorbesc doar despre stãri, intuiþii, acþiuni care se pot
petrece sau care s-au întâmplat. Erori sau slalomuri,
reuºite ºi fundaluri care nu au lãsat sã se vadã lucrurile
neplãcute de pe parcurs. Nu existã reþete, nu existã
sfaturi. Existã experienþe ºi experienþe, situaþii ºi situaþii,
organizatori ºi organizatori.

Am criticat, la rândul meu, evenimente care nu
au ieºit aºa cum ar fi fost normal sã iasã. Evenimente
care au avut ºi bugete ºi care nu au ieºit bine, ºtiind
cã am participat ºi la evenimente cu bugete minuscule
care, datoritã unui numãr foarte mic de oameni (dar
de calitate), au fost extraordinare.

ªi mai ºtiu cã pot fi extrem de tolerantã uneori, ºi
extrem de capricioasã alteori. Cã uneori mi se par
multe lucruri fãcute în van, cu finalitãþi de o zi, douã,
fãrã sã însemne prea mult pe termen lung. Nu ºtiu la
ce sã mã aºtept de la viitor, nu ºtiu dacã vreau sã þin
o evidenþã mai mult decât personalã a lucrurilor
pragmatice din jur.

Îmi aduc aminte cu drag de început: când nu
aveam nici o aºteptare, când nu cunoºteam pe nimeni,
când reuniunile festivaliere sau de la târguri aveau un
alt iz: unul uman, de prietenie ºi bucurie. Când nu
ºtiam nici o bârfã literarã, când credeam cã persoanele
sunt tot una cu volumele lor, când nu concepeam ca
un scriitor pe care-l apreciez sã nu fie dublat ºi de un
caracter pe mãsurã. Iluziile de început de drum sunt
minunate, au ceva magic, bun, seren.

Aº vrea sã fi trecut toþi cei care participã la
evenimente culturale prin astfel de momente. Probabil
cã multora le este dor de ele, la fel cum îmi este ºi mie.

Îmi pare rãu cã astãzi asist la încrâncenãri
penibile, la orgolii mai mari decât talentul, la liste negre
ºi liste cu persoane dezirabile, la reguli ºi nereguli. Iar

A fost fondat în septembrie 2009, la aniversarea,
aproape trecutã cu vederea, a centenarului Max
Blecher. Ne-am propus de la bun început sã derulãm
o serie de întâlniri care sã-i aibã în prim-plan pe
scriitorii cei mai valoroºi ºi mai activi ai momentului,
dar ºi pe tinerii încã nedebutaþi, sub semnul unui
scriitor fantast ºi hiperacut, devotat în întregime
scrisului, care ºi-a depãºit cu discreþie epoca, ºi care
este citit cu pasiune ºi dupã optzeci de ani.
Înþelegeam cât de importantã este aceastã alãturare
între autori ajunºi la maturitate, care au dat deja cãrþi
valoroase, ºi cei mai tineri „combatanþi” (au citit la
„Blecher” poeþi aflaþi în ultimii ani de liceu alãturi de
scriitori admirabili ai generaþiilor ‘60, ‘70 ºi ’80), iar
câteva dintre ediþiile memorabile ale Institutului
Blecher din aceºti ani ne-au confirmat aºteptãrile.
Dupã epuizarea cenaclului Euridice condus de cãtre
Marin Mincu (a cãrui primã ediþie a contat foarte mult

pentru debutanþii de la începutul anilor 2000) ºi dupã
reducerea progresivã a turaþiei Poeticilor Cotidia-
nului, seria de evenimente organizate din 2005 pânã
în 2010 de Rãzvan Þupa, Institutul Blecher a devenit,
cred, principalul loc de întâlnire al poeþilor ºi
prozatorilor români activi de la începutul secolului.

Pornit pentru a dinamiza scena literarã din
Bucureºti, Institutul Blecher a ajuns la Sibiu, Cluj,
Timiºoara, Suceava ºi Oradea ºi a mobilizat
deopotrivã scriitori ºi cititori dintre cei mai pasionaþi
ºi mai exigenþi. Ediþii care s-au fixat în memoria
participanþilor, din care mi-e greu sã aleg ºi sã
privilegiez câteva anume, un public avid ºi atent, care
a atins, în momentele de vârf, audienþe rare pentru
lecturile publice sau cenaclurile din zilele noastre,
evoluþia de la un sezon la altul a câtorva dintre
scriitorii tineri de dupã 2009 ale cãror debuturi au

Claudiu Komartin

Clubul de lecturã
Institutul Blecher 
Blecher Institute’s Reading Club

cel mai sãnãtos lucru este sã dai cu banul uneori, un
mod mai curat de a lua parte sau a te eschiva de
ceva ce nu þi-e menit. Cu toate riscurile de rigoare,
ironice sau fatidice.
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IAatras apoi atenþia ºi au entuziasmat, confirmãrile

venite din partea poeþilor 2000-iºti, aflaþi pentru prima
oarã în postura de autori experimentaþi (de nu chiar,
în unele cazuri, consacraþi): scurta istorie a
Institutului Blecher urmeazã îndeaproape istoria
intimã, tectonica ºi liniile de forþã ale literaturii române
din ultimii ani.

Ediþiile Institutului Blecher (1-66)
(septembrie 2009 – octombrie 2012)

Sezonul I (septembrie-noiembrie 2009)

I. Dan Coman (poezie) – Sorin Despot (poezie)
20.09.09

II. V. Leac (poezie) – Mihai Duþescu (poezie) 04.10.09
III. Vasile Ernu (prozã) – Ilieº Gorzo (poezie) 11.10.09
IV. Dumitru Bãdiþa (poezie) – Andrei Ruse (prozã)

18.10.09

V. Adela Greceanu (prozã) – Adrian Diniº (poezie)
08.11.09

VI. ªtefan Manasia (poezie) – Gabriela Toma (poezie)
15.11.09

VII. Mugur Grosu (prozã) – Stoian G. Bogdan (prozã)
22.11.09

VIII. Cosmin Perþa (prozã) – Moni Stãnilã (poezie)
29.11.09

Sezonul II (februarie-iulie 2010)

IX. Radu Vancu (poezie) – Ioana Bogdan (prozã)
10.02.10

X. Teodor Dunã (poezie) – Augustin Cupºa (prozã)
17.02.10

XI. Marin Mãlaicu-Hondrari (prozã) – Gabriel Daliº
(poezie) 24.02.10

XII. Alexandru Potcoavã (prozã) – Andrei Dósa
(poezie) 03.03.10

XIII. Adrian Suciu (poezie) – Victor Potra (prozã)
10.03.10

XIV. Felix Nicolau (prozã) – Livia ªtefan (poezie)
17.03.10

XV. Radu Aldulescu (prozã) – Ionel Ciupureanu (poezie)
24.03.10

XVI. Silviu Gherman (prozã) – Ioana Miron (poezie)
31.03.10

XVII. Paul Aretzu – Constantin Hrehor – Ioan Pintea
– Florin Caragiu (poezie) 14.04.10

XVIII. Octavian Soviany (prozã) – Aura Maru (poezie)
21.04.10

XIX. Gelu Diaconu (prozã) – Aurelia Borzin (poezie)
28.04.10

XX. Constantin Abãluþã (prozã) – Andrei Luca (poezie)
12.05.10

XXI. Alexandru Ioan (poezie) – Lorena Stuparu (prozã)

26.05.10
XXII. (în cadrul TNCP) Angela Marinescu – Magda

Cârneci – Simona Popescu – Ana Dragu – Rita Chirian –
Diana Geacãr (poezie) 02.06.10

XXIII. Sorin Delaskela (prozã) – Rãzvan upa (poezie)
16.06.10

XXIV. Ioana Bradea (prozã) – Alexandru Vãsieº
(poezie) 16.07.10

Sezonul III (septembrie-noiembrie 2010)

XXV. Daniel Vighi (prozã) – Ana-Maria Puºcaºu
(poezie) 15.09.10

XXVI. Ioan Moldovan (poezie) – Viorel Mureºan
(poezie) 06.10.10

XXVII. Traian T. Coºovei (poezie) – Aida Hancer
(poezie) 17.10.10

XXVIII. Ovidiu Pop (prozã) – Laura Dan (poezie)
31.10.10

XXIX. O. Nimigean (prozã) – Ovidiu Baron (prozã)
05.11.10

XXX. Dan Cristian Iordache (poezie) – Andreea Teliban
(poezie) 12.11.10

XXXI. Miruna Vlada (poezie) – Nicolae Avram (poezie)
21.11.10

XXXII. Bogdan Coºa (poezie) – Andrei Zbîrnea
(poezie) 28.11.10

Sezonul IV (februarie-iulie 2011)

XXXIII. Ionel Ciupureanu (poezie) 20.02.11
XXXIV. Andrei Dósa (poezie) – Cosmin Cârciova

(poezie) 27.02.11
XXXV. Stoian G. Bogdan (prozã) – ªtefan Ciobanu

(poezie) 20.03.11
XXXVI. David Vikgren (poezie) – Leif Holmstrand

(poezie) 24.03.11
XXXVII. Augustin Cupºa (prozã) – Matei Hutopila

(poezie) 03.04.11
XXXVIII. Nora Iuga (poezie) – Radu Niþescu (poezie)

10.04.11
XXXIX. Ion Zubaºcu (poezie) – Andrei Gamarþ (poezie)

17.04.11
XL. ªtefan Manasia (poezie) – Radu Ianovi (poezie)

08.05.11

XLI. (în cadrul TNCP) Ivan Hristov – Sántha Attila –
Gabriel Daliº – Dan Mihuþ (poezie) 19.05.11

XLII. Cristi Cotarcea (poezie) – Vlad Pojoga (poezie)
19.06.11

XLIII. Ana Donþu (poezie) – Emilia Zãgrian (poezie)
17.07.11

Sezonul V (septembrie-noiembrie 2011)

XLIV. Nora Iuga (poezie) – Veronica D. Niculescu
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(prozã) 17.09.11
XLV. Diana Iepure (prozã) – Cãtãlina Matei (poezie)

09.10.11
XLVI. Dumitru Crudu (prozã) – Ecaterina Bargan

(poezie) – Claudiu Lazarciuc (muzicã) 16.10.11
XLVII. Sabina Comºa – Andrei Dósa – Vlad Drãgoi –

Daniel Puia-Dumitrescu (poezie) 30.10.11
XLVIII. Mitoº Micleuºanu (prozã) – Iulian Tãnase

(poezie) 06.11.11
XLVIX. Cosmin Cârciova (prozã) – Matei Hutopila

(poezie) – George Serediuc (poezie) 13.11.11
L. Anatol Grosu (poezie) – Aleksandar Stoicovici

(poezie) 20.11.11

Sezonul VI (februarie-iulie 2012)

LI. Dan Coman (poezie) – Ada Milea (muzicã) – Bobo
Burlãcianu (muzicã) 29.02.12

LII. Laura Dan (poezie) – Livia ªtefan (poezie) –
Teodora Coman (poezie) 11.03.12

LIII. Sorin Delaskela (prozã) – Adrian Diniº (prozã)
01.04.12

LIV. Constantin Abãluþã (poezie) – Valeriu Mircea Popa
(poezie) – Octavian Soviany (prozã) 08.04.12

LV. Sorin Despot (poezie) – Andrei Ruse (prozã)
22.04.12

LVI. Cristina Nemerovschi (prozã) – Iulian Trandafir
(poezie) 29.04.12

LVII. Silviu Dancu (prozã) – Bogdan Coºa (prozã)
11.05.12

LVIII. Ciprian Mãceºaru (poezie) – Dan Mihuþ (poezie)
– George Floarea (poezie) 10.06.12

LIX. (Noaptea Institutelor) Domnica Drumea – Adela
Greceanu – Marin Mãlaicu-Hondrari – Radu Vancu – Bo•ica
Jelušiæ (poezie) 22.06.12

LX. Andrei Gamarþ (poezie) – Oana Vãsieº (poezie)
15.07.12

Sezonul VII (septembrie-octombrie 2012)

LXI. Gelu Diaconu (poezie) – Cãtãlina Bãlan (poezie)
23.09.12

LXII. Nicolae Coande (poezie) – Teodora Coman
(poezie) 29.09.12

LXIII. Dmitri Miticov (poezie) – Cosmin Perþa (poezie)
14.10.12

LXIV. Radu Vancu (poezie) – Cosmin Cârciova (prozã)
17.10.12

LXV. Dumitru Crudu (poezie) – Ana Maria Lupaºcu
(poezie) – Ilinca Pop (poezie) 21.10.12

LXVI. Rita Chirian (poezie) – Vlad Pojoga (poezie)
28.10.12

Prima ºedinþã a cenaclului Republica, al
Bibliotecii Naþionale din Republica Moldova, a avut
loc pe 27 mai 2011, avându-l ca invitat pe Mugur
Grosu. Republica este un cenaclu care existã
datoritã mai multor coincidenþe ºi întâmplãri fericite.
Deºi e destul de tânãr, la Republica au citit foarte
mulþi scriitori tineri atât din Moldova, cât ºi din
România.

Aº putea spune cã totul a început cu un telefon
de la Biblioteca Naþionalã cãtre Moni Stãnilã. Alexe
Rãu, directorul bibliotecii, ºi Raisa Melnic, ºef
programe culturale, o cunoºteau pe Moni din presã
ºi din emisiuni televizate. Dumnealor i-au propus
lui Moni sã facã un cenaclu, care va avea toatã
susþinerea Bibliotecii Naþionale. Aºa a ºi fost,
biblioteca a pus la dispoziþia cenaclului orice salã
era doritã, sau s-a amenajat spaþiul de afarã, ºi de
atunci la fiecare Salon Internaþional de Carte a avut
stand ºi s-au fãcut lecturi aproape neîntrerupte.
Moni a fost câþiva ani referent literar la cenaclul
Pavel Dan din Timiºoara ºi crease proiectul
Interferenþe Timiºoara-Chiºinãu, prin care tinerii
cenacliºti timiºoreni veneau la Chiºinãu la Atelierul
Vlad Ioviþã ºi viceversa. Un lucru foarte important
pentru scriitorii în formare.

În 2011 la Republica au fost invitaþi: Iulian
Ciocan, Oleg Carp, Diana Iepure, Florin Hãlãlãu,
Victor Bucãtaru, Mihail Vakulovski, Dumitru Crudu,
Pavel Pãduraru, Radu Vancu, Lucian Dan

Teodorovici, Florin Lãzãrescu, Vasile G. Dâncu,
Mihaela Perciun, Pavel Borº, Hose Pablo, Emilian
Galaicu-Pãun, Nicoleta Papp. La Salonul
Internaþional de Carte au avut lecturi tinerii de la
atelierul Vlad Ioviþã, condus de Dumitru Crudu: Ion
Buzu, Ecaterina Bargan, Carolina Vozian, Cristi

Alexandru Vakulovski

Cenaclul Republica
Republica’s Literary Circle
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Mãriuþã, Natalia Graur, Emanuela Sprânceanã, cât
ºi basarabenii de la Zona Nouã a lui Radu Vancu:
Ana Donþu, Anatol Grosu, Irina Brumã. Din
gruparea Human Zone au avut lecturi Alex
Cosmescu, Hose Pablo, Andrei Gamarþ, Vadim
Vasiliu, Victor Þvetov.

Cred cã unul dintre meritele Republicii e cã a
reuºit sã adune tinerii scriitori împreunã, chiar dacã
sunt din grupãri diferite. Ne-a bucurat ºi prezenþa
maeºtrilor Vladimir Beºleagã, Andrei Burac sau a
scriitorului Gheorghe Erizanu, editorul Cartier.
Cenaclul Republica e deschis ºi pentru scriitorii de
limbã rusã, unul dintre tinerii scriitori ce
frecventeazã cenaclul fiind poetul rus Vadim
Lungul, care a ºi citit din poemele sale.

În 2012, deºi în 2011 a mers perfect, lucrurile s-au
îmbunãtãþit la Republica. ICR Chiºinãu Mihai
Eminescu a susþinut un proiect al Republicii prin care
în fiecare lunã un tânãr scriitor din România venea în
Chiºinãu pentru o lecturã la cenaclu. Aºa republicanii
i-au cunoscut ºi s-au împrietenit cu V. Leac, Andrei
Doboº, Cosmin Perþa, Ioan Es. Pop, Bogdan Lipcanu,
Bogdan Coºa, Mihail Vakulovski. Din pãcate, din
cauza problemelor de la ICR, proiectul s-a oprit, dar
sperãm cã va continua, pentru cã, dupã cum am
vãzut, a dat roade foarte bune. Astfel, lectura lui
Bogdan Coºa, dupã lansarea de carte, s-a
transformat într-un adevãrat maraton poetic spontan.
La Republica a revenit Radu Vancu, direct de la
tabãra de scriere creatoare din Orhei, a venit Claudiu
Komartin, editorul ultimului volum al lui Radu.

Pe scurt, la maratonul din 27 iulie au avut
lecturi Andrei Dósa, Ion Buzu, Claudiu Komartin,
Carolina Vozian, Lina Mamaliga, Dmitri Miticov,

Moni Stãnilã, Vadim Vasiliu, Andrei Gamarþ, Alex
Cosmescu, Anatol Grosu, Ana Donþu, Irina Brumã,
Victor Þvetov, Ecaterina Bargan, Paula Erizanu,
Aura Maru. ªi s-a încheiat cu un concert cu Andrei
Gamarþ ºi Monooka.

Foarte important pentru Republica e ºi Salonul
Internaþional de Carte al Bibliotecii Naþionale.
Republica are o activitate continuã la SIC ºi atrage
la ºedinþe scriitorii care au venit în Chiºinãu special

pentru asta. Probabil cã cel mai tânãr republican e
nepoata noastrã, Antonia Bãlu, de 10 ani, care a
avut expoziþie cu portrete de scriitori atât anul
trecut, cât ºi anul ãsta. În curând Antonia va debuta
cu portretele în ultimul meu volum de poezie.

E foarte important cã scriitorii republicani, pe
lân-gã textele din presã, au apãrut ºi în emisiuni
radio-fonice sau televizate: la Cãrþile Sãptãmânii
cu Gheorghe Erizanu, la Cool Publika cu Sergiu
Voloc, la Timpul cu Terente, la Noii Barbari cu
Dumitru Crudu...

Când au auzit de propunerea Bibliotecii
Naþionale ca Moni sã conducã un cenaclu la
bibliotecã, majoritatea scriitorilor tineri au fost
sceptici. Pentru cã e o instituþie a statului ºi
majoritatea instituþiilor statului sunt rigide. Acum
însã pot confirma cã Biblioteca Naþionalã împreunã
cu directorul ei, domnul Alexe Rãu, ne-au creat
toate condiþiile ºi ne-au sãtisfãcut toate mofturile
ca Republica sã meargã bine.

Republica a reuºit pânã acum ceea ce ºi-a
propus, sã aducã poetul în cetate. Ca scriitorii de
pe ambele maluri ale Prutului sã se cunoascã, nu
doar virtual, ci ºi în carne ºi oase. Tinerii scriitori
sunt lângã cei consacraþi, se citesc, se
comenteazã, îºi lucreazã cãrþile þinând cont de
reacþiile de la Republica. Cred cã asta conteazã
mult la un cenaclu. Chiºinãul a devenit mai atractiv
de când existã Republica, cred cã toþi cei care au
avut lecturi pot confirma asta.

Blogul cenaclului Republica: http://
cenaclulrepublica.blogspot.com/

Poezie & tricouri.
Festivalul internaþional de poezie al Revistei
Transilvania, I
Poetry & Jerseys

Radu Vancu

Festivalurile sunt un fel de centri nervoºi ai artei.
Chestiune valabilã, se subînþelege, nu numai pentru
arta literarã – ci pentru artã în genere: existenþa socialã
a teatrului, a muzicii, a poeziei, a filmului e ritmatã (aº
zice aproape bioritmatã) de marile festivaluri de gen.
Ba uneori, în cine ºtie ce clipe astrale ale vreunei arte,
nu numai ei latura socialã, diurnã, e vitalizatã de câte
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un festival; se întâmplã – rar, dar se întâmplã – ca un
festival, sau o serie de festivaluri, sau un eveniment
artistic similar sã declanºeze o catalizã masivã a artei
cu pricina. Aºa se face cã existã festivaluri de film
care dau direcþia în cinematografie ºi funcþioneazã ca
trendsetter-i  decisivi, impunând uneori nu numai un
stil anume, ci o întreagã cinematografie naþionalã –
nu trebuie sã mai amintesc ce a fãcut Cannes-ul
pentru filmul iranian ºi, în anii recentissimi, pentru cel
românesc. Existã, dupã cum bine se ºtie, un Cannes
al teatrului – la Edinburgh. În ce priveºte muzica, o sã
aleg un exemplu arhicelebru din pop culture – cu totul
altfel a arãtat muzica rock dupã Woodstock. Iar pentru
poezia europeanã, una din referinþele majore este
festivalul de la Rotterdam – aºa cum pentru cea
americanã e cel de la San Francisco.

Ca sã venim la scumpa þãriºoarã, sigur cã aici
lucrurile sunt, ca întotdeauna, încã neaºezate ºi la
primele începuturi. Primele – dar deloc firave, ce-i
drept: TIFF-ul clujean este, pentru ecosistemul cinefil
indigen, la fel de seminal precum Cannes-ul pentru
ecosistemul general; festivalul de teatru de la Sibiu e,
de asemenea, cauza primã a renaºterii teatrului
experimental autohton; celãlalt mare festival de la
Sibiu, cel de jazz (cãruia i se adaugã de câþiva ani
unul complementar, aºa-numit de jazz and more,
interesat de muzica experimentalã), e ºi el o referinþã
majorã. Din acest punct de vedere, arta aflatã în
suferinþã e poezia – nu existã, practic, nici un festival
internaþional de poezie care sã fie relevant ºi pentru
poeþii autohtoni, ºi pentru cei strãini. E inutil sã insist
asupra importanþei unui asemenea festival; oricine a
ieºit la festivalurile importante din afarã a vãzut cu
ochii lui cum se formeazã, în câþiva ani, o reþea, un
network de poeþi din cele mai diverse ºi disparate þãri
– îºi gãsesc afinitãþi elective, coaguleazã într-un grup
translingvistic ºi transfrontalier, se traduc reciproc,
importã în timp real tendinþele ºi inovaþiile cele mai
recente din literaturi care altfel ar fi comunicat cu un
retard ce-ar fi fãcut imposibilã cataliza reciprocã. Abia
un astfel de festival face literaturile cu adevãrat
contemporane între ele.

Iar noi exact acest festival nu-l avem. Am încercat
în anii recenþi, alãturi de Claudiu Komartin ºi de colegii
de la Poesis internaþional, sã-l suplinim pe cât posibil
prin aceastã revistã de poezie deschisã cãtre poezia
contemporanã cea mai diversã geografic & stilistic
(am încercat sã facem o revistã cât un festival, adicã).
Apoi, Claudiu Komartin ºi Dumitru Pãcuraru au
organizat în luna noiembrie a anului trecut la Satu
Mare Festivalul Poesis internaþional, gândit pe for-
matul festivalurilor internaþionale de poezie. A fost,
fireºte, un succes, pe care l-am fi dorit continuat anual.
Anul acesta n-a fost sã fie la Satu Mare, însã l-am
replicat la Sibiu, continuând ºi amplificând ceea ce
fãcusem în 2011 Dragoº Varga ºi cu mine – am
hotãrât atunci sã facem din colocviile revistei
Transilvania un festival de poezie dedicat memoriei
lui Mircea Ivãnescu, întrucât marele poet murise pe
21 iulie, cu douã luni înainte de festival. Aºadar, am
hibridat formatul academic anterior al colocviilor cu
formatul unui festival de poezie – sesiunile de discuþii

au fost înlocuite cu lecturi de poezie, iar masa rotundã
pe o temã de criticã ºi istorie literarã s-a transformat
într-o evocare a lui Mircea Ivãnescu de cãtre
participanþii la colocviul-festival.

A fost o ediþie atât de reuºitã, încât ne-am spus
cã meritã s-o continuãm sub forma unui festival

internaþional de poezie. Fãcusem în urmã cu doi ani
pe blogul meu o listã cu vreo cincisprezece dintre cei
mai buni poeþi sub patruzeci de ani cunoscuþi de mine
la festivaluri ºi workshopuri; am ales trei dintre ei, pe
criteriul apropierii de România (un bilet de avion din
Suedia, de pildã, ar fi ruinat bugetul festivalului nostru
– ce sã mai vorbim despre unul din Statele Unite!),
am mai adãugat unul cunoscut între timp – ºi lista a
fost gata. Dintre cei douãzeci ºi unu de poeþi de pe
lista finalã, patru erau din strãinãtate, plus o editoare
turcã de poezie; aºadar, cam 24 % din festival era
compus din stranieri. Îndeajuns cât sã-l decretãm cu
entuziasm „internaþional”.

Iatã deci faptele oficiale: între 28 ºi 30 septembrie,
la cea de-a noua ediþie a Colocviilor Revistei
Transilvania au participat ca stranieri poeþii Gökcenur

C. (Turcia), Milan Dobricic ºi Dejan Matic (Serbia) ºi
Ivan Hristov (Bulgaria). Alãturi de ei a fost ºi editoarea
de poezie Zerrin Yilmaz Celebioglu (Turcia). Cum nu
se cuvine sã nu amintesc ºi poeþii români participanþi
la festival, iatã-i – în ordinea în care au citit: Ion Mureºan,
Alexandru Muºina, V. Leac, Claudiu Komartin,
Ruxandra Cesereanu, Constantin Acosmei, Ionel
Ciupureanu, Rita Chirian, Nicolae Coande, Teodora
Coman, Santha Attila, Michael Astner, Doina Ioanid,
Dan Sociu, Andrei Dosa, O. Nimigean, Emil Brumaru.
Plus Angelo Mitchievici ºi Bogdan Creþu, pe post de
raisonneur-i critici. Plus Ana Toma, unul dintre editorii
de poezie cei mai activi de azi – ea alcãtuind, dupã cum
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se ºtie, împreunã cu Claudiu Komartin trupul ºi sufletul
Casei de editurã Max Blecher.

De asemenea, au fost lansãri de carte: Cele mai
frumoase poeme din 2011, antologia lui Claudiu
Komartin ºi a mea de la Tracus Arte; Asperger-ul Ritei
Chirian de la Cartea Româneascã; Cârtiþa de man-
sardã, debutul excelent al Teodorei Coman de la Max
Blecher; Combinaþia, novella lui Dan Sociu de la Casa
de Pariuri Literare; în fine, Cerºetorul de cafea. Opere,
3, senzaþionalul epistolar al lui Emil Brumaru de la
Polirom. ªi, în fine, o ediþie a Institutului Blecher, a
62-a, la care moderatorul Claudiu Komartin i-a avut
ca invitaþi pe Nicolae Coande ºi pe Teodora Coman.

Ce m-a bucurat cel mai tare a fost chimia imediatã
dintre poeþii români ºi cei strãini; cu atât mai mult cu
cât a funcþionat ºi transgeneraþional. Alexandru
Muºina, de pildã, nu are entuziasmul facil – ºi cu toate
astea îmi vorbea entuziast cum rar l-am vãzut despre
Gokcenur. Ion Mureºan se inflamase tot pentru
minunatele poeme ale turcului. Apoi, pe Ruxandra
Cesereanu o captivase poezia lui Milan Dobricic. Cât
despre comerþul poetic intergeneraþionist, în ce mã
priveºte apexul lui a avut loc în noaptea de sâmbã-tã
– când, aºteptând alãturi de sârbi ºi de Dragoº   Varga
autobuzul de Timiºoara într-o autogarã delabratã,
înflãcãraþi de apariþia în discuþie a extraordinarului poet
sârb Duºan Vukajlovici, am fãcut schimb de tricouri
cu Dejan Matic. Abia atunci am înþeles de ce fac
fotbaliºtii schimb de tricouri: probabil cã, dupã un meci
minunat, se simt ºi ei oarecum poeþi.

Mai e mult, desigur, pânã ce festivalul internaþional
de poezie al revistei Transilvania sã devinã o tradiþie.
Însã nici festivalurile autohtone de film, teatru ºi jazz
n-au fost de la început tradiþii majore. A durat ani buni
pânã ºi-au construit brand-ul. Ceea ce-mi dã încredere
e însã chiar faptul ãsta incontestabil: sunt absolut
sigur cã nici Tudor Giurgiu, nici Constantin Chiriac n-
au fãcut la prima ediþie schimb de tricouri cu actorii ºi
regizorii. E o chestiune absolut fundamentalã, orice
PR-ist de festival major viseazã la clipa astralã în care
De Niro ºi Pacino, de pildã, fac schimb de tricouri.
Sau Tranströmer ºi John Ashbery, sã zicem. Aºa
începe orice catalizã culturalã decisivã: cu schimbul
de tricouri. Restul e doar muncã ºi tradiþie.

Adevãrul este cã ni se potriveºte, nouã sibienilor,
cum nu se poate mai bine ancheta „Stelei” privitoare
la „festivaluri, târguri etc.”, deoarece revista
„Euphorion” ºi Filiala sibianã a USR se aflã, iatã, chiar
înaintea celei de-a XI-a ediþii a Colocviului Naþional

Ioan Radu Vãcãrescu

Colocviul
Naþional „Zilele Poeziei
Iustin Panþa”
The National Colloquium ‘ Iustin
Pana’s Days of Poetry‘

„Zilele Poeziei Iustin Panþa”. Astfel, în 2011 a avut loc
ediþia jubiliarã, a X-a, a Colocviului înfiinþat în anul 2002.

Iustin Panþa, „poetul veºnic tânãr”, a plecat dintre
noi în septembrie 2001, printr-o neagrã loviturã a
destinului, cu puþin înainte de a împlini 37 de ani. Am
realizat atunci, împreunã cu Dumitru Chioaru (doar

noi doi mai rãmãsesem pe baricade, astfel cã nici
acum nu ne vine sã credem cã am reuºit sã ducem
revista mai departe, ba chiar sã deschidem ºi alte
lucrãri de culturã ºi literaturã, aºa cum este, de
exemplu, Simpozionul Actualitatea Cercului Literar de
la Sibiu, din 2003 încoace, în luna mai, când se
împlineau 60 de ani de la „Manifestul” Cercului,
împreunã cu Premiul Euphorion), la sfârºitul anului
2001, un numãr special al Euphorionului: ar fi trebuit
sã fie un numãr dedicat „euphorionismului”, în acelaºi
context cerchist jubiliar, dar a devenit un numãr
comemorativ Iustin Panþa. Atunci am ºi hotãrât,
împreunã cu Dumitru Chioaru, înfiinþarea Colocviului
de poezie, care sã poarte numele prietenului ºi
colegului nostru ºi care sã aibã loc în fiecare an la
început de noiembrie, Iustin fiind nãscut în ziua de 6
a lunii (în 1964). Uniunea Scriitorilor ne-a fost sprijin
încã de la început, preºedintele de atunci, Eugen
Uricaru, fiind cel care a propus acordarea, în cadrul
evenimentului, a unui premiu naþional de debut în
poezie, finanþat de USR. La primele ediþii manifestarea
noastrã a fost finanþatã de organismele locale din
Sibiu, Consiliul local ºi cel judeþean, iar din 2005, ºi
de USR, prin programul de proiecte culturale. E de
amintit ºi faptul cã pânã în 2008 în acest cadru am
acordat ºi Premiul Euphorion, în prezent acest premiu,
acordat celor mai importanþi colaboratori ai revistei,
personalitãþi de marcã ai literaturii contemporane, fiind
acordat în cadrul Simpozionului dedicat Cercului
Literar. Aº aminti în acest context numele celor care
au primit din partea revistei Premiul Euphorion: Nicolae
Balotã, Mircea Ivãnescu, Nicolae Breban, Nora Iuga,
Mircea Martin, Ion Pop, Mircea Muthu, Gheorghe
Grigurcu, Gheorghe Crãciun, Ilie Constantin, Al.
Cistelecan, Nicolae Oprea, ªtefan Borbély, Ion
Bogdan Lefter, Alexandru Muºina. Premiul de debut
în poezie, care poartã numele lui Iustin Panþa, este
acordat de un juriu naþional, format, de-a lungul
acestor ani, din critici ºi poeþi reprezentativi de azi.
Alãturi de cei cinci membri ai juriului (uneori ºapte),
dintre care se alege un preºedinte (iatã câteva nume:
Ion Pop, Mircea Martin, Nicolae Oprea, Al. Cistelecan,
George Vulturescu, Ion Mureºan, Aurel Pantea,
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Gheorghe Grigurcu, Adrian Alui Gheorghe), alãturi
de care se aflã, în caz de balotaj, preºedintele în
exerciþiu al USR, din 2005 încoace, Nicolae
Manolescu, ºi al Filialei Sibiu a USR (în 2002, Joachim
Wittstock, apoi, pânã în prezent, subsemnatul). Din
juriu a fãcut parte permanent Dumitru Chioaru,
redactor-ºef al revistei, alãturi de care a intrat aproape
în fiecare an colegul nostru Andrei Terian. Tinerii
laureaþi ai acestui premiu de debut în volum, la cele
zece ediþii de pânã acum, sunt urmãtiorii: Valentin
Radu, Claudiu Komartin, Ruxandra Novac, Oana
Cãtãlina Ninu, Andra Rotaru, Daniela Popa, Stoian
G. Bogdan, Andrei Doboº, M. Duþescu, Andrei Dósa.

Colocviul s-a desfãºurat întotdeauna în primul
week-end al lunii noiembrie, pe durata a douã sau trei
zile. Vremea a þinut întotdeauna cu noi, vara Sfântului
Mihai acordându-ne mereu rãgazul sãu de blagianã
solaritate. Nu însã întotdeauna ºi vremurile, în fiecare
an trebuind a umbla cu cãciula în mânã pe la multe
porþi, mai mult sau mai puþin deschise, pentru a face
rost de banii necesari desãºurãrii în bune condiþii a
Colocviului. Au fost ani mai buni, din acest punct de
vedere, îndestulaþi care va sã zicã (mai ales datoritã
Uniunii Scriitorilor, dar iatã cã în momentul de faþã,
pentru cea de-a XI-a ediþie, aici stãm cel mai rãu), dar
ºi mai neîndestulãtori, trebuind astfel sã restrângem
numãrul participanþilor. În privinþa acestora, cred cã
sunt numeroase numele poeþilor ºi criticilor
reprezentativi care au ajuns la Colocviul nostru. Ba
chiar au participat ºi prozatori dintre cei mai buni de
azi. Lista este lungã, ºi nu doar cu oameni care l-au
cunoscut pe Iustin sau care au scris despre el, ci ºi
alþii, mai ales dintre cei mai tineri. Amintesc aici câteva
nume, mai ales dintre cei care au participat ºi cu
materiale, citite sau vorbite, la exegeza panþianã sau
la temele Colocviului: Mircea Martin (criticul care l-a
ºi lansat pe Iustin, în cadrul Cenaclului Universitas ºi
care a scris rânduri memorabile despre poetul sibian),
Eugen Uricaru, Ion Pop, Cornel Ungureanu, Nicolae
Oprea, Cezar Ivãnescu, Ioan Flora, Al. Cistelecan,
Virgil Podoabã, Al. Uiuiu, Ion Mureºan, Mircea Petean,
Ruxandra Cesereanu, Corin Braga, ªtefan Borbely,
Angela Marinescu, Ilie Constantin, Aurel Pantea, Mircea
Stâncel, Adrian Popescu, George Vulturescu,
Gheorghe Grigurcu, Gheorghe Crãciun, Paul Aretzu,
Ion Bogdan Lefter, Simona Popescu, Marian Drãghici,
Ioana Crãciunescu, Nicolae Tzone (un moment
important în istoria Colocviului l-a constituit apariþia celor
douã volume de „Opere” ale lui Iustin Panþa, la Editura
Vinea, lansate la Sibiu), Alexandru Muºina, Ioan Es.
Pop, Gheorghe Iova, Adrian Alui Gheorghe, Gellu
Dorin, Cassian Maria Spiridon, Nicoale Corlat, Lucian
Vasiliu, Andrei Zanca, Leo Butnaru, Emilian Galaicu
Pãun, Ovidiu Nimigean, Adrian Lãcãtuº, Claudiu
Komartin, Teodor Dunã, Mihai Iovãnel, Paul Cernat,
Alex Goldiº, Dan Coman, Marin Malaicu Hondrari, Ana
Dragu, Dumitru Bãdiþa etc. Dintre sibieni, au fost mereu
aproape Joachim Wittstock, Rodica Braga,  Mircea
Braga, Ilie Guþan, Ion Dur, Silviu Guga, Ioan Mariº,
George V. Precup, Ligia Csiki, Attila Csiki, Ioan Veza,
Radu Vancu, Rita Chirian, Emil Cãtãlin Neghinã (care
ne-a încântat mereu cu recitalurile sale din poezia lui

Iustin), Veronica D. Niculescu, Dragoº Varga, alãturi
de studenþi ºi elevi sibieni care descoperã azi cu
surprindere ºi cu încântare opera lui Iustin Panþa. Iar
ca sã vedem, în spaþiul pe care-l avem la dispoziþie,
cum se defãºoarã Colocviul nostru de poezie (care a
trecut, rând pe rând, prin mai multe locaþii sibiene, dar
aproape niciodatã n-au lipsit întâlnirile mai
neprotocolare, de la Cafeneaua Art-Cafe, de exemplu,
de obicei în ultima zi a manifestãrii), iatã câteva
precizãri privitoare la ultimele douã ediþii.

În zilele de 6 ºi 7 noiembrie s-a desfãºurat la
Sibiu Colocviul Naþional „Zilele Poeziei Iustin Panþa”,
a IX-a ediþie. Ca ºi ediþiile precedente, colocviul a fost
organizat de revista Euphorion ºi Filiala Sibiu a Uniunii

Scriitorilor din România, finanþarea acestuia venind
de la USR, Consiliul Judeþean Sibiu ºi Fundaþia
Euphorion. În prima zi a evenimentului, a avut loc o
serie de lansãri de carte, dintre ultimele apariþii ale
unor scriitori sibieni ºi a unor invitaþi la colocviul de
anul acesta: „Paznicul ploii” de Adrian Alui Gheorghe
(prezentat de Dumitru Chioaru), volumul inedit de
poeme „Cine merge în paradis” de Aurel Dumitraºcu,
îngrijit ºi prezentat de Adrian Alui Gheorghe, „Armele
grãitoare” de Emilian Galaicu Pãun, prezentat
publicului de Leo Butnaru, noua carte de criticã a lui
Dumitru Chioaru, „Noi developãri în perspectivã”,
prezentatã de Andrei Terian, volumul lui Dumitru
Bãdiþa, „Invitat la Sãvârºin”, adus în atenþia celor
prezenþi de Radu Vancu, poetul sibian fiind ºi el prezent
cu o carte nouã, „Sebastian în vis”, despre care au
vorbit Dragoº Varga ºi Andrei Terian. În continuare, a
avut loc festivitatea de premiere a celui de-al nouãlea
laureat al Premiului Naþional de Poezie „Iustin Panþa”,
acordat de Uniunea Scriitorilor din România: Mihai
Duþescu. Premiul a fost acordat de un juriu naþional
format din Adrian Alui Gheorghe (preºedinte), Ioan
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Hei, salut, poete. Mi-am fãcut o cafea, a venit
toamna de când nu ne-am mai vãzut, dar hai sã
sãrim peste butoiul cu bere al melancoliei ºi sã
vorbim despre Poezia e la Bistriþa. Ce facem cu
festivalul? Anul viitor va împlini cinci ani. Ar fi cazul
sã iasã o ediþie fabuloasã. Nu cã nu ar fi fost cele
dinainte...Sau am putea s-o dãm în barã, sã facem

o ediþie la miºto ºi sã chemãm numai poeþi- politicieni,
sau numai poeþi care nu ne plac deloc, sau poeþi
care sã fi scris cel puþin cincisprezece volume de
poezie. Brusc, îmi dau seama cã putem face atâtea.
ªtiu doar cã mi-ar plãcea tare mult sã poatã veni la
Bistriþa Andrei Bodiu ºi Alexandru Muºina. N-ar fi
fain? Imagineazã-þi-l pe Muºina citind în Sinagogã!
Gicã Contra ºi Sinagoga!

Ieri, citind o carte de Enrique Vila-Matas am
dat peste un citat, o chestie scrisã de mexicanul
Juan Villoro. Sunã aºa: „esa indescifrable realidad
que por convención llamamos México” (Aceastã
realitate indescifrabilã pe care o numim convenþional
Mexic). Mã gândeam cã e o bunã definiþie ºi pentru
poezie, aceastã realitate indescifrabilã pe care,
convenþional, o numim poezie. Ar fi fain sã chemãm
ºi niºte poeþi strãini, Anca Fronescu zicea cã a gãsit
un englez foarte tare. Mai vedem, totul depinde de
finanþe, deci de Þ1.

Tocmai am verificat cu word count: am scris
1267 de semne, grãbeºte-te sã-mi rãspunzi, mai
avem de scris 12.800. Dacã nu trimitem textul, ne
omoarã Ruxandra, ºi pe bunã dreptate, cã am
promis.

Pânã îmi rãspunzi, stau ºi eu liniºtit, mã
gândesc la John, la Ana, mai iau câte o înghiþiturã de
cafea, nu foarte des, pentru cã, vorba ta, “vai, vai,
cum se trece”.

Marin, trebuia sã-þi rãspund asearã, dar, ºtii prea
bine, la mine somnul de frumuseþe are întotdeauna
prioritate, aºa cã la 10 am fost în pat. L-am visat pe
Henrik Nillson. Acum, la prima cafea a zilei, tot încerc
sã-mi amintesc ce-mi spunea. Era un singur cuvînt,
în româneºte, foarte, foarte miºto, dar nici ajuns la

Dan Coman
Marin Malaicu Hondrari

Poetry Happens in Bistriþa

1 Gavril Þãrmure, directorul festivalului Poezia e la Bistriþa.
(Nota unui redactor scrupulos).

Poezia e la Bistriþa
Es. Pop, Claudiu Komartin, Dumitru Chioaru ºi Andrei
Terian. Despre semnificaþia acestui premiu ºi despre
cartea premiatã au vorbit Ioan Radu Vãcãrescu,
Adrian Alui Gheorghe, Andrei Terian ºi Claudiu
Komartin (de altfel, unul dintre laureaþii acestui premiu,
din 2003). A doua zi, tot la Biblioteca ASTRA din Sibiu,
colocviul a continuat cu masa rotundã cu tema „Starea
poeziei, azi”, la care au participat, între alþii, Ioan Es.
Pop, Claudiu Komartin, Emilian Galaicu Pãun, Simona
Popescu, Ion Bogdan Lefter, Leo Butnaru, Ioan Radu
Vãcãrescu, Andrei Terian, Radu Vancu, Dumitru
Bãdiþa, Adrian Alui Gheorghe, Ovidiu Nimigean,
Adrian Lãcãtuº, Mihai Duþescu, Joachim Wittstock,
Dumitru Chioaru. Colocviul s-a încheiat cu un
excelent recital al poeþilor prezenþi.

În zilele de 4 ºi 5 noiembrie 2011 s-a desfãºurat
la Sibiu, în spaþiul generos oferit de Biblioteca ASTRA
ºi în organizarea Revistei Euphorion ºi a Filialei Sibiu
a USR (cu sprijin financiar de la Uniunea Scriitorilor
ºi Consiliul Judeþean Sibiu), ediþia a X-a a Colocviului
Naþional „Zilele Poeziei Iustin Panþa”. În acest an, pe
27 septembrie, s-au împlinit zece ani de la plecarea
dintre noi a poetului Iustin Panþa, care ar fi împlinit, în
6 noiembrie, 47 de ani. Colocviul a avut în centrul
atenþiei prezentarea unui film în care poetul sibian
citeºte din opera sa, acasã la el, pe strada Rahovei
din Sibiu, filmat de Alexandru Uiuiu în 1999.
Reîntâlnirea numerosului public, între care ºi a
domnului profesor Aurel Panþa, care ne onoreazã
întotdeauna cu prezenþa sa, cu imaginea ºi vocea lui
Iustin Panþa a fost emoþionantã, ca ºi evocãrile care
au urmat, datorate unor literaþi care i-au fost apropiaþi
poetului sau în decursul anilor s-au apropiat cu interes
de opera sa: Nicolae Oprea, Ion Mureºan, Alexandru
Uiuiu, Dumitru Chioaru, Ion Dur, Ioan Radu
Vãcãrescu, Silviu Guga, Radu Vancu, Dragoº Varga.
Prima zi a Colocviului s-a încheiat cu acordarea
Premiului Naþional de Poezie Iustin Panþa al Uniunii
Scriitorilor din România pentru debut în volum. În
acest an, juriul alcãtuit din Nicolae Oprea (preºedinte),
Mircea Martin, Al. Cistelecan, Alex Goldiº, Claudiu
Komartin, Dumitru Chioaru ºi Andrei Terian au acordat
premiul poetului Andrei Dósa din Braºov, pentru
volumul „Când va veni ceea ce este desãvârºit”,
Editura Tracus Arte, 2011. Premiul, care este susþinut
financiar de USR, a fost anul acesta substanþial
îmbunãtãþit, ca valoare în bani, prin aportul unui
sponsor de la Târgoviºte, în persoana scriitorului
ªtefan Doru Dãncuº, vechi prieten al lui Iustin Panþa
ºi locuitor al Sibiului prin anii 90, din partea Fundaþiei
ºi a Revistei „Singur”. Despre semnificaþia premiului
ºi despre volumul premiat au vorbit Andrei Terian ºi
Ioan Radu Vãcãrescu.

A doua zi a Colocviului a avut în atenþie poezia
româneascã de azi, în cadrul unei mese rotunde cu
titlul „Noua poezie româneascã”. Colocviul s-a
încheiat cu recitalul poeþilor prezenþi, la care au
participat, liber ºi democratic ca întotdeauna, toþi poeþii
prezenþi în salã, de la consacraþi ca Joachim
Wittstock, Ion Mureºan, Dumitru Chioaru, pânã la cei
mai tineri, elevi de la liceele sibiene ºi studenþi la
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.
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zaþ nu mi-l amintesc. Cît despre poezie – un lucru
mãrunt, o aripã care vibreazã, un pitic ce danseazã,
vorba Tzapinarilor.

Ieri m-am vãzut cu Þ la Class (unde altundeva?).
Ideea cu festivalul internaþional i se pare în continuare
excelentã. Financiar o sã ne descurcãm, nu-i aºa
greu, zicea. Doar îl ºtii…

Am vorbit (iar) ºi cu Attila Bartis, a reconfirmat
participarea lui pentru anul viitor. Prozatorul invitat de
poeþi, uite cã ideea asta a ta devine tot mai
consistentã.

S-a fãcut frig, vreme prielnicã þigãrii. Pe-o vreme
ca asta nimic nu-i mai bun ca LM-ul roºu, cu hîrtia lui

asprã sfîrîind la jumãtate în timp ce te-ndrepþi spre
serviciu.

Fain de-ar veni Muºina! (cã Andrei vine, anul viitor
nu mai are scãpare). ªi ce mult ar conta dacã am mai
putea auzi iar, ca acum 10, 11 ani??, sunetul cerceilor
Angelei Marinescu pe-o stradã îngustã din Bistritz!

Poate reuºim sã ne vedem înainte sã ningã. Am
putea schiþa ºi o listã cu poeþii strãini care-ar veni
(Anca ne-ajutã, ºtiu, îi mai avem pe Radu Vancu ºi
Adela Greceanu, de pildã, ºi ei au multe contacte,
ºtiu poeþi excelenþi pe care ni i-ar putea sugera). Meritã
încercarea de a face festivalul internaþional. Tehnic e
super simplu. Avem modelul slovenilor, l-am scanat
din colþ în colþ, n-are cum sã nu iasã ceva
superkalifragilistic.

Mi-am pus încã o cafea. Mi-am verificat mailul.
John mi-a trimis un poem! (asta da veste, ar merita
un cincizeci de roºuc ºi o sutã de gaviotã).

Ce-ar fi sã-l chemãm la festival ºi pe Nicanor
Parra? Mai trãieºte? Cã dacã Peter Hammill ne-a
rãspuns la mail - ºi-i surîdea ideea de a cînta într-un
bar din Bistritz, Nicanor de ce n-ar accepta?

Dan, somnul de frumuseþe e sfânt! Oricum, îi
scrisesem Ruxandrei Cesereanu sã ne mai
pãsuiascã o zi, i-am promis cã astãzi o sã-i trimitem
textul. Hai sã ne þinem de cuvânt (de parcã am face
altceva de ani de zile!). Mã bucur tare mult cã Atilla
Bartis a reconfirmat, da, va fi al doilea prozator invitat
de poeþi. Îmi amintesc emoþia lui Alexandru Vlad când
a zis cã e fain sã iei premii, sã zicã criticii cã eºti tare,
dar sã fii invitat de poeþi sã citeºti nu se comparã cu
nimic.

ªansele ca Angela Marinescu sã-ºi mai sune
cerceii pe strãduþele bistriþene cred cã sunt minime.
Nu mai are niciun chef sã facã un drum atât de lung.
Dar mã bucur cã scrie în continuare, cã citeºte, cã e
supervie. Mi-a citit la telefon un poem, mai zilele
trecute, m-a lãsat mascã. Uriaºã forþa ei de a sta
acolo, într-o garsonierã, de a trece peste mizeriile
bãtrâneþii (ºi peste amintirile tinereþii), cu poezia pe
poezie cãlcând.

Am sã vorbesc cu Nicanor Parra. Cum sã nu
vinã?! Doar are abia 98 de ani ºi între Bistriþa ºi Chile
nu pot fi mai mult de un milion de kilometri! Lasã cã ºi
poeþii ãºtia...Iar Nora Iuga sigur s-ar duce în Chile! J

Mã obsedeazã faza cu Henrik, poate îþi aminteºti
ce cuvânt þi-a spus. O fi cuvântul despre care scria
Borges, Tatãl tuturor cuvintelor. Dar sã vinã tocmai
de la un suedez...ºi sã fie un cuvânt românesc...

Dacã Þ. zice cã trebuie neapãrat sã-l facem
internaþional, atunci hai sã-l facem. Poeþi gãsim, nu e
o problemã, mai ales poeþi strãini. Am putea duce mai
departe butada lui Gellu Naum, cea cu „poezia e floare
la ureche” ºi sã zicem aºa, ba chiar ãsta sã fie motto-
ul festivalului: „Poezia e floare la ureche ºi poeþi se
gãsesc pe toate gardurile”. Asta m-a dus cu gândul
la celebrul distih: „Doi poeþi îs pe Bârgãu/ Unu-i bun
ºi altu-i Rãu”, pe care l-am putea transforma în “Doi
poeþi îs pe Bârgãu/ un Flãmând iar altu-i Rãu”.

Revin la lista pentru anul viitor: Vlad Moldovan
(cã tot a scos o carte nouã) ºi Dan Sociu (deºi m-a
cam supãrat cu felul lui condescendent de a vorbi
despre Mircea Cãrtãrescu - nu scuipa mâna care te-
a hrãnit - dar, în fine, poezie scrie bine ºi asta e ce ne
intereseazã pentru lista festivalului). Mã gândesc cã
dacã le-am scrie Ruxandrei Novac ºi lui Ionuþ Chiva
din timp poate ar veni. Mi-ar plãcea sã-l aud citind pe
Ionuþ din „Instituþia moartã a poºtei”. Ce zici?

De la o vreme citesc zilnic câteva scrisori din
Frig, cartea îngrijitã de Adrian Alui Gheorghe. O ºtii, e

cea care cuprinde corespondenþa dintre Aurel
Dumitraºcu ºi Adrian Alui Gheorghe. Dan, ºi ei erau
preocupaþi pânã la nebunie de poezie, ºi ei credeau
cã vor fi cei care vor întoarce capul în fotografie.
Citeau cãrþi extraordinare! Nu prea mai ºtiu ce face
acum Adrian Alui Gheorghe, dar poate cã ar merita
sã-l chemãm, chiar ºi numai pentru cã de 20 de ani
face totul pentru Aurel Dumitraºcu, prietenul sãu mort.
Asta e chiar extraordinar! Chapeau!
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Îmi amintesc cã într-o searã i-am citit cuiva drag
din Darul lui Humbold ºi de atunci mã obsedeazã idolii
de lut ai aparenþelor. Frumuseþea ºi idolii de lut ai
aparenþelor.

A, ºi încã o veste care te intereseazã cu adevãrat:
Kimi Raikkonen a semnat pentru 2013 cu Lotus. Nu
ne deschidem o editurã de turbo-poezie? Director
onorific Emilian Galaicu-Pãun. Apropo, poate vine anul
viitor la festival, numai sã-i dai adresa mea de email.

Oare s-o fi întors Karina de la Praga?
Cât despre faptul cã John þi-a trimis un poem, asta

e ceva peste fire! Mie îmi trimite câte un sms sibilinic.
Citesc O viaþã liniºtitã a lui Kenzaburo Oe, dar nu

e atât de miºto ca O experienþã personalã. ªi am citit
ºi un interviu fain fãcut de Luiza Vasiliu ºi Simona
Sora cu Enrique Vila-Matas. În Dilemateca.

Marin, douã dintre colegele mele de la ºcoalã (profe
de românã, cred cã le cunoºti, doar sunt admiratoarele
Apropierii ºi navigatoare culturale pe facebook) m-au
chemat în pauza mare la o cafea, în cabinetul lor. Tu
nu ne-ai spus nimic, mi-au ºoptit cu subînþeles, dar
am aflat de pe net cã soþia ta a scos o carte de poezie.
Am rîs. Cã doar pe soþia ta o cheamã ºi Teodora, nu?
ªi-apoi tu cu anul cîrtiþei ºi ea cu o cîrtiþã la mansardã.
Oricum, e interesant ce-aþi fãcut, nu ne dai ºi nouã
cartea s-o vedem? Greu am înþeles, Marin. ªi oricît
am încercat sã le conving cã nici vorbã, cã e altcineva,
nu cred cã am reuºit. Tare secretoºi mai sunteþi voi,
Comanii, au tot repetat. Dar mãcar mi-au dat un nou
nume pentru festivalul de anul viitor: Teodora Coman
(debutul ei, Cîrtiþa de la mansardã, e chiar miºto).

Numele pe care le-ai propus sunt ok, le ºi putem
scrie cîte un mail, sã vedem ce ºi cum.

Karina e bine, s-a întors, mîine ne vedem la o cafea
în plan B. A renunþat la ideea cu librãria.

Petrolul a bãtut deja de douã ori, în aceeaºi
sãptãmînã, pe FC Braºov. Rednic s-a dus la Standard
Liege, acum Contra e principalul lupilor galbeni.

M-am u i ta t  az i  a ic i :  h t tp : / /
poeziaelabistrita.wordpress.com/. Faine zile, meritã
efortul.

Dintre cei nedebutaþi þi-aº sugera pe cineva care-
mi place tot mai mult: ªtefan Baghiu. O sã-þi trimit
poeme de-ale lui, e foarte consistent, are fuleu de poet
adevãrat. Sã nu-l uitãm nici pe Ioan Es Pop, ultima
datã cînd am vorbit cu el zicea cã deja ºi-a trecut în
agendã: iulie 2013.

ªi dacã tot e a cincea ediþie, ce-ar fi sã tipãrim la
Charmides (ªarmides, cum îi zice Paul Cernat) o
antologie a festivalului? Mai ales dacã vin ºi poeþi
strãini – poemele ar putea apãrea în limba lor, în
englezã ºi-n românã, e un lucru care se face la mai
toate festivalurile. Ne putem gîndi la asta, o sã-l întreb
ºi pe Þ.

Sinagoga. Class Cafe. Miºcãrile de trupe dintr-o
parte într-alta. Musai sã gîndeascã Þ un program
muzical extrem-contemporan! Mai þii minte ce succes
a avut Ivan Turbincã cîntat de percuþionistul acela
fabulos?? Sau lucrãrile lui Ionicã Pop? Asta e ceea
ce ne trebuie!

Marin, cobor sã-mi iau þigãri. Ana zicea cã o sã

caute ºi o sã aleagã ea poze de la festival ca sã avem
pentru Steaua. Sper sã reuºeascã pînã la prînz - o s-
o rog sã le trimitã pe mailul Ruxandrei.

Ne vedem sãptãmîna viitoare, nu? Poate stînd aºa,
la cafele, punem încet-încet pe hîrtie toate datele
pentru Poezia e la Bistriþa, 2013. Vedem ce ºi cum.
ªi ca sã vorbesc ºi eu cum se face la centru, pentru
sincronizare: hai, pa!

ªtefan Manasia

Cum au devenit
scriitorii clujeni, unii
fãrã voia lor,
nepoþi ai lui Henry
David Thoreau
How Writers from Cluj
Became, Some Unwillingly,
Grandsons of Henry
David Thoreau

Prieteni stelari,
Dragã Ruxandra,

Dupã ploile ºi frigul abãtute peste Cluj la intrarea-n
noiembrie, invitaþia de a scrie ceva despre Clubul meu
de lecturã (sã plonjez, ca printr-un cub de gheaþã, în
ceea ce memoria ºi melancolia-au pãstrat) m-aruncã
într-o formã de hepatitã mentalã. În plus, Estera
doarme tot mai greu dupã-amiaza (e vîrsta aia la care-
i înmuguresc dinþii), ceea ce mã face sã amîn definitiv
deschiderea ºi scotocirea noptierei (micã, lemn de
nuc) unde-am depozitat afiºe, tãieturi din presã, seturi
de poeme, reviste întregi – un regal pentru
mandibulele microscopicilor acarieni.

Prin urmare, dac-am sã fiu dezlînat, n-o voi face
cu rãutate.

ªi, a, mi-e silã – cunoaºteþi prea bine – de
dumnezeul statisticii/ heruvii exactitãþii: am citit dintr-
un jurnal semicelebru, Gombrowicz ºi Sábato
inventaserã un soi de cenaclu într-o speluncã
marinãreascã din Buenos Aires, unde firilor
aristocratice ca Borges ori sociologilor literari nu le
dãdea inima ghes...

La început a fost afiºul

Poate Horea Poenar, poate Ovidiu Mircean mi-
au pus în mînã markerul (galben, negru, portocaliu),
aºa încît una din serile cenaclului Echinox (epoca
2000-2002) avu parte de splendide afiºe alien, insecte
ameninþãtoare încadrînd numele poeþilor: matca avea
ochi din ecrane tv (scrisesem atunci), matca bãtrînã/
reactivîndu-ºi ovarele (apãrea într-un poem al lui
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Rareº Moldovan din care puteam cita pe de rost).
Dar Echinoxul – revista, gruparea, oamenii, locul –
mi-erau strãine ca un oraº mayaº: viaþa fojgãise acolo
în urmã cu secole, nu mai puteam inventa nimic,
eventual lustrui statuile lui Ion Mircea, Adrian Popescu,
Franz Hodjak. Afiºele acelea, o searã pe terasa
catedrei de englezã în compania poeþilor bistriþeni,
apariþia profesorului Matei Cãlinescu în beciul unde
ne adunam sînt singurele amintiri cu adevãrat
luminoase pe care le pãstrez de atunci. O vreme am
rãtãcit prin Cluj vînînd cenacluri/„evenimente”, de la

serile KLU pe care le inventa Alexandru Vakulovski
la Fundaþia Tranzit (vechea Sinagogã de pe Someº),
pînã la cenaclul USR-ist în faþa cãruia ar fi oftat
resemnaþi Ilf ºi Petrov. În 2003 am ajuns redactor al
revistei Tribuna, primind o micã injecþie de entuziasm,
aºa cum copiilor strãzii li se oferã, lîngã scara bisericii,
pachete cu mîncare de Paºti. Am început sã visez
un loc/mod de a coagula banda, între timp lãrgitã
(filologi, filozofi, inºi fãrã cãpãtîi, melomani, boemi) în
rîndurile cãreia ajunsesem sã mã învîrt. „Clubul de
lecturã” a funcþionat, iniþial, în sala de ºedinþe a
redacþiei Tribuna ºi, cred cã prin 2004, în acest spaþiu
i-am ascultat pe Claudiu Komartin citindu-ºi fascinant
Poeme-le cu tãtuca, pe Oleg Garaz survolînd stepa
„basa” din (ceea ce adevenit ulterior romanul)
Territoria, pe Cosmin Perþa construindu-ºi Santinela
de lut. Locul se micºorase, vocile tinerilor erau
pregnante. Sala de ºedinþe ajunsese depozit de cãrþi
ºi reviste & serã, a trebuit sã mut „circul” pe-o altã
„platformã”. M-a ajutat noul meu prieten Matei Man,

care lucra la DJTS, în Casa Studenþilor. Matei
„rezolva” de fiecare datã sala, joia – în schimb – aveau
sãli sigure tot felul de dansatori ºi actori amatori,
folcloriºti, chiar ºi un cenaclu al studenþilor greco-
catolici, total depigmentat literar... La apogeul
„Clubului”, încheiam serile cu proiecþia unui film
(Pasolini, fraþii Tavianni, de pildã), ca sã le
redeschidem într-unpub din centrul Clujului,
comentînd literatura cu chipurile pure & incandescente
(: ezit, cu greu, ispitei de-a coafa realitatea, de-a arãta
– aºa cum alþii nu ar ezita – cã prietenii mei au fost
mai originali, mai talentaþi ºi articulaþi decît ai altora,
mai morali; în tot cazul, lucrurile astea se vãd sau nu
se vãd în cãrþi, i-un subiect de discuþie care, în
România, mai repede face icoanele sã plîngã decît
gurile scriitorincilor sã mãrturiseascã.) „Clubul” îºi
gãsise graficianul digital, pe Ovidiu Petca, un fel de
Oblomov al înscenãrilor postapocaliptice: afiºele erau
aproape lucrãri independente, subminau (dar nu ne
deranja prea tare asta) „Clubul”. Prin 2004-2005, nu
confundam popularitatea cu autoritatea, iar „Nepotu’
lui Thoreau” n-o confundã nici azi.

Ce este adevãrat?

Dar poetul (nu) minte. El deformeazã realitatea
nu neapãrat în favoarea lui, cît pe mãsura structurii
lui (psihice, moleculare). Aºa cã, prieteni stelari, dragã
Ruxandra, iatã cum îmi aminteam faptele (o parte din
fapte), într-un articol „publicitar” scris în august 2008
ºi tipãrit cu intro-ul modificat inadecvat în Ziarul de
duminicã din 11 noiembrie, acelaºi an. Zic inadecvat
pentru cã, la data apariþiei sale, tristeþea mea (realã)
nu mai supura (blecherian). Solidaritatea nu numai
cã nu dispãruse, dar ne adunaserãm iarãºi într-un
spaþiu hiperprietenos, celebra cafenea clujeanã
Insomnia. Adãugasem „Clubului de Lecturã” sintagma
de identificare Nepotu’ lui Thoreau (cãci între timp
oraºele patriei se umpluserã de cluburi, vocabula
cenaclu cãzuse-n dizgraþie la fel cum dispãruse, de
exemplu, din cãrþi ºi din presã, cuvîntul tovarãº) Iatã
textul: „Pentru cã tot este un noiembrie decent ºi
melancolic, pastelat ºi cu duritãþi repede atenuate, ca
un cîntec compus de Lennon dupã despãrþirea de
Beatles, m-am hotãrît sã evoc aici unul dintre
momentele luminoase ale vieþii de clujean seminomad.
Una dintre întîlnirile fericite care m-au motivat, la vreme
de tinereþe, sã continui sã scriu, sã public ºi sã-i ajut
ºi pe alþii sã o facã. //În al treilea an de redactie
tribunistã am îndrãznit, încurajat ºi de prietenii ºi foºtii
colegi filologi, sã iniþiez un “club de lecturã”. Era prin
toamna anului 2005.// În fiecare a doua zi de joi a lunii,
de la ora 18.00, am început sã ne adunãm în sala
principalã a redacþiei revistei Tribuna, trecînd destul
de rapid de la clasicele sedinþe intimidante la cele-n
care argumentele se-ncruciºau în (de)favoarea unui
poem ori a unei povestiri.// Serile se prelungeau, mai
“dark” sau mai strãlucitoare, la Cafe Bulgakov sau în
Insomnia,-n puþine rînduri, la Ema (localul scriitorimii
boeme, unde nu o data s-a-nfipt ºiºul ºi s-a tras cu
pistolul). Ne adunam, în serile-acelea, Rareº
Moldovan, Cosmin Perþa, Laura Husti, Stelian Muller,
Vlad Moldovan, Mihai Mateiu, Oleg Garaz, Iosif
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Felvinþi, Ruxandra Cesereanu ºi Claudiu Groza
(prezente critice rare, dar eficiente), public “feminin”./
/ Cînd spaþiul Tribunei a devenit neîncãpãtor, în 2006,
am mutat sedinþele la Casa de Culturã a Studenþilor,
colaborînd excelent cu reprezentantul ANT Matei
Man, jazzofil ºi cinefil cum nu mai existã doi în Clujul
vremurilor noastre. Graþie lui Matei, am combinat serile
de lecturã cu proiecþia unor filme “experimentale”. Ni
s-au adãugat prieteni noi: Oana Pughineanu, Andrei
Doboº, Olga ªtefan, Ion Mureºan. Au susþinut lecturi
“stranierii” Claudiu Komartin, Marin Mãlaicu-Hondrari
ºi John Partene. Am discutat, dupã ce portarul ne
saluta la ieºirea din Casã, în faþa unui pahar de vin
fiert, în “Bulgakov”, sau la halbere, în decorul
hollywoodian al “Enigmei”.// Pe urmã, ne-au ieºit
cãrþile. (Doar operele lui Stelian Muller, bijuterii de
prozã scurtã, nu ºi-au aflat încã editorul potrivit.) Ne-
am maturizat, ne-am certat, ne-am plictisit, ne-am
împãcat, am vãzut toate filmele ºi am citit tot ce se
putea citi. Am renunþat, fãrã sã ne dãm seama, la
“clubul de lecturã” ºi la o fãrîmã din vieþile noastre.//
În fiecare toamnã, în biroul tapetat cu sunete al lui
Matei Man, un dublu impuls arghezian mã-ndeamnã
sã-i propun sã reluam serile de literaturã. ªi filmele.
Apoi ceva indicibil ºi aproape cancerigen mã convinge
cã, în ce ne priveºte, epoca marii solidaritãþi literare
tocmai s-a-ncheiat.”

Noi orizonturi

Revin: la data la care aventura „sectar”-intimistã
se încheia, o datã cu apariþia articolului din suplimentul
Ziarului financiar, directorul artistic al cafenelei culturale
„Insomnia”, dl. Janos Szantai mã convinsese deja –
bere multã ºi pasiuni comune (Hrabal, Tarantino) –
sã încep un nou format, mai eterogen, în sala de
spectacole a susnumitei Insomnii. Urma sã „activãm”,
simultan, tinerii scriitori români ºi maghiari din Cluj,
sub patronajul – liber consimþit, se putea altfel – al
ilustrului tãtic anarhist, transcendentalistul Henry
David Thoreau: îmi plãcuse linia lui pacifistã (curgînd
din Ahimsa ºi vãrsîndu-se-n Walden, scriere-cult sub
semnul cãreia dispar ºi azi puºtii-n Alaska); îmi
plãcuse spiritul tolerant ºi neconcesiv; iar Civil
Disobedience avea sã devinã Literary Disobedience
(unii dintre noi nu debutaserã în volum, revistele îi
ocoleau, establishmentul cultural ne deregla, pe toþi,
pînã la vomã º.a.m.d.) Clubul de Lecturã „Nepotu’
lui Thoreau” a rãmas, din 2008 pînã azi, singurul
spaþiu de întîlnire al incomozilor clujeni: neafiliaþi
ASPRO, USR, fãrã stipendii ICR. Autori, cu toate
astea, lãudaþi ºi pomãdaþi de critica ºi juriile literare.
Probabil cea mai bunã falangã poeticã din oraºele
patriei se adunã, pour les connaisseurs, în sala
afumatã ca un somon, decoratã ca interiorul unui
cuptor, din altminteri extrem de prietenoasa Insomnie.
În ultimii doi ani, moderatorul ºi plãmînul Clubului a
fost Valentin Derevlean, cãruia þin sã-i mulþumesc ºi
azi: am dovedit, împreunã, cã „instituþia” poate
supravieþui omului, ºi asta undeva în România
profundã... La final, mi-i amintesc – aleatoriu – pe
actanþi (ca sã nu-i pomenesc aici ºi pe iluºtrii invitaþi
externi): Rareº Moldovan, François Breda, Andrei

Doboº, Vlad Moldovan, Mihai Mateiu, Stelian Muller,
Francisc Baja, Ion Mureºan, Ruxandra Cesereanu,
Ion Pop, Cosmina Moroºan, Adi Dohotaru, Alex
Goldiº, Oana Pughineanu, Claudiu Groza, Olga
ªtefan, Lavinia Braniºte, Marius Conkan, ªtefan
Baghiu, Alex Vãsieº, o listã întreruptã doar de –
spuneam la începutul acestui scurt eseu – capriciile
& deliciile memoriei tînãrului tatã.

În plus, Thoreau a fost/este o structurã
rizomaticã, stolonicã, cu mai mulþi centri de putere/
ideaþie/influenþã: într-un anume sens, indestructibil,
autoreplicant, asemeni algelor din sudul Mediteranei.
Fiecare din prietenii Thoreau are, cu siguranþã, propria
sa versiune, diferitã, mai completã ºi poate mai
rafinatã decît a mea.

Zilele astea, în sfîrºit, am înþeles: Nepotului îi
ºade bine apocrif, într-o culturã de cronicari ºi
conþopiºti care omologheazã, emfatic, totul!

Nepotu’ lui Thoreau, în varianta sa de
desfãºurare din cafeneaua Insomnia, este, cred, cel
mai longeviv club de lecturã din þarã, dacã luãm în
calcul generaþiile de poeþi ºi prozatori apãruþi în jurul
anilor 2000. Dupã primul an, moderat ºi organizat de
ªtefan Manasia, se cãuta un moderator care sã preia
conducerea discuþiilor fiecãrei ediþii ºi, inevitabil,
organizarea ediþiilor, programarea invitaþilor ºi tot ce
þine de micile detalii necesare existenþei unui club de
lecturã. Participasem în primul an la câteva ediþii,
cunoºteam bine membrii de bazã ºi faptul cã
prezentasem la câteva lansãri de carte organizate în
librãriile unde lucram a fãcut ca propunerea lui ªtefan
de a prelua eu „Nepotul” sã fie acceptatã imediat de
mine ºi, cred, de o parte din grupul de bazã.

Nepotu’ lui Thoreau e organizat, dupã cum se
ºtie, într-un format toamnã-primãvarã, dictat
bineînþeles ºi de viaþa clujeanã cu migrarea studenþilor
spre oraº ºi apoi spre oraºele de reºedinþã, în
vacanþele ºcolare. Clujul nu e Bucureºtiul ºi vara
bântuie un gol nãprasnic pe strãzile ºi prin cafenelele
oraºului. Poate cã treptat lucrul acesta se va remedia.
Deocamdatã nu se poate þine un club de lecturã vara,
de pildã. Un club de lecturã cu autori tineri care se
adreseazã preponderent publicului tânãr. Primul an,
moderat de ªtefan Manasia, alãturi de Szántai János
ºi François Bréda, cele douã gazde ale clubului, unul
bonom ºi esoteric, celãlalt aplicat ºi nu de puþine ori

Valentin Derevlean

Locul în care scriitorul
îºi întâlneºte publicul
sãu real.
The Place Where a Writer
Meets His Real Audience
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tãios, a fost un an dedicate în mare parte poeziei. Era
ºi firesc. Mulþi dintre membrii de bazã ai “Nepotului”
sunt poeþi, aºa cã pe lista invitaþilor citiserã atât
participanþi la întâlniri, cât ºi invitaþi din-afara Clujului:
Dan Coman, Claudiu Komartin, Radu Vancu etc.

Aºa cã în sezonul doi, început în toamna lui 2009,
numãrul poeþilor invitaþi a scãzut treptat pânã a deveni
o minoritate în comparaþie cu prozatorii care citeau
atunci, invitaþi de mine sau de librãria Book Corner,
librãria la care lucrez ºi în care au loc periodic lansãri
cu autori din literatura tânãrã. Adrian Schiop, Matei
Florian, Radu Pavel Gheo, Stelian Müller, Dragoº
Ghiþuleze, cã sã-i enumãr pe câþiva dintre ei, alãturi
de poeþi cunoscuþi – Balázs Imre, Radu Vancu, mai
tinerii Medeea Iancu, Marius Conkan, Olga ªtefan au
completat lista invitaþilor mei. Schimbarea majorã
produsã în acest timp þine de ambiþia mea de a
deschide clubul de lecturã spre publicul larg, nu doar
scriitori, studenþi la litere, profeesori ºi prieteni ai
invitaþilor, cât ºi necunoscuþi atraºi de afiºele de
promovare, studenþi de la diverse facultãþi, uneori chiar
elevi. Încercam cumva sã aduc faþã-n faþã scriitorul
cu cititorul sãu real, uneori pe mãsura textului, alteori
nedumerit, distras, de multe ori în dezacord cu textele
ºi autorii. Însã, aceste întâlniri nemediate de instituþia
lansãrilor de carte sau a lecturilor publice, adicã fãrã
“aerul oficial” ºi uneori scorþos, dublate de comentarii
pertinente din partea celor prezenþi, fãceau un melanj
potrivit ºi deseori picant care a dat ºi cred cã dã mult
farmec ºi multã naturaleþe ºi astãzi întâlnirilor.

Au urmat doi ani în care mulþi dintre noi – cei
care participam ediþie de ediþie la întâlniri – au început
sã publice la edituri de profil: Cartea Româneascã
(Vlad Moldovan, Marius Conkan), Tracus Arte (Stelian
Müller), Casa de pariuri literare (Andrei Doboº, Mihai
Mateiu), Charmides (ªtefan Manasia), fiecare volum
având propria sa ediþie în cadrul “Nepotului”. Au citit
ºi autori maghiari cunoscuþi – însã deschiderea spre
literatura maghiarã din România nu a funcþionat chiar
aºa bine, de fiecare datã fiind pusã problema
traducerilor ºi a relevanþei lor în economia discuþiilor
pe text. Încet, echilibrul dintre prozã ºi poezie s-a
restabilit, precum ºi un echilibru între autori aflaþi la
debut sau la primele lecturi în public ºi autorii deja
profesioniºti, cu 2, 3 cãrþi publicate. Aºa cã au citit în
timpul acesta nenumãraþi invitaþi, o sã enumãr doar
pe câþiva: Lavinia Braniºte, Miki Vieru, Cosmin Perþa,
Marin Mãlaicu-Hondrari, Dmitri Miticov, Vasile Leac,
Alexandru Vãsieº, Ioana Baetica, Ana Dragu, Bogdan
Coºa, Andrei Dósa, Florin Partene, Dumitru Bãdiþa,
M. Duþescu. Dacã parcurgeþi lista de nume, e uºor
de observat cã reprezintã literatura tânãrã, atât cea
publicatã, cât ºi cea de pe siteurile on-line sau din
cluburile de lecturã ºi cenaclurile din þarã.

Într-un final, ar trebui sã specific ceea ce e mai
important. Nepotu’ lui Thoreau, dincolo de
periodicitatea sa bilunarã ºi dincolo de lista de invitaþi,
e reprezentat de un grup de oameni. Organizat de
moderator ºi de gazde, însã þinut viu de oamenii care
vin ediþie de ediþie, ascultã, criticã ºi aplaudã textele
citite. Probabil cã de-a lungul celor 5 ani – tocmai am

intrat în sezonul 5 – s-a format un soi de grup de
bazã, grup de oameni sârguincioºi ca elevii în clasele
primare, care a dat tonul ºi care a þinut în prizã fiecare
ediþie. Mulþi dintre noi ne cunoºteam înainte de prima
ediþie a clubului, þinutã de ªtefan Manasia. Acest lucru
– intimitatea unui grup de 7, 8 oameni, dublatã de o
diversitate criticã ºi stilisticã de necontestat, a fãcut
ca întâlnirile de la Thoreau, din fiecare miercuri dupã-
amiaza, sã fie aºteptate cu nerãbdare pentru cã nu
sunt doar întâlniri cu textele, ci ºi cu prietenii din
literatura tãnãrã – ocazie importantã pentru a
cunoaºte cu adevãrat cum scriu ºi în ce cred scriitorii
de astãzi. Cât despre bârfele Nepotului ºi ediþiile
picante, poate într-un alt numãr.

Premiul Naþional
de Poezie
„Mihai Eminescu“

Gellu Dorian

The National Award for Poetry
„Mihai Eminescu“

Într-o literaturã care încearcã sã-ºi onoreze
valorile, modalitãþile de evidenþiere a acestora nu sunt
multe. ªi mai ales, nu trebuie, pentru un superlativ
cum este un premiu naþional pentru poezie, sã fie, nu
multe, ºi nici mãcar douã –, ci doar unul, atît. Însã, din
pãcate, suprapunerea unor astfel de fapte culturale
la noi este o boalã greu de eradicat. Din fericire, multe
din „premiile naþionale pentru poezie”, purtînd diverse
nume ale unor poeþi valoroºi, au dispãrut la cîþiva ani
de la ivirea imboldului unora pentru aºa ceva.

Literatura noastrã nu mai este una tînãrã, chiar
dacã trecutul ei nu se duce, ca în marile literaturi ale
lumii, cu multe secole în urmã. Istoricii literari, cei mai
aplecaþi spre aceastã tradiþie identitarã a românilor,
se strãduiesc sã înceapã totul de la un text al lui Ioan
Casianul. Unii ar duce totul chiar la exilul lui Ovidiu la
Tomis. Însã nu sunt decît idei protocroniste care nu
au acoperire. Nici Tãbliþele de la Tãrtãria, invocate
din ce în ce mai des în ultima vreme, ca semne ale
existenþei spiritului pe aceste locuri din cele mai vechi
timpuri, nu fac mai mult decît sã consemneze urme
ale scrisului ºi la noi. Dar scrisul unor cuvinte pe tãbliþe
de lut, nu-i aºa, nu înseamnã ºi literaturã. Nici
Scrisoarea lui Neacºu cãtre fiul sãu, Teodosie nu este
literaturã. Poate de la cronicari sã începem a numãra
secolele existenþei literaturii în spaþiul locuit de români.
Nicolae Manolescu stabileºte începuturile literaturii cu
vreo cinci veacuri în urmã. Cred însã cã, în ce
priveºte poezia, la noi trebuie sã începem a numãra
de la primele versuri ale lui Dosoftei. De atunci ºi pînã
acum, distincþiile acordate poeþilor nu au fost deloc
multe. Prima mare distincþie, la noi, a obþinut-o de la
reginã Vasile Alecsandri. Deci în a doua jumãtate a
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secolului al XIX-lea. Aceeaºi distincþie a fost refuzatã
de Eminescu. Pînã la premiile acordate, nu cu
regularitate, de Casa Regalã a României, nu se
cunosc alte astfel de distincþii de importanþã naþionaalã
decernate poeþilor. Perioada comunistã a generalizat
totul ºi a încununat pe poeþii obedienþi ideologiei
bolºevice cu merite ºi medalii, cu ordine, oficializînd
pentru prima datã în interiorul României, atîta cîtã mai
exista, un „premiu de stat”, rîvnit prin ceea ce însemna
el ca avantaje aduse celui încununat. Pînã la cãderea
comunismului, toþi scriitori care au obþinut Steaua
României ºi alte astfel de medalii de „înaltã þinutã” îºi
etalau în fiºele lor biografice aceste distincþii. Acum
ele nu mai înseamnã nimic. Toþi scriitorii, cîþi mai sunt
sau care fac astfel de fiºe acelor scriitori – vorbim de
cei care au rezistat timpului prin operele lor, chiar dacã,
prin unele scrieri, au fãcut sluj regimului totalitar – nu
mai amintesc de acele premii atît de rîvnite ºi pline de
momeli oferite de conducãtorii comuniºti. Este ºi
explicabil de ce. Prin urmare, ele sunt ca ºi cum n-ar
fi fost. Încît într-un astfel de vid - ivit dupã 1989 ºi
dupã ploile de premii ale Cântãrii României, ale CC-
ului ºi UTC-ului, care au umplut cu diplome pereþii
mai tuturor creatorilor, mici ºi mari, buni ºi rãi -, ideea
insituirii unui premiu naþional cu adevãrat s-a impus.
Nu puteam lãsa doar în stare de iluzie sau proiect un
astfel de gînd ºi am trecut chiar din 1990 la
materializarea lui. Am renunþat la modelele existente.
Se ºtie cã a existat un festival naþional de poezie care
purta numele lui Mihai Eminescu. Festival organizat
la Iaºi. Oprit ºi el de securitate prin anii optzeci. Se
þinea, mi se pare, din doi în doi ani. Se acorda un
premiu. Nu avea titulatura de „premiu naþional”. Însã
avea o notorietate aparte prin numele poeþilor care
au obþinut acest premiu. Ceea ce doream eu sã fac
era cu totul ºi cu totul altceva: un Premiu Naþional
care sã poarte numele lui Mihai Eminescu, acordat
unui poet român în viaþã pentru întreaga operã literarã,
premiu care sã aibã ecou, sã se alinieze acelor premii
naþionale din alte þãri. El nu putea fi legitimat decît de
un juriu naþional, chiar dacã premiul se acorda de
primãria oraºului în care s-a nãscut Eminescu,
Botoºani. ªi aºa, dupã un an de zile de lupte cu tot
felul de mentalitãþi, unele paseiste, altele de-a dreptul
nostaligice, altele mult prea circumspecte,
neîncrezãtoare, altele vanitoase, dornice ca acest
premiu sã fie obþinut mai întîi de poeþii locali, orgolioºi
ºi lipsiþi de conºtiinþa propriei valori, am reuºit sã scot
Hotãrîrea Consiliului Local Botoºani care certifica,
astfel, naºterea acestui premiu. Regretatul Laurenþiu
Ulici a fost cel care a îmbrãþiºat ideea ºi, împreunã
cu mine, a stabilit regulamentul de acordare ºi
componenþa juriului, care trebuia sã fie format din
personalitãþi marcante, critici literari de mare reputaþie
din patru mari centre culturale ale þãrii: Bucureºti, Iaºi,
Cluj-Napoca ºi Timiºoara. Toate acestea fiind fãcute,
nimic nu mai putea sta în calea înfiinþãrii premiului.
Prin urmare, în ianuarie 1992, Premiul Naþional de
Poezie „Mihai Eminescu” s-a acordat pentru anul 1991
poetului Mihai Ursachi. Alþi douzeci de poeþi români,
de primã linie, i-au urmat. Lista lor este cunoscutã ºi
jusificã importanþa premiului, singularitatea lui. Alþi poeþi

de valoare îl vor obþine de aici încolo.
Rigoarea organizatorilor, respectarea

regulamentului, seriozitatea juriului, ecoul fãcut imediat
de importanþa unei astfel de distincþii, toate la un loc
au impus premiul ca pe cel mai important premiu literar
acordat în România. Rîvnit de la an la an de cei mai
mari poeþi ai þãrii, obþiniut de cei mai buni, Premiu
Naþional a devenit cel mai important premiu pentru
poezie acordat în România. Importanþa lui este
aceeaºi cu cea a Premiului Naþional de Literaturã
acordat de Uniunea Scriitorilor din România. Numai
cã ceea ce înseamnã el, atît prin distincþie, cît ºi prin
celelalte efecte – titlul de Cetãþean de Onoare al
municipiului Botoºani, editarea, la o editurã
prestigioasã, a unei cãrþi din opera poetului laureat în
colecþia dedicatã premiului, alte ºi alte avantaje ºi
recunoaºteri naþionale – îl aºeazã în rîndul marilor

premii naþionale acordate în literaturile lumii. Aceste
douã premii, la aceastã orã, sunt cele ma rîvnite premii
literare din România. Ele conteazã în crearea imaginii
scriitorului respectiv ºi în afara þãrii. Orice altã
distincþie cu acest caracter, în arealul poeziei
româneeºti de azi, nu mai înseamnã nimic, ci doar
justificarea unui orgoliu care nu þine cont de existenþa
unei tradiþii ce nu poate fi clonatã. Nici într-o altã
literaturã a lumii nu existã mai multe premii naþionale.
Nicio altã literaturã nu-ºi declarã mai mulþi poeþi
naþionali, chiar dacã valorile unor poeþi sunt egale sau
în creºtere. Acest blazon este unic ºi nu trebuie sã
fie banalizat prin inconºtienþe ce n-au cum sã distingã
ceea ce este deja bun de ceea ce poate fi rãu.

Rãmâne, totuºi, în spaþiul românesc loc de încã
un premiu. Modelul, pentru cã aici ai de unde alege,
ar fi recentul Premiu Janus Pannonius, acordat pentru
prima datã anul acesta la Pecs în Ungaria. Premul
poartã numele primului poet maghiar recunoscut, un
fel de Dosoftei la noi. Are o valoare de cinci zeci mii
de euro. Este acordat de un juriu internaþional, format
din mari poeþi ai lumii – aici aº schimba componenþa
juriului, poeþii fiind în sine mult prea subiectivi ºi chiar
pãrtinitori, cu nume remarcabile ale unor academii,
fie din Uniunea Europeanã, fie de critici literari de la
noi ºi aiurea, cunoscãtori ai fenomenului poetic
universal. Anul acesta premiul a fost acordat poetului
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american Ferlinghetti, evidenþiat dintr-o listã de mari
nume. Oricum, aºa cum am în proiect instituirea unei
mari manifestãri internaþionale, sub genericul 100 de
poeþi ai lumii la Eminescu acasã, în vederea lansãrii
unui astfel de premiu internaþional la noi – care nu
neapãrat sã reia Premiul Ovidius, care face parte din
alt proiect, din pãcate stopat, ci sã impunã un brand
de mare ecou în lumea poeticã a lumii – voi oferi încã
un model de premiu, de data aceasta internaþional,
acordat unui mare poet al lumii, deci implicit ºi unui
poet român intrat în competiþie cu marii poeþi ai lumii.
Însã fãrã un sprijin guvernamental sau sub patronajul
instituþiei prezidenþiale, fie prin ICR sau alta instituþie
abilitatã, un astfel de proiect nu poate fi pus în paginã.
Premiul astfel instituit va purta numele lui Eminescu,
fiind decernat, fireºte, la Botoºani, acasã la poetul
naþional. Sper ca lucrurile sã iasã bine ºi sã putem
lansa acest proiect la anul, în iunie, la Botoºani, ca
efect al Congresului Naþional de Poezie, singura
manifestare de acest fel din toatã Europa.

Judeþul ºi oraºul Satu Mare n-a putut impune,
n-a avut niciodata forþa culturalã sã susþinã, sã
promoveze o revistã de culturã decât prin
„importul” unor valori din alte judeþe, din capitalã. În
lucrarea pe care am publicat-o în 2000, Culturã ºi
literaturã în þinuturile Sãtmarului. Dicþionar:
1700-2000, o „monografie” de pionerat a locului, am
arãtat drumul greu al predecesorilor care au „ars”
200 de ani epuizându-se într-o luptã surdã pentru
dreptul la limbã ºi confesiune. Încercãrile au rãmas
cantonate într-un apostolat al strãdaniei pedagogice,
al „propãºirii” poporane, al misiunii de „graniþã”:
Revista catolicã – 1885-1890 (primii doi ani la Satu
Mare, apoi la Baia Mare), redactatã de pãrintele
sãtmãrean Vasile Lucaciu; Þara de Sus, 1921,
redactatã de inspectorul ºcolar Dariu Pop, venit din
Ilva Bistriþei; Icoane maramureºene, 1923-1924,
realizatã la Satu Mare de G.M. Zamfirescu, exilat
din „regat”; Afirmarea, 1930-1940, editatã de doi
profesori: Octavian Ruleanu (venit din Bistriþa) ºi
Const.Gh. Popescu... Din molozul anilor ºi a „foiþelor
de culturã” n-a mai rãmas mare lucru pânã la
încercarea unei coabitãri cu revista Tribuna (al cãrui
redactor ºef era un sãtmãrean, prozatorul Vasile
Sãlãjan), suplimentul lunar „Pagini sãtmãrene”, din
care au apãrut 8 numere, între 1985-1986.

Pe acest fond arid, de... „aºteptare” culturalã,
am fondat în 1990, revista Poesis. Nu mi-am fãcut

Poesis este cârja mea
de aur  prin pulberea
Nordului...

George Vulturescu

Poesis is my Golden Crutch in
the Northern Dust...

niciodatã iluzii: nici privind susþinerea materialã, nici a
unei redacþii, nici a unui „program” eclatant – Poesis
va dura cât un vis de poet... Nici acum, când închei
cel de-al 23-lea an de apariþie, nu existã un sediu, un
telefon, o „redacþie” stipendiatã: totul se întâmplã pe
masa mea de lucru de acasã (unde-mi „desenez”
paginile ºi coperþile fiecãrui numãr) ºi în birourile unde
am lucrat ca „funcþionar public” – Casa de culturã a
municipiului, Inspectoratul –Direcþia pentru culturã ºi
patrimoniu a judeþului Satu Mare. Restul e vis de
poet, risipã de poet... În primii 10 ani am beneficiat
de sprijinul unui program financiar SOROS. Revista
avea formatul vechii reviste „Echinox”, tirajul era între
500-700 exemplare. La vânzare erau 500 exemplare.
Dupã 2000 am trecut la un format A4, hârtie velinã
sau cartonatã, imagini color. Revista se imprimã la
Tipografia ziarului „Informaþia Zilei” patronatã de
Dumitru Pãcuraru, poet, cu care am dezvoltat
proiectul revistã-editurã-cafenea literarã. Dupã
moartea lui Alexandru Pintescu am rãmas aproape
cu Gh.Glodeanu-critic, profesor la Universitatea
bãimãreanã. Revista nu se vinde – se dãruieºte
intituþiilor de culturã, bibliotecilor, redacþiilor, autorilor
care semneazã materialele. „Programul” a rãmas
acelaºi: poetul ºi cartea de poezie. Spaþiul provinciei
(suntem, nu-i aºa, „unde se agaþã harta-n cui”), lipsa
unor instituþii superioare, cer aici, cu prisosinþã, în
primul rând, contactul cu valorile contemporane.
Am fãcut din Poesis o paginã deschisã spre poezia
contemporanã ºi am adus, prin festivalul Zilele
culturale „Poesis” (23 de ediþii) cãrþi ºi scriitori în
direct, din þarã ºi din strãinãtate, suplinind difuzarea
proastã a cãrþii în puþinele librãrii ºi a revistelor
culturale. Acesta este programul unui festival:
anihilarea amatorismului ºi a semidoctismului din
provincie prin confruntarea directã cu vârfurile culturii
contemporane. În medie aveam, la Satu Mare, câte
70-120 de scriitori cu recitaluri de poezie, prezentãri
de carte, vernisaje de expoziþii, spectacole de teatru.
Dacã mã gândesc numai la cei care azi nu mai sunt
ºi se poate imagina ºirul exemplar al celor care ne-au
onorat la Satu Mare – (festivitatea premiilor „Poesis”
s-a desfãºurat o vreme în Catedrala „Adormirea Maicii
Domnului” unde poetul Adrian Popescu modera
recitalul de poezie): Mihai Ursachi, Cezar Baltag,
ªt.Aug. Doinaº, Matei Cãlinescu, Romul Munteanu,
Grigore Vieru, Cezar Ivãnescu, Marin Mincu, Radu
G.Þeposu, Mircea Nedelciu, Laurenþiu Ulici,
Constanþa Buzea, Ioan Flora, Cristian Popescu,
Alexandru Lungu...

În plan naþional a existat o anume simpatie a
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poeþilor, îndeosebi, o îngãduinþã pentru aceastã rara
avis – „o revistã de poezie “. Selecþia colaboratorilor,
invitaþii ºi premianþii mi-au adus multe animozitãþi (mai
ales locale, în cercurile pleiadei numeroase de
amatori) ºi desigur, pierderea unor „prieteni”...
Deschiderea cãtre valorile contemporane se continuã
ºi mai concret prin „Poesis Internaþional” – o idee a
lui D.Pãcuraru de a alãtura o „aripã tânãrã” bãtrânei
doamne „Poesis” de 23 de ani (prin cooptarea unui
colectiv tânãr – red. ºef Claudiu Komartin, desigur tot
„importat” din afara judeþului nostru). Aceasta e soarta
culturalã a provinciei – ºi Satu Mare face parte din
acest „blestem” al locului marginal, de-a da mai mult
decât primeºte. Dar se poate vedea ºi un „echilibru”
prin vreme, de vase comunicante... De exemplu, fiind
vorba de Cluj, mã simt dator sã arãt aportul
sãtmãrenilor la viaþa literarã de aici: poetul ºi

traducãtorul Petre P.Nistor fondeazã la Cluj revistele
Tangenta ºi Caleidoscop (1932); Octavian ªireagu,
poet ºi el, ºi traducãtor, editeazã aici celebra antologie
din 1935, Noua liricã ardeleanã; Valentin Strava, poet
ºi traducãtor, activeazã în redacþia Societãþii de
mâine a lui Ion Clopoþel (1928-1932), iar C.S.Anderco
în redacþia revistei Symposion (1938-1939). El va
semna în ziarul „Naþiunea Românã” o rubricã celebrã
în epocã, „Picãtura de cernealã”, în care va susþine o
bunã parte a poeþilor tineri de atunci, dintre care, în
mod special pe Radu Stanca... Astfel, nu ºtiu dacã e
acesta un orgoliu sau nu, dar eu vãd revista „Poesis”
în aceastã continuitate de vase comunicante, de
nevoie a culturii pânã în ultima localitate de pe graniþa
de Nord-Vest... Prin pulberea acestui Nord (mã
gândesc la zeloasa „lucrare”a invidiei locale), Poesis
e cârja mea de aur...
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Triptic UndergroundTriptic UndergroundTriptic UndergroundTriptic UndergroundTriptic Underground
Revista Steaua are mare bucurie sã vã prezinte în continuare trei dintre cele mai interesante
voci poetice ale underground-ului virtual românesc: Cãtãlin Furtunã, Florin Mãduþa ºi Ioan
Biroaº. Ca trei entitãþi extrem de speciale, care necesitã microclimate niºate, cei trei s-au
limitat la a publica în circuit “semi-închis” doar pe câteva site-uri de literaturã, în special pe
legendarul (de acum) ºi controversatul clubliterar.com (primii doi)ºi în revista Familia (ultimul).
În aºteptarea cãrþilor de debut ale celor trei vã oferim o selecþie convingãtoare acum. V.M.M.

Cãtãlin Furtunã

cãtãlin

am fost la concert
m-au vãzut singur
au pus þinta pe mine
m-au distrus imediat
mi-au legat strîns la mînã
o panglicã neagrã
mi-au rupt biletul în douã
am explodat m-am fãcut bucãþi
muzica s-a distorsionat

revolooteeon

eu am aºteptat
am aºteptat 26 ani
am aºteptat ca un automat
ca o tipografie
ca un generator îngropat
sub foiºorul liceului
am multiplicat
fiecare zi a fost un manifest
fiecare zi a contat
ºi acum
(26 ani am aºteptat)
nu ºtiu
poate ar trebui sã mai aºtept douã zile
sã arunc manifestele astea
ziua ele sã fluture în mulþime
noaptea sã tremure
sã alunece hîrºîind pe asfalt
sã aºtept încã 48 ore
nu cred cã mai sînt în stare
nu mã simt în stare
anii trec
e ok ok
orele hîrºîie

metrorex

cînd îmi vine sã plîng ca la 25 ani
n-am ce face cu bunãvoinþa prietenilor
nu mã ajutã
o dau la o parte
împing femei ºi bãtrîni
copii ºi bãrbaþi
pun efectiv mîinile pe necunoscuþi
ºi-i împing

ei alunecã în direcþia aia
ca niºte cãrucioare de supermarket
cu spiþele albe ºi calde
alunecã spre gurile de metrou ºi zîmbesc

uneori merg atît de departe
îmi lipesc palmele de coastele cîinilor
de parcã aº vrea sã-i vindec de fricã
pun mîinile pe ei ºi-i împing
îi dau la o parte
ei se rãstoarnã ºi latrã
maºinile claxoneazã
cîinii rãsturnaþi latrã
se alungesc
alunecã sub roþi
îmi zîmbesc
eu stau nemiºcat cînd mã muºcã
turbez

red bull burn

las geamul în jos
fac cu mîna
de ce mã dor toate
noaptea trag tare de fiare
fac exerciþii ca sã-mi treacã durerea
febra îmi subþiazã muºchii
îmi albeºte pielea
mã feminizeazã
vecina mã ameninþã cu sms-uri
“mã duc la poliþie”
seara cînd mã întorc de la job
las uºa descuiatã
red bull fãrã zahãr sau burn lîngã pat
bãieþii în negru sã-ºi pãstreze
toatã energia pentru mine
bãieþii în negru sã-ºi facã de cap

zoo

senzorul de la intrare
sucursala nr 20 raiffeisen
dispozitiv în aºteptare
uºile au culisat
am demontat senzorul
ºi sistemul care controla uºile
doi indivizi extenuaþi
depanatori în salopete
am dezosat sucursala
doi fiecare cu povestea lui
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dupã cîteva ore de somn
am dus totul la zoo
razele s-au strecurat printre gratii
dimineaþa a coborît pe alei
vizitatorii au împînzit grãdina
senzorul a detectat gratiile au culisat
leii au ieºit din cuºti
vizitatorii s-au rãspîndit au urlat
senzorul a detectat gratiile au culisat
leii au
sfîºiat
gratiile au culisat
senzorul a detectat
dimineaþa s-a ridicat
gratiile au culisat

sweet ferrero’s empire

nu vreau sã fiu iubit
pentru ce am în cap
nu vreau
ce am în cap
o sã disparã brusc într-o zi
vreau sã fiu iubit
pentru corpul meu
în trei sute de ani el
tot în sprint va traversa
deºertul radioactiv
corpul meu ferm
n-o sã se opreascã
pentru nimic în lume
n-o sã se rãceascã
muºchii mei calzi
sigur îl vor ocroti
pe fiecare rezervor de petrol
el mã va urca
sus
deasupra lichidului negru
de fiecare datã
imaginea mi-o voi perfecþiona
pãr pieptãnat cu cãrare
cer auriu nori strãlucitori
figura unduitoare
asta vrea
respect obsesiv
asta vrea
respect
respect pentru corp

Florin Mãduþa

aport

ca o gheatã spartã cu limba de aur,
mã-ntorc din drum ºi vã spun:
tic tac!
it’s a great time for you & me
to wake up...

pentru felinarele

ca niºte trandafiri sparþi,
ºi pentru evenimentul lor roºu,
pentru ºireturile abandonate
în pliscurile vrãbiilor,
dau din degetul mare de la picior,
în semn cã no way...

ce urmeazã sã se întîmple?
o minge de tenis,
cu autograful lui eminescu & ianuº pe ea,
o sã-ºi micºoreze salturile
pînã sub vîrful piciorului meu.
un scurt balans din genunchi
ºi cu ºpiþul am s-o trimit în tufiºuri,
printre brazi,
printre urzici,
în eternitate:

omul care face zgomot

am chibrite, sînt omul care face zgomot,
cînd totul va fi îngheþat,
clopoþelul beþelor din cutiuþa mea
o sã-þi ridice fruntea, îþi va lumina ochii,
o sã te bucure.
cînd am sã te îmbrãþiºez ai sã-þi auzi oasele
ca pe vreascuri cînd se aprinde focul,
vei arde în iad, îþi vor urla în ureche,
ai sã-i crezi?

hey, man, fã-mi loc în creierul tãu

hei, omule, te ºtiu...
trei seri vom bea împreunã
ºi-ai sã mã iubeºti fiindc-am bãut împreunã,
fiindc-am aruncat în aer
buchete de flori la un meci cu rapid.
dacã-mi plac lucrurile frumoase, crezi cã-s frumos,
dacã discutãm ºi zic adevãrul, crezi cã-s plin de
curaj.
citindu-mi nerãbdarea, crezi cã te iubesc
cu o inimã care nu se va schimba
ºi nu va minþi niciodatã.
dar gîndeºte-te aºa:
un om urît depãnînd lucruri frumoase,
încet ºi pe ascuns,
departe de vorbãria primejdioasã a mulþimii...
dragostea ta arde
ºi vede-n mine un tip fãrã greºealã.
ai vrea unul altuia sã ne luãm viaþa,
trãind pe placul celuilalt.
dar ce sã fac cu fidelitatea ta?
ce-mi pasã de angajamentele tale?
din partea mea, poþi trãi crezînd ºi-n rahat...
mai bine umblã umil ºi deloc dornic sã afli
ce lucruri ai fi în stare sã faci
din dragoste de viaþã.
eu am nevoie de mirosul corpului tãu,
de felul în care ºtii sã-mi alungi neliniºtea,
nu altfel ca vîntul care alungã pe cîmp ciulinii,
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într-o zi de toamnã, fãrã umbre sau strãluciri.
eu am nevoie de vocea ta monotonã
descoperind despre oameni
lucruri la care nu m-am gîndit.
am nevoie sã stãm întînºi pe pat
sub cerul liber care se însereazã,
ºi lenjeria sã se tot întindã în lume
în tonuri de gri.

începutul altei zile de basm

ne-am aºezat rogojina
nu departe de calea feratã
mã uit la ceas ºi privesc disperat prin mulþimea
antrenantã ca rubrica zece (uz casnic
gospodãresc)
din piaþa aradului.
din garã se aude un tren plictisitor
(ceva personal pentru navetiºti
nici mãcar sãgeata albastrã
care te duce cu gîndul
la vamã
la algele fosforescente de-acolo)
foia cristinel îmi enumãrã
ãlã care a trecut pe lîngã noi e director la bcr
o vezi pe aia ºefã la raiffeisen leasing
pe ãlã pe aia cu unul cu doi
dacã e o zi bunã chiar cu trei
îºi face semne discrete peste ºapte pãturi
ºi peste nu ºtiu cîte buci întinse la soare
ceea ce-l face sã se simtã bine
poate chiar puþin important
ce zici de bestiuþa aia ce þîþoance are
zic pe dracu ce sã zic nimic
ºi mã uit pentru a miliardisima oarã la ceas
ºi atunci apari în cele din urmã tu tu
ºi nici una nici douã dispare pacapul
ºi dã-i ºi-l cautã pehlivanul
pe sub pielea de paie
în bãltuþa roºie de bumbac
dar eu þi-l gãsesec ºi cînd þi-l aduc îþi ºoptesc
de-acu’ dac-avem puþin noroc
o sã treacã prin apropiere ceva interesant
o molocomotivã
tu-mi zîmbeºti ºi-mi spui florin vii sã mergem la
înoatã?
vii? vii? vii? vii? vii? vii?
fireºte cã vin

socrate ºi lotrul

sã-l ucizi pe socrate în ziua
în care se întoarce corabia
care a dus orfrande la delos
e ca ºi cum ai fura un grãunte de sare
din marea sargaselor,
ca ºi cum ai fura un dinte de aur dintr-un munte de
aur
drahmele prietenilor
drahmele care l-ar putea scoate din închisoare

el le înlãturã cu dosul palmei de pe masã
ºi încearcã sã scrie pe masã peanuri
pentru a vedea înainte de a pleca din viaþã
dacã nu cumva menirea lui a fost asta
de a scrie
în ciuda proºtilor profesori care întind elevilor o
capcanã
întrebîndu-i ce a scris socrate,
ca ºi cum socrate nu ar fi scris nimic
dar socrate a scris
a scris , înainte de moarte, peanuri,
dînd la o parte drahmele prietenilor,
ºi anume
peanuri proaste,
drept pentru care nici nu ni s-au transmis,
dar care i-au scos pe prietenii lui din închisoare
într-o lume infinit spiritualã
în care sã-l ucizi pe socrate
nu înseamnã nimic.
e ca ºi cum ai fura un grãunte de sare
din marea sargaselor
fiindcã profitînd de cinstea lui care-l împiedicã sã
fugã,
de o infimã parte din umanitatea lui,
nu profiþi de fapt de nimic
ºi fapta ta e insignifiantã.
însã atunci cînd îi ceri unui cerºetor
sã-ºi cumpere de banii pe care i-i dai
pîine ºi nu bãuturã
e ca ºi cum ai fura marea sargaselor
din marea sargaselor,
fiindcã în el dorinþa de a bea,
viciul acesta mãrunt ºi nu virtutea
e ultimul fapt profund uman.
iar cînd într-o vilã din cartierul primãverii
ucizi pe unul atîrnat de-o þeavã de gaz
ºi îl ucizi din pricinã cã þi-e fricã
ori, mai rãu, pentru cã þi-e fricã
atunci nici nu se mai poate spune ce faci
iar mirosul de sare al mãrii
nu se mai simte nici de departe
ºi nici de aproape.

singur cu ela

iatã îndemînarea pe care mi-o doream
sã fac animale ºi lucruri din hîrtie
ºi iatã îndemînarea pe care-o am
s-o înalþ deasupra capului
s-o arunc în apã
s-o prind de-un picior
ºi s-o car cu capul în jos
ºtiu sã fac din ea un avion
care mã-nconjoarã în vrie
ºi rîde
în 10 ani n-o sã-ºi mai bage deloc
degetul muezin în gurã
în 20 n-o s-o mai pot þine
pe umeri
într-o noapte a înspãimîntat-o
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un bocanc spînzurat de o creangã
se teme de viermi ºi cîteodatã de maicã-sa
dar de corpul meu care o aruncã
nu i-e fricã niciodatã

comparatã cu trupuleþul ei
forþa mea ar putea fi absurdã
ca o alunecare de pietre
peste niºte alpiniºti
dar cînd ieºim în stradã
printre oameni ºi maºini
mînuþa ei îmi cautã palma
cu o siguranþã desãvîrºitã
ºi sã mor dacã n-are dreptate
fiindcã la urma urmei
e ceva în mine care face din absurd
o ipotezã ridicolã
ce n-o sã se întîmple
nici peste 20 de ani
cînd n-o s-o mai pot þine pe umeri
ºi n-o sã-ºi mai bage deloc
degetul muezin în gurã

închid ochii ºi tot ce vãd
e degetul muezin al elei
niciodatã n-am putut face
dintr-un ghem de hîrtie
mãcar o ºalupã
ºi iatã îndemînarea
pe care mi-o doresc
o am cu ea:

ºi care într-o noapte s-a temut
de un bocanc spînzurat într-un copac
în general se teme de viermi
dar nu se teme de corpul meu
pe care nimic de ordin fizic
nu-l împiedicã sã-i
obeseia ei de a scutura
þigãrile lãsate în scrumierã
te lasã sã vezi în ea o micã negustoare
dacã ar ºtii sã se exprime ar zice
ei bine ºtiu cã n-am voie sã fumez
dar sã scuturi o þigarã nu înseamnã cã fumezi, nu?
îi bag mîna dreaptã între picioare
ºi o sprijin cu pieptul de mîna stîngã
acum eºti un avion ela
acum tu zbori ela

poem cu vasile leac

am citit fenomenologia spiritului ºi în cãutarea
timpului pierdut
cu toate cã profesoara de literaturã comparatã din
anul I
nu m-a crezut
am 35 de ani  am cîºtigat 20.000.000 luna trecutã
stau sub felinar ºi mã plouã
prima þigarã am fumat-o ca un bãrbat adevãrat
care aºteaptã un sfert de orã ºi pleacã

a zecea am fumat-o gîndindu-mã la vasile
cum bãtea el dupã semnal munþii din bistriþa
cu pãrul vîlvoi cu limba de-un cot ºi ochii scoºi din
orbite
cãrînd în spate televizorul
ca sã-l vadã mona
pe boby
din dallas
dupã cinci ore în miezul nopþii sînt frînt acasã
ºi mã gîndesc tot la vasile cum îl întreba tatã-sãu
unde te duci cu lemnul ãla pe umãr iar el rãspundea
nu e lemn tatã e chitarã electricã
vopseaua cu care pictase corzile pe ea
se dusese într-un loc de cît zdrãngãnise
pe la chefurile din sat
cam ca litererele de pe tastatura cu care scriu eu
acuma

azi cînd pentru prietenii mei

azi, cînd pentru prietenii mei
istoria literaturii strãluceºte ca un rai
în care, dacã reuºesc sã intre,
le vor fi iertate pãcatele
ºi suferinþele vor înceta,
apãs cu degete murdare pe taste
linia subþire neagrã
dintre viaþã ºi moarte:

femeile în ale cãror istorii
am vrut sã rãmîn un trecut important –
ºi am fost cuvinte puþine,
întretãiat spuse la uºã,
ºi femeia care a încarnat faraonul de mãcriº al
egiptului meu,
aceea al cãrei miros, ºi azi, descompune totul

(ar fi important sã le scriu mãcar o scrisoare,
prin intermediul cãreia mîna
care face lucrurile sã se întîmple
sã le vorbeascã despre surioara ei vitregã,
cea care, neîndemînaticã pînã aproape de moarte,
îºi va dori mereu sã fie iubitã)

, sunetul locomotivelor, înãlþîndu-se
în sala de curs unde-i învãþam pe ceilalþi,
îndepãrteazã lumea de mine,
lumea împachetatã în sacoºe, în genþi, în valize,
sau pur ºi simplu lumea cu mîinile în buzunar

, ºi elevii pleacã ºi ei de lîngã mine,
ºi bãrbatul care a plecat altfel,
s-a întins pe spate ºi a plecat pe umerii altor
bãrbaþi,
ºi-a încruciºat mîinile ºi a îndepãrtat
lumea de mine

. uneori mi se pare cã o singurã miºcare sã mai fac,
una singurã, ºi s-ar destrãma... atunci mã
îmbrãþiºez
cu mînile ca niºte pãrinþi ºi tac peste þesãtura
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Ioan Biroaº

POLEN

Scriu în vis poeme imposibile ºi locuiesc
pe acoperiºuri duhnind ca o grãdinã zoologicã
ca arca lui noe
fac drumuri lungi în oraºul pe cale de dispariþie
þigãnci din cele mai colorate rîd pe scãrile
tramvaielor
iubitei îi vãd mereu doar spatele
ascunzîndu-se în încãperi fãrã uºã
polenul de pe umerii ei se vinde
la colþ de stradã ca narcotic

DIMINEAÞÃ

E o bãnuialã a întunericului din mugure
abia presimþitã în urma ta clãdirea de ardere
o casã usher ieºitã din minþi
în ceastãlaltã parte a lumii

un om urcã dîmbul purtînd în mîini feºtile
cu care aprinde migdalii

POEMUL LUI OLODAR

Poemul lui olodar nu s-a lãsat prins
pînã în ziua în care cãzut lîngã peretele pasajului
asculta cum trec deasupra tramvaiele
cu zîmbetul zdrenþuit ultimul sãu gînd
a fost cã nu vor opri niciodatã nici mãcar
pentru femeia de lîngã el ai cãrei ochi plini de cioburi
erau fardaþi discret cu verde de paris

NUME DE FEMEIE

Vãd de pe pod încep sã cadã meteoriþii
cerul se schimbã iar bombele ascund deja în ele
cadavre
n-am unde sã fug îngenunchez mã ghemuiesc
dîrdîi
sper cã nevãzut cineva strigînd un nume de femeie
va cere iertare ºi pentru mine
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„Omul este un animal povestitor,
singura creaturã de pe planetã care-
ºi spune poveºti ca sã înþeleagã ce
fel de fãpturã este. Povestea era
dreptul sãu dobândit prin naºtere ºi
nimeni nu i-l putea lua.” (Rushdie,
Memorii, Polirom, 2012)

Salman Rushdie este unul
dintre scriitorii contemporani a
cãrui viaþã se aproprie foarte mult
de scenariile cele mai complicate
ale filmelor hollywoodiene. Dreptul
de a spune poveºti nu i-a fost luat,
dar i-a fost suspendat sau invalidat
temporar de reacþia extremiºtilor
religioºi. Odatã cu fatwa,
condamnarea la moarte pentru
calomnii aduse islamismului din
anul 1989, fiecare acþiune a sa a
stat sub puterea cuvintelor „a avea
voie” (a avea voie sã-ºi viziteze
prietenii, sã ajungã la puþinele
apariþii publice ca ultim sosit, a
avea voie sã-ºi exprime public
opiniile). În urma acestor
evenimente, a apãrut Joseph
Anton, identitatea provizorie pe
care scriitorul ºi-a luat-o în cei
nouã ani cât a stat ascuns, una
împrumuratã de la alþi doi scriitori:
Joseph vine de la numele
scriitorului Joseph Conrad, iar
Anton de la scriitorul rus Anton
Pavlovici Cehov.

Dupã mulþi ani de tãcere,
Rushdie vorbeºte (la persoana a
treia) despre viaþa lui din acea
perioadã. În recenta carte  de
Memorii publicate la editura Polirom
sunt foarte multe detalii din
laboratorul intern al scriiturii sale
sau detalii legate de procesul
editorial complicat prin care fiecare
roman a trebuit sã treacã, într-o
perioadã în care manuscrisele lui
Salman Rushdie nu mai erau doar
citite, ci mai degrabã verificate. Tot
în Memorii, fiecare cititor gãseºte
o listã consistentã de nume, fie
aceºtia scriitori sau oameni
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Salman Rushdie Caught in the Acceler-
ated History of Literature
Lavinia Rogojinã

Salman Rushdie în istoria
accelerata a literaturii

)

implicaþi în procesul editorial, critici,
persoane publice, oameni politici.
Rushdie s-a întâlnit cu Thomas
Pynchon, Ian McEwan, Angela

Carter,  Susan Sontag, Harold
Pinter, Martin Amis, Günter Grass,
Václav Havel ºi foarte mulþi alþii.
Fiecare întâlnire este povestitã
atent, iar detaliile pe care Rushdie
le pãstreazã sunt impresionante ºi
se datoreazã în mare parte
jurnalului pe care scriitorul l-a þinut
în perioada respectivã. Toate
întâlnirile, cât ºi alegerile din viaþa
personalã se acumuleazã într-un
portret al omului Rushdie, care nu
este neapãrat unul ideal. El nu vrea
în niciun caz sã fie personajul
pozitiv în povestea vieþii sale. Este,
pe rând, arogant, laº, tranºant cu
ceilalþi, cald cu prietenii apropiaþi
care l-au ajutat uneori mai mult
decât au putut-o face Serviciile
Secrete Britanice.

Memoriile sunt scrise într-un stil
aproape romanesc, dar cu
certitudinea verosimilitãþii realitãþii,
într-un scenariu în care, spre

exemplu, protecþia idealã a
serviciilor secrete înseamnã sã nu
se întâmple nimic, sã nu fie
necesarã nicio intervenþie.
Rushdie a scris în timpul fatwei
scrisori imaginare cãtre oameni
politici, ziare sau chiar cãtre
Dumnezeu ºi a þinut sã aminteascã
ºi evenimentele nefericite cauzate
de extremismul religios: mulþi
oameni au murit în urma
atentatelor, alþii au fost rãniþi,
anumite librãrii au fost aruncate în
aer, iar sediile editurilor care
publicaserã Versetele satanice
(Polirom, 2007) erau pãzite la
vremea respectivã la fel ca acelea
ale ambasadelor.

Însã povestea memoriilor
publicate la vârsta de 65 de ani
începe cu cea a tânãrului timid care
nu îºi gãseºte imediat locul în
Anglia, care devine un copywriter
de succes pânã când îºi publicã
cel de-al doilea roman, Copiii din
miez de noapte (Polirom, 2007) în
1983, cu care câºtigã The Man
Booker Prize. În acest moment
începe cariera de scriitor full time
a lui Salman Rushdie. Romanul
este premiat pentru valoarea lui
literarã, stârnind numeroase reacþii
pozitive. ªase ani mai târziu, un alt
roman scris de Salman Rushdie,
Versetele satanice avea sã fie
interzis în mai multe þãri din lumea
orientalã. Valoarea literarã a
acestui volum nu a intrat în discuþie
decât dupã foarte mulþi ani.

Fatwa. Lumea nu este mai
tolerantã

Forþarea interpretãrii în lipsa
unui pact ficþional adecvat a redus
romanul Versetele satanice la 10%
din potenþialul creativ ºi literar pe
care îl are. În acest context
interpretativ, lumea nu se
deschide, nici nu e mai tolerantã.
La sfârºitul secolului XX, începutul
secolului XXI, oamenii mor încã în
numele marilor religii formatoare
sau sunt acuzaþi ºi condamnaþi la
moarte. Era 14 februarie 1989,
ziua când viaþa lui Rushdie avea
sã se schimbe pentru totdeauna.
Într-un sat global, literatura îºi
pierdea, încã o datã, terenul sigur
al libertãþii de exprimare.
Majoritatea scriitorilor ºi a
oamenilor de culturã au reacþionat
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imediat. Iar sprijinul lor a fost
constant de-a lungul anilor, nu doar
circumstanþial.

Lucrul pe care Rushdie îl
susþinea dintotdeauna, anume
legãtura implicitã a literaturii cu
istoria contemporanã, cu zona
socialã sau chiar politicã, anulase
premisa iniþialã a romanului, care
nu mai era perceput ºi tratat doar
în zona certã a literaturii de ficþiune.

Stil ºi arhitecturi narative.
Inepuizabila realitate indianã

Romanele lui Rushdie ajung de
multe ori într-o zonã a realismului
magic, dar sunt de fiecare datã
înºurubate într-o realitate socio-
istoricã, fie ºi una complementarã
sau imaginarã. Ce mai existã în
proza lui Rushdie este o predilec-
þie pentru digresiunile narative,
vizibile în Pãmântul de sub tãlpile
ei (Polirom, 2008), în care se simte
pierderea unitãþii. În acest ro-
man, scriitorul forþeazã reþeta
multiuniversurilor narative care
se prãbuºesc unele în celelalte,
într-o lume ficþionalã bulversantã.
Cititorul urmãreºte povestea de
dragoste dintre Vina ºi Ormus,
într-o rescriere contemporanã a
mitului orfic, bazatã pe istoria
recentã a muzicii rock, a mitologiei
indiene ºi a culturii europene.

Lectura romanelor lui Rushdie
trebuie sã se adapteze de multe
ori stilului detectivistic, în care
legarea firelor narative multiple e
dificilã. Deºi ritmul romanelor sale
este unul galopant, în care
naraþiunea imitã viaþa excesivã a
metropolelor indiene, existã
deseori o turnurã la nivelul frazei
înspre o zonã familiarã oricãrui
cititor. Aceste pauze de respiraþie
salveazã de multe ori istoriile
narative secundare în stilul 1001
de nopþi, a cãror arborescenþã se
dezvoltã la nesfârºit. Este ºi cazul
Copiilor din miez de noapte, a cãror
poveste este situatã într-un cadru
aproape fantastic: unul dintre copii
îºi poate schimba forma, altul
poate provoca rãni fizice doar prin
cuvintele pe care le rosteºte,
naratorul poate cãlãtori în timp (de
aici, multiplicarea planurilor
temporale ale naraþiunii), un altul
mãnâncã metal. Cu toate acestea,
istoria fantasticã este dublatã de o

zonã a firescului. Toþi aceºti copii
ieºiþi din comun, atunci când se
ceartã sunt doar o adunãturã de
copii, care poate fi gãsitã pe orice
stradã, oriunde în lume. În acest
punct, pactul ficþional cu un cititor
epuizat, poate, de firele narative pe
care Rushdie le dezvoltã continuu,
îºi gãseºte un punct de echilibru
ºi implicit un loc provizoriu de
apartenenþã într-un univers
ficþional distant sau într-un teritoriu
ficþional exotic.

O altã constanþã a romanelor lui
Rushie este manifestarea sinelui
eterogen, supus unor miºcãri
tensionale: înþelegerea originilor,
adaptarea exilatului într-un mediu
strãin, cãutarea interioarã pe care
fiecare individ este dator sã o facã
într-un univers al imixtiunilor din
afarã. Cadrul narativ este construit
undeva la întâlnirea dintre cultura
ºi civilizaþia orientalã cu cea
occidentalã. Aici, irealul forþeazã tot
mai mult graniþa realitãþii, unde
muzica sau filmele creeazã
universuri infinite – magia
Occidentului. Graniþa dintre
realitate ºi fantastic/ irealitate nu
este însã una definitivã. Spre
exemplu, magia Orientului este o
realitate pe care Occidentul o
catalogheazã în bloc ca fantasticã,
imposibilã sau exoticã. Cu toate
acestea, acolo este doar un alt
nivel al realitãþii, în care
supranaturalul este acceptat ca
posibil.

Veºti din Lumea Nouã

În ultimii ani, Rushdie trãieºte
în Statele Unite ale Americii.

Scriitorul cosmopolit poate fi gãsit
ºi pe Facebook unde a avut, din
nou, o disputã identitarã legatã de
folosirea numelui real. A câºtigat-o.
Îl gãsiþi, de asemenea, pe Twitter.
E un mare povestitor, unul dintre
cei mai spectaculoºi scriitori
contemporani, dar ºi unul dintre
scriitorii care îþi lasã senzaþia cã
foloseºte de fiecare datã acelaºi
plan compoziþional. Ceva se rupe
la un moment dat în timpul lecturii,
multiuniversurile narative se
prãbuºesc, stilul Rushdie devine
mai important decât povestea în
sine, totul aminteºte de autor ºi
prea puþin de personaje sau
universuri narative. Poate cã e
vorba doar de obosealã ºi de
inepuizabila realitate ficþionalã, de
poveºtile monstruoase pe care
Rushdie le dezvoltã, în care vrea
sã includã TOT. Sau poate cã
vinovate sunt senzaþiile puternice
de déjà lu ºi déjà vu care au dus,
în ceea ce mã priveºte, la
abandonarea romanelor Furie
(Polirom, 2012) sau Seducãtoarea
din Florenþa (Polirom, 2009).
Rãmân cele duse pânã la capãt,
aproape cu fascinaþie: oraºul trist,
atât de trist încât aproape îºi uitase
numele din Harun ºi marea de
poveºti (Polirom, 2008), vertijul
identitar ºi echilibrul pierdut între
bine ºi rãu din Versetele satanice,
ruºinea invizibilã depozitatã în
fiecare individ din Ruºinea
(Polirom, 2008) ºi una dintre cele
mai complexe naraþiuni despre
subcontinentul indian, cea a lui
Saleem Sinai, din Copiii din miez
de noapte.
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Nu ne dãm seama în acest
moment dacã ºi unde cineva l-a
asemuit pe Emil Cioran al nostru
cu Cassandra, strãvechiul perso-
naj mitologic, însã lectura unei cãrþi
precum Despre Franþa (Editura
Humanitas, 2011), ineditã pînã de
curînd, ni se pare cã i-ar sugera
oricui o asemenea apropiere,
legitimînd-o mai mult decît oricare
alta, dupã Schimbarea la faþã a
României, nu mai puþin semni-
ficativã ºi ea, din acelaºi punct
de vedere. Cãci, pe urmele lui
Spengler, dar nu numai, com-
patriotul nostru e literalmente
obsedat de ideea decadenþei.
Franþa înseamnã pentru el una
dintre acele mari culturi ajunse la
termenul final ºi trãind senti-
mentul insurmontabil al unei defi-
nitive epuizãri: „Este þara cea mai
împlinitã care a dat tot ce putea
da, care n-a pierdut niciodatã
cãruþa, care a avut un Ev Mediu, o
Renaºtere, o Revoluþie ºi un im-
perialism. ªi o decadenþã. E þara
care ºi-a fãcut datoria. E þara îm-
plinirii” (pp. 23-24), dar ºi a multor
alte nuanþate însuºiri, care o
definesc în exclusivitate: bunul
gust, o anume neseriozitate,
eleganþa, mediocritatea ca rafina-
ment, sociabilitatea ºi nevoia
conversaþiei etc. „Ce a iubit
Franþa? Stiluri, plãcerile inteligen-
þei, salonul, raþiunea, micile per-
fecþiuni. Ceea ce înseamnã: Ex-
presia înaintea Naturii. Sîntem în
faþa unei culturi a formei care
acoperã forþele elementare ºi care
peste orice izbucnire pasionalã
întinde poleiala gînditã a rafi-
namentului” (p. 23). Dar ea pre-
þuieºte claritatea, e lipsitã de
iraþional, de deschidere faþã de
tragic ºi de sublim. Franþa ilus-
treazã o „culturã perfectã” (p. 33)
ºi o „civilizaþie fericitã” (p. 34), însã
ea nu mai e „legea Europei” (ibid.),
ca în secolul XVIII, mulþumindu-se
sã exercite doar unele influenþe.
Franþa a intrat în epoca decadenþei,
iar aceasta „nu e altceva decît
neputinþa de a mai crea în cercul

The Fascination for Cassandra
Florin Mihãilescu

de valori care te definesc” (ibid.).
„Sterilitatea perfecþiunii” (p. 36) a
devenit viciul ei, aºa cum se
remarcã cel mai vãdit în scris: „Nici
o culturã n-a fost mai preocupatã
de problema stilului ºi în nici una
nu s-a scris mai frumos ºi mai fãrã
cusur” (ibid.). Forma prevaleazã
asupra ideii. ªi tot ea o conservã.

A fi fost extrem de prezentã în
lume, Franþa o plãteºte în cele din
urmã prin decadenþã, care la marile
naþiuni e o „pedeapsã nobilã” (p.
39). Cultura a devitalizat-o, i-a sleit
instinctele: „Creaþia duce la moar-
te, salveazã formele obiective ale
spiritului ºi ucide puterile vitale ale
sufletului. Sub culturã zace ca-
davrul omului. Vidul francezilor de
astãzi, atît înseamnã” (pp. 50-51).
În perioadele de ascensiune ºi
grandoare, popoarele îºi fãuresc
mituri din conceptele lor. Deca-
denþa reprezintã o evoluþie inversã:
„retransformarea miturilor în
concepte” (p. 53). Dacã Franþa a
avut un rol capital în istorie, este
pentru cã ºi-a însufleþit ideile. Dar
acum totul e trecut, pentru cã „o
naþiune nu poate fi indefinit ge-
neratoare de crezuri, de ideologii,
de forme de stat ºi de viaþã
interioarã. Odatã se poticneºte.
Fîntînile spiritului seacã ºi ea se
trezeºte în faþa golului ei, încru-
ciºîndu-ºi braþele speriatã de viitor”
(p. 47). Franþa strãbate în prezent
epoca ei fatalã de alexandrinism,
care e ºi una de mãreþie, dar ºi una
de epuizare. „Alexandrinismul
poate fi considerat ca o formã
reuºitã de culturã atunci cînd
reprezintã o plinãtate a des-
creºterii.” Se menþine atunci o
influenþã încã fertilã ºi o anume
nobleþe spiritualã, încît o astfel de
epocã „poate chiar constitui din
calitatea particularã a pantelor sale
o mare epocã” (p. 81). E ultima
strãlucire a tuturor culturilor im-
portante.

S-ar înþelege cã e ºi cazul
Franþei, deºi în multitudinea
exorbitantã a caracterizãrilor,
corelaþiilor ºi nuanþelor de o

infinitezimalã subtilitate analiticã,
se amestecã atît de numeroase
consideraþii surpinzãtoare, para-
doxale ºi chiar contradictorii, încît
– în mai toate chestiunile puse în
discuþie – se pot culege argumente
ºi pro, ºi contra, totul însã la nivelul
detaliilor, fãrã a anula imaginea de
ansamblu a decadenþei. Spiritul
dialectic al lui Cioran funcþioneazã
îndeobºte în aºa manierã încît lasã
deschise cele mai diverse piste de
interpretare, ele însele la fel de
paradoxale ºi contradictorii. Franþei
bunãoarã i se constatã la un
moment dat superficialitatea,
pentru cã ar fi cultivat aparenþele,
dar – adaugã imediat imprevizibilul
autor – „le-a cultivat adînc” (p. 83).
Nici cã se poate prilej mai generos
pentru o micã speculaþie her-
meneuticã. Însã un alt paradox
deopotrivã interesant ºi simpatic
priveºte atitudinea strãinilor imi-
granþi faþã de Franþa, o situaþie în
care Cioran este el însuºi direct
implicat. Franþa le inspirã mîndria
apartenenþei nu numai cetãþenilor
ei autohtoni, dar ºi celor pe care i-a
adoptat. Aceºtia din urmã ajung a
o îndrãgi chiar mai mult decît cei
dintîi. Ei devin veritabili „patrioþi
francezi”, care-ºi iubesc þara „cu
patimã mai mare decît fiii ei” (p.
97), ceea ce a fãcut cã „ceva a
trecut în noi, ceva ce ne-a ucis
pruncia duhului”. Destinul strãinilor
naturalizaþi s-a unit cu destinul
Franþei ºi deci inclusiv cu agonia
istoricã a civilizaþiei sale de mare
putere. Astfel cã „oriîncontro ne-ar
îndrepta paºii, pe orice plaiuri ºi
cãrãri, Franþa nu va mai fi singurã,
ci vom ispãºi împreunã gustul
nãstruºnic al vremelniciei” (p. 98).

Nu e greu de recunoscut aici
punctul nevralgic al dramei
personale a lui Cioran însuºi, care
ºi-a pãrãsit limba maternã, de
atîtea ori lãudatã pentru
frumuseþea ei, în beneficiul unui
idiom încãrcat de valorile seculare
ale unei mari culturi. Miracolul a fost
cã acest român de formaþie
predominant germanã s-a afirmat
în ultimã instanþã ºi a fost omologat
chiar de francezi drept unul dintre
cei mai strãluciþi maeºtri ai limbii
lor literare în marea tradiþie a
moraliºtilor clasici din secolele
XVII-XVIII. Trecerea lui de o limbã
la alta ºi în fond de la o lume la alta

Fascinatia Casandrei,
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nu s-a fãcut fãrã un ºoc, dacã nu
dureros, cel puþin dramatic: „Venit
din plaiuri primitive, din sub-lumea
Valahiei, cu pesimisul tinereþii,
într-o civilizaþie rãscoaptã, ce izvor
de fioruri în atît contrast! Fãrã nici
un trecut într-un trecut imens; cu
spaima originarã în oboseala finalã;
cu tumult ºi dor vag într-o þarã
scîrbitã de suflet. De la stînã la
salon, din cioban spre Alcibiade!
Ce salt peste istorie ºi ce mîndrie
primejdioasã!” (p. 72). Dacã Cioran
n-a fost nici oier acasã ºi nici arbiter
elegantiarum la Paris, în schimb
vocaþia lui de Casandrã se vede
cu ochiul liber. Viziunea sa exis-
tenþialã e marcatã indelebil de
pesimism ºi mizantropie, de
cinism, de scepticism ºi de cata-
strofism istoric, totul valorificat în
lumina unei subiectivitãþi exa-
cerbate, a cãrei forþã creatoare s-a
impus din interior unei gîndiri de o
extraordinarã capacitate ima-
ginativã. Dacã, sub raportul prin-
cipiilor de filosofie a culturii ºi a
istoriei, gînditorul român se înscrie
în siajul lui Spengler, sub acela
stilistic, el se înrudeºte vizibil cu
Nietzsche. Este altfel-spus un soi
de filosof care se exprimã frumos.
Cum însã el respinge filosofia ca
profesie, sau în orice caz ca
preferinþã personalã, nu avem cum
sã-l numim altfel decît gînditor,
apelativ cu care mai toatã lumea
este de acord, ori eseist care
vorbeºte prin aforisme ºi me-
diteazã asupra stãrilor interioare,
iar nu asupra unor probleme mai
mult sau mai puþin obiective. In-
troducînd imaginaþia ºi expre-
sivitatea artisticã în discursul
intelectual, el profitã, pe lîngã
originalitatea ideilor, ºi de aceea a
expresiei. Ceea ce explicã apre-
cierea superlaivã a cititorilor lui,
care uitã sau pun în parantezã
caracterul prãpãstios ºi rãu
prevestitor al viziunii lui de
Casandrã a lumii moderne. Gustul
lecturii lui Cioran pare a fi unul
eminamente estetic, iar adevãrurile
lui se dovedesc dependente de stil.
O spune chiar el: „În lumea
spiritului adevãrurile plat exprimate
nu dãinuiesc, pe cînd erorile ºi
paradoxele, însoþite de farmec ºi
de neverificabil, se aºeazã în
quasi-veºnicia valorilor, ºtiut fiind
cã ºi acestea nu-s decît vorbe la

care consimþim cu un respect vag
sau precis, dupã împrejurãri ºi
dispoziþii” (pp. 36-37). ªi totuºi, de
aici, n-ar trebui sã decurgã
concluzia cã Schopenhauer sau
Nietzsche sînt mai presus de Kant
sau Hegel. Ideile se conservã prin
stil, dar ºi prin argumente. Un autor
hibrid, rezultat din inter-ferenþa artei
cu cugetarea, aºa cum apare
Cioran cititorilor sãi, e considerat de
unii scriitor, iar de alþii gînditor, fãrã
a fi pe deplin nici unul, nici altul. Pe
aceastã ambiguitate creatoare, se
înte-meiazã excelenþa fascinaþiei
cioraniene. ªi totodatã pe întregul
personalism al opiniilor ºi al
experienþelor lui interioare. Cãci
Franþa pe care ne-o propune el nu
e o Franþã demonstrabilã ºi
consensualã precum aceea a
unui ghid turistic sau a unui
Theodore Zeldin, autor al unei
monumentale Histoire des
passions françaises, 1848-1945,
în cinci volume, ºi al unei sinteze,
Les Français (Librairie Arthème
Fayard, 1983), extrem de bine
documentatã ºi nu lipsitã de

caracteristicul umor britanic al
semnatarului lor. Franþa lui Cioran
este Franþa lui, unicã ºi exclusivã,
prezentã mai mult în hermene-
utica lui decît în realitatea ei
istoricã ºi culturalã. Ea nu e o
invenþie, ci produsul unei relaþii
subiective, individuale ºi mai cu
seamã intelectuale.

La urma urmelor, Cioran nu
scrie aici ºi n-a scris niciodatã
nicãieri decît despre el, chiar cînd
a fost vorba despre popoare, des-
pre þãri sau despre oameni. Ca un
poet. ªi nu e oare toatã opera lui
un poem dramatic al sufletului
omenesc, al frãmîntãrilor ºi cãu-
tãrilor lui dintotdeauna? Nu este
ea oare oglinda noastrã per-
manent chinuitoare? Recu-
noscîndu-ne în Cioran, avem
„secretul” unei opere care nu are
cum îmbãtrîni. Poate cã per-
manenþa ºi-o va pierde, dar nu ºi
actualitatea – mic paradox oma-
gial, pentru a încheia în stilul,
inimitabil totuºi, al celui pe care
mulþi îl concureazã, dar nimeni
nu-l întrece.
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Într-un interviu recent,
publicat în Ziarul de
duminicã (nr. 22, din 1-7
iunie 2012), Liviu Antonesei
îi mãrturisea lui Stelian
Þurlea, în legãturã cu
recentul lui volum de
povestiri Victimele inocente
ºi colaterale ale unui
sângeros rãzboi cu Rusia
(Iaºi, Ed. Polirom, 2012):
„În esenþã eu cred cã
întreaga literaturã este

realistã, ba chiar mai mult, cã este integral
autobiograficã. (…) Prin urmare, dacã în realitate nu
introducem numai fapte ºi evenimente, ci ºi trãirile
noastre legate de ele – jocul inteligenþei, cel al
memoriei, produsele imaginaþiei noastre, fantasme-
le, reveriile etc. Dimensiunile fizice, simbolice ºi
informatice ale lumii nu sunt niºte niveluri, ci chiar
niºte dimensiuni egale chiar ºi ontologic. Dacã privim
astfel lucrurile, dacã realitatea e multidimensionalã
ºi dacã eul meu reuneºte tot ceea ce mi s-a întâmplat
sau îmi amintesc, eventual eronat!, cã mi s-a
întâmplat, la care adaug ºi tot aparatul fantasmatic
legat de ce mi s-a întâmplat ºi ce-mi închipui cã mi
s-a întâmplat sau o sã mi se întâmple, e limpede cã
sunt un autor cât se poate de realist ºi în întregime
autobiografic”. Un alt interviu, luat, de astã datã, de
Andra Rotaru, reia chestiunea, permiþându-i
scriitorului sã revinã: „Eu nu disting în mod esenþial
între literaturã, care este o formã de experienþã
totuºi, ºi alte tipuri de experienþã. Asta vine dintr-un
fel de concepþie a mea, mai generalã, conform
cãreia nu existã distincþii esenþiale între diferitele
dimensiuni ale realitãþii – fizicã, simbolicã ºi virtualã.
Asta, la limitã, m-a condus la concluzia cã literatura
este întotdeauna realistã, mai mult este mereu au-
tobiograficã. Desigur, sub condiþia sã operãm cu un
concept al realitãþii neclasic, sã înþelegem cã visele
noastre, amintirile, fantasmele noastre etc. au ace-
laºi statut ontologic cu obiectele ºi evenimentele.
De altfel, pentru ceea ce se numeºte creaþie ºi
creativitate în general, mã strãdui de niºte de-
cenii sã conturez un fel de concept al «memoriei
imaginare»”.

Concepþia lui Liviu Antonesei meritã insistenþa
cu care a fost tratatã. Realismul sans rivages

Redimensioning the Real
& Expanded Realism
Ovidiu Pecican

teoretizat aici pare sã fie rezultatul direct al unei
experienþe de viaþã accesibile artiºtilor doar de vreo
câteva decenii încoace: complicarea spectrului,
nivelurilor ori registrelor existenþiale ale omului ultra-
contemporan. Explozia tehnologicã a marcat de prin
1980 încoace – prin invazia diverselor device-uri ºi
gadget-uri, precum tehnologia video, televiziunea
satelitã, internetul, telefonia mobilã, paginile web,
blogurile, reþelele de socializare – orizontul cotidian,
schimbând economia împãrþirii orelor de veghe,
tulburând chiar ritmurile de bazã ale fiecãrei zile ºi
ritualurile omului educat (cititul, plimbarea º.a.).
Stocarea cãrþilor, a filmelor, a înregistrãrilor audio pe
un suport minuscul (stick-ul cu memorie com-
puterizatã, CD-ul, DVD-ul, blue ray), accesul
fiecãruia la fotografierea ºi filmarea cu ajutorul
camerelor incluse în telefonul mobil, autonomizarea
auditivã a individului (prin cãºti, iPod, iPad)
marcheazã, toate, intrarea noastrã într-o altã erã
tehnologicã. Ea nu mai este nici Galaxia Gutenberg,
nici Galaxia Marconi (a radioului ºi a televiziunii, deci),
ci un transfer în creierul ºi plãmânul planetar virtual
pe care toate acestea îl reveleazã. Un simplu fapt
mai convoc aici, pentru cã spune destule, într-un
mod grãitor: zilnic, accesând banala cutiuþã poºtalã
electronicã de acasã sau de pe rutele rutiniere pe
care le parcurgem, „sãrim” din realul imediat, care
conþine prezenþa noastrã fizicã, într-un loc atopic,
posibil de accesat, în principiu, de oriunde de pe
planetã. Nu mai suntem centaurii tradiþionali, cu
picioarele înfipte în pãmânt ºi cu capul în nori. De
astã datã, între cer ºi tãrâmul ferm pe care stãm ne
transbordãm cu vitezã, ºi oarecum tot palpabil, într-o
altã dimensiune, pe care am integrat-o din mers
cotidianului.

În aceste condiþii nu poate fi decât firesc efortul
lui Liviu Antonesei de a-ºi redimensiona discursul
despre propria poeticã, aducându-l mai aproape de
revoluþia în furtuna cãreia vieþile noastre se situeazã
chiar în aceste zile. În acest tumult de experienþe,
realul a devenit dintr-o datã lax ºi permeabil, iar
realismul artistic al prozatorului încearcã sã þinã,
instinctiv ºi programatic, pasul cu aceasta. Nu este
de mirare cã pentru tânãrul critic Laurenþiu
Malomfãlean, „fiecare dintre piesele cãrþii pare un
mic eseu despre te miri unde ºi ce” sau cã „Registrele
sar de la socioreportaj la confesiune tragicomicã sau
cvasiparabolã, generând un puzzle de întors pe toate
feþele, numai bun ca lectura de hiperconsum”
(Cultura). Nu poate fi uimitoare aceastã agilitate ºi
flexibilitate scriitoriceascã decât dacã, ignorând
provocãrile mediului transmise de simþurile noastre
în continuã alertã, am decide cã vechile modalitãþi
de abordare literarã ºi vechile reguli ale fidelitãþii faþã
de genuri rãmân valabile ºi în noua ambianþã. Dupã
Paul Cernat, alcãtuindu-se „la graniþa dintre eseu,
confesiune biograficã ºi reportaj ficþionalizat, cartea
ar avea, în principiu, destule atuuri pentru o reuºitã
notabilã. Dar e un volum eterogen, ce promite mai
mult decât oferã”. Se prea poate ca în ordine calitativã
Paul Cernat sã aibã dreptate, dar cu siguranþã în
privinþa adecvãrii la obiectul asumat, alegerea

LIVIU ANTONESEI

Polirom, 2012

VICTIMELE
INOCENTE ªI

COLATERALE ALE
UNUI SÂNGEROS

RÃZBOI CU
RUSIA
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redimensionat si
realismul expandat
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salturilor vãdeºte o adecvare de fond.
Parcã mai aproape de intuirea pariului celui mai

recent volum de prozã al lui Liviu Antonesei se aflã
Ioan Holban „Un labirint de texte ºi întâmplãri, cu
oglinzi înºelãtoare sau fidele, clare sau deformate,
impenetrabile sau transparente, delimitând sau
amestecând lumea de aici, din realitate, cu lumea
de dincolo, din realul lãuntric, structureazã poves-
tirile lui Liviu Antonesei din Victimele inocente ºi
colaterale ale unui sângeros rãzboi cu Rusia; prin
cotloanele ºi galeriile acestui labirint aleargã cel care
povesteºte, provocând cititorul sã-l caute ºi sã
(re)construiascã împreunã ceea ce vor fi reflectat
sau vor fi deformat oglinzile din drum”. Experienþa
subiectivã este, sub presiunea lumii ºi a ritmului
întâmplãrilor, labirinticã. Sub imperiul ei, faptele,
modurile zicerii, personajele, se leagã ºi se desfac,
aducând alãturi lucruri mirabile, banalitãþi, rupturi ºi
delte epice. Însã, cum spune tot Ioan Holban, „Totul
se leagã de viaþa, experienþa ºi lecturile personajului-
narator”, unitatea se vãdeºte pe deasupra celor
unsprezece proze. Poate cã în acest sens se cuvine
cititã ºi recomandarea editurii care vorbeºte despre
faptul cã „preocuparea majorã ce leagã textele ºi
creeazã tematica întregului volum este aceea a
confruntãrii cu propriul destin, la o vârsta la care îþi
conºtientizezi nu doar maturitatea, ci ºi calea ei
fireascã spre bãtrâneþe” (prezentare editurã).
Altminteri, experienþe juvenile, moartea tatãlui,
des-coperirea unui fragment feminin autobiografic
nu ar fi, poate, evocate între copertele aceluiaºi
volum.

Liviu Antonesei nu scrie despre computere,
second life sau sateliþii care ne privesc pe fereastrã,
aºa cum numai Luceafãrul eminescian ºtia sã o facã.
ªi totuºi, rememorãrile lui – poate, în unele dintre
cazuri, simple reverii ficþionale, nu conteazã – se
rostuiesc în paginã cu simplitate, alert, încercând o
replicã pe mãsurã la atâtea intruziuni. El evocã
impresii, trãiri, circumstanþe la care toate instru-
mentele ultraperfecþionate ce ne împresoarã ºi,
poate, ne manipuleazã excesiv, au mai puþin acces,
dacã nu cumva nici unul. Iar tonul este simplu,
natural, marcat de o anume direcþie care nu a scãpat
comentatorilor de pânã acum.

Nu m-aº grãbi sã expediez în zona facilului ºi a
comercialului proza care se scrie cu simplitate,
fiindcã nu e deloc sigur cã ea nu are la bazã
decantãri foarte sofisticate. Nici sã spun cã unele
lucruri din volum sunt futile nu-mi vine, cãci e lucru
notoriu cã relieful în prozã se creazã suind ºi
coborând, distribuind accente sau comprimând,
sãrind, revenind. La noul han al Ancuþei se poate
veni ºi cu Honda, pe ºosele europene de bitum. Aºa
stând lucrurile, se prea poate întâmpla ca Victimele
inocente ºi colaterale ale unui sângeros rãzboi cu
Rusia sã fie chiar unii critici prea grãbiþi sã expedieze
„Un text scris fãrã prejudecãþi de ordin canonic, într-o
perfectã miºcare a libertãþilor simple, venite dintr-o
naturaleþe la vedere”, cum zice în Ramuri Ioan
Lascu. Fiindcã, pânã la urmã, suveranã în materie
de lecturã rãmâne… plãcerea.
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În urmã cu mai mulþi
ani numele lui Cristian
Meleºteu era prezent cu
regularitate printre parti-
cipanþii la numeroasele
concursuri literare din
România. De cîteva ori,
aflîndu-mã în juriu, am luat
contact cu proza tînãrului
(pe atunci) autor, apeciind-
o ºi notînd-o favorabil. De
altfel, Cristian Meleºteu
numãrã printre multele

premii obþinute ºi Marele premiu al revistei Steaua,
iar în cîteva rînduri revista noastrã i-a publicat
textele. Însã debutul sãu în volum a întîrziat
considerabil. Tocmai de aceea apariþia din acest
an a constituit o surprizã plãcutã, readucînd în
atenþie un autor care pãrea cã se pierduse undeva,
pe drum, între un început promiþãtor ºi confruntarea
directã cu cititorii.

Radiografia unei zile de mai este un volum de
prozã care cuprinde trei texte (Radiografia unei zile
de mai, Colonia subteranã ºi Ultimul pahar de vin)
ieºite din tiparul unei încadrãri clasice. Simplificînd,
am putea vorbi de un micro-roman, o nuvelã ºi o
povestire, dar însãºi maniera de a concepe un text
îi permite autorului o permanentã evadare din faþa
criteriului strict. În primul rînd acest volum este o
demonstraþie a calitãþilor „tehnice“ pe care le
stãpîneºte Meleºteu, o probã a unei scriituri foarte
sigure, mature, factor care i-a ºi adus pînã acum
aprecierea criticã. Textele prezente nu sunt noi,
numeroase fragmente fiind publicate anterior prin
reviste. Aceastã „vechime“ a celor trei proze este,
de altfel, decelabilã sub raportul influenþelor, a
temelor ºi, poate nu în ultimul rînd, prin accentul
pus pe poeticitate. În bunã mãsurã prezentul volum
este subsumabil accentelor de la sfîrºitul anilor
nouãzeci ºi parþial plasabil sub influenþa
douãmiismului.

Cristian Meleºteu practicã o prozã solid
ancoratã în calitãþile de narator ale autorului, stilul
jucînd fãrã nici o urmã de îndoialã locul decisiv. În
toate cele trei texte avem o povestire centratã
asupra unui personaj, naratã fie la persoana întîi,
cum este cazul micro-romanului care dã ºi titlul
volumului, fie dintr-o perspectivã extrem de
apropiatã personajului, cu numeroase pasaje de
discurs indirect liber, cu intromisiuni voite ale vocii
auctoriale în text. De altfel, acest omniprezent
personaj central diferã foarte puþin de la un text la

Delirul
bine temperat
Well-Tempered delirium
Victor Cubleºan

CRISTIAN
MELEªTEU

Cartea Româneascã,
2012

RADIOGRAFIA
UNEI ZILE

DE MAI
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Ãaltul ºi are o consistenþã lichidã, curgînd mereu în
noi tipare, evoluînd liber în jurul unor obsesii ºi
atitudini redundante. Eroul lui Cristian Meleºteu nu
este un individ plauzibil, ci o creaþie ficþionalã
realizatã în logica visului, a delirului în care eºti
condamnat sã repeþi la infinit aceleºi gesturi, sã
trãieºti exacerbat ºi adeseori inexplicabil. Desigur,
existã în toatã aceastã construcþie ºi elemente voit
simbolice, dar, dacã s-ar pune problema izolãrii lor
s-ar descoperi cã sunt mult inferioare ca numãr
celor care þin de purul impuls psihologic ºi mai ales
celor care þin de ludic.

Radiografia unei zile de mai este foarte departe
de atitudinea realistã care pare sã marcheze
apariþiile din ultimii ani. Volumul lui Cristian Meleºteu
este o evadare directã într-o lume alternativã, o
lume ruptã de orice tentaþie a veridicului ºi
credibilului. Traseele picareºti ale eroilor sãi se
petrec într-un univers construit din ecouri ºi unde
de ºoc ale realitãþii, dar în care totul apare deformat,
distorsionat. Nu existã o regulã de coagulare a
acestei realitãþi ficþionale în afara voinþei absolute
a autorului, iar singura ºansã a cititorului de a adera
este de a nu încerca sã anticipeze arhitectura
propusã ºi de a se lãsa integral la bunul plac al lui
Cristian Meleºteu. Iar aici intervine apetenþa
extraordinarã pentru ludic a prozatorului. Fire
narative întregi sfîrºesc în formã de bancuri, glumiþe
(unele destul de vechi, sã recunoaºtem) stau la
baza schimbãrilor de situaþie în naraþiune iar o
atitudine de perpetuu raisoneur e simpatic trasã
peste o sumedenie de platitudini. Cristian Meleºteu
are calitatea de a construi o frazã în modul cel mai
neaºteptat posibil, începînd cu o idee ºi, în baza
unei sonoritãþi, a unei analogii ilogice sau a unui
calambur schimbînd radical direcþia logicã a

comunicãrii. Acelaºi traseu brownian îl au ºi
elementele naraþiunii, ceea ce duce la episoade
absolut delicioase (dacã accepþi necondiþionat
diktatul auctorial) sau la ruperi de logicã cu potenþial
de enervare (pentru cititorul care preferã sã
secondeze construcþia). Textele lui Cristian
Meleºteu sunt ca un foc de artificii, exuberante,
colorate, simpatice.

Este foarte greu sã te decizi dacã vei citi
Radiografia unei zile de mai într-o cheie simbolicã,
serioasã sau într-una ludicã, deschisã spre joc
inter-, para- ºi metatextual. Am ales varianta a doua
ºi am preferat sã vãd în tribulaþiile eroului propus
de prozator o reiterare fantasmaticã, deviatã ºi
autohtonizatã a traseului unui Svejk. Un personaj
candid, mereu în marginea nebuniei, torturat de
aceleaºi obsesii ºi parcurgînd situaþiile cele mai
dramatice ºi mai spectaculoase fãrã a se
schimba, fãrã a-ºi modifica privirea pseudo-naivã
asupra lumii. În paginile lui Cristian Meleºteu
România contemporanã e dezarticulatã ºi privitã
printr-o lupã groasã. ªi puþin opacã.  Prezentul e
prilej de basme, bancuri, reverii ºi istorisiri
extraordinare, nelipsite de macabru, ironie ºi o
minimã conºtiinþã civicã.

Prezentul volum reuºeºte sã îl aducã pe
Cristian Meleºteu (din nou) în rîndul prozatorilor
care promit. Reuºeºte sã demonstreze talentul unui
autor foarte tehnic ºi stãpîn pe scriiturã. Reuºeºte
sã reuneascã texte interesante care, pînã acum,
fuseserã risipite, ca un puzzle, printr-o sumedenie
de publicaþii. Dar nu ºtiu în ce mãsurã poate sã
convingã cititorii, nu ºtiu în ce mãsurã mai poate
impresiona cricii. Cred cã, dupã un debut atît de
îndelung amînat, Cristian Meleºteu are nevoie ºi
de un al doilea volum, unul al prozelor actuale.
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Sub acest titlu îºi publicã Gérard
Bayo un fel de „dosar” biobi-
bliografic, la o editurã cu nume
frumos din Germania,  Verlag Im
Wald/Éditions En Forêt, la care i se
mai tipãriserã câteva volume de
versuri. O casã de editurã micã,
cum se ºi cuvine, astãzi, poeziei
mult marginalizate, însã rãmase în
spaþiul încã verde al pãdurii,
desigur, de simboluri. Titlul volu-
mului e preluat de la un mic ºi
expresiv text al lui Horia Bãdescu,
unul dintre bunii sãi prieteni ºi
traducãtori români, care vorbeºte
despre „omenia noastrã dureros
luminoasã pe care poemele (lui
Bayo) o trezesc”. Am avut ºi eu
bucuria încercãrii de transpune în
româneºte un bun numãr dintre
versurile sale, pe care le-am simþit
mereu apropiate datoritã discre-
tului, aproape evanescentului ton
elegiac, trecând ca o adiere printre
lucruri ºi stãri notate cumva în
treacãt, cu atingeri ca ºi debussyene
de clape verbale, cu tandre
reverberaþii traducând fragilitãþi ale
lumii ºi ale fiinþei.

De la Les pommiers de
Gardelegen – Merii din
Gardelegen, cartea prefaþatã
foarte încrezãtor în 1971 de Pierre
Emmanuel ºi Un printemps difficile
– O primãvarã dificilã (1975),
înosoþitã de un cuvânt al lui Jean
Malrieu ºi încununatã cu premiul
Antonin Artaud, pânã la Didascalies
(1977, 1985), Vies – Vieþi (1989),
Le mot qui manque - Cuvântul care
lipseºte  (1994) ori Pierre du seuil
– Piatrã din prag (2003) ºi Chemins
vers la terre – Drumuri spre pãmânt
(2010), poezia lui Gérard Bayo a
rãmas fidelã acestei fundamentale
discreþii ºi tandreþi a stãrilor de spirit
impregnate de dureri în surdinã  ºi
unui tip de discurs voit fragmentar,
doar aparent „impresionist”, fiindcã
e controlat de o luciditate deschisã
reflecþiei ºi, pe de altã parte,
supraveghind þinuta paradoxal
austerã, exigentã, a notaþiei fugare,

eliminând pronumele personale din
faþa verbelor, procedând la
inversiuni calculat „tradiþionale” ale
sintaxei, dar care pun o nuanþã de
solemnitate contemplativã rostirii,
atent la golurile producãtoare de
tensiuni productive dintre cuvinte.

Prefaþându-i o culegere tradusã
la noi de Horia Bãdescu (Exod,
1997), îi caracterizam lirismul sub
semnul unei „poezii a solidaritãþii
discrete” ºi, recitindu-l acum, cred
cã e o expresie nimeritã.  Cãci nu
e nimic exterior-retoric în  scrisul
acestui poet profund sub aparenþa
celei mai mari simplitãþi ºi despuieri
de „figuri” poetizante, constructor
mai curând de „situaþii” lirice, în care
confesiune, peisaj, decor domestic,
reflecþie gravã îºi mobilizeazã
nezgomotos, conjugându-le,
capacitãþile de sugestie.

Selecþia de opinii critice publicate
de-a lungul anilor ori mãrturisite în
corespondenþa cu autorul, conduce
cãtre concluzii convergente: cutare
comentator noteazã, de pildã, cã
„nu existã, aºadar, operã, nu e
decât o punere în operã
necontenitã”, o miºcare mereu
insuficientã sieºi pe drumul spre
expresie, mereu „lacunarã”
aceasta, precedatã de tãceri, „o
tãcere în acelaºi timp miratã ºi
primitoare”, care conferã locurilor,
lucrurilor ºi chipurilor o „stranietate
absolutã” (Pierre Dhainaut). E o
excelentã caracterizare a modului
de a scrie al lui Gérrad Bayo,
confirmatã ºi de alte opinii reþinute
în acest „dosar” cumva concluziv,
prin care poetul vrea sã propunã
un moment de referinþã al
confruntãrii cu sine ºi cu cititorii sãi,
la o vârstã a înþelepciunii (a împli-
nit, în 2011, 75 de ani).

Sunt aici fragmente de
confesiune, amintiri din anii
adolescenþei, de exemplu despre
prima poezie cititã de un profesor,
a lui Rimbaud, care va rãmâne una
din marile pasiuni pânã târziu, când
va scrie originala carte La révolte

de Rimbaud (1995), tradusã ºi în
româneºte în 1998, revãzutã în
L’autre Rimbaud (2007): o lecturã
deschisã spre „limburile”  unei poezii
a cãrei complexã capilaritate
sonorã conduce spre straturi de
adâncime, nebãnuite, ale
universurlui liric.  Cãci poetul-eseist
pune în miºcare o energie
imaginar-asociativã neobiºnuitã,
sugerând disponibilitãþi ale
cuvântului poetic prin care opera lui
Rimbaud angajeazã imaginaþia
creatoare a comentatorului însuºi.
Ceea ce poate pãrea uneori a
depãºi încãrcãtura polisemicã a
textului de bazã este exploatat în
chip personal de hermeneut, care
lãrgeºte enorm aria de rezonanþã
simbolicã a lumii rimbaldiene,
încluzând date semnificative pentru
universul imaginar al lui Bayo însuºi.
Aºa se întâmplã ºi în paginile din
aceastã carte datate  9 aprilie
1984, despre Noaptea Valpurgiei
la  Saint-Vaubourg. Numele lui
Rimbaud, limbajul ºi spiritul sãu
circulã prin multe dintre aceste
pagini, se confundã cu înseºi reve-
riile treze ale poetului de astãzi, într-
un peisaj îmbibat de prezenþa celui
care a scris Vocalele.

Luãri de cuvânt precum cea de
o întâlnire scriitoriceascã de la noi,
la Neptun, despre „satul global”,
aduc în actualitate reflecþii
definitorii pentru o viziune
particularã asupra lumii
contemporane, cu neliniºtile ºi
speranþele ei. „Poate cã satul meu
e cel al poemului” – spune aici
Gérard Bayo, scriind ºi cã „Omul
nu mai are înaintaºi, el se
zãmisleºte pe sine însuºi”. Este un
fel de a vorbi despre o anume
singurãtate, cu gândul, totuºi, la un
sat „planetar”, dar  al cãrui atribut
sã „înceteze a mai fi aproximativ
ºi derizoriu”: „Trebuie, oare, ca
poetul sã strige în pustiu, sã
accepte sã fie anacronic ºi atipic?
//   Face, oare, un poet altceva dcât
sã înveþe sã asculte, sã înveþe sã
fie atent, sã înveþe sã facã liniºte
ºi sã spunã ‚tu’ ”? – Sunt întrebãri
retorice care spun mult despre o
sensibilitate neliniºtitã ºi
deopotrivã încre-zãtoare, pentru
cã cel ce le rosteºte rãmâne
credincios vocaþiei ºi
meºteºugului de poet. Un „poet
pentru mâine”, cu o operã
importantã pentru cei care ºi-au
luat rãgazul s-o citeascã atent,

Gérard Bayo, „Un poet
pentru maine“^̂̂̂̂

Gérard Bayo, A Poet for Tomorrow
Ion Pop
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oarecum marginal deocamdatã,
neaºezat încã pe locul ce i se
cuvine în poezia francezã actualã,
dar care are toate temeiurile sã
aºtepte acel „mâine” reparator, al
adevãratei durate ºi recunoaºteri.

În Transilvania, la Cluj, Gérard
Bayo continuã sã aibã  prieteni
numeroºi, cãrþi ale sale au fost
tipãrite în original sau în traducere,
laurii Festivalului Lucian Blaga

CEL  FÃRÃ URMÃ

Prezenþã: mai mult decât corola
florilor de pe pantã se odihneºte,
tace în libertate.
*
Un nimic

pentru noi: durere
care n-a fost a ta ºi nu se odihneºte
decât în noi.

*
„Du-te fãrã sã spui nimic”. Du-te.

Suflet orb, care ºtii, pãstreazã tãcerea.
Pânã la marginea de pãdure
nu-i nimeni.

Un
Nimeni.

Iar pentru noi durerea
ce n-a fost niciodatã a ta.

EPONIM

1.

Fericirea
ce planuri are?

Precum crengile din livadã-ºi uitã
umbrele pe drum, într-o zi mai înainte de a trãi
am bãut uitarea. Iar tu
niciodatã nu te-ai întors.

Când, sub albastrul
de temut al cerului, de umbrã se umple
pârâul ºi sub arcul podului privirea
se-adãposteºte, atunci spre cine-þi îndrepþi
tãcerea?

Fericirea
ce planuri are

fiindcã-i limpede
de aici
e limpede cã tot
ce se învoieºte
sã se alãture în centru va fi,
precum
pe latura unui deal când vremea-i
îngãduitoare o  bucatã

i-au încununat scrisul în urmã cu
câþiva ani. Urme de peisaj ºi
omenie româneascã se pot regãsi
adesea în poemele sale, ca ºi ale
altor þinuturi care i-au marcat viaþa,
– de la Castilia spaniolã, unde ºi-
a descoperit o parte dintre
strãmoºi, la Polonia, Germania,
Ungaria, în genere spaþii ale
suferinþei dar ºi ale speranþei, ale
unei umanitãþi în care vitregita

de pãmânt. Niciodatã
tu nu te-ai întors.
Iar când mai asprã, însetatã-i
privirea fiindcã ºtie
cã pãrãsirea-i aproape
ºi bucuria
ne-nduplecatã ºi tãcutã cel puþin cât o lungã
cãlãtorie
înainte de a ajunge,
o lungã cãlãtorie fãcutã deja, în jurul a ce,
tu fãrã memorie
faci liniºte?

2.

Atâtea alte chipuri
se ºterg, chiar ale clipei de-acum.
Ascultãtoare  e frumuseþea.

Între doi arbori umezi de soare, îºi va sfârºi
împrumutul
întâietãþii: în preajma noastrã
zãpãcitã  ºi duioasã
îºi ºi cere iertare.

3.

Se veºtejesc seara-n tãcere mare. Dar totuºi
reþinutã ne e bucuria
care de-a dreptul
în aºteptare ne priveºte ºi ea.

Iar stãvilarul
apei jos paralel
cu canalul sub rufele-ntinse ºi orice imagine
în susul paºilor noºtri:
nicicând  a tãcerii tale poartã de murmure
nu va mai fi închisã,

între doi arbori
umezi de soare, nicicând flacãra
tãcerii tale nu se va stinge.

ªi tot ce se învoieºte
Aici sã se-alãture, în centru va fi
apãrat

fiindcã lumina

cerului nemãsurat,
în limpezimile unei ore, tot aici
a fost împãrtãºitã.

poezie de astãzi îºi mai poate gãsi
un ecou. Mãrturisirile ºi mãrturiile
strânse sub copertele cãrþii la care
ne referim, de unde nu lipsesc
câteva poeme semnificative (din
care am ales, spre transpunere,
douã titluri), dau seamã despre o
biografie umanã ºi creatoare la
care ne simþim, de aceea, pãrtaºi,
ºi pe care o întâmpinãm încã o
datã cu emoþie ºi încredere.
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„Suntem nimic, suntem doar
ceea ce pãrem a fi”, astfel îºi
începe Elfriede Jelinek discursul
public pe care l-a þinut odatã cu
obþinerea premiului Heinrich Böll din
1986. Este o afirmaþie care
ascunde obsesia propriei vieþi într-
un spaþiu austriac postbelic. Locul
nu este o simplã contingenþã în
raport cu propria ei viaþã, ci unul
care o marcheazã profund, atât ca
identitate de adâncime (copilãria,
viaþa de familie, evreitatea ei
dinspre tatã, apoi moartea
acestuia, relaþia ei cu mama,
depresiile, fricile, bolile etc.), cât ºi
ca identitate socialã, de suprafaþã
într-o þarã postbelicã, rasialã si
eurocentricã.

Elfriede Jelinek este o autoare
cultã (i-a citit pe clasici, a absolvit
conservatorul din Viena) ºi
angajatã politic. A fost membrã a
Partidului Comunist din 1974, a
participat la activitãþile din interiorul
partidului, a scris articole politice
ºi a fost unul dintre ultimii
intelectuali care a pãrãsit Partidul
Comunist în 1991. Într-un articol din
anul 1998, reflectând asupra
orientãrilor sale politice din
perioada comunistã, declarã:
„Suntem toþi niºte idioþi”. Ironie
amarã prin care înþelege abia
retrospectiv (aºa cum înþelegem
de obicei) ceea ce a însemnat
comunismul ºi în care abia ulterior
a vãzut o eroare.

Cu toate acestea, Jelinek
rãmâne dacã nu angajatã, mãcar
conºtientã politic. Interviurile în
care denunþã public abuzurile
ascunse sub imaginea idilicã,
exploatatã de turismul contem-
poran austriac, sunt vocea
disidenþei ei. Dar Jelinek spune
ceva nu numai prin analiza
aspectelor sociale ºi politice din
romanele sale, ci ºi prin tehnica
abilã, prin claritatea stilisticã ºi
expresivã a limbajului. A „profitat“
de ºansa vremurilor tulburi la care
a luat parte activ (inclusiv la miº-
carea studenþilor din 1968), fiind un
fin analist ºi diagnostician, dar

On Elfriede Jelinek’s Poetic Violence
Andreea Heler-Ivancenko

Poetica violentei la Elfriede Jelinek,

pãstrând pasul înapoi, necesar
pentru a scrie ºi pentru a rãmâne
un privitor atent ºi detaºat.

În romanele Exluºii ºi Pianista
despre care voi scrie mai departe,
dar cu precãdere în cel de-al doilea
care este ºi un roman autobio-
grafic, vorbim cu Elfriede. Poate
suntem nimic, adicã doar ceea ce
pãrem a fi, dar poate suntem ceva

doar în mãsura în care putem fi
ceea ce suntem ºi nu altceva sau
altcineva.

Excluºii

Romanul Excluºii ocupã un loc
special în opera autoarei, datoritã
unei referinþe sociale ºi culturale
concrete la un caz de omucidere
din anul 1965. Timpul acþiunii
romanului e în Viena anilor ’50,
eveniment pe care Jelinek îl leagã
direct de atrocitãþile comise de
cãtre regimul nazist. Romanul se
deschide cu o serie de jafuri ºi
tâlhãrii comise de un grup de
adolescenþi, violenþe care continuã
pe tot parcursul naraþiunii ºi se
încheie cu crima atroce comisã de
tânãrul liceean Rainer Witkowski,
amator de poezie care-ºi poartã
numele dupã Rainer Maria Rilke.

Miza romanului este legatã de
un trecut reprimat, dar care se
repetã într-o culturã dominatã de

amnezie. Protagoniºtii, conduºi de
un elitism derizoriu, continuã viaþa
pãrinþilor lor care au participat la
exterminarea evreilor în lagãrele
naziste, schema afectivã ºi
comportamentalã rãmâne, în
anumite proporþii, aceeaºi.

Rainer, liderul grupului, îºi
expune ideologia prin administra-
rea violenþei aleatorii împotriva
oricui ºi prin fidelitatea faþã de
principiul cruzimii de plãcere. Tatãl,
domnul Witkowski, invalid de
rãzboi, fost ofiþet SS are ca
pasiune fotografia nud a propriei
soþii. Jafurile sunt administrate în
lanþ, grupul de reacþionari plaseazã
bombe în locuri publice, atacurile
se soldeazã cu victime, lista
jafurilor poate continua.

Cititor avid al lui Bataille, Sartre,
Camus ºi Sade, Rainer Witkowski
îºi va ucide familia cu un pistol
calibrul 6,35 mm, apoi cu un topor
ascuþit de 1,095 kg. Descrierea
scenariului crimei este fãcutã de
Jelinek cu detaºarea ºi precizia
specifice unui îndrumãtor, unui film
de groazã lucid ºi rece, demn de
seria filmelor Hostel ale lui Eli Roth.
Familia este sfârtecatã, toate
loviturile sunt aplicate în cap,
motivaþia crimei este expusã
explicit: Rainer a comis crima din
purã plãcere. În mod cinic, fugind
de la locul crimei ºi aruncând
armele în Dunãre, va fi invitat de
cãtre un preot catolic la o
conferinþã pe tema Omul ca
univers ºi Crimã ºi pedeapsã. O
posibilã interpretare a crimei ca
sursã de maturizare spiritualã este
un exces. Cu acelaºi cinism apare
ºi analogia cu Strãinul lui Camus,
roman în care personajul Meursault
trãieºte ca un alienat fãrã
participarea simþurilor. Dar crima
absurdã, deºi nu mai este un fapt
destinal, rãmâne o crimã intrinsec
legatã de o conºtiinþã vinovatã.
Absurdul este simultan estetic,
filosofic ºi etic, omul absurd a avut
în urma unei experienþe, eventual,
revelaþia absurdului existenþei, a
unei lipse de sens. Aici Rainer
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Witkowski este un delincvent în
afara cãutãrii oricãrui, sã spunem,
adevãr. Ucide cu cruzimea celui
care este lipsit de orice raportare
la uman.

Alegerea Elfriedei Jelinek de a-
ºi construi personajul în jurul
lecturilor din autori care au
problematizat eticul, erotismul ºi
arta ca posibilitate a înþelegerii ºi
cunoaºterii de sine, este aici o
alegere destul de facilã ºi mi se
pare gratuitã, având în vedere
finalul romanului. Prin personajul
Rainer Witkowski, ea face o
apologie a violenþei ca plãcere în
sine, fetiºizatã cu artã. E un
scenariu care apare ºi în alte cãrþi
de ficþiune (mã gândesc la A
clockwork orange a lui Anthony
Burgess care a apãrut în 1962, cu
deosebirea cã Rainer Witkowski
nu mai este „reabilitat” ci doar
condamnat). Mai mult, referinþa la
poetul Rainer Maria Rilke poate fi
legatã, printr-o rãsturnare ironicã,
de o experienþã care ar fi trebuit
sã fie iniþiaticã ºi autenticã în cazul
lui Rainer Witkowski, ceea ce,
evident, nu este aºa. Rainer
Witkowski acþioneazã dogmatic
într-un sistem de gândire care nu
este al lui. Din nou, analogia mi se
pare la îndemânã.

Pe de altã parte, la Sade
(Rainer este un cititor avid al
acestui autor) existã un mecanism
al reprezentãrilor crimei, crimele lui
nu sunt reale ci coregrafii ale
torturilor în spaþii claustrate ºi
fortãreþe, locuri izolate de ochiul
public. Þinta la Sade este asceza
chiar dacã una abominabilã.

Crima lui Rainer Witkowski din
final apare ca o problemã
personalã, este crima unui individ
a cãrui aspiraþie este una
concretã: de a scãpa din mizeria
propriei familii. Mobilul crimei, aºa
cum îl construieºte autoarea,
sfârºeºte cinic: aspiraþia falsã de
a se depãºi prin artã ºi probabil
printr-o metafizicã a rãului se
incheie ingineresc cu o crimã
fãcutã cu sânge rece în stil horror.

Excluºii este un roman cu
fundal politic într-o þarã fascistã ºi
naþionalistã îmbolnãvitã de
ideologia totalitarismului, atât în
rândul tinerei generaþii, cât ºi în
rândul pãrinþilor lor care au
participat la prigonirea evreilor din

cel de-al doilea rãzboi mondial.
Crima lui Rainer Witkowski pare
realã nu numai pentru cã se
bazeazã pe un eveniment real, ci
pentru cã Jelinek a ales sã o
lanseze împotriva unei literaturi
în care crima, fie era doar un joc
estetic al reprezentãrilor, fie un
motiv al cãinþei ºi al damnãrii pe
un teren etico-filosofic. Acolo crima
era conºtientã de caracterul ei
infracþional, aici cruzimile sunt veri-
tabile. Crima lui Rainer Witkowski
poate sã fie mimeticã ºi în raport
cu crimele totalitarismului nazist,
acesta din urmã, fetiºizat din plin
cu artã ºi scenarii teatrale. Marii
despoþi ai istoriei n-au fost mai puþin
cruzi ºi nici mai puþin artiºti.

Deºi din punct de vedere stilistic
recunosc valoarea acestui roman,
un stil specific Elfriedei Jelinek,
fãrã metafore ºi completãri inutile,
ai impresia cã autoarea ºi-a cãutat
pretexte exterioare pentru a-l scrie.
Dacã demonstraþia prin care arta
pentru artã este sterilã ºi incapa-
bilã de schimbãri sociale face din
romanul Excluºii un roman de
criticã socialã, nu m-a prea convins,
n-am rãmas în mod pregnant decât
cu scenele de cruzime din final.
Cruzimea!

Pianista

Romanul Pianista este
traversat de obsesia vieþii care
încã nu este trãitã, care urmeazã
sã fie trãitã, Erika urmeazã sã dea
lovitura, urmãtorul concert îi va
aduce faima dupã care aleargã de
ani de zile. Rolul de profesoarã de
pian este doar o trambulinã.

La ºcoalã este spionatã de
cãtre ceilalþi, în casã de cãtre
mama ei. Pericolul spionãrii vine din
casã sau din afara ei, de pe stradã,
o pândã care stârneºte în Erika
plãcerea dar ºi tortura competiþiei.
Ispita iscodirii este dorinþã ºi
fantasmã. Erika spioneazã ºi este
spionatã, adulmecã ºi este
adulmecatã. Efectul este în
general devastator pentru ea iar
Jelinek descrie aceste jocuri cu o
fineþe absolutã.

Romanul se deschide cu
atmosfera din casa familiei Kohut.
Erika, profesoara de pian, trecutã
bine de treizeci de ani, numitã de
cãtre mamã prin apelativul mica

vijelie, nãvãleºte în camera ei
evitând orice contact vizual. Are în
servietã câteva volume din
sonatele lui Beethoven ºi o rochie
nouã. Mama nu are nici o problemã
cu sonatele, însã rochia nouã ºi
coloratã devine motivul discordiei
dintre cele douã. Personajul mamei
este atins de boalã ºi decrepitudine
(scena luptei dintre cele douã
femei, în pat, când fiica îi smulge
pãrul mamei ºi o imobilizeazã este
emfaticã ºi ridicolã). La Jung
arhetipul este trãit în formã
colectivã ceea ce îi dã o anumitã
grandoare miticã. Aici conºtiinþa
mamei este fragilizatã de
singurãtate, sclerozã ºi boalã.
Totuºi, deºi decrepitã, sau poate
tocmai de aceea,  mama se ºtie
face indispensabilã ºi se impune
prin fricã, prin oferta iluzorie a
suportului afectiv ºi protector al
casei. Spaþiul casei este un labo-
rator, se examineazã permanent,
iar cenzura planeazã în orice
conversaþie ºi orice gest.

Tot ceea ce face Erika duce la
o metamorfozã a relaþiilor care se
transformã într-o competiþie fãrã
sens. Fiecare relaþie este un
proces maladiv: „Nemãrginit se
lãþeºte gunoiul între EA ºi
CEILALÞI.” La fel de bine, gunoiul
este EA ºi CEILALÞI. Nu existã
nici un între. Interludiile sunt fictive.

Erika este simultan iluzie a unei
interioritãþi psihologice, care trebuie
apãratã ºi feritã de ochiul public (ºi
chiar de sine însãºi), dar ºi
interioritate spaþialã a casei sau a
locului. Boala psihicã este în ea dar
ºi în afara ei (mã gândesc la filmul
Dead Ringers al lui David
Cronenberg, în care unul dintre cei
doi doctori ginecologi, gemeni,
interpretaþi în dublu rol de cãtre
Jeremy Irons, în momentul în care
se declanºeazã boala, începe sã
construiascã obiecte ginecologice
care aratã ca niºte instrumente de
torturã). Acest mecanism al bolii
care se manifestã ºi în afara
noastrã, ia o formã concretã în
obiecte ºi lucruri. Erika Kohut are
pasiunea modei, a dulapurilor pline
cu ultimele achiziþii în materie de
rochii scumpe ºi rafinate. Atingerea
rochiilor ºi plãcerea selecþiei o
preocupã în mai mare mãsurã
decât purtarea lor. Incursiunile
Erikãi în lumea sordidã de la
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marginea oraºului, asistarea în
clandestinitate la acte sexuale pe
terenuri virane pline de resturi
menajere nu sunt doar imagini pe
care Jelinek le proiecteazã cu
scopul de a da la ivealã cutumele
proscrise de legea civilã sau
pastorala creºtinã. Gesturile ºi
acþiunile ei sunt prelungiri,
apendice mobile, organe tactile ale
bolii care cautã sã fie (noi spunem
sã iasã în afarã, sã se manifeste),
sã se exprime aºa cum este ea,
boala, fiinþa. Boala este extensivã,
are întindere, dar nu este numai
înãutru sau numai în afarã, nu
existã decât un singur spaþiu, cel
al manifestãrii a ceea ce suntem.
Informitatea realitãþii presimþitã
de cãtre cele douã personaje
feminine, mamã ºi fiicã, este
stãvilitã de o serie de interdicþii
(lipsa bãrbaþilor, asceza falsã sau
imaturã, exerciþiul asiduu al muzicii
care rãmâne doar un exerciþiu fãrã
a mai fi ºi muzicã, rolul de fiicã ºi
profesoarã de pian ºi rolul de
mamã). Dar boala (poate boala ca
neacceptare a ceea ce este de
manifestat ca Erika) este mai
puternicã.

În Pianista, sunt prezente explicit
douã deviaþii sexuale, sadismul ºi
masochismul, care pot fi privite
atât din perspectiva literarã cât ºi
din perspectiva lor clinicã a
anormalitãþii ºi a psihopatologiei.
Aflãm cã scrisoarea pe care i-o
trimite Erika elevului ei Klemmer ºi
care cuprinde inventarul de torturã
este rezultatul a trei ani de reflecþie
solitarã. Limbajul este pudic,
excesul rãmâne doar în zona
descrierii fetiºurilor ºi a indicaþiilor
de torturã, a lanþurilor, chingilor,
cãluºului, în rest, limbajul este în
întregime unul candid. Dar jocul
imaginar se pliazã pe momentul în
care Klemmer va deveni cãlãul
capabil sã construiascã o
coregrafie fãrã violenþã. Violenþa în
masochism este non-narativã,
sexualitatea rãmâne în atmosfera
unui limbaj de provocare în care
conjuncþia dintre sexualitate ºi
violenþã este pudicã. Prin
excelenþã un educator, G. Deleuze
descrie masochistul, în cartea sa
Masochism Coldness and Cruelty,
ca un aspirant la o doctrinã a
suprasenzualismului. De obicei
masochistul are o nevoie de

contemplare a trupului gol fãrã
sexualitate, doar o purã nevoie de
analizã ºi observaþie (indicaþiile
Erikãi sunt descrise pedant, cu lux
de amãnunte). La Erika, amânarea
plãcerii merge atât de departe încât
singurã aºteptarea ºi suspendarea
devin scop în sine, fãcând din
pianistã un om desexualizat
(Deleuze va numi masochistul ca
omul omul nou lipsit de sexualitate).

Dorinþa Erikãi rãmâne fantasmã
totalã, Klemmer va refuza
propunerea. Anacronicã, într-un
context potrivnic vârstei ei, ea este
devansatã atât de propriii elevi, dar
ºi de întreaga lume a cãrei
impetuozitate apare izbitor în
imaginea din finalul romanului când
se va întoarce acasã singurã ºi
rãnitã (la propriu, îºi va înfige un
cuþit de bucãtãrie în umãr), într-o
rochie demodatã sub privirile
batjocoritoare ale celorlalþi. Erika nu
va sta pe loc, nici ceilalþi nu vor sta
pe loc, abrutizatã, rãnitã, va merge
înainte spre casã.

Ceea ce se desfãºoarã în
spatele scenei nu este atât de
important, suntem ceea ce pãrem,

în acest sens Jelinek construieºte
o lume care nu se explicã decât
pe sine. În Pianista ea duce la bun
sfârºit, cu luciditate, un rapt al
sensibilitãþii ºi al dorinþei, la care
(poate!) nu ne-am dori întotdeauna
sã participãm. ªi totuºi, personajul
pianistei este extrem de fragil, o
fragilitate care izbeºte ºi o face sã
meargã cu capul înainte într-o
realitate care se deruleazã mutã
ºi care o distruge cu o cruzime
împinsã pânã la candoare.

Roman ficþional ºi deopotrivã
autobiografic, în Pianista am avut
mereu impresia cã vorbesc cu
Elfriede Jelinek. Nici o iluzie (cel
puþin aºa lasã autoarea sã parã).
Muzica ºi arta ei nu ne ajutã sã (ne)
acceptãm, nici sã trãim, cu atât
mai puþin sã ne bucurãm.
Luciditatea ºi cinismul sunt
singurele care mai rãmân pentru a
exorciza, dacã mai are vreun sens,
acest nonsens al destinului uman
(mai bine zis al dorinþei de destin!)
care penduleazã între ignoranþã ºi
poate, (uneori?), nevoia de a fi
însoþit.
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Valea Stràjii
AUREL RÃU

    (Urmare din numrul trecut)

Îºi va aminti în acest context ºi de ceilalþi doi
parteneri din prima cãlãtorie într-o echipã, rãmaºi
în viaþã, cu care se vedea din când în când, cãci
locuind în acelaºi oraº, ºi care din pãcate de
asemenea îngroºau acum un cortegiu de umbre.
Atât primul dintre Ioni, care susþinuse, la urcare,
ideea cã autorul lui Dracula nu s-ar fi condus în
descrierea locului acþiunii dupã exemplul autorului
Castelului din Carpaþi numai pe bazã de lecturi din
biblioteci ºi muzee; cât ºi cel care rãmãsese, la
întoarcere, sã-ºi încheie stagiul de student în
practicã, îndrãgostit de pãduri, un inginer nu peste
mulþi ani promovat în demnitãþi silvice de
conducere, rãspunzãtor într-un timp cu probleme
de vânãtoare dintr-un grup de judeþe, de aceea
înmormântat, plâns de ai sãi, într-un cimitir subt
ploaie, cu  pãlãriuþa de teren specificã, pe cap,
verde, parcã strângându-i puþin fruntea, ºi care în
tot timpul serviciului religios de prohod îi va sta
înclinatã spre ochii înschiºi.

ªi se va mai îmbia o posibilã accepþie,
ademenind, întorcând iar la cartea cu cariera ei
fabuloasã, dupã care s-au fãcut mai multe filme,
pentru feluriþi moraliºti un scandal, privind credinþele
în spirite de rãposaþi, în strigoi. În legãturã cu care
un temerar sã poatã dizerta, fãrã complexe, despre
recursul sinistru la hrãnirea cu sânge tânãr, a
personajului cu o viaþã de vreo cinci veacuri, ºi a
sinistrelor lui asociate, în trama cãrþii, femei
frumoase, dormind în sicrie, ziua, moarte, ºi
noaptea zburând, cu cântãri viclene ca de zâne
întrupate din stropi de ceaþã ºi raze de lunã, într-
un loc numite ursitori, ca despre o simplã metaforã,
în ultimã instanþã o replicã la teorii despre
transmutãri în alte existenþe, iluzii de un alt avatar.

Dar ieºirile în munþi, din josul vãii,  vor fi
nenumãrate, frecvente, prin verile cu vacanþe în
locurile familiare, familiale; þinând de firesc. De
altfel, repezirile, mai nou, „la verde”, „la brad”, în
de-acum aºezatã, rodatã erã de poluãri, când
aproape nu va fi casã de surtucãrime care sã nu
aibã o maºinã proprie, vor ajunge aproape o modã.
Dacã nu pânã la un punct de referinþã „hanul din
Fântânele”, atunci numai ceva mai jos de Tihuþa,
pentru  înºirãri, în duminici, grupuri-grupuri, pe
„procuþuri”, pe iarbã, prin fumãraie ºi cu beri, la un
grãtar, de prin toate satele. Spectacol din duminici;
ºi ca orice modã, cu ºansele lui de perimãri. Chiar
cu semne care vor putea fi  descifrate în interesul
tot mai mare, prin ani mai recenþi, pentru fãcut
nunþile nu acasã ci la pensiuni ºi restaurante, sau

pentru sãrbãtorit, la intrarea lor în pensie, cadre
didactice, mese festive cu prilejul împlinirii unei
vârste. Proveniri toate, oricât de prozaice, din
conformaþia reliefului, mutatã, sã ºi bravezi, în sfere
rarefiate, prin cãrturari. În vorbiri de „un sentiment
al spaþiului”, un „plan ondulat infinit” ºi un  „destin
care-ºi are suiºul ºi coborâºul”, în „ritm repetat”,
cãruia o civilizaþie patriarhalã doar i se
conformeazã. Sau, dintr-un alt plan, cu retagerile
spre înãlþimi, de prin lunci de unde vin succesiv
ameninþãri din partea unor alte înjghebãri sociale,
alogene, sub blestemul captat de latini în dictonul
„homo homini lupus”; ºi re-coborârile, cu vetrele,
treptat, spre vãile cândva grabnic pãrãsite, sau
numai abia ieºite de sub unde sarmatice –
conformãri, ºi ele,  unui „stilistic” tipar.

ªi va mai fi ºi acest ºiretlic, ca un epilog, doar
al ambianþei; pe care parcã l-ar fi pus la cale ea. O
posibilitate ivitã, împlicându-l pe cel care-ºi
aminteºte, de a se mai da „o fugã pânã sus”, poate
ºi pentru reîmprospãtat câteva noþiuni, denumiri,
cãutatã, de inventar comun, din topografic, din
faunã, florã, doar cuprinse de-un somn. De astã
datã, chiar cu un interes. De a scoate ceva, a
valorifica, dintr-un întreg din care timpul ameninþã
sã nu mai lase nemãcinat aproape nimic. Prilejul
se iveºte dupã o participare la o sãrbãtorire anualã
în centrul de judeþ, la care se venise rãspunzându-
se unei invitaþii oficiale, aºa cum se venea ºi din
strãinãtãþi, în principal mai mulþi saºi din Germaia,
în frunte cu câte un preºedinte al unei organizaþii a
celor care sunt originari de aici, foarte activã. ªi
când un nepot, fiu de frate, ºi el posesor de un
autoturism, cu o profesie care presupune o mai
bunã cunoaºtere ºi a muntelui, de medic vetrerinar
participant la acþiuni de  recensãmânt în domeniu,
e bucuros sã  poatã fi de-ajutor ºi prin luarea unei
aluri de expert ori sociograf, diligent. Nu mai trebuie
sã intre în joc – dincolo de plãcerea unei
intercomunicãri ca-ntre rude, cu amintiri,
chestionãri, anecdote, despre pãrinþi ºi copii ºi
urmaºi, puneri la curent binevenite – decât o artã a
simulãrii unei posturi gazetãreºti-reportericeºti,
gãsitã verosimilã, însoþitã de opriri, ºi de reporniri
în viteza-ntâia, ºi cu notat câte ceva într-un carneþel.
Un experiment.

Deci notãrile scurte, þãruºi de care sã te prinzi
îndatã dupã întoarcerile în faþa unui calculator, de
acasã, cu chef de scris.  Telegrafice, de genul:
„acum dupã cazãrmile fãcute de unguri începe
Tiha”, „În faþã, din sat, vezi Oala”, „E lãsatã  în urmã
antena de televiziune de pe Heniu”, „Apare dâmbul
«la Roºu», din care se intrã în Tureac”, „Aici pãdurile
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coboarã în sat pe ambele pãrþi”, „Va urma dupã o
serpentinã drumul mai vechi, de cãruþe, altul, spre
Colibiþa”. ªi „Vine «la regele brazilor»!”. Un loc, un
perimetru pentru care o fâºie din drum se desprinde
ºi face o buclã la dreapta, pe unde e de semnalizat
ºi de oprit puþin, vezi-bine, prin mijloc de zi însoritã,
largã, cum ai pune un pas în întuneric, ori s-ar insinua
un arc peste timp, chiar anuleazã ceva din prezent,
ºi numãrã altfel vitezã ºi pietre kilometrice. Ca teren,
neschimbat. „Pe una din pietre vezi cifra 104".

Evident, cãlãtoria aceasta nouã, de alt mod
de ridicãri în plan, ºi de plãcere, nu va trebui
consideratã ca fiind ºi ultima, aºa cum urcarea spre
Dorniºoara, în formaþie de cinci, de sub un moloz
de timp, fusese precedatã de cel puþin altele douã,
de prin copilãrie, numai bucãþi de viaþã, pentru cã
un proces de integrãri ºi desprinderi, transfer,
intercomunicãri, nu-i nicicând încheiat. Dar ea se
vroia sub o rãspundere aparte – a vedea totul cu
ochi mãriþi, ºi în acest punct! Bunãoarã, de lãrgime
care îºi aminteºte, ºi unde molidul monument al
naturii doborât de un trâznet, cum s-a tot vorbit, ºi
el a stat. Cãzuse întâi în drum, sau fusese tras
aici, ca apoi sã fie dat la o parte ºi lãsat multã vreme
sã-l spele ploile, ceva mai jos sub ºosea, pe iarba
coborând pânã-n râu. De unde se salveazã, în loc
de o micã lumânare aprinsã în gând, doar acest
decupaj, dintr-un  perete de pãdure de dincolo de
albie: „drept în faþã, sunt conifere jos ºi deasupra,
iar între ele, orizontal, e crescut un stufãriº de
foioase; foarte verzi frunzele”. ªi unde, pentru o
completare, rãsucindu-te în spre nord, observi
deasupra poienii un mic pisc împãdurit complet, dar
îþi întorci privirile iar în sud, urmãrind mersul unui
mare blând câine alb, care s-a ivit din senin ºi a
trecut ºi el drumul, fãrã vreo sinchisire, ca apoi sã-
ºi întindã gâtul ºi sã trimitã peste apã ºi peste
mãguri un urlet ca de lup, prelungit, unduit,
interogativ, reluat de mai multe ori.

Dacã ivirea acestui câine de pripas e
explicabilã, pentru cã prin apropiere sunt rãsãrite
vreo trei case, una ca o vilã, mai puþin îþi poþi explica
acest mod parcã de se relua un dialog,  într-o relaþie
cu ceva din mai departe, doar lui cunoscut, amintind
un frumos poem al unui poet peruan, Moartea
bãtrânului copac, despre niºte elefanþi, între munþi
uriaºi, închinând un imn  fetiºist unei sãlcii cãzute.
Cu versul: ”Ei urlã la salcia moartã”. Un eveniment,
pus la cale, sã te gândeºti, tot acum, de cãtre chiar
autorul romanului în atâtea situaþii invocat, care în
pregãtirea spectacolului, întâi auditiv, al întâlnirii
eroului sãu, îndatã dupã sosirea în munþi, cu lupii,
are nevoie de aceste cuvinte: „Un câine începu sã
urle undeva departe”. Un urlet numai un preludiu,
cãci în scenariul cunoscut alte urlete vor urma,
concentric. De fapt, acestea, un leit-motiv, în
întregul cãrþii, distribuit în mai multe pãrþi ale derulãrii
faptelor. O a doua, fiind aceea  când contele strigoi,
la rugãmintea oaspetelui care-ºi vede viaþa
ameninþatã, de a  i se permite, dupã încheierea
misiunii de afaceri, pentru care a fost trimis, sã
plece  singur în plinã noapte spre ºi pe drumul pe

care a venit, reacþioneazã astfel:
„Haidem! luã lampa ºi mã conduse ceremonios

pe scãri, cãtre uºa de la intrare. Deodatã se opri:
-Ascultã!
Urletul lupilor se ridica pe aproape. Ai fi zis cã

larma creºtea când ridica el mâna, întocmai cum
pare a þâºni muzica unei mari orchestre, de sub
bagheta dirijorului”.

ªi metoda va fi reluatã, în mersul spre culme,
a notãrilor scurte, aruncate în grabã, în dezordine,
în bloc-notes, printre schimbãri de cuvinte înclusiv
cu un pãdurean din vecinãtatea unei cabane, sau
dintr-o rãscruce. Ele vor servi, la o rãsfoire din
urmã, ca posibile rudimente, pentru un narativ în
din pline anticipãri. Cum drumul, printr-un ºir de
segmentãri diferite, multiplicãri, etapizãri, parcã s-
ar vrea lungit, ca din nopþile ªahrezadei: „Valea
Strãjii e de 6 kilometri”, „urmeazã pasul Tihuþa”, ºi
„ne apropiem de pasul Bârgãu”.  Pentru ca distanþa
sã fie în cele din urmã strãbãtutã, pânã „pe Mãgurã”,
evident cu alte scurte opriri. Ca una pentru o
întrebare dacã se mai vorbeºte prin preajmã de
vreun pin, adresatã, în temeiul relatãrii din carte:
„drumul ºerpuieºte pierzându-se prin verdeaþã, sau
se ferecã între ºirurile de pini (...) ici ºi colo, ca
niºte limbi de flãcãri”, unui paznic la niºte vaci. Iar
alta pentru privit, în fine din aproape, ce a mai rãmas
din fortificaþiile ridicate de nemþi, anti-tanc, atunci
când desnodãmântul rãzboiului de-al doilea încã
nu putea fi-ntrezvãzut. S-a încercat cu ani în urmã
o detonare, izbutitã doar parþial – masa aceea
uriaºã, compactã, de beton, neputând fi dislocatã
fãrã o investiþie de o altã anvergurã, pentru care n-
au mai fost bani, stane resfirate prin iarbã, sub o
aceeaºi serpentinã.

Dupã care, Dacia Logan va ºi trage la dreapta,
pe un covor de ciment în faþa hotelului punct
terminus, o construcþie ca o cetate, ce la
inaugurare, sub comunism, a trebuit sã se
mulþumeascã numai cu  numele de „Hotelul Tihuþa”.
S-a gãsit un loc între alte maºini, ºi, înainte de a
urca treptele  la restaurantul de la etaj, din care
vezi, spre Dãlbidan, o instalaþie de telescaun pânã
la o pârtie de ski, dar – pe un alt geam – ºi drumul
secundar spre Dorniºoara, care întâi coboarã ºi
apoi urcã înghiþit de niºte brãdet, îl ai în faþã, nici
mai mult nici mai puþin decât pe însuºi Bram Stoker
în persoanã, aevea! Sã vezi ºi sã nu crezi. Sub
formã de statuie, pe un soclu, bust din bronz,
alungit, ca ºi ovalul feþei, în luciri de aur în care
încã lumina modeleazã.

Cu sistemele lui de exorcizãri ºi partide de
hipnotism, romancierul ingenios a gãsit ºi aici o
ieºire din de-ne-ieºit, sã-þi aminteºti  un vers dintr-
un poem al unui alt sud-american, la adresa unui
poet spaniol îndrãgostit de munþi:  „într-o zi se duse
la imposibil” –  respectiv a gãsit inima ºi evlavia
unui devot care-i ºi el o poveste ºi care dupã ce a
fost inspiratorul investiþiei de turism cu acest hram
a putut fi prezent în ani mai târzii ºi la inauguarea
sculpturii, se va relata. De isprava cu artã plasticã,
întâmplãtor autorul povestirii încã numai în fazã de
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proiect n-a aflat nimic pânã acum, dar momentul
instalãrii pe soclu ºi dezvelirii poate n-ar trebui situat
mai înainte de vreo cinci ani, cum la o altã trecere
pe aici, drumeþie, dinspre Vatra Dornei, când el se
întorcea de la o înmormântare a unui prieten
sãtmãrean ce fusese doborât de un infarct, ºi când
în incinta din faþa complexului, unde maºinile
ziariºtilor care-l invitaserã sã se întoarcã pe aici
împreunã cu ei au parcat, pentru o redresare ori
un schimb de impresii despre drum, nimic n-o
vestea. Cu sculptura, oricum, despre care nu ºtii
nici dacã i se datoreazã unui atelier local sau unei
legãnãri pe vreo navã, ori între aripi de avion, ca o
copie, din vreun ostrov sub ceþuri, imaginaþia  într-
o fervoare, a celuilalt, a triumfat încã o datã, ca-n
îmbinarea, înnodarea într-un vârf de con a tuturor
firelor acþiunii cât un continent, din finalul cãrþii pe
care o þine subt braþ, ca dintr-o cuprindere
panoramicã, din satelit, o invenþie la care în vremea
lui n-a putut apela, cu tot zelul pentru din cele mai
noi aplicãri în viaþã ale izbânzilor ºtiinþei.

Un triumf, cãzut ca din cer, sau pe care o
filmare de sus l-ar putea vizualiaza prin vreo patru
linii de convergenþã unind tuspatru punctele
cardinale. Unele direcþionate, spre aici, dinspre
München, Viena, Budapesta,  Cluj, dar virtual ºi
dinspre vreo Bratislava cu comerþ pe Dunãre, „pe
fluviu”,  pânã în portul cu numele amintindu-i pe
celþi: în Galaþi. ªi venind  ºi dinspre rãsãrit, dinspre
Turcia ºi  Sulina, pe-o aceeaºi orizontalã; altele,
din apele Mediteranei, prin Dardanele ºi Bosfor
pânã la Varna, ºi de acolo prin Marea Neagrã, spre
nord – pentru ca aventura sã fie continuatã, din lat
în mai îngust, pe Prut, care „este mai uºor
navigabil”, ºi pe Siret, de unde sã coteascã din nord
spre sud, dacã priveºti harta. ªi unde face ochi ºi
o altã localitate, în atâta minuþie, Vereºti, situatã nu
departe de Ipoteºti („Avem tot felul de hãrþi ºi de
instrumente”), care, unui distrat, cu noþiuni
geografice sumare, îi poate asocia în minte ºi
poezia Fãt frumos din tei, de  Mihai Eminescu –  un
contemporan, dacã ai în vedere douã date de
naºtere: 1847, a prozatorului strãin ºi 1850, a
poetului nepereche. Iar distanþele sunt strãbãtute
cu tren, cu vapor, cu corãbii, cu trãsuri, cu vedete,
cu bãrci „deplasate probabil fie cu vâsle, fie cu
prãjini”, chiar cãlare pe cal, pentru o bãtãlie finalã
supremã care trebuie înþeleasã ca numai între douã
principii. Între bine ºi rãu.

Bãtãlia cu spectrele iadului fusese datã, cum
e ºtiut, într-o precipitare, prin iarnã, de cãtre corpul
expediþionar venit de peste Canalul Mânecii, sub
ninsori ºi sub teamã de apusul soarelui. Nu numai
prin gest bãrbãtesc, decis, cu un pumnal „Kukri” ºi
unul „de vânãtoare”, ºi focuri de armã, ci ºi cu
mijloace pentru þinut la distanþã duhuri – când nu
bucata  de anafurã, un crucifix împins înainte. Totuºi
un comerþ care s-a pripãºit pe muchia de din josul
colinei, mai multe gherete, cãsuþe din leþuri ºi plastic,
improvizate, o invocã, o celebreazã cu un ochi
parcã numai de partea facþiunii învinse, nimicite fãrã
drept de apel. Într-un du-te vino, perechi de mai

bãtrâiori, pâlcuri de mai tineri, pãrinþi cu copii, care
– dupã ce au stat lângã niºte frigãrui ºi o bere, un
suc sau o cola – cumpãrã, într-o hãrnicie, ba un
batic, ba o mascã, ba o micã statuetã din lut ars,
toate cu acelaºi luk fioros, al vampirului. Literatura,
învingând viaþa.

Dar ca o noutate, sau un motiv de a crede cã,
de la ultima amintire despre drumeþiri prin defileu, o
alta ºi mai recentã, uitatã, despre vreo avântare
„pânã în vârf”, n-ar mai fi de presupus sã existe,
de prin ani ºi mai apropiaþi, este ºi evenimentul
crucii aeriene mari implantate imediat deasupra
mãnãstirii, care e remarcatã de asemenea azi prima
datã, pentru care s-ar fi plãtit 250.000 de euro, într-
o stâncã naturalã, de andezit. Iniþiatorul, ºi
susþinãtorul cauzei, un înalt erarh la apogeul
carierei, nonagenar, în ultimii ani de viaþã, care îºi
petrecea unele rãgazuri ºi aici, printre rugi de maici
tinere, plecat ºi el la cele veºnice de puþin timp,
sub o aurã, va fi avut poate ºi conºtiinþa cã, într-un
plan secund, din simbolic, prin mutarea sfântului
semn, din împreunarea degetelor când te închini,
pe cer, ca în viziunea împãratului Constantin, unde-
l vezi, realizarea în sfârºit a grandiosului monument
din schelet metalic ajurat cu becuri, de jur împrejur,
aprinzându-se în fiecare searã ºi amintind ºi taina
Înãlþãrii, mai lung de cât crucea de pe Caraiman –
poate semnifica ºi un act de curãþire a locului, ca
din actul sfeºtaniei, în etern.

Reîntrupatul, înþãratul irlandez, astfel într-o
rãscruce, la atât de micã ditanþã de mãnãstirea
ortodoxã, parc-ar trãi ºi el o tresãrire. Lãsând
impresia dintr-odatã cã îºi þine mai strâns cartea,
din partea dreaptã a pieptului. Sau eroul lui principal,
de acasã, londonez, rãzbunat pentru toate
vicisitudinile, ar repeta, numai pentru sine: „În vara
acestui an am avut o cãlãtorie în Transilvania”. ªi
un al doilea personaj important, soþia lui, trezitã
dintr-o hipnozã, ar spune: „Întuneric ºi vârtejuri de
apã”.

La masa pentru care s-a optat, în centrul sãlii
mai retrase din restaurant, de la etaj, un separeu,
încoronarea unei reuºite pânã aici în toate, sub atât
de bune auspicii, cu alegerea unui meniu cu
pãstrãv, în iluzia cã peºtele n-ar proveni dintr-o
crescãtorie, ºi cu un vin alb spumant, sã-i spui „de
Mediaº”, nu e umbritã de nici un inconvenient.
Amabilitãþi schimbate într-un climat primitor, în faþa
a trei platouri de mãrimea lunii pline, cãci
conducãtorul de pânã aici al maºinii îndeplineºte
acum oficiile de gazdã exclusivã, în aceasta intrând
ºi asumarea plãþii consumaþiei, o îndârjitre în care
acesta e într-un gând cu mai tânãra-i soþie, originarã
ºi ea  de pe firul Vãii, tocmai ieºitã dintr-o tãcere,
cum schimbul de cuvinte nu mai are nimic lucrativ.
Va decurge totul ca la carte, în beneficiul bunei
dispoziþii comune intrând ºi un mod mai distrat al
oaspetelui lor, uneori lãsând loc, brusc, în
conversaþie, unor spaþii de tãcere, cu priviri
aruncate spre un geam sau altul, odatã sub
zumzetul unui avion de pe foarte sus, când va
aduce vorba, aparent fãrã vreo legãturã cu
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subiectul, despre importanþa forþei portante.
Iar la desprinderea din nou de lângã ceilalþi,

dupã revenirea pe treptele de beton, în aerul pur
de afarã, pentru o învârtire din nou în jurul statuii, o
decizie a fost luatã, într-un registru de cãþãrãri ºi
cãderi: dacã proza la primele-i semne,  povestirea,
va putea fi pornitã, ceea ce s-ar putea întâmpla
înainte de încheierea anotimpului cu prea strânse
alternãri de senin ºi ploi, din Medard, încã-n derulãri,
respectiv va putea sã prindã corp chiar fãrã suportul
unei intrigi, doar preluând ce îi iese în cale, de pe o
zi pe alta, sau conform mãrturisirii „nãscocesc în
ritmul paºilor” – ea îºi va avea, ºi ea, vârful de con,
încheierea propriu-zisã, numai aici, în munþi.
Oricât, dupã legi din naturã, sau din social, ºtii cã
urci ca sã ºi cobori.

Dar asta nu presupunea scãparea de orice
alte griji, privind construcþia de ansamblu, cu o
mizã, de ordin formal, nu de subestimat, o romanþã
pentru mai târziu, în absenþa ºi a celui mai mic licãr
dinspre ce ar tebui sã fie ºi finalul întregului text,
pe o tehnicã din însãilãri, numai mãnunchiuri de
fraze, într-un  ritm; ca o croºetare.

Va mai observa, pe când ceilalþi se
intereaseazã de preþul unei  vaze de sticlã cu chipul
de astã datã al domnitorului din veacul XV, ne-
ºarjat, preluat dupã portetul tipãrit la Bamberg în
1491, cã beneficiarul replicei la adresa unei cruzimi,
inventatorul straniului personaj, artisticeºte cel mai
împlinit, având în spate pãdurile unde ºi-a adus pionii
ficþiunii, pilonii de sprijin toþi („prezenþi: profesorul
Van Helsing, lordul Godalming, doctorul Stevard,
domnul Quincey Morris, Jonathan Harker, Mina
Harker”), pentru o confruntare finalã cu
imprevizibilul lor adversar, pe care parcã, dupã un
stat la sfat cu „râurile, ramurile” locului, sub un
regret, ar vrea sã-l spele, într-o clipã ºi într-un pasaj
(„în viaþã ar fi fost un om deosebit. Soldat, om de
stat ºi alchimist”, „o mare inteligenþã, o culturã fãrã
egal ºi un suflet care nu cunoºtea nici frica, nici
remuºcarea”), de toate pãcatele – e poziþionat cu
faþa, cu ochii, direct spre drum.

ªi care drum poate povesti ºi de-o istorie mai
„recentã”, din aceste pãrþi. Când, în urma unei a
doua vizite fãcute de împãratul  Iosif al II-lea, prin
1783, în Ardeal, cu opriri ºi în localitãþi ca Bistriþa,
Nãsãud, Ilva Micã ºi Rodna, într-un ordin aulic se
cerea „sã se lucreze mai cu zor ºi la deschiderea
ºoselei” trebuind „sã lege Ardealul cu Bucovina pe
Valea Bârgãului”. Totodatã fiind numiþi „comisari”
pentru „organizare” ºi „supraveghere”, în temeiul
unui adevãrat  „plan de construcþie”, ºi al unui
„deviz”. Cuvântul  deschidere presupund nu doar
reveniri asupra unor consecinþe ca dintr-o scrisoare
a principelui Gabriel Bathori cãtre bistriþeni, cãrora
prin 1610 li se poruncea: „unde ar fi drumuri ºi poteci
spre Polonia ºi Moldova, îndatã (...) sã le închideþi”.
Dupã cum va avea loc ºi o a treia vizitã
împãrãteascã, din 1786, fãcutã pe un traseu Reghin
– Bucovina, în care „ilustrul” din Viena „s-a putut
convinge personal de mersul lucrãrilor”, încât,
pentru „interesul constant” arãtat, cum ºi „ca o

expresie a atitudinii de mãgulire”, opera mileniilor
sã ajugã sã poarte, pe drept, un timp, ºi numele de
„Calea Iosefianã”.

Aceasta, între alte încãrcãturi cu timp, de alte
atu-uri. E suficient, însã, cã nu mai e un rãgaz
pentru o rãsucire în cãlcâie spre aflat, de la vreun
salariat la curent cu lucrurile, cel puþin anul
inaugurãrii monumentului, sau ca unei  marºãri  la
propunerea de a se mai face vreo douã-trei sute
de metri pânã la o micã platformã din vecinãtatea
marii cruci, de deasupra mãnãstirii, de unde poþi
dispune de o cuprindere  panoramicã a întregului
peisaj, într-un cerc „sfânt” mai mare, acum „scris”
de munþii principali, sã-i urmeze întâlnirea cu un
loc viran ce te poate conduce la cel de al doilea
dintre segmentele de drum al romanilor – pentu ca
ºi alte douã cãlãtorii care rãsar dintr-o ceaþã, bine
ascunse, sã-ºi doreascã sã scape de un „somn
de vampir”, cum timpul nu s-ar grãbi.

Cumva într-o stânjenire printre plimbãreþii
diferiþi, localnici, unii din familii de îmbogãþiþi prin
învârteli isteþe în afaceri cu pãduri, din vârtejul de
jur-îmrejur, pe un obsedat frumos de ºansele unui
turism pe picior mare, în zonã, în condiþiile unei
politici exeterne, „socialiste”, de „deschideri”, la
adãpostul unei conjuncturi internaþionale favorabile,
spre Occident – pe care se întâmplase nu numai
sã-l încurajeze, când acela progresa în clocirea
unui proiect „draculean”, cu folosirea ºi a unui
farmec personal, în câºtigarea de adepþi printre
demnitari veniþi la vânãtoare ºi la câte-un chef, de
unde nu lipseau ºi vreo voce-douã de cântãreþe
promovate în festivaluri de muzicã popularã, dar ºi
sã-l ajute, prin vreo metaforã, în prezenþa vreunei
minþi culturale mai mobilate, ori printr-o informaþie
în plus, pentru completarea unui dosar ce devenise
tot mai voluminos – nu-l putea întâlni, din întâmplare,
sã afle astfel totul direct de la sursã. Se apropiaserã
sufleteºte când încã nu ajunsese director judeþean,
ºi când, numai un nelipsit de la orice fapt  aristic al
locurilor, cuceritor ºi printr-un talent de umorist,
multiform, nu se debarasase deplin de plusãri în
afectarea unei dezinvolturi fãrã stânjeniri,
explicabile la un „adoptat”, ca poate un doar „întors”
dupã veacuri de înstrãinãri, de prin Bucovina, cu
destinul ei  cunoscut, ºi  la care se gândea ºi sub
vraja unui cântec vesel-trist pe care-l ºtia ºi nu se
lãsa rugat de douã ori sã-l cânte cu vreun prilej
bahic, benign: „Câte mândre-am avut eu ...”. Aºa
cã trebuie ca terminarea, lansarea la apã a
complexului turistic, cu actualul hram ºi nume, sã
se fi întâmplat nu mult dupã 1980, o accesare din
urmã pe web va lãmuri lucrurile: „hotelul” a fost
construit în 1983, ºi unei invitaþii de a-l vizita
împreunã, odatã lucrãrile terminate, i s-a putut
rãspunde prin 1984, deci dupã vreun an,  când va
fi avut loc ºi figura cu sãritul drept în picioare, dintr-
o ladã ca un sicriu, de la subsol, al unui ospãtar
instruit în acest scop, foarte mândru de curajul sãu
ºi de  cei  doi lungi canini din obrãzar, ascuþiþi, pont
practicat ºi azi. Doar un alt moment festiv, deci,
încheiat probabil cu acelaºi cântec în care nimeni
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nu-l întrecea, Câte mândrte-am avut eu... – în urma
celui de al doilea vers,  “...Dupã toate-mi pare rãu”,
cu distihul „ Dar mai tare dupã una, / Lumineze-i
calea luna”, o euforie, într-un cochet salonaº cu
toate insemnele heraldice de rigoare.

Iar pentru ceea ce mai nou face parte din
reclamele comerciale ale complexului, un punct în
programele turistice constând dintr-o ieºire în grup,
cu ghid, la vechiul drum venind din latini, pomenit,
unul din fragmentele lui, nu apuci la stânga, de
undeva de deasupra mãnãstirii, ci doar þii drept
înainte, o miºcare echivalând o lunecare în timp cu
vreo zece ani în urmã, pentru o situare între cele
douã cãlãtorii în republica Moldova, nu mai încoace
de 2005. Sau pentru o reprezentare cât de cât mai
concretã a ceea ce meºteri bravi, aduºi din lumea
întreagã în teritorii cucerite sau de cucerit, unii
poate din nordul Italiei unde sunt frecvente numele
de Borgo, pentru unele localitãþi, sã construiascã
pe urma sau înaintea soldaþilor, glorioºi ca din
comediile lui Plaut, nu doar poduri. Se procedase
atunci, la o încercare – printr-o sustragere, de vreun
ceas bun, o luare de o pauzã, împreunã cu încã un
amator de scufundãri în timp, un poet care îºi
pregãtea un volum de versuri pentru tipar, de la  o
masã campestrã copioasã, pe iarbã, între niºte
brãduleþi – a, cum s-ar spune, mãrii, cu degetul.
Doar o scurtã sustragere, dupã ce se ajunsese
aici cu o maºinã încãpãtoare, de teren, într-o
componenþã familialã mai bogatã, ºi în tonice
exultãri, cu gesturi gimnastice largi.

Cum nu s-a notat nimic dupã coborîre, despre
ce ºi cât s-a investigat cu acel prilej, un rol nu mic
îi poate reveni, pentru o reconstituire, unei irosiri
de sine în versuri, pe care cel cu inspiraþia s-a
întâmplat s-o includã în respectivul volum, compusã
din douã momente sau tablouri, un document util ºi
în privinþa datãrii.  Cãci dacã s-ar lãsa la o parte
unele efuziuni cu tâlcul lor, sau un exces de
scerdotal, gen „Cu palme de orb citeam / mesajul
civil alpin”, sau chiar ºi atari adaosuri despre un
context, gen „ªi-am lãsat sã aºtepte mult lâng-un
jar o ceatã / voioasã, pe-un plai”, posibilitatea datãrii
e sporitã ºi prin acest element care de asemeni nu
trebuie subestimat, de kigo din codul formei poetice
japoneze haiku: „s-a-ntâmplat spre târziul verii,
când vindeau smeuri / copii de þigani la preþ / ºi
cucul retras din vãi îºi sistase salvele”. Cu ajutorul
ºi al unor asemenea detalii, la o frunzãrire, aburul
de un drum antic - întâi intuit, incert, ezitant – începe
sã prindã, în amintire, un contur: întreruperi ici-colo,
mai mult pãmânt bãtãtorit ºi câte-o jumãtate de
lespede, ba ºi lespezi întregi; pentru ca printre
tulpini la distanþe mereu aceleaºi sã dai ºi de câte
un metru-doi de fundaþie compacþi. În acest punct,
din nou preluând ºtafeta notaþiile din versurile „M-
au rãpit niºte urme de roþi / un jgheab de gresii ºi
colb, dispersate cioburi / de lespezi ºi muchii
drepte, / de unghiuri”. Care de-a dreptul impun.

O explorare  de arheolog pe cont propriu,
în felul ei, care te face sã te crezi prin preajma unei
dãruiri mai mari colective, în slujba unei cauze, care

l-ar avea într-o lucrare de pionierat, ca predecesor,
pe un fost „primul primar român al Bistriþei” între
1934 ºi 1937. Un investigator mult mai exact, ca
un cartograf, pe care-l gãseºti reluat de câteva
publicaþii din ani mai apropiaþi. De unde sã poþi cita:
„Terasamentul este uºor bombat pentru a înlesni
scurgerea apelor, iar acolo unde  panta a fost mai
înclinatã sunt înfipte din loc în loc pietre, servind
de opritoare pentru  care ºi cãruþe”.

Evident, în jurul focului, pe parcursul ospãtãrii,
se ºi trãncãnise, pe seama autenticitãþii pietrelor
sustrase, culese, cum cineva – unii spun: un
invidios, cãci originar de pe-o altã vale – le-ar fi
catalogat ca doar rãmãºiþe din drumul fãcut de
Maria Tereza, despre care a mai venit vorba. Dupã
cum n-a fost ocolitã ºi o altã teorie, de asemenea
cu adepþi printre mai-patrioþi locali, nu cu privire la
vechime, ci la cine va fi dat aceastã formulare
numelui, de „al” romanilor, în forma de genetiv
putând intra ºi accepþia de „al celorlalþi”, în dosul
cãreia sã se afle, bunãoarã, dacii liberi, despre care
nu este dubiu cã nu erau prin preajmã niºte stãini.

Dar plimbarea, de vreo douã trei-sute de metri,
pe jos, de la han la mãnãstire, nu va mai avea loc.
Va fi þinutã în schimb linia drumului principal, ºi nu
numai pânã la Cruce, care face toþi  banii noaptea,
când sunt aprinse toate becurile, ci pânã „dincolo
de Mãgurã”, chiar pe cumpãnã – unde sã te întrebi,
la o privire de jur-împrejur, dacã nu te afli în însãºi
punctul în care a fost graniþa dupã „cedare”. Aici
nu e de cãutat „un drum strâmt ce se înfunda la
dreapta”, pe care þi l-ai putea imagina prin preajmã,
cãci s-a spus: ”în partea cealaltã a trecãtorii”. ªi
nici de întâlnit o cãruþã þãrãneascã cu ºase suflete,
în slomnit de roþi ºi osii, prin noapte, la care parcã
ºi caii au aþipit. Atât, numai cât sã fii în lãrgime
desgrãniþatã, o clipã, care în nord, spre a se mãrgini
cu Maramureºul unui voivod Dragoº, are Ineul; spre
sud piscurile mai joase din Cãlimani; iar în rãsãrit,
ºerpuirile Dornei râul, pânã-n Baltagul.

ªi „cãlãtorului îi stã bine cu drumul”, sunt
cuvintele celui de la volan, care ºi-a pus centura ºi
a schimbat direcþia de mers, pentru coborîre,
adresate jumãtãþii lui, care acum îi stã în dreapta,
la propunerea invitatului lor, care nu mai umblã la
un carnet mic cu însemnãri, cum un întreg s-ar fi
definit deplin. ªi care preferã banca din spate, unde
te poþi muta de la un geam la altul, ca acþionat de-
un resort; sau cum un dialog generalizat, la din ultimi
paºi, nu s-ar da bãtut.

Încape ºi o fãrâmã de timp pentru a putea fi
observat într-o adânciturã vastã, pe o lucire de apã,
în dreapta, fostul cãtun Ciosa, sã-þi aminteºti un
vers dintr-o traducere din Baudelaire: „ca un sãtuc
sihastru la poala unui munte”, un ºirag de case,
printre fâºii de griuri, ascunse repede de niºte
clãbuci, aþe, caiere, pufuri de o pâclã albã, alungitã,
ºi apoi þuguiul ca un coif mongol al vârfului
Zimbroaia, mai avantajat din acest unghi, înainte
de apariþia în stânga, iar, a „hotelului”, sã-i spui
pe nume, în locul castelului, „Dracula”. Are loc un
scurt, ultim, cuvenit, dialog din  priviri, când
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scriitorul strãin, aclimatizat, exclusiv, din bronz,
simte ºi el o razã din soarele aproape scãpãtat,
pe obraz. Pentru ca îndatã ce o serpentinã îl face
nevãzut, sã i se substituie, cum în basmul Babei
Dochii luna Martie i-ar cere împrumut trei zile lui
Fãurar, o altã ademenire: insinuarea în minte brusc
a unui frumos poem în prozã, o traducere dupã o
versiune germanã, din folclorul central-african:
„Povestea drumului”. Ca drumeþii sã fie, iar, mai
mulþi.

În text vorbindu-se despre un bãiat ºi tatãl sãu,
care se duc în pãdure, „sã punã curse”, iar bãiatul,
împotriva pãrerii tatãlui, alege „un drum foarte
umblat de oameni”.  Fiindcã fiul n-a þinut seama de
sfatul dat,  de a nu pune acolo cursa, în ea  vor
cãdea în prima zi „fratele mamei sale”, în a doua
„tatãl tatãlui sãu”, în a treia zi „mamã-sa”, ca în a

cincea zi sã fie prins „însuºi drumul”. La care, cel
mare îi va spune celui mic : „Lasã-l sã fugã. Dacã
nu-l laºi sã fugã, nu ne mai ºtim întoarce”. Vor urma
discuþii, fiul, care va rezista luându-ºi captura ºi
strângând-o ºi vârând-o în sac, va deslega în cele
din urmã sacul purtat pe umeri,  moment dupã care
drumul va sãri ºi va fugi în sat. Numai cã acolo
bãiatul îl va prinde din nou, spunând: „Drumul
acesta este al meu”.  Iar finalul va fi: „ºi drumul
deveni foarte trist ºi muri în cele din urmã”.

Nici nu se va ºti când se va trece de Valea
Strãjii.

Nu de la „via-viae”, „weg”, „put-”, „út”, ci de la
grecescul „drómos”, ºi din sanscritã – cuvântul
drum ºi drumul cuvânt.

 21 mai - 21 august 2011
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Nichita Danilov

Întîlnirile de gradul zero cu
Radu Sergiu Ruba
Crucial Encounters with Radu Sergiu Ruba

Orice întîlnire cu poetul Radu
Sergiu Ruba, preºedintele ANR
(Asociaþia Nevãzãtorilor din
România) s-a desfãºurat pentru
mine sub semnul hazardului, dar
ºi al miracolului. I-am remarcat, pe
la începutul anilor optzeci, versurile
scrise cu dezinvolturã, apoi,
imediat dupã Revoluþie, am avut
ocazia sã-l întîlnesc la diverse
festivaluri ºi agape literare,
desfãºurate în diferite colþuri ale
þãrii.

De atunci mi-au rãmas întipãrite
în memorie cîteva dintre versurile
sale de început, pe care le-am
auzit recitate de însuºi Radu
Sergiu Ruba la o cafenea din
capitalã. Poetul frecventa pe
vremea aceea grupul nouãze-
ciºtilor, fiind unul din promotorii
noii miºcãri literare. Versurile sale
erau publicate în ArtPanorama ºi
alte reviste nouãzeciste, alãturi de
cele ale colegilor sãi de generaþie
ceva mai tineri, Daniel Bãnulescu,
Horia Gârbea, Cristian Popescu
sau Ioan Es. Pop. Le-am parcurs
cu mare atenþie, cu atît mai mult
cu cît autorul lor era un nevãzãtor,
descendent pe aceastã linie cu
Mihail Codreanu ºi Borges. M-au
impresionat naturaleþea stilului,
prospeþimea ºi verticalitatea
imaginilor de esenþã surrealistã,
tonul colocvial.

Între timp poeziile citite în
perioada acelor ani s-au amestecat
în mintea mea cu altele ºi altele,
alcãtuind o Bandã Moebius de
metafore, marca Radu Sergiu
Ruba. Le citez disparat: „Vãruiam
verticalele oraºului/ pînã la o
anumitã înãlþime/ ca moartea sã nu
ne poatã sãri în spinare”, în timp
ce „la fereastra de miercuri/ capul
primei iubite/ poartã deja urechile
celei de-a treia”, iar urechile celei
de-a treia capul celei de-a patra”,
º.a.m.d., º.a.m.d.p.

Întîlnirile mele cu Radu Segiu
Ruba se desfãºoarã, dupã un

anumit tipic. Cu cîteva zile înainte
de inevitabila întîlnire, visez de
obicei o stradã cu o perspectivã
înfinitã, pe care trece, pipãind cu
buricul degetelor zidurile trans-
parente, un bãrbat de staturã
mijlocie, îmbrãcat într-un halat alb,
ducînd în lesã un melc. Ajungînd
pe celalalt trotuar, perechea se
dedubleazã, la fiecare pas, astfel
încît, dupã o vreme, întregul oraº
e populat de stafii ºi cochilii de
moluºte. În perioada cît dureazã
viziunea mea din vis, eu stau întins
paºnic într-o camerã ºi privesc pe
geam. La un moment dat, uºa de
la intrare se dã în lãturi ºi toatã
aceastã mulþime compusã dintr-un
singur individ multiplicat în zeci de
mii de exemplare pãtrunde în
apartamentul meu, micºorîndu-se
continuu, pînã ajunge la dimen-
siunea unui ciorchine imens de
trupuri ºi de capete ce se agaþã
de tavan, în dreptul lustrei. În
mijlocul mulþimii, zãresc corniþele
unui melc, fiecare din ele pre-
vãzutã cu un ochi deschis spre
interior. Pe mãsurã ce minutele se
scurg, ochii se apropie de mine
ºi-mi palpeazã epiderma. Atunci
tresar ºi mã trezesc. Halucinaþia
aceasta din vis persistã în mine
mult timp ºi dupã trezire, în timp
ce-mi beau cafeaua sau citesc
ziarele... Dupã care sunã ºi telefo-
nul ºi vocea inimitabilã a poetului
mã întreabã: „Ei, ce faci, Nichita?
Persiºti din nou în viziunea ta? Mã
mai vezi lichid?”

Desigur cã în substratul
metamorfozelor din vis se aflã
diferite texte din Moartea ºi busola
a lui Borges, pe care le-am citit ºi
recitit în tinereþe, dar ºi aberaþiile
din celebra Relatare despre orbi a
lui Ernesto Sabato sau anumite
pasaje din Orbirea lui Canetti. În ce
priveºte Relatarea, consider cã
Sabato exagereazã atunci cînd se
lanseazã în diferite supoziþii privind
puterile care stãpînesc lumea

vizibilului, ajungînd la concluzia cã
ea este guvernatã de Principiile
Întunericului atocuprinzãtor, pe
care le stãpîneºte Secta Orbilor.
Desigur, Relatarea a fãcut ºi
continuã sã facã mari deservicii
nevãzãtorilor, aruncînd o luminã
maleficã asupra lor. În parabola
lui Sabato e vorba de orbirea
lãuntricã. Prea puþini însã des-
cifreazã mesajul cãrþii în sensul
ei profund. ªi chiar cei care o
descifreazã cu greu scapã de
prejudecãþi. În ce mã priveºte, tind
sã privesc orbirea în spiritul literei
lui Borges... ªi totuºi, anumite fra-
ze din Sabato, continuã sã-mi
submineze conºtiinþa. În Relatare,
argentinianul emite, printre altele,
douã supoziþii privind divinitatea:
1. Cã Dumnezeu existã, dar uneori
doarme ºi coºmarurile lui sînt
existenþa noastrã; ºi 2. Cã Dum-
nezeu existã, dar are accese
de nebunie: aceste accese sînt
existenþa noastrã...” De aici ºi
întrebarea strecuratã în paginile
cãrþii Traversarea a lui Radu
Sergiu Ruba, la care am încercat
de nenumãrate ori sã gãsesc un
fericit rãspuns: „Dar în definitiv ce
cauþi tu/ în visul unor orbi...?”

În ultima vreme, nu ºtiu cum se
face dar ne intersectãm din ce în
ce mai des. Sã fie acesta pentru
mine un semn de bun augur?!

La sfîrºitul anului trecut, am fost
la Braºov, la o lecturã publicã. Puþin
înaintea mea trecuse prin Braºov
ºi Radu Sergiu Ruba. Tot anul
trecut fusesem la Galaþi ºi la Brãila.
Cu umire, am aflat de la cîþiva
cunoscuþi cã strãzile pe care m-am
preumblat fuseserã strãbãtute
mai înainte de paºii lui Radu
Sergiu Ruba.

Recent am ajuns la Cluj ºi am
vizitat, la îndemnul distinsei doam-
ne Mîºlea, Muzeul Farmaciilor
amenajat în incinta unui imobil
construit în secolul al XV-lea, unde,
alãturi de praful de mumie
egipteanã, se aflau ºi falangele
degetelor cãlugãrului Misail,
descins de pe muntele Athos,
alãturi de unelte de pisat ºi vase
de macerat, sigilii, alambicuri ºi
recipiente de toate formele ºi toate
mãrimile, suficient de multe pentru
a înjgheba un laborator alchimic.

Plin de entuziasm, am dat sã
aºtern cîteva rînduri în cartea de
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onoare a muzeului ºi am tresãrit.
Pe aceeaºi paginã pe care îmi
aºternusem rîndurile se afla ºi
numele lui Radu Sergiu Ruba. De
la Cluj, am plecat la Bistriþa, fiind
invitat sã susþin un recital de
versuri într-o fostã sinagogã. Ziua
mi-am pierdut-o vizitînd oraºul,
piaþa, magazinele, muzeul, iar
seara, dupã ce mi-am fãcut duºul
scoþian, am coborît în salon sã-mi
iau binemeritata cinã.

La masa care îmi fusese
rezervatã se afla  Radu Sergiu
Ruba, ºi nu singur, ci cu încã trei
fîrtaþi din branºa sa. Toþi cu oche-
lari fumurii ºi paharele ridicate.
Am dat sã-i ocolesc, luînd drept
þintã o masã rezervatã undeva în
spate, dar am fost oprit la jumãtatea
drumului de o voce caldã, care se
rostogolea catifelînd aerul din jur.

„Unde eºti, Nichita? am auzit. De
ce ne ocoleºti? De ce nu vii la masa
noastrã?! De cînd te aºteptãm!”

Era vocea lui Radu Sergiu Ruba
care se ridicase în picioare, în timp
ce tovarãºii sãi rãmãseserã
aºezaþi la locurile lor... M-am aºe-
zat. Am stat cu ei de vorbã de la
orele opt pînã la miezul nopþii.

Radu Sergiu Ruba mi-a povestit
multe scene din copilãrie, înainte
de orbire. Mi-a povestit apoi cîte
ceva ºi despre strãmoºii sãi. A fost
una dintre cele mai ciudate cine la
care am particpat. Tovarãºii lui
Ruba erau oameni veseli, cu simþul
umorului. Miºcãrile pe care le
executau erau armonioase. Mã
miram cu cîtã dexteritate mînuiau
cuþitele ºi furculiþele. ªtiau exact
unde se aflã pîinea, unde erau
cartofii pai ºi unde friptura. Paha-
rele de vin ºi toasturile erau rostite
într-o ritmicitate debordantã. Cît în
privinþa femeilor, prietenii lui Ruba
erau niºte superbi Don Juani, de o
curtoazie ieºitã din comun.

La un moment dat, unul dintre

ei i-a spus chelneriþei care ne ser-
vea la masã: „ªezi aici, pe genun-
chii mei, drãguþo, nu te sfii... Aº
vrea sã cînt din tine ca dintr-un
acordeon...” ªi cum fata tresãri,
dîndu-se cu un pas în lãturi, prota-
gonistul a adãugat murmurînd
printre mustãþi: „Ce ºtii tu despre
dragoste, iubirea mea? Numai un
orb poate învãþa trupul tãu sã cînte
ca o armonicã. Vezi aceste degete
ale mele? Fiecare din ele va gãsi
în tine punctul cel mai vulerabil, cel
mai senzual. Buricele degetelor
unui orb sînt ca niºte corniþe de
melc prevãzute cu cîte-un ochi
mîngîietor. Pentru mine femeile
au zece perechi sîni, cîte zece
perechi de buze ºi zece mii de
sexuri muzicale. Sã ridicam deci
cîte un pahar în cinstea lor!”

N-am stat prea mult pe gînduri,
am ridicat, cinstind astfel natura
femininã, în fond atît de fascinantã
în orbirea ei...
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De obicei, scriitorii de literaturã
nu sunt cei mai recomandabili
comentatori de literaturã, fiindcã nu
stãpînesc metoda apropierii de
cãrþi pentru a le interpreta, plus cã
îºi dominã cu greu izbucnirile
temperamentale con-fraterne. În
caz cã se întîmplã realizarea
acestui traseu miraculos, el se pe-
trece invers: comentatorii de lite-
raturã vin dinspre scriitorii de
literaturã, atunci cînd aceºtia s-au
rodat în contactul intim cu opera,
care pare a le dezvãlui din
secretele ei, de nepãtruns pentru
alþii. Exemplul redutabil este cel
oferit de G.Cãlinescu; pe urmele
lui vine acum poetul George
Vulturescu, printr-o carte al cãrei
titlu evocã îndelunga sa
familiarizare cu beletristica în
redacþia revistei Poesis, pe care o
conduce (Cronicar pe „Frontiera
Poesis”) ºi unde texele cãrþii au
fost publicate mai înîi.

Vreau sã remarc, acum, cîteva
dintre felurile descinderii autorului
spre literaturã prin comentarea
cãrþilor altora. Mai întîi, debutul cu
o aserþiune mai largã, identitarã prin
conþinutul ei („De la o vreme se
poate observa pe piaþa literarã cã
existã un flux romanesc care vine
dinspre poeþi, nu numai înviorãtor,
ci cu o foarte bunã receptare
criticã“), contragere întîlnitã ºi pe
parcursul demonstraþiei („Paginile
acestea, de re-facere a «ºirului»
magnetului lichid care marcheazã
familia, sunt de un tragism coborît
din corurile greceºti: de Antigonã
care identificã nu trupurile celor
uciºi, ci morbul din sînge, izvorul
rãului“). Comparaþia beneficiazã de
aceleaºi largi spaþii („Niciun roman
transilvan (Slavici, Rebreanu,
Agârbiceanu, Pavel Dan) n-a adus
în prim-plan o atît de terifiantã
gramaticã a urii precum o face
Marta Petreu“), dar ea se sprijinã
pe realizãri literare bine
individualizate („Blestemul este o

intervenþie în genealogia faptelor,
cu putere maleficã, el face ºi des-
face ursita personajelor“). Nu
lipsesc nici formulele sintetice, bine
alese, memorabile: „noroaie
viscerale“ este eticheta care se
aplicã pe o carte a Martei Petreu,
scrisul ei fiind o „pastã groasã, pe
alocuri mocirlos“.

Alteori, imaginea sinteticã a
personalitãþii comentate cuprinde
cîteva date fundamentale (de pildã,
„T.T.Coºovei ese un virtuoz al noii
«sensibilitãþi» optzeciste din aripa
«lunedistã» a generaþiei orietatã
«programatic nu cãtre text, ci cãtre
realitate» (M. Cãrtãrescu)“),
rezultînd de aici un text „în care
arabescurile caligrafice sunt niºte
sîrme cu þepi“. Autorul îºi apãrã
poziþia ºi prin depãrtarea criticã de
alte opinii exprimate („Dacã mulþi
critici vãd în decorurile lui
T.T.Coºovei «imagisticã» ºi
«artificii», pentru predispoziþia sa
carnavalescã, credem cã printr-un
astfel de unghi îl citim rãu pe acest
poet“), pentru a ajunge la con-
turarea clarã a ideii personale
(„trebuie sã remarcãm neparat ºi
o componentã a unui profetism
escatologic la T.T.Coºovei, a unui
individ derutat, de om protoistoric,
care ºi-a pierdut încrederea în
sfîrºitul creºtin“). Autorul îºi
imagineazã lucrul la poezie ºi ne
explicã cum a interpretat-o:
„Peisajul este o «compoziþie de
interior», lucratã migãlos în ateleier
ºi scoasã extra muros. De aceea,
el rãmîne mereu într-o «ramã»,
deja primitã, care îi strînge ca-ntr-un
cleºte centrii tabloului, îi com-
primã mãrindu-i densitatea de-
taliului“.

Frecventarea programaticã a
poeziei în redacþia revistei Poesis
l-a deprins pe autor cu limbajul
aluziv ºi invocarea vocilor
autoritare în formularea judecãþilor
de valoare. De pildã, interpretînd
poezia lui Viorel Mureºan, scrie:

„Aceste altoiri de real («visul în
vis» al lui Breton) au adesea în
spate un mizantop, un hîtru“.
Oscilaþiile involuntare ale limbajului
apreciativ sunt abandonate în
cererea cãtre alþii: „cu siguranþã
suntem tentaþi sã-i cerem unuia
precum Al. Cistelecan doar lucruri
definitive ºi probate de instanþã“.
Însuºi autorul cãrþii iubeºte lucrurile
clare ºi afirmaþiile definitive; de
pildã: „«Marmaþia» lui G.Achim nu
este o «provincie culturalã»
extrasã din bibliotecã prin distilãri
ale vreunor texte ascunse: ea e un
teritoriu anamnetic, purtat de poet
în toþi porii cãrnii copilãriei precum
albina poartã polenul“ sau „distanþa
dintre anii de apariþie a cãrþilor de
poezie semnate de Iolanda
Malamen spune mult despre res-
ponsabilitatea pe care autoarea
ºi-o asumã faþã de poezie“ sau în
sintagme intens caracterizante:
„tratat al marginalului“ la Vasile
Gogea, relaþia tanatic-cosmos la
Ion Mircea are „fermitatea dru-
murilor romane“, limpiditatea
versurilor lui Ion Zubaºcu „te nãu-
ceºte, nu atît prin forþa ideilor cît
prin strãveziunea vînãtã a simþurilor
ramificate în cuvinte“, „retorica
ostentaþiei“ la D.Pãcuraru.

Printre comentariile de poezie,
îºi fac loc ºi observaþii politice, nu
din perspectiva unui partid anume,
ci din cea a bunului-simþ al rostirii
adevãrului. Astfel, „pe cine mai mirã
azi faptul cã România este o þarã
a mistificãrilor, cã «istoriile» literare
au devenit doar liste (ale lui N.
Manolescu, ale lui Alex ªtefãnescu,
ale lui...) cu apropiaþi, cã valoarea
este apreciatã dupã apartenenþa la
un grup de bursieri sau altul“, ca
sã formuleze o concluzie intero-
gativã. Acestea nu-l abat de la
rostirea clarã a cronicarului aflat la
Frontiera Poesis: „de fapt, întregul
volum Uneori, plutirea e un singur
poem de dragoste, o frizã de
acuarele în care carnalul dã sînge
imaginii, imaginea dã foc ochiului
care priveºte“; „ceea ce mi se pare
de semnalat vis-a-vis de poemele
scrise de Matei Cãlinescu este
absenþa cenzurii teoreticianului
literar“.

George Vulturescu se încre-
de, ca maestru liric, în adevãrul
cã poeþii îºi/îþi pot revela mai bine

De la Poesis la comentarii
de poezie
From Poesis to Reviews on Poetry
Titu Popescu

(continuare în pag. 52)
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Goethean convins ca exeget al
teoriei „plantei originare“, Steiner se
sincronizeazã – prin proiectul
Teatrului sãu antroposofic – cu
teoreticienii ºi practicienii arhi-
tecturii organic-vitaliste. Omul
„vitalist“ este cel care are faþã de
naturã un sentiment filial, con-
siderînd fenomenele naturale ca
avînd viaþã, suflet, sens. De la
Platon la Aristotel, de la Galilei la
savanþii Evului Mediu, universul
era vãzut ca „un organism“, ca un
„sistem armonios“ reglat dupã
anumite reguli, iar omul ca „o
celulã din organismul universului,
toate celulele fiind unite printr-un
fel de simpatie internã, astfel în-
cît soarta fragmentului, a pãrþii,
pãrînd a avea legãturã cu miº-
cãrile astrelor“.

Arhitectura vitalistã

Clãdirile vitalist-organice sînt
mici paradisuri intermediare în care
„începutul este evocat ºi sfîrºitul
imaginat“. Vitalismul, ca un ecou
al artei primitive, cautã spontanul
ºi pitorescul, dinamismul,
profunzimea, înlocuieºte „armonia
tihnei“ cu jocul între formele
terestre ºi cele celeste, de aici
izvorînd credinþa în supranatural,
panteism în care natura ºi spiritul
se unesc. Vitalismul preferã „inter-
minatul limitei“, fluiditatea, liniile
sinuoase, contururile imprecise.
Materialele devin ambigue, tinzînd
spre metamorfozã, spre fuziune,
substanþa pare gelatinoasã,
moluscoasã, creînd impresia de
carne palpitîndã. Tema apei, a
organismelor marine, repre-
zentarea primelor forme de viaþã
apãrute pe pãmînt denotã nos-
talgia dupã un paradis protoplas-

matic, uterin.
Rudolf Steiner, ataºat concep-

tului de arhitecturã organicã, utili-
zeazã contururi de o mare forþã
expresivã, diferenþiindu-se de
raþionalismul riguros al planurilor
ºi al materialelor, asociat cu liber-
tatea formalã a ornamentaþiei Art
nouveau. La el, spaþiile interioare
se deschid spre exterior ºi, pre-
cum orificiile într-un organism,
aceste spaþii sînt decupate în
ansamblu. În lumea organicã totul
este devenire, miºcare, meta-
morfozã. Între naºtere ºi moarte
transformarea formelor are loc într-
un spaþiu ºi timp continuu –
materializare a forþelor subtile.
Organismul material este în relaþie
cu lumea spiritualã printr-un cîmp
energetic. Ideea acestui cîmp de
energie este preluatã de Goethe –
care vede lumea vie ca fãcînd
parte dintr-o polaritate spirit-
materie/luminã-umbrã/periferie-
centru – îmbogãþitã de Rudolf
Steiner prin gîndirea hindusã.

Primul Goetheanum –
spectacol monumental împietrit
al formelor spirituale

Începînd cu anul 1913, anul
creãrii Societãþii Antropo-sofice,
Rudolf Steiner devine interesat de
arhitectura sacrã, concepînd planul
unui edificiu „... jumãtate templu,
jumãtate teatru, prim element (…)
al unei noi genealogii de clãdiri de
cult“. A rezultat astfel schiþarea
unui edificiu în care se evoca
începutul ºi se imagina sfîrºitul.
Datoritã impulsului interior al
transgresãrii limitelor, liniile
dobîndesc si-nuozitate, imprecizie,
fluiditate, pentru a reflecta, în
întreaga ei complexitate, ideea

metamorfozei.
Primul Goetheanum era

acoperit de douã cupole – sintezã
supremã între materie ºi spirit. Se
gãseau aici elemente ale
arhitecturii clasice: postamente,
coloane, capiteluri, antablamente.
Formele se supuneau unei
metamorfoze organice, fãcînd din
Goetheanum un templu al vieþii, al
viului. În  construirea lui, Rudolf
Steiner foloseºte mai multe tipuri
de lemn, de diferite texturi, de
diferite parfumuri. Arhitectura
organicã se inspirã din principiile
care stau la baza viului ºi nu din
imitarea formelor vii, dorind sã se
adapteze omului „ca fiinþã vie aflatã
în evoluþie“. Clãdirile concepute de
reprezentanþii acestei arhitecturi –
Frank Lloyd Wright, Henri van de
Velde, Antonio Gaudi, Le Corbusier,
Erich Mendelshon, Hundertwasser
etc. – nu sînt doar expresia „unei
culturi ºi a unei societãþi, ci ele
exercitã o influenþã asupra vieþii
[atît] interioare [cît] ºi exterioare a
indivizilor“. Steiner vine în con-
tinuarea principiului „form folows
function“, conform cãruia între o
construcþie ºi cadrul natural
precum ºi între pãrþile constitutive
ale clãdirii e nevoie sã existe o
legãturã intimã (aproape) o
identificare. El completeazã acest
principiu cu ideea de metamorfozã,
preluatã de la Goethe, în care între
sine ºi „evoluþia formelor deter-
minate de timp“ existã un raport
interior .

P ia t ra  de  teme l i e  a
Goetheanum-ului – douã do-
decaedre de cupru sudate,
corespunzînd celor douã cupole,
care vor acoperi sala ºi scena - s-
a pus la 20 septembrie 1913.
Macheta construcþiei, efectuatã de
Rudolf Steiner în plastilinã ºi cearã,
era un model pentru maniera de a
construi organic, dar, în acelaºi
timp, ºi plastic. Pretutindeni în
forma edificiului curba întîlneºte
dreapta, iar staticul se fluidizeazã.
Este „esenþa spiritualã“ a acestei
construcþii. Pentru niºa din fundul
sãlii mici, Rudolf Steiner a proiectat
o statuie din lemn, înaltã de nouã
metri ºi jumãtate. Arhitectura ºi
sculptura se întrepãtrund.

Dar nu numai arhitectura ºi
sculptura au fost puse laolaltã, ci
ºi pictura a venit sã se integreze

Goetheanum, Term Applied on Rudolf
Steiner’s Theories
Eugenia Sarvari

Goetheanum-ul –
expresie aplicata a teoriilor
lui Rudolf Steiner

)) )))
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pe deplin construcþiei, motivele
pictate pe cupole sînt concepute
ca „mari curente de culori fluide,
venind în întîmpinarea miºcãrilor
plastice ale arhitravelor“. Lumina
exterioarã întregea atmosfera,
pãtrunzînd prin vitraliile colorate.

Impulsul adus de Art Nouveau
– opera de artã totalã – îºi gãseºte
aici împlinirea, Goetheanum-ul fiind
„prima realizare a unei idei
arhitecturale unitare, care a fãcut
apel la toate artele“. Construcþia din
lemn pe un soclu din beton a
permis modelarea plasticã a
exteriorului, dînd pereþilor, „a cãror
faþã interioarã era formatã din
forme introvertite, un caracter de
ansamblu mobil“, precum ºi o
anumitã transparenþã. „Pereþii
eterici“ permiteau sesizarea în
exterior a activitãþii forþelor organice
interioare, aceastã concepþie
corespunzînd unei nevoi interioare
a omului modern. Întrepãtrunderea
celor douã cupole care acopereau
edificiul aratã în ce fel se întîlneºte
lumea simþurilor cu lumea spiritului.
Scaunul oratorului era aºezat, de
altfel (ºi acolo se aflã ºi azi, în
clãdirea celui de-al doilea
Goetheanum), la punctul de
intersecþie al celor douã cupole. În
acest fel cuvîntul pãtrundea în
conºtienþa participanþilor, ca prim
pas spre experienþa imaginativ-
spiritualã, continuat cu ceea ce se
întîmpla pe scena acoperitã de
cupola micã. Sala mare era
înconjuratã de patrusprezece
coloane aºezate în semicerc, pe
douã rînduri de cîte ºapte,
accentuînd ideea de miºcare ºi
repaus. Soclurile ºi capitelurile
erau modelate dupã ideea
metamorfozei. Spaþiile dintre
coloane deveneau astfel „forme
miºcãtoare ale vieþii“. Ceea ce
Steiner dorea sã exprime în
aceastã succesiune a motivelor
coloanelor era raportul existent
între diferite culturi. Citirea
simbolurilor de pe coloane ºi
arhitrave ºi interiorizarea limbajului
lor, aveau menirea de a conduce
privitorul spre descoperirea
impulsurilor spirituale care
guverneazã naþiunile. Coloanele ºi
arhitravele erau sculptate dintr-un
lemn de esenþe diferite (fag, frasin,
cireº, stejar, ulm, arþar, mes-
teacãn), fiecare tip corespunzînd

unei anumite trãsãturi a poporului
pe care îl întrupeazã. Dacã se
intra în clãdire prin partea de vest,
sentimentul era acela al pãtrunderii
în „chiar sînul umanitãþii“, în urma
observãrii motivelor capitelurilor,
care exprimau forþele comunitãþilor
spirituale. Raportul între diferitele
curente culturale apãrea în moti-
vul „miºcãtor“ al arhitravelor.
Goetheanum-ul apeleazã la
sufletul uman, iar modul de
adresare este acela al limbajului
experienþelor trãite.

Cupola pictatã a Goetheanum-
ului ilustra mai multe motive: o
frescã povestea despre epoca
proto-hindusã, un alt motiv arãta
cum Zoroastru a pãtruns în
civilizaþia proto-persanã, un altul
arãta în ce fel a apãrut civilizaþia
egipto-caldeeanã. O altã frescã îl
revela pe omul grec în epoca
sufletului raþiunii ºi a sentimentului,
descria plastic confruntarea lui cu
sfinxul ºi soluþionarea problemei,
prin coborîrea în sine. Modul în
care puterile divine intervin în de-
venirea umanitãþii era figurat prin
cele patru direcþii ale zodiacului, în
care se exprimau impulsurile
epocii atlanteene ºi lemuriene. În
partea de sud a cupolei apãrea
ilustratã Atlantida, în nord Lemuria,
în est era interpretatã epoca
actualã, iar în vest devenirea
civilizaþiilor sub influenþa impul-
surilor venite din profunzimile
cosmice. Pictura de pe cupole nu
era o imitare a naturii, ci o imitare a
lumii spirituale, a ceea ce i s-a
revelat autorului schiþelor.

Scena era înconjuratã de
douãsprezece coloane, dispuse
simetric (ºase ºi ºase), al cãror
motiv era inspirat din zodiac. Ele
formau o niºã ºi reprezentau
puncte de sprijin pentru cupola
micã. Christos ºi calea omului,
avînd chipul lui Faust, constituiau
motivele cu care era decorat
plafonul cupolei mici. Soclurile
coloanelor imaginau niºte tronuri,
fotolii gigantice, dînd impresia cã
sala putea fi folositã ºi pentru
reuniuni de o facturã mai aparte.
La intersecþia celor douã cercuri
ale cupolelor, în faþa cortinei ce
închidea scena, se afla un pupitru
de orator a cãrui formã amintea de
un laringe. A dispãrut la incendiu,
dar a fost refãcut pentru cel de-al

doilea Goetheanum. Niºa crea-
tã în spatele scenei era desti-
natã sculpturii din lemn, înaltã
de nouã metri ºi jumãtate a
Reprezentantului omenir i i .
Vitraliile monocrome au fost
executate dupã desenele lui
Steiner. S-a utilizat tehnica clar-
obscurului, dupã un principiu
descoperit de Steiner ºi realizat
de Assia Tourguenieff. Pe scurt,
Goetheanum-ul era, în sine, un
monumental spectacol împietrit al
formelor spirituale.

Al doilea Goetheanum –
uriaº Ritual materializat

În noaptea de Revelion din-
tre anul 1922 spre 1923, primul
Goetheanum a ars într-un
incendiu, din el rãmînînd doar
soclul din beton. La 1 ianuarie
1924 Rudolf Steiner dã primele
indicaþii în ceea ce priveºte re-
construcþia clãdirii. De aceastã
datã, construcþia va fi asemã-
nãtoare unui pentagon, formele cu
colþuri înlocuind rotunjimile
caracteristice edificiului cu cupole.
Locul cupolelor a fost luat de un
acoperiº în planuri multiple. Pe
soclul de beton rãmas în urma
incendiului devastator, Rudolf
Steiner a gîndit o machetã dintr-un
bloc de lemn plat, poligonal. Forma
în cruce a primului Goetheanum a
fost pãstratã. Dacã la prima clãdire
aripile laterale erau o prelungire a
zonei în care se intersectau cele
douã cupole, la noua versiune
acestea apar ca un al treilea
element complet separat, „o
tripartiþie distinctã a înlocuit
dualitatea“. Miºcarea exprimatã
prin metamorfoza formelor din
interiorul primului Goetheanum se
regãseºte acum la exterior, cu o
direcþie schimbatã, de la est la
vest. Spre deosebire de primul
Goetheanum, al doilea este
prevãzut pe lîngã scenã ºi salã ºi
cu alte spaþii de lucru în care îºi
desfãºoarã activitatea secþiile
Universitãþii Libere de ªtiinþe
Spirituale. La etajul superior se aflã
scena ºi sala mare, la cel
intermediar sãlile dedicate studiului
ºtiinþific ºi artistic. La parterul clãdirii
se aflã încã trei sãli: sala pietrei
fundamentale,  sala terasei  ºi sala
englezã.

Sala Mare are o formã tra-
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pezoidale cu deschiderea spre
scenã. „Sentimentul odihnitor pe
care spectatorul îl încearcã îi
permitea «desfãºurarea», com-
pensînd concentrarea lui pe
centrul scenei“, în acest fel con-
centrarea atenþiei nu mai este
ceva impus, ci vine dintr-o
libertate a voinþei, sentimentul li-
bertãþii dat de dubla cupolã a
primului Goetheanum fiind pre-
zent ºi aici. Sala Mare a fost
terminatã abia în 1957. Scãrile de
acces spre Sala Mare, din holul
spaþios (concepþia lor îi aparþine
arhitectului Carl Kemper, care a
gîndit ºi forma definitivã a faþadei
din partea vesticã), au suprafaþa
balustradelor, pereþii ºi tranziþia lor
spre plafon  modelate conform
principiilor „peretelui viu“. Intrarea
principalã în clãdire se aflã în
partea de vest. Clãdirea este
înconjuratã de o terasã aflatã la
nivelul Sãlii Mari. Trecerea de la
salã la scenã se fãcea în primul
Goetheanum prin tavane pictate,
socluri, capiteluri ºi arhitrave
sculptate. În noul Goetheanum a
trebuit sã se renunþe la aceastã
metodã de a lega cele douã spaþii,
formele plastic-picturale fiind
înlocuite aici de forme spaþiale. În
1995 Sala Mare a fost restauratã,
adãugîndu-i-se ºapte coloane,
ºapte socluri ºi ºapte capiteluri
acoperite cu o arhitravã. S-a
realizat astfel, din nou, o sintezã
între arhitecturã, sculpturã ºi
picturã. Sintezã regãsitã, în
euritmie, între miºcare, ritmul
muzical ºi sunetul cuvîntului

„întrupat“. Coloanele au fost adu-
se în faþã, iar materialele folosite
au respectat regulile acusticii.
S-a ajuns ºi la pictarea plafonului.
În Sala Mare, trei elemente redau
ideea evoluþiei: forma capitelurilor
ºi a arhitravelor (ieºite din pereþi)
redau imaginea evoluþiei cosmice,
fresca de pe plafon redã evoluþia
umanitãþii prin creaþie, iar vitraliile
sculptate descriu drumul indivi-
dului spre cunoaºterea spiritualã.
Lumina pãtrunde în salã prin opt
vitralii înalte ºi strîmte de culori
diferite, aºezate de o parte ºi de
alta a sãlii. Tema vitraliilor ara-
tã drumul spre cunoaºtere al indi-
vidualitãþii umane. De pildã,
vitraliul roºu, aºezat deasupra
intrãrii principale reprezintã
începutul acestui drum, cînd omul
se confruntã cu forþele propriului
suflet – teama, ura, îndoiala, de-
ºertãciunea –, care, odatã depã-
ºite, îl ajutã sã priveascã spre
înãlþimile spiritului. Legãtura
omului cu cosmosul este repre-
zentatã prin cele douã figuri ale
zodiacului, Leul ºi Taurul, aceasta
nefiind posibilã fãrã curaj interior
– figurat prin Arhanghelul Mihail în
luptã cu balaurul. Vitraliile verzi
imagineazã noi confruntãri ale
omului cu rãul – în partea de nord
a clãdirii se gã-seºte ºarpele
ispititor, inteligenþa rece cu ochii
larg deschiºi, în timp ce pe vitraliul
verde din partea su-dicã se poate
distinge figura unui înger care-i
dãruieºte omului cu-noaºtere ºi
autonomie, dar care-l îndepãrtea-
zã de lumea spiritualã. Sînt Lucifer

ºi Ahriman, Satana ºi Diavolul.
Dintre vitraliile albastre, cel de
la sud aratã forþele zodiacului
care acþioneazã asupra formãrii
corpului fizic al omului, iar cel din
nord, legãtura ce existã între
sistemul senzorial al omului ºi
cosmos. Prin intermediul vitraliilor
violet se ilustreazã faptul cã Eul
este componenta indestructibilã ºi
nemuritoare a omului, el încarnîn-
du-se succesiv, corpul fizic nefiind
decît un „veºmînt“ schimbãtor. Vi-
traliul de la sud relevã omul între
moarte ºi o nouã naºtere, iar cel
de la nord, drumul pe care fiinþa
spiritualã îl parcurge dupã moarte.
Vitraliile roz ilustreazã, cel de
la sud, situarea omului dincolo de
timpul ºi spaþiul terestru, dimen-
siuni care nu-i sînt accesibile
decît printr-o meditaþie profundã,
cîºtigatã dupã îndelungi exerciþii;
cel de la nord reprezintã expe-
rienþa christicã prin care trece
(sau nu) fiecare individualitate
umanã.

Aceste descrieri minuþioase ºi
detaliate au fost necesare întru-
cât, din nou, conform viziunii lui
Steiner, Goetheanum-ul repre-
zintã în sine un uriaº Ritual mate-
rializat în forme arhitecturale ºi
scenografice. El este un Mister
care se reprezintã pe sine, con-
cretizînd scenariul cosmic, uman-
divin. E firesc, deci, ca acest
spaþiu sã fie consacrat, în primul
rînd, unui teatru al formelor spiri-
tuale, un teatru sacru, creat chiar
de cel care a conceput ºi locul de
desfãºurare.

poezia – ºi dã exemplul lui Adrian
Popescu comentînd poezia lui
Dinu Flãmând. Înseºi „învãluirile“
poeþilor se comprimã în poeme
ale persoanei: Petre Stoica,
„bãrbatul frumos, cu barbã rebelã
ºi pãlãrii pitoreºti, mã impresiona
ºi atrãgea prin aerul firesc, de
nobleþe interioarã, pe care-l
rãspîndea, cu ferealã, neplã-
cîndu-i sã fie vizibil, dar nici sã
lase umbrã pe cei din preajmã“,
Adam Puslojiè – „este ceva
tragic, ºi cu siguranþã o putere
misterioasã în poezia lui Adam
Puslojiè, de-a exista în literatura

românã într-un alt spaþiu cultural,
compensîndu-ºi prin limbã
«deteritorializarea printr-o reteri-
torializare în sens»“.

Din lectura atentã a cãrþilor de
poezie îºi trag resursele inspiraþiei
ºi textele autonome de fixare a unor
tipologii literare: situaþia cãrþilor la
Eminescu ºi Borges, proza lui
A.E.Baconsky („Biserica neagrã se
înscrie astfel pe linia celor mai
tulburãtoare romane-parabolã ale
literaturii noastre“), a lui ªtefan
Aug.Doinaº („se întîmplã ºi în acest
caz ceea ce s-a întîmplat întot-
deauna cu scriitorii percepuþi plenar
ca poeþi (Macedonski, Arghezi,

Voiculescu, Baconsky), ale cãror
realizãri în pro-zã au fost «îngropate»
într-un plan secund creator“), ajun-
gînd la concluzia cã „existã o poeti-
citate a prozelor scrise /.../ ca o pro-
prietate magmaticã a unei naturi
«sofianice»“.

Felul în care George Vulturescu
se exprimã despre Doinaº, la
sfîrºitul cãrþii lui, se potriveºte în
general felului lui de a scrie despre
alþii, de pe Frontiera Poesis: el
provoacã ºi în acelaºi timp
corecteazã, ca un Erratum, cele
afirmate de alþii, în domeniul atît de
îngrijit, pe cît de alunecos, al
poeziei.

(urmare din pag.49)
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Piesa Drumul spre Indii a verilor
Ovidiu ºi Alexandru Pecican, mon-
tatã recent pe scena studioului
„Euphorion” al Teatrului Naþional din
Cluj, a fost scrisã în prima jumãtate
a „întunecatului deceniu literar
nouã” (cum l-a numit regretatul
critic Radu G. Þeposu), probabil
sub influenþa „ºcolii ludice”
exhinoxiste, la care autorii au fost
expuºi în acea vreme. Coagulatã
în jurul revistei „Echinox” a
Filologiei clujene ºi a trupei
studenþeºti de teatru „Ars
amatoria”, aceastã „ºcoalã” se
distingea prin predilecþia pentru
divertismentul livresc, pentru
pamfletul voalat, pentru ironie ºi
parodie. Vârful sãu de lance a fost
Ioan Groºan, iar printre
„precursori” îl putem numi pe
distinsul comparatist ºi istoric
literar clujean D. Popovici (tatãl
Ioanei Em. Petrescu), autorul unor
comedii filozofice multã vreme
rãmase în manuscris ºi scoase la
luminã abia la sfârºitul anilor ’70,
începutul anilor ’80, când au
devenit rapid niºte „hit”-uri printre
echinoxiºti (una dintre ele,
Bucãtarul de la Salamandra, a ºi
fost înscenatã de cãtre membrii
trupei „Ars amatoria”, sub direcþia
lui Ion Vartic). Modelul la care se
cere însã imediat raportatã piesa
lui Ovidiu ºi Alexandru Pecican –
trecut, desigur, prin filtrul etosului
incisiv, jucãuº-reflexiv, invocat mai
devreme – îl constituie Marat/
Sade-ul lui Peter Weiss (1963) ºi/
sau Fundaþia (1974) lui Antonio
Buero Vallejo (reprezentatã la
TNB, în regia lui Horea Popescu,
sub titlul Generoasa fundaþie, în
1978). În aceeaºi descendenþã îi
mai putem situa pe Romulus Guga,
cu Evul Mediu întâmplãtor (1980),
sau, mai recent, pe Matei Viºniec,

cu a sa foarte prizatã la noi Istorie
a comunismului povestitã pentru
bolnavii mintal (2001), ºi pe Iosif
Naghiu, cu Spitalul special (2002).

Astfel, precum la celebrii lor
înaintaºi, în piesa lui Ovidiu ºi
Alexandru Pecican, din fuziunea
motivelor lumii ca teatru ºi lumii
pe dos se naºte AZILUL DE
NEBUNI, topos cu multiple valenþe
simbolice, spaþiu concret ºi
metaforic în care istoria – în speþã,
istoria românilor – poate fi reluatã,
anticipatã, reimaginatã ºi exa-
minatã critic, împreunã cu repre-
zentãrile noastre despre ea.
Drumul spre Indii mizeazã, aºadar,
pe o formulã atemporalã, care, în
momentele cele mai vii ale montãrii
semnate de regizorul Vadas
László, se pliazã totuºi perfect
peste realitãþile zilei. Despre
ce este, mai precis, vorba? Într-un
spital de bolnavi psihic, sub
îndrumarea psihiatrului, câþiva
pacienþi pun în scenã un spectacol
despre frãmântãrile proaspãtului
înscãunat voievod, numit, la mo-
dul generic, Vodã, ºi ale suitei sale
de boieri, dintr-un incert Ev Mediu
moldo-valah. Constatând cã vis-
tieria e goalã ºi cã tot ceea ce era
de furat a fost furat de cãtre
predecesori ºi de cãtre dregãtorii
corupþi, Vodã plãnuieºte sã-ºi
scoatã þara – ºi mai ales domnia –
din impas, punându-ºi supuºii sã
ia drumul Indiilor, dupã mirodenii,
aflate la mare preþ în Occident.
Dar, pentru cã drumurile pe uscat
sunt inaccesibile, flota þãrii s-a
evaporat ca prin minune (!), iar din
pãdurile tãiate nu mai e rost de
construit corãbii, lui Vodã ºi
boierilor nu le mai rãmâne decât sã
se îmbarce într-o corabie
imaginarã – va sã zicã sã evadeze
în ficþiune. Structura de teatru în

teatru a piesei se dizolvã în acest
final nu neapãrat surpinzãtor,
ficþiunea înglobând azilul cu tot cu
locatari – pacienþii actori-amatori –
ºi înghiþindu-l inclusiv pe cel care
s-ar fi vrut rezoneurul piesei,
personajul Doctorului, dimpreunã
cu propunerile ºi ipotezele sale de
istorie contrafactualã.

Din pãcate, multe dintre su-
gestiile ºi direcþiile interesante ale
piesei (meditaþia despre istorie sau
direcþia metaistoricã, studiul de
mentalitate româneascã sau
direcþia psihologistã, altfel spus
direcþia etno-psiho-istoristã, ºi
direcþia polemicã, ºarja la adresa
tarelor societãþii româneºti de ieri
ºi de azi)  nu sunt exploatate de
cei doi dramaturgi pânã la capãt,
probabil tocmai din cauza disper-
sãrii energiilor creatoare în prea
multe sensuri, ceea ce a fãcut ca
ºi montarea clujenilor sã alunece
pe suprafeþe ºi sã nu depãºeascã
zona divertismentului vioi,
inteligent – chiar savuros pe
alocuri, mai ales la nivel de limbaj,
dar atât. Ratatã, în primul rând, mi
s-a pãrut tratarea personajului
Doctorul, interpretat de Andrei
Brãdean, pe care doar caietul-
program, nu ºi spectacolul propriu-
zis, mi l-a deconspirat ca fiind
distribuit în dublu-rol, el jucând ºi
personajul Istoricului. Vina îi apar-
þine în prea micã mãsurã actorului,
prea tânãr ºi neexperimentat
pentru a putea umple cu subtilã
autoritate rolul în care a fost
distribuit, ºi în mult mai mare
mãsurã scriiturii, care, deºi în
intenþie îl aºazã într-o posturã
privilegiatã, de mare încãrcãturã
conceptualã, în realitate îi rezervã
în piesã un rol strict funcþional:
Doctorul/Istoricul e un simplu
artificiu tehnic, un pretext pentru
înscenarea de tip pirandellian.
Expresiile „nevrozei balcanice”
(descrisã ca „prelucrarea defec-
tuoasã a conflictelor narcisice”,
în formularea psihanalistului Vasile
Dem. Zamfirescu), pe care o
exhibã ºi denunþã autorii prin
intermediul personajelor piesei,
rãmân, în general, ancorate în
zona infantilismului ºi a repre-
zentãrilor facile, de ticuri nervoase
(motorii ºi verbale) ºi simptome de
retard mental. În acest sens,
viziunea regizoralã ºi contribuþiile

Drumul spre Indii

Road to the Indies, or the History of
Romanianism Narrated for the Mentally Ill
Anca Haþiegan
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sau Istoria românismului
povestita pentru bolnavii mintal
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actorilor (Ileana Negru în rolul
Vornicului Hâncul, Elena Ivanca în
rolul Comisului Iacob, Patricia
Brad în rolul Vistiernicului Iordache)
mi s-au pãrut deficitare în raport
cu sugestiile piesei, sãrãcind-o
(ceva mai convingãtor e jocul frust
al lui Leonard Viziteu, în rolul Mi-
tropolitului). Atunci când disecþia
mentalului individual ºi colectiv
tinde sã plonjeze în straturile
psihologiei abisale, ca în unele
scene care îl au drept protagonist
pe Vodã, în interpre-tarea lui
Emanuel Petran, ceva nu se
leagã, gravitatea sunã nefi-
resc în contextul dat, respectiv
construit de regizor pe scenã:
secvenþele acestea par un corp
strãin, sunt transplantate parcã
dintr-o altã piesã – nu cadreazã cu
„nous sommes ici aux portes de

l’Orient, où tout est pris à la
légère…”. Oricum, trauma nar-
cisicã identificatã de protagonist,
cu posibilele ei efecte colaterale
letale, nu schimbã natura soluþiei
adoptate de actorii ºi pacienþii
istoriei mioritice: evazionismul.

Aceleaºi lucruri se pot spune
despre montajul realizat de regizor
ºi proiectat pe ecranul din fundal
(decorul, altfel, fiind minimal –
câteva costume de epocã, bãrbi
false, o cruce, o masã, un tron
etc.) : imaginile cu uciderea calului,
care îl umplu de remuºcãri pe
Vodã, vin din cu totul alt registru
decât cele care deconstruiesc,
ironic ºi polemic, stereotipurile de
autoreprezentare a românitãþii
(trecutul glorios, natura para-
disiacã), amalgamând secvenþe
din epopeile naþional-ceauºiste,

marca Sergiu Nicolaescu (sfatul
boierilor, de pildã), cu o scenã de
asalt al rãzboinicilor din armata
otomanã, preluatã probabil de la o
televiziune turcã (în colþul ecranului
regizorul lasã la vedere sigla
programelor înregistrate, denun-
þând convenþia), ºi cu niºte cadre
de documentar à la National
Geographic sau Animal Planet,
întru preamãrirea florei ºi faunei
patriei, în care, printre urºi ºi capre
negre, se nimereºte sã traverseze
ecranul ºi o broascã þestoasã...
Problema nu e alternanþa regis-
trelor, în sine, ci, aºa cum susþineam
anterior, neasumarea lor pânã la
consecinþele finale. Incongruenþa
unor elemente ºi lipsa de con-
sistenþã a spectacolului de aici vine,
în ciuda faptului cã autorii sãi nu au
fost defel ocoliþi de idee.
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N-am nimic împotriva
dramatizãrilor, mai ales când au la
bazã romane celebre. Trebuie sã-
ºi asume ºi teatrul câte ceva din
epica magna a literaturii sau sã
tragã foloase din strãlucirea
narativã intratã în patrimoniul
universal. Naþionalul clujean a bifat
un succes de public în stagiunea
2010 – 2011 prin transpunerea pe
scenã a poveºtii de dragoste dintre
Catherine ºi Heathcliff din La
rãscruce de vânturi.  Cine n-are
timpul necesar sã parcurgã pe
îndelete problematica ºi conflictele
din romanul scris de Emily Brontë
se poate pune la punct rapid cu
subiectul vizionând spectacolul cu
pricina aºa cum ar citi sinopsisul
unui film. Desigur, produsul teatral
înseamnã mult mai mult, dar
trecând peste sofisticata con-
strucþie regizoralã, spectatorul
poate reþine schematismul
conflictual ºi poate reconstitui
atmosfera cãrþii.

La fel se întâmplã cu
dramatizarea dupã Idiotul de
Dostoievski oferitã la începutul
acestei stagiuni de Teatrul
Naþional Cluj-Napoca sub re-
gia danezei Anna Stigsgaard.
Textul a fost elaborat de Anna
Stigsgaard în colaborare cu
ªtefana Pop-Curºeu. Intriga
destul de complicatã a textului
dostoievskian, inteligent piep-
tãnatã, redusã la esenþe, se reþine
cu uºurinþã. Atmosfera prepon-
derent ceþoasã a romanului e însã
mai puþin prezentã. Se poate spune
cã asta nici nu conteazã prea mult
pânã la urmã. Textul dramaturgic
e de multã vreme doar un pretext.
Se vede asta ºi la Hamlet-ul
prescurtat al lui Roberto Bacci, a
cãrui premierã a avut loc cu o
sãptãmânã înainte, tot la Naþionalul
clujean. Spectacole adaptate
gustului marelui public, tot mai
dependent de factorul timp. Cã e
invitat câte un regizor strãin sã
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monteze la Cluj o tramã ruseascã
nici nu e aºa rãu. Dar în cazul
spectacolului despre care
vorbesc, mã întreb de ce acesta
nu putea sã fie rus. Poate aducea
cu el mai multã simþire slavã decât
Anna Stigsgaard, desigur,
profesionistã cu un palmares
notabil, interesatã parcã mai
mult de descâlcirea intrigii, de-
cât de re-crearea atmosferei
dostoievskiene. Cele câteva
cântece tradiþionale ruseºti,
sfâºietor de frumoase în sine
(sonorizare Vasile Crãciun, voce
Romina Merei) ºi trei acordeoane
în acþiune n-au putut suplini
încãrcãtura ambientalã necesarã.
Spectacolul a rãmas schematic,
dar corect în conturarea perso-
najelor arhetipale, încorsetat în
simboluri scenice sugestive, mai
puþin legate, ce-i drept, de
problematica romanului ºi de
specificitãþile spaþiului cultural
evocat. Apãsarea resimþitã pe
scenã þine în frâu eliberarea
catharsisului. Când spun asta, mã
gândesc la faptul cã rezolvãrile
gãsite pentru montare puteau fi ºi
pentru o altã piesã, fãrã parfum
rusesc.

Anna Stigsgaard decupeazã
din filele romanului câteva
secvenþe din societatea peters-
burghezã, coruptã ºi depravatã,
prag necesar pregãtirii cadrului în
care va pãºi Prinþul Mâºkin. De la
nevinovatul  joc de societate cu
scaunele se ajunge la negocierea
Nastasiei Filippovna, inclusã în
aceastã cloacã a spoielilor ºi
aparenþelor amãgitoare. Bãrbaþii
care roiesc în jurul ei îºi disputã
pe faþã farmecele Nastasiei, astfel
cã vulnerabilitatea ei sporeºte ºi
alegerea o proiecteazã pe un tãrâm
al instabilitãþilor emoþionale,
concretizat vizual prin platforma
miºcãtoare, rotativã, transformatã
în vertij al vieþii, „pãmânt ce fuge
de sub picioare”, masã festivã de

nuntã, moriºcã a destinului. În
acest vârtej ambiguu sunt prinºi
adoratorii Nastasiei, dintre care
Rogojin e cel devorat de patima
cea mai adâncã. Mâºkin este cel
care se interpune din naivitate cu
iubirea lui creºtinã, seninã,
debordând de bunãtate ºi altruism.
Fragilul echilibru se destramã ºi,
lovit în orgoliul sãu nemãsurat,
Rogojin o ucide, dar gestul sãu
este premeditat vizual prin câte un
cuþit înfipt în scândura scenei de
cãtre apropiaþii Nastasiei, întrucât,
ni se sugereazã, la aceastã crimã
a contribuit moral tot anturajul,
întreaga societate care a asistat
pasiv la disperarea ei sau
implicându-se greºit a împins-o în
braþele lui Rogojin ºi a morþii. Se
mai pot lega firave ºi puþine fire
epice, precum idila lui Mâºkin cu
Aglaia ºi prietenia nefireascã,
purificatoare, dintre Mâºkin ºi
Rogojin, dar acestea nu fac decât
sã sporeascã interesul pentru
episodul focalizat pe negocierea
Nastasiei Filippovna.

Misterul romanului e pulverizat
în schematismul intrigii þinut mai
mult sub lumina unui realism
convenþional, deviat cu efecte
evidente, imediate în simbolisticã
vizualã. În afarã de amintita
platformã rotativã, ondulativã,
multifuncþionalã, dupã cum s-a
înþeles, cred, scenograful Adrian
Damian aduce pe scenã argintate
siluete de copaci în sclipirea divinã
a lunii pentru a supradimensiona
replica emblematicã a lui Mâºkin
conform cãreia „frumuseþea va
salva lumea”. De fapt, atâta fru-
museþe spiritualizatã sãlãºluieºte
în acest Prinþ capabil de asemenea
cuvinte, ºters ºi fragil, fad ºi
batjocorit, recent întors din boalã
ºi dintr-o altã lume, încât, dacã ai
face abstracþie de cei din jur,
personaje de pe scenã sau
spectatori vecini de scaun, îþi vine
sã te întrebi: de ce e considerat
idiot, de vreme ce simpatizezi cu
el de la începutul ºi pânã la sfârºitul
spectacolului sau chiar simþi ca el?
Nu vei fi fiind ºi tu puþin bolnav în
lumea asta, devenitã subit prea
concretã?

Cristian Rigman mi se pare un
Mâºkin ºters ºi fragil, gata sã cadã
de pe picioare, abulic numai cât
trebuie, fad, insignifiant ºi batjocorit,
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subþiat în talie, blând în rostire ºi
hristic în povãþuire, adicã aºa cum
trebuie sã fie prinþul palid, vãzut ca
o altã ipostaziere a cavalerului
tristei figuri, cãruia i s-a atârnat de
pulpana mantalei tinicheaua cu
inscripþia idiot. Strãdaniile lui de a
adãuga o dulceaþã subliniat
nostalgicã vorbelor (dupã în-
toarcerea din strãinãtate) sunt
evidente ºi de bun augur. Pentru
Ramona Dumitrean mi se pare
evident cã Nastasia Filippovna nu
va însemna un rol memorabil nici
pentru ea, nici pentru spectatorul
clujean, deºi prestaþie ei este
remarcabilã. Ieºirile, capriciile
femeii caline pe care o
întruchipeazã sunt þinute sub
aceeaºi tensionatã apãsare
despre care vorbeam la început ºi
de care actriþa nu se poate elibera
în întregime. Cu alte cuvinte

Nastasia nu reuºeºte sã fie nici
fatalistã cât trebuie, nici pe de-a-
ntregul fatalã. Nefericit distribuit mi
se pare Ionuþ Caras în rolul lui
Parfion Rogojin. Acest minunat
actor clujean nu reuºeºte sã intre
pe aceeaºi lungime de undã cu
trãirile excesiv pasionale ale
personajului decât la nivelul
ambiþiei acestuia ºi în scena
înfãptuirii omorului, când devine
convingãtor în exprimarea delirului.
Poate ºi textul încredinþat a fost
nedrept cu el. Mai potrivit era, ca
temperament artistic mai ales,
Cãtãlin Herlo. Miriam Cuibus
(Generãleasa Epancina), Anca
Hanu (Aglaia) ºi Romina Merei
(Adelaida) coloreazã cu partituri
pitoreºti ansamblul dezbaterilor
conflictuale, aducând pe scenã
vagi frânturi diferenþiate de
feminitate slavã. Într-un con de

umbrã apare dragostea din vanitate
a lui Ganea, personaj interpretat de
Matei Rotaru. Petre Bãcioiu în Toþki
pare blazat, împãcat cu soarta,
sustras preventiv din simbolistica
platformei rotative, deoarece
pentru bãrbatul întruchipat  viaþa nu
mai e la fel de incitantã ca înainte
de a o cunoaºte pe Nastasia
Filippovna ºi firul pasional se rupe
brusc.

Spectacolul reuºeºte sã
evidenþieze mai ales dragostea
pãtimaºã, directã a lui Rogojin,
intersectatã aleatoriu, dar
definitiv ºi tragic, cu iubirea
creºtineascã a Prinþului. Struc-
tura montãrii rãmâne una sche-
maticã, dar mi se pare cã este
vorba despre un schematism
funcþional, ademenitor, o posibilã
lecturã pânã la urmã din creaþia
dostoievskianã.
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Ultima ediþie a festivalului
Toamna muzicalã clujeanã s-a
remarcat printr-un program variat
ºi atrãgãtor pentru toate
categoriile de public. De la baroc
la contemporan ºi de la cameral
la vocal-simfonic, am putut audia
cu plãcere deosebitã Damna-
þiunea lui Faust de Berlioz sub
bagheta maestrului Cristian
Mandeal, cvintetul de Franck în
interpretarea formidabilã a
Cvartetului Transilvan ºi a
pianistului Daniel Goiþi, suitele
pentru violoncel solo de Bach,
abordate cu multã inteligenþã ºi
naturaleþe de violoncelistul
Rãzvan Suma, sau câteva creaþii
ale maestrului Cornel Þãranu în
interpretarea Trio Alto.

Trebuie totuºi sã stãruim
asupra serii de 12 octombrie,
care s-a dovedit cu totul deo-
sebitã prin prezenþa pe scena
Casei Universitarilor a violo-
nistului francez David Grimal.
Numele domniei sale este prea
bine cunoscut muzicienilor, însã
pentru cei mai puþin iniþiaþi trebuie
sã menþionãm cã este vorba
despre unul dintre cei mai mari
violoniºti ai momentului, un artist
complex a cãrui carierã solisticã
se desfãºoarã în marile sãli de
concerte ale lumii.

La vederea afiºului, un
muzician de elitã, cu ironia
condescendentã caracteristicã,
s-ar fi putut simþi tentat sã
exclame: „O searã de ºlagãre”!
Într-adevãr, era vorba despre
Uvertura Egmont de Ludwig van
Beethoven, Concertul pentru
vioarã ºi orchestrã în Re major
de Johannes Brahms ºi Simfonia
a V-a – Simfonia destinului de
Beethoven. Ar putea începe aici
o cugetare nesfârºitã asupra
destinului capodoperelor de acest
gen. Impactul asupra publicului
este fabulos, pânã ºi în zilele
noastre, când sensibilitatea
receptorului este tocitã ºi
oarecum extenuatã. Cu toate

acestea, ele ajung adesea sã fie
evitate, în mod paradoxal, fiindcã
sunt „prea cântate” (exces
izvorât probabil ºi din dorinþa
instituþiilor de a educa un public
mult prea amorþit, care nu
reacþioneazã pozitiv decât în faþa
familiarului). O serie de reacþii în
lanþ, un cerc vicios. În orice caz,
de apreciat faptul cã sala a fost
arhiplinã, ceea ce la Cluj nu s-a
întâmplat de multã vreme.

Dirijorul Mihail Agafiþa a
condus orchestra în maniera cu
care ne-a obiºnuit deja, obþinând
un discurs clar, bine structurat ºi
convingãtor. Am remarcat, în
introducerea uverturii Egmont,
frazele deosebit de bine conduse
de oboi, clarinet ºi fagot. Uneori
reacþia orchestrei la gestica
dirijoralã a fost mai lentã,
respiraþia nu a fost destul de
lungã, frazarea devenind staticã,
însã contrastul dintre cele douã
teme a fost foarte bine surprins
ºi redat.

Interpretarea lui David Grimal
a concertului de Brahms a fost
una extrem de elegantã.
Gândirea formalã profundã ºi
unitatea concepþiei au fost
susþinute de o exprimare
naturalã, sincerã ºi expresivã,
fãrã exagerãri ale afectului.
Revenirea temei dupã cadenþã,
în prima parte, a fost un moment
de realã transcendenþã, care în
mod sigur s-a întipãrit în sufletele
multora. Pentru violoniºtii
prezenþi în salã, concertul a fost
ºi o lecþie de tehnicã instru-
mentalã formidabilã: lejeritate,
precizie extremã a arcuºului, un
control absolut care fãcea vioara
sã parã o extensie a corpului.
Poate pe alocuri am fi aºteptat o
abordare mai teutonicã a acestui
Brahms, în locul rafinamentului
atât de caracteristic ºcolii
franceze, însã acestea sunt deja
aprecieri subiective.

Bisul oferit de Grimal a fost
totodatã o surprizã ºi o revelaþie:

Ciaccona de J. S. Bach. Total
neaºteptat, un bis de 15 minute
care a tãiat respiraþia unei sãli
întregi. O interpretare nouã,
proaspãtã, plinã de surprize,
bazate însã pe decizii lucide, nu
pe capricii superficiale. În cadrul
temei, tempoul a fost mai mare
decât cel cu care ne-am obiºnuit,
frazãrile au avut pe alocuri
agogica mai liberã, iar
ºaisprezecimile au fost scurtate
în maniera noii viziuni asupra
barocului.

Gândirea armonicã, atât de
necesarã într-o lucrare a cãrei
formã însãºi se construieºte pe
o succesiune armonicã ostinato,
a putut fi urmãritã de la prima la
ultima notã, trãdând o viziune de
tip schenkerian. În plus, o
asemenea diferenþiere timbralã a
vocilor ºi o polifonie atât de bine
realizatã ne este mai rar dat sã
auzim la vioarã. A fost o Ciaccona
vie, deosebit de expresivã, care
prin intensitatea emoþiei a fãcut
sã disparã timpul real, absorbind
auditorul într-o altã lume.

Concepþia maestrului Agafiþa
asupra Simfoniei a V-a de
Beethoven a fost una cât se
poa te  de  b ine  încad ra tã
stil istic. Orchestra a fost mult
mai maleabilã decât în uverturã,
sonoritãþile au fost foarte
compacte, variaþiile dinamice
clare, articulaþiile precise. O inter-
pretare net superioarã faþã de
ediþiile anterioare desfãºurate
în sinistra Casã de Culturã a
Studenþilor, a cãrei acusticã
nepotrivitã avea darul de a
descuraja ºi cel mai bine inten-
þionat muzician. Oare a câta oarã
s-a reprezentat aceastã lucrare,
de la premiera sa din 22 de-
cembrie 1808? Motivul tematic
genial, devenit celulã vitalã, are
o forþã interioarã care trece peste
secole.

Beethoven a scris la un
moment dat într-unul din caietele
sale de însemnãri: „ Îndrãzneºte!
Ceea ce îþi rezervã Dumnezeu
nu poate fi rãpit de nimeni. Dar îþi
rezervã doar þie, omule curajos!”
Acest curaj s-a regãsit, fãrã
îndoialã, în interpretarea lui
David Grimal ºi în ceea ce poate
fi calificat drept un nou început
al Toamnei Muzicale Clujene.

David Grimal, un regal violonistic

Georgiana Fodor

Toamna Muzicala Clujeana

)) ))) )) )))

Musical Autumn in Cluj
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Originalitatea cu care ne surprinde cu ocazia
fiecãreia dintre manifestãrile sale artistice este în cazul
lui Kancsura I., limitatã doar de cultul sãu pentru
perechea Vincent-Theo Van Gogh, mãrturie a unei
iubiri frãþeºti nepereche. Aceastã situaþie o întâlnim ºi

în expoziþia de fotografii pe pânzã pe care artistul a
deschis-o recent, la începutul acestei veri – în 10 mai
— în galeria Foto-Art Galery din centrul Clujului. Ea
meritã fãrã îndoialã un cuvânt de laudã care s-o
menþioneze.

Acum când condiþiile unei vieþi ce devine, în ritmurile
unei existenþe  mereu mai iuþi ale modernitãþii târzii
(postmodemitãþii), tot mai asprã, îndepãrtându-le ºi
opunându-le tot mai mult, uneori în mod artificial,
pictorul Kancsura încearcã miºcarea dialecticã
opusã, de apropiere aducând un crâmpei sãnãtos de
sat în mijlocul tumultului vieþii de oraº. Lumea de astãzi
cu tot ce o caracterizeazã pare sã despartã definitiv
satul de oraº fãrã putinþa de a mijloci între ele. Aceasta
este impresia cea mai generalã pe care o inspirã –
cel puþin mi-a inspirat-o mie – recenta expoziþie a
pictorului Kancsura, al cãrei titlu cel mai potrivit ar
putea suna Nostalgia dupã sat. Cu aceasta artistul
frecventeazã un simbol din patrimoniul mitic cel mai
vechi al omenirii. Satul fotografiilor lui Kancsura I. nu
este obligatoriu satul ardelean, el nu trebuie cu
necesitate localizat spaþial, el nu este aºadar satul
românesc, maghiar sau sãsesc din spaþiul ardelean,
în ciuda unui specific care rãzbate pe alocuri, ci este
satul etern, arhetipic. Aceasta chiar dacã unele indicii
de un crud realism sugereazã semnele unei identitãþi
în timp: este vorba de satul de azi, cu parfumul sãli
istovit, atins, oarecum, de duhul destrãmãrii. Este,
poate, satul metafizic elogiat de Lucian Blaga în
discursul sãu de recepþie la Academia românã, sediu
al copilãriei eterne; echivalente unul cu celãlalt, satul
ºi copilãria, loc ºi timp paradisiac în existenþa
trecãtoare a fiecãruia dintre noi.

Satul fofo-transpunerilor înseamnã natura – reperul
iniþial faþã de care ne declarãm starea noastrã de

civilizaþie, fãrã a putea preciza întru-totul dacã
achiziþiile acesteia constituie în raport cuacest reper
originar un prilej de progres sau regres – în omul care
îl locuieºte, þãranul. Desigur, se adaugã la acestea
douã ºi universul de lucruri pe care, facându-le cu
efortul propriilor sale mâini, omul le-a smuls naturii
spre a crea în jur un alt mediu ambiguu, natural dar ºi
artificial, pentru a-ºi ameliora condiþiile sale de viaþã.
În imagistica þãranului român, aºa cum a observat
aceasta L. Blaga într-unul din aforismele sale,
reprezentarea cea mai rãspânditã a paradisului este
o grãdinã de meri înfloriþi în primãvarã. Cum îl ºtiu pe
prietenul meu Kancsura I. un cititor asiduu de Blaga,
farã îndoialã, cunoaºte acest aforism, sub sugestia
cãruia pare sã se fi aºezat. Satul sãu este o invazie
floralã de meri. Ei cresc expansiv pretutindeni; în
exterior, în grãdini, dar ºi în interior, în grãdinile din
sufletul omului. Merii înfloriþi s-au instalat chiar în
sufletul omului, sau poate nu au ieºit de acolo de la
începutul lumii ºi omul îi poartã pretutindeni în sine, în
sufletul sãu, ca o imagine a puritãþii originare. În contrast

On the edge of an exhibition Kancsura I.
Vasile Muscã

Pe marginea unei expozitii Kancsura I.,
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cu eternitatea ciclic repetatã a naturii, oamenii ºi
lucrurile, atinºi de dintele nemilos al curgerii timpului
sunt într-o con-tinuã degradare, duhul destrãmãrii
pluteºte deasupra lor. Faþa brãzdatã de cute adânci,
privirea obositã a bãrbaþilor ºi a femeilor satului sunt
ca paginile unei cãrþi în care se pot citi semnele trecerii
nemiloase a timpului. Aceasta prezintã un dezastru
ºi pentru lucrurile care contureazã universul
înconjurãtor imediat al omului. Este vorba despre niºte
lucruri încãrcate de o adâncã ºi gravã valoare
simbolicã precum sita din stomac de viþel a cãrei
stricãciune femeia încearcã sã o repare cosând-o cu
acul. Sau pãlãria de paie a cãrei rotunjime concentricã,

în degradare ºi ea, oferã o expresie a extincþiei a unui
univers lovit ºi el de descompunere.

Judecate lucrurile dupã numeroasele semne pe
care piesele expoziþiei lui Kancsura I. nu le ascund
ci le pun într-o nemiloasã luminã dramaticã, toate,
satul, þãranul, lucrurile par a împãrtãºi acelaºi destin
crunt. Ele sunt destinate unei inevitabile dar ºi iminente

dispariþii. Neantul pândeºte undeva ascuns în lucrurile
expuse de Kancsura, el e personajul nevãzut – doar e
neantul – dar prezent. ªi totuºi n-am putea afirma cã
viziunea artisticã din care ele se inspirã este pesimistã.
Poate doar tristã, nostalgicã. Unui admirator al sãu care
i-a reproºat cã muzica lui este tristã, Schubert i-a
rãspuns - Dar cunoaºteþi dumneavoastrã o altã muzicã
decât tristã. Orizontul salvãrii din aceastã situaþie se
deschide larg ca o recompensã: iubirea personificatã
iarãºi exemplar de cuplul Vincent ºi Theo Van Gogh ºi
credinþa în mântuire.
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Despre artistã am scris ºi mai
înainte, acum 20 de ani, pe cand
ea avea vreo 4-5 ani. Eram uimit
pe atunci de un geniu al
copilariei pe care îl poseda pe
de-a-ntregul: darul de a crea
alãturi de fiecare desen al ei
(dintre sutele pe care le fãcuse,
unele doar figuri abia schiþate
sau semne imposibil de descifrat
pentru mine), viziuni extrem de
coerente ºi mici ºi foarte vii
mitologii.

De atunci, i-am pierdut urma.
Între timp, Teodora Gogea a
absolvit  liceul “Romulus Ladea”
din Cluj-Napoca, apoi Univer-
sitatea de Artã ºi Design din
Cluj-Napoca, facultatea de

Teodora Gogea
Picturã, magna cum laudae.

A avut cateva expoziþii, a
câºtigat vreo câteva premii, ºtie
vreo ºapte limbi strãine...

Cred cã a avut o creºtere
interioarã naturalã, pentru cã a
reuºit sã evite postura ingratã de
celebritate umflatã cu pompa
artificial.

Ce suprinde din start în
picturile Teodorei este senzaþia
de prospeþime: prospeþime a
culorilor, un fel de prospeþime
exoticã a viziunii. Dar mai ales,
impresia, rar conferitã dintru
început ºi cu consistenþa, cã
pânzele sunt locuite, cã dincolo
de ele existã o poveste foarte
dragã ºi familiarã, dar cã în

Ion Mureºan

acelaºi timp nu ºtim cum sã o
exprimãm. Cãutãm în minte,
scotocim prin ungherele Istoriei
Artei, facem paralele, dar nimic
nu pare sã fie cheia potrivitã.
Pomi în explozii de culori
abundente, pãpuºi plutitoare,
cai zburãtori, flori, turnuri fan-
tomatice, sori, mirese, pete de
culoare, o întreagã lume liberã
nãscutã dintr-o fantezie des-
cãtuºatã.

Ceea ce dã nota dominantã,
este faptul cã de dedesubtul
evidentei maturitãþi tehnice,
puritatea ºi bucuria triumfã
nealterate. Pe scurt, picturile
Teodorei îþi rup valul de pe ochi
ºi, în concordanþã cu faimoasa
expresie a lui Ioan Groºan, poþi
s imþi  adevãrata bucur ie a
nervului optic. Foarte evident,
de sub încercãrile artei, rãzbat
încercãrile paradisului.”
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În ziua de azi oamenii merg din
ce în ce mai rar la cinematograf, iar
spectatorii avizaþi, cei care nu intrã
acidental într-o salã de cinema, sunt
pe zi ce trece tot mai puþini. Prima ºi
cea mai simplã explicaþie o constituie,
în România cel puþin, paupertatea
majoritãþii populaþiei ºi cvasiinexis-
tenþa – sau cvasiexistenþa, dacã doriþi
– sãlilor de cinema: în peste jumãtate
din judeþele þãrii nu mai existã niciun
cinematograf! O altã cauzã ar fi fap-
tul cã televiziunea a acaparat spec-
tatorul de film þintuindu-l în fotoliu,
datoritã, pe de o parte, comoditãþii,
pe de alta ofertei mult mai bogate –
dar nu neapãrat mai diversificatã! –
decât cea din reþeaua de sãli de
cinema. Sunt cauze adevãrate, dar
numai într-un anumit procent. Dar
mult mai gravã, cu consecinþe dezas-
truoase pe termen lung, este lipsa
educaþiei cinematografice. Sunt peste
douã decenii de când se fac eforturi
considerabile pentru a distruge învã-
þãmântul preuniversitar românesc (pe
cale de consecinþã, nici cel universitar
nu se simte prea bine) ºi se pare cã
în lupta poporului român împotriva lui
însuºi acesta va ieºi, simultan,
„performanþã” de neinvidiat, învin-
gãtor ºi învins. Lãsând gluma la o
parte, absenþa unor cursuri – chiar ºi
facultative – de istorie ºi esteticã a
filmului este o carenþã a învãþã-
mântului românesc ce nu poate fi
suplinitã de posturile de televiziune,
care, cu excepþia celor specializate
pe cinema, dar pentru care trebuie
sã plãteºti în plus, difuzeazã filme
haotic, aproape fãrã niciun alt criteriu
decât „valenþele” (cât mai) comerciale
ale acestora. ªi oricât ar vrea
spectatorul sã aleagã, sã facã o
selecþie valoricã, faptul este aproape
imposibil în condiþiile lipsei criteriilor
specifice, criterii pe care doar o
educaþie sistematicã, fie ea ºi
minimalã, le poate oferi. În atari
condiþii, festivalurile de film sunt mai
mult decât binevenite. Chiar dacã nu
se pot substitui în totalitate ºcolii,
acestea oferã ºi alt fel de titluri decât
cele care invadeazã cinematografele
ºi posturile de televiziune în mod
obiºnuit, fiind implicit un factor de
educaþie în domeniu. Am fãcut aceas-
tã poate prea lungã introducere
pentru a se vedea cã elogiul meu la
adresa festivalurilor de film, din
România în speþã, nu este gratuit.
ªi cu asta am ajuns la obiec-

tul&subiectul rândurilor de faþã: Fes-
tivalul Internaþional de Film Comedy
Cluj, ajuns anul acesta la cea de a
patra ediþie, desfãºuratã la Cluj-
Napoca în perioada 12-21 octombrie.

 Spunând despre competiþie cã a
fost extrem de echilibratã, cu filme
apropiate valoric, dar diferite stilistic,
chiar ºi câteva filme de excepþie,
încercãm sã oferim cititorului o
imagine cât mai sugestivã despre
ceea ce înseamnã Comedy Cluj.

Proiectat în deschiderea festiva-
lului, „achiziþionat” direct de la Festiva-
lul de la Veneþia, Oricum te iubesc /
Den skaldede frisør (Danemarca,
2012; r. Susanne Bier) este o come-
die cum vedem tot mai rar azi: tandrã,
cuceritoare, sentimentalã fãrã a fi
lacrimogenã sau telenovelisticã. O
poveste de dragoste la vârsta a
doua, o love story, cu happy end:
chiar dacã ea este bolnavã de cancer,
nu moare, iar bãrbatul – pozitiv prin
excelenþã în cazul de faþã – (îºi)
gãseºte femeia potrivitã. Un Pierce
Brosnan în formã, mai cuceritor în
ipostaza de om de afaceri... cu suflet
tandru, decât în cea de James Bond
invincibil.

Aventuri sub clar de lunã /
Moonrise Kingdom (SUA, 2012; r.
Wes Anderson) este o fabulã
modernã, povestitã / cinematogra-
fiatã impecabil de Wes Anderson.
Povestea celor doi copii (precizare
necesarã: un El ºi o Ea!) care îºi iau
lumea în cap pentru a da o ºansã
iubirii lor, virtuale ºi viitoare, este o
parabolã despre inadaptaþii care
înving într-un final nu neapãrat fericit,
cât mai degrabã iluzoriu; de aici,
senzaþia de tristeþe care învãlui dis-
cret filmul. O galerie de portrete
antologice în contre-emploi realizeazã
Bruce Willis, Edward Norton ºi Harvey
Keitel. Parcimonios exploatatã, dar
excelentã în rol, Tilda Swinton.
Perfecþi cei doi interpreþi copii: Jared
Gilman ºi Kara Hayward.

Pâine ºi circ / Kruha in iger
(Slovenia, 2011; r. Klemen Dvornik)
putea sã fie un film mare, dar este
doar un rateu ce meritã totuºi sã fie
vãzut. În ultimii ani ai Yugoslaviei
comuniste, un show de televiziune
face ºi desface destine. Ceea ce îi
lipseºte acestui film, în ciuda
scenariului foarte bun, este dramul
de nebunie pe care îl presupune
mediul în care este plasatã povestea.
ªi, mai grav, este un film balcanic care

doar simuleazã balcanismul, deºi
vrea sã parã cã ºi-l asumã.

Satul olimpic / Olimpiyskaya
derevnya (Rusia, 2011; r. Aleksandr
Sukarev) este, în schimb, o comedie
forþoasã, despre aventurile unui
violoncelist rus, evreu de felul sãu,
„exilat” în timpul Olimpiadei din 1980
într-un sat îndepãrtat de Moscova.
Câtã tandreþe, atâta dramã! – aºa ar
putea fi sintetizat acest film de o
cuceritoare atmosferã „retro”.

Troþki / The Trotsky (Canada,
2009; r. Jacob Tierney) este o comedie
spumoasã, „stângistã”, despre un
tânãr care se crede a fi nici mai mult
nici mai puþin decât reîncarnarea lui
Troþki! Drept urmare, pe lângã
militantismul asumat, cautã sã refacã
în liniile sale esenþiale biografia
idolului sãu: se îndrãgosteºte de o
femeie sensibil mai în vârstã decât
el, pe care o ºi cucereºte, ºi, mai ales,
îl cautã pe... Stalin! Mã rog, reîncar-
narea acestuia... Satirã socialã de
bunã calitate.

Juan al morþilor / Juan de los
muertos (Cuba, 2011; r. Alejandro
Brugues) este de reþinut prin simplul
fapt cã este primul film cubanez cu
zombi. Amuzant ºi nimic mai mult.

Furia gloanþelor / Rang zidan fei
(Hong Kong, 2010; r. Wen Jiang)
reface în cheie parodicã westernurile
lui Sergio Leone, care ºi el este, la
rândul sãu, un imitator genial, mai
autentic decât originalul de la care
porneºte. Rãbdarea spectatorului de
a suporta primele 30-40 de minute
este rãsplãtitã copios în cea de a
doua parte a filmului.

Vampirii SRL / Netherbeast
Incorporated (SUA, 2007; r. Dean
Matthew) este o comedie elaboratã,
de o „rãcealã” clinicã, impecabil
cinematografiatã, care deconstru-
ieºte cu voluptate mitul vampirului
cinematografic. Fãrã a fi neapãrat
„revoluþionar”, este un film de colecþie.

De colecþie poate fi ºi Absurdistan
(Germania, 2008; Veit Helmer).
Pentru a pune capãt insolenþei
bãrbaþilor, incapabili sã rezolve o
problemã esenþialã pentru supravie-
þuirea cãtunului: alimentarea cu apã,
femeile din Absurdistan declarã...
grevã sexualã! Atmosferã de 1001 de
nopþi în cheie psotmodernã.

Frapant de asemãnãtor cu
Absurdistan, dar nu la fel de reuºit,
este Izvorul femeilor / La source des
femmes (Franþa, 2011; r. Radu
Mihãileanu), primul mini-rateu al lui
Radu Mihãileanu. De vãzut, dat fiind
cã „mâna de maestru” a regizorului
se (re)simte pe alocuri.

Despre Comedy Cluj 2012
Iioan-Pavel Azap
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An de an, Festivalul Ethno Jazz
de la Chiºinãu îºi consolideazã
statutul de manifestare reprezen-
tativã pentru evoluþia mondializatã
a genului muzical-improvizatoric.
Ediþia a 11-a/septembrie 2012 a stat
sub semnul formaþiei Trigon, care a
împlinit 20 de ani. Într’un mod cât
se poate de judicios, prima galã
festivalierã a fost dedicatã acestui
jubileu. Sub genericul Deja 20, ºi
beneficiind de prezentarea plinã de
vervã a jurnalistului/artistului plastic
Vasile Botnaru, pe scena Teatrului
Eugène Ionesco din Chiºinãu au
evoluat formaþii ºi soliºti basarabeni,
în semn de omagiu pentru
exemplara activitate a grupului
fondat de Anatol ªtefãneþ în 1992
(de altfel, aºa cum bine se ºtie,
virtuozul instrumentist – probabil cel
mai important reprezentant al violei
pe scena jazzului actual – are la activ
ºi iniþiativa festivalului despre care e
vorba aici). Am avut plãcuta surprizã
de-a constata cã, în pofida tuturor
vicisitudinilor, în jumãtatea de Est a
Moldovei sursa talentelor relaþio-
nabile cu jazzul pare inepuizabilã.
Deºi abia sosisem la Chiºinãu dupã
ce traversasem, la volan, întreaga
Europã (începând din Portugalia),
am receptat cu acuitate
reconfortantele micro-recitaluri
oferite de grupul Univox, condus de
Ilona Stepan, Roman Iagupov
(debordantul solist al trupei Zdob ºi
Zdub), vocalista Geta Burlacu,
formaþia Transbalkanica a virtuozului
violonist Marcel ‘tefãneþ, basistul
Gheorghe Postoroncã, Alex
Calancea Band, ansamblul Con-
certino etc. Printre cei care au þinut
sã adreseze personal felicitãri
Trigon-ilor s’a aflat ºi primarul
municipiului Chiºinãu, domnul Dorin
Chirtoacã (un gest dificil de imaginat
pe alte meridiane...).

Seara inauguralã s’a încheiat cu
un recital de zile mari al formaþiei
sãrbãtorite. Selecþii din diverse
etape ale unei prodigioase cariere
au fost interpretate, cu vigoare ºi
subtilitate, de cãtre componenþii
actuali ai grupului Trigon: Anatol

Ethno Jazz Festival, Chiºinãu 2012

Marele festival din stânga Prutului
ªtefãneþ/violã; Dorel Burlacu/
keyboards, muzicuþã, percuþie;
Alexandru Arcuº/saxofoane, flaut,
caval; Gari Tverdohleb/baterie,
percuþie, xilofon. Regalul ar merita
un comentariu aparte (pentru care,
deocamdatã, nu am timp ºi spaþiu),
însã aici þin sã menþionez capaci-
tatea lui ªtefãneþ de a menþine ºi a
perfecþiona acest angrenaj muzical
de o frapantã originalitate, pe
parcursul a douã decenii. Poate cã
ar fi fost mai comod pentru el sã îºi
constituie o trupã de acompania-
ment ºi sã acceadã la statutul de

vedetã individualã. Cu toate
acestea, marele muzician, care e
totodatã ºi o mare conºtiinþã, a optat
pentru calea mai durã dar mai fruc-
tuoasã. Astfel, creaþiile sale au
relevat  abilitãþile individuale ºi
colective ale câtorva muzicieni
excepþionali, emancipaþi în acest
mod de sub spectrul ameninþãrilor
provinciale. Mã refer atât la cei
amintiþi mai sus, cât ºi la alþi
companioni muzicali ai lui Anatol
ªtefãneþ de-a lungul timpului: ba-
sistul Sergiu Testemiþanu, percu-
þionistul Oleg Baltaga, þambalistul
Valeriu Caºcaval, poliinstrumen-
tistul Val Bogheanu, basistul Gh.
Postoroncã. ªi ar mai fi un lucru
esenþial, afirmat rãspicat de însuºi
Anatol ªtefãneþ, în interviul acordat

Irinei Nechit pentru Jurnal de
Chiºinãu (nr. 69/14 sept. 2012):
„Folclorul românesc e coloana mea
vertebralã.” Asta a fãcut din Trigon
ceea ce mã frapase de la bun
început, în 1992, când pianistul
Mihail Alperin îmi dãruise primele
înregistrãri ale grupului, cu
urmãtoarea recomandare: „Iatã
primul grup de autentic jazz
românesc. Poate te intereseazã sã-
l promovezi...” Estimare valabilã ºi
azi, dupã 20 de ani.

Per ansamblu, festivalul a avut

un caracter realmente periplanetar,
aºa cum se va vedea ºi din cronica
de faþã. Pe cât de diverse erau þãrile
de provenienþã ale interpreþilor, pe
atât de variatã s’a dovedit a fi paleta
lor stilisticã. Îmi face plãcere sã
rememorez aici, în ordine
cronologicã, captivantele recitaluri
succedate în ambianþa Teatrului
Eugène Ionesco.

Mai întâi a fost Brein’s Cafe, un
proiect al eclatantului contrabasist
austriac Georg Breinschmid. Aºa
dupã cum sugereazã chiar numele,
e vorba despre o revalorizare prin
prismã jazzisticã a tradiþiilor café-
concertului, fenomen pentru care
Viena are o dublã vocaþie: ca
metropolã a muzicii ºi ca primã

Virgil Mihaiu

Bruno Camacho (Columbia) & Kilian Forster  (Germania)
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capitalã europeanã unde a apãrut
„instituþia” cafenelei, sub directa
influenþã a turcilor. Bazându-ºi
demersul pe o tehnicã instrumentalã
impecabilã, pigmentatã cu savu-
roase doze de humor, Breinschmid
creeazã o artã conceptualã emi-
namente postmodernã. Piesele se
nutresc dintr’un tezaur de referinþe
cultural-artistice asamblate impre-
vizibil, în configuraþii caleidoscopice.
Inepuizabila evoluþie a liderului for-
maþiei a fost oportun susþinutã de
violonistul Mario Forte (italo-francez
cu rãdãcini algeriene) ºi de pianistul
bulgar Antoni Doncev (pe care îl
cunoscusem la Sibiu prin anii 1980,
imediat dupã ce câºtigase con-
cursul european al tinerelor talente
jazzistice împreunã cu vibrafonistul
Hristo Ioþov; în ultimul timp, Doncev
a fost investit cu statutul de lider al
Big band-ului Radioului Naþional
Bulgar).

Formaþia ce a urmat reunea mu-
zicieni de pe trei continente, la iniþia-
tiva percuþionistului helvet Reto
Weber: apreciatul saxofonist
american Chico Freeman, ghitaristul
cubanez Dany Martinez, impro-
vizatorul vocal Nino G (Italia) ºi bas-
ghitaristul Dominique Muzeau
(Madagascar). Toþi aceºtia ºi-au
demonstrat abilitãþile individuale în
prelungi pasaje solistice – cu o notã
specialã pentru one-man-show-ul
italianului, la limita dintre percuþi-
ile vocale à la Bobby McFerrin ºi
pantomimã. Pe de altã parte, în
pofida eclectismului formulei,
prestaþia de ansamblu a cvintetului,
mizând preponderent pe grooves
agreabil-echilibrate,  a reuºit sã-i
captiveze pe spectatori, indiferent
de etatea sau de fundalul cultural al
fiecãruia.

Gustav Lundgren Trio din Suedia
s’a concentrat pe coordonate
stilistice bine determinate, în speþã
– o reiterare a swing-ului de facturã
Django Reinhardt. Competenþa
ghitaristului-lider era bine pusã în
valoare de liniile suple ale
contrabasului mânuit de Andreas
Unge, în timp ce ghitara-armonicã
a lui Martin Vidlund s’a resemnat
cu rolul de acompaniator din
penumbrã.

Formaþia Klazz Brothers,
condusã de contrabasistului

german Kilian Forster, nu se sfieºte
sã abordeze domeniul interfe-
renþelor dintre arhicunoscute teme
clasice ºi jazz (oarecum în maniera
practicatã de regretatul nostru
pianist Eugen Ciceu, alias Cicero).
Apelând la doi percuþioniºti
cubanezi, trupa a realizat albume cu
teme mozartiene sau chiar colinde
de Crãciun „caraibizate”. Pentru
Chiºinãu, deplasarea celor doi
exotici instrumentiºti ar fi excedat
capacitãþile bugetare locale, astfel
încât s’a optat pentru colaborarea
cu o insolitã vocalistã originarã din
Grecia, pe nume Maria Markesini.
Prezenþa ei ireverentã i-a delectat
pe spectatori, însã mai curând prin
efectele teatrale decât prin substanþa
muzicalã. Adevãrata revelaþie a
acestui recital a reprezentat-o
briantul pianist Bruno Bohmer

Camacho din Columbia. Artist
hipersensibil, de o subtilitate de-a
dreptul „jarrettianã” în pasajele lirice
ºi de o autenticã inventivitate
melodico-ritmicã, junele muzician
anunþã o carierã de mare succes
(în consens, aº zice, cu
ascensiunea patriei sale, probatã
recent chiar de un „cover story”
dedicat Columbiei de cãtre
hebdomadarul american Time).

Un atractiv show au oferit
componenþii grupului sud-african
Africa Entsha (= Africa nouã, pe
limba zulu): cântece de sorginte
tribalã, interpretate a cappella,
cãrora le sunt suprapuse diverse
modalitãþi interpretative consacrate

de casa americanã Motown, cu ale
sale tendinþe soul, rhythm&blues,
doo-wop, pânã la hip-hop. O
componentã inextricabilã a acestui
spectacol o reprezintã miºcarea
scenicã, un perpetuum mobile abil
sincronizat. În fapt, performanþa
celor patru cântãreþi zuluºi poate fi
înþeleasã ca o ilustrare vie a aºa-
numitei sinteze afro-americane, pe
care s’a edificat însuºi conceptul de
jazz ºi, în sens mai larg, o revalori-
zare a arhetipalului sincretism
dintre arta muzicalã ºi cea coreo-
graficã.

Simbioza dintre muzicã ºi dans
constituie ºi esenþa artei practicate
de cvartetul italo-argentinian Aires
Tango. Formaþia cântã împreunã
din 1994, beneficiind de maturitatea
interpretativã a unor excelenþi

jazzmeni: Javier Girotto / sax sopran
ºi bariton (din pãcate, ineptele
restricþii impuse actualmente pe
aeroporturi l-au împiedicat sã-ºi
transporte la Chiºinãu voluminosul
instrument); Alessandro Gwis / pian,
Marco Siniscalco / bas ºi Michele
Rabbia / baterie, percuþie. Cei patru
s’au lansat într’o celebrare a
melodicitãþii ºi senzualitãþii proprii
tango-ului. Astfel, seminþele sãdite
de Astor Piazzolla cu al sãu tango
nuevo rodesc din plin, deºi din
ecuaþia sonorã absenteazã
bandoneonul (tocmai instrumentul
introdus în istoria jazzului de cãtre
maestrul decedat în urmã cu douã
decenii). Dacã improvizaþiile lui
Girotto debordeazã cel mai adesea

Cvartetul AIRES TANGO (Italia-Argentina)
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în lava incandescentã a extazului
pur, prestaþia lui Michele Rabbia se
conformeazã mai curând dictonului
„splendoarea stã în detalii”: o
acumulare de sonoritãþi absolut
imprevizibile, generate adeseori de
insolite obiecte aruncate pe plita
tobelor – clopoþei, mãnunchiuri de
scoici, piepteni, perii de haine,
jucãrii. Pânã ºi în momentele cele
mai încinse, Michele Rabbia ºtie sã
abordeze bateria ca ºi cum
obiectele percutante ar fi
înmãnuºate, obþinând chiar ºi în
pasajele violente sunete vãtuite,
pufoase.

Ediþia 2012 a festivalului de la
Chiºinãu a pus capãt unei anomalii:
finalmente, în program a figurat ºi o
formaþie din România. Organizatorii

îºi doriserã aºa ceva de la bun
început, dar succesive disfunc-
þionalitãþi împiedicaserã împlinirea
dezideratului pânã anul acesta.
Trupa virtuozului þambalist Marius
Mihalache a avut-o ca solistã pe
Irina Sârbu, o  tânãra solistã în plinã
afirmare. Consistentul recital a mi-
zat nu doar pe etalarea acestor
protagoniºti, ci ºi pe coerenþa
echipei, rodatã pe parcursul mai
multor ani, ceea ce nu se întâmplã
prea frecvent în lumea jazzului
bucureºtean. Contribuþia tande-
mului ritmic Nicolae Bãran / bas -
Dragoº Mihu / baterie la succesul
de public nu poate fi subestimatã.
Pe lângã aceste atú-uri, ar fi de
relevat ºi altele: capacitatea sporitã
de nuanþare a discursului muzical,
swing-ul contaminant, electrizantele
dialoguri dintre strãvechiul instruent
de origine persanã / þambalul ºi
vocea cântãreþei, virate înspre
improvizaþii de teatru instrumental,
stimulând pe alocuri intervenþiile
publicului.

Trio-ul Ahimsa a reunit un
ghitarist german, Mathias Muller, ºi
doi maeºtri ai muzicii tradiþionale
indiene: Neyveli Radhakrishna, la
vioarã dublã (cu douã gâturi) ºi Udai
Mazumdar, infatigabil pe clasicele
instrumente de percuþie tablas. O
fuziune indiano-jazzisticã devenitã
celebrã prin experimentele lui John
McLaughlin, puse sub titulatura
Shakti. Nu e de mirare cã în
biografia celor trei muzicieni
prezenþi la Chiºinãu figureazã
colaborãri cu mari nume, precum
însuºi McLaughlin, Ravi Shankar, Dr.
Lakshminarayana Subramaniam,
Jonas Hellborg, Zakir Hussain & co.
Muzica e conceptualizatã în acest
caz prin prisma viziunii hindice
asupra existenþei, cu permanente
raportãri la patrimoniul filosofic ºi

cultural al frãmântatului subcontinent
asiatic. Îndelungatele, sinuoasele
improvizaþii pun în valoare valenþe
energetice, stimuleazã disponibili-
tãþile ascultãtorilor de a se sustrage
percepþiilor cotidiene ºi de a accede
la un tãrâm al revelaþiilor spirituale.
Necesara empatie dintre interpreþi ºi
spectatori a funcþionat ºi în acest caz.

Dupã un asemenea recital, nu
lipsit de o anume tendinþã spre
monotonie, marele final a aparþinut
cosmopolit-exuberantului  AKA Trio:
Antonio Forcione (Italia) / ghitarã;
Seckou Keita (Senegal) / kora;
Adriano Adewale (Brazilia) / percuþie.
O mixturã aparent minimalistã, dar
de efect maximal, a unor instrumente
mânuite cu delicateþe, agilitate ºi
eficienþã (de exemplu, harpa
tradiþionalã africanã kora are peste
30 de coarde, care necesitã multiple
acordaje chiar pe parcursul
spectacolului). Au existat persuasive
momente de improvizaþie solisticã –
cum ar fi cel susþinut de Adewale pe

tamburinã (pandeiro) – sau
uluitoarea performanþã a lui
Forcione, în care ghitara acusticã
devenea obiectul de recuzitã al unei
... reiterãri a spiritului commediei
dell’arte prin prismã post-jazzisticã.
Secvenþele de jubilaþie colectivã i-au
cooptat adeseori ºi pe spectatori, în
postura de ... „orchestrã vocalã”,
capabilã sã susþinã riff-urile indicate
de interpreþi.

 Apropo de relaþia dintre interpreþi
ºi spectatori, aceºtia din urmã au
fost la înãlþimea noþiunii idealizate
de „public de jazz” – adicã unul
capabil de empatie, generos, cald,
receptiv, lipsit de prejudecãþi ºi cu
un fin simþ al valorii. În plus, la toate
galele sãlile au fost pline, iar
prezenþa tineretului era
impresionantã (ce-i drept, fanii de
jazz rãmân tineri pânã la moarte...).

La fel ca în anii trecuþi, echipa orga-
nizatoare a excelat - începând cu lide-
rul Anatol ªtefãneþ ºi cu apropiatele
sale, Natalia ªtefãneþ, Mariana
Posticã, Lucia Cazacu, dar ºi cu re-
cent adoptatul Vasile Botnaru, om ºi
artist de rarã generozitate, care a
dãruit câte un tablou din creaþia
proprie fiecãrui grup participant la
festival. Regia de culise a fost asigu-
ratã, cu binecunoscuta-i competen-
þã, de cãtre Igor Cemârtan, iar sono-
rizarea de cãtre Victor Buruianã. Nu
pot trece cu vederea exemplara
ospitalitate (ºi ospãtare) de care au
beneficiat invitaþii festivalului la Hote-
lul Codru, unde restaurantul a adoptat
cele mai recente tendinþe mondiale,
îmbinându-le cu voia bunã moldavã,
sub coordonarea unui braºovean plin
de iniþiativã, pe nume Adrian Dobrin
(am avut onoarea de a-l cunoaºte gra-
þie inepuizabilului teleast Cristian
Tabãrã).

ªi cum festivalul de jazz de la
Chiºinãu e mai mult decât un act
de culturã, se cuvine sã amintesc
mã-car câteva delectabile
(re)întâlniri, de care avui parte cu
minunaþi basa-rabeni precum
Vitalie Ciobanu, Ion Chiorpec, Vlad
Dacin, Boris Cremene, Mihai Fusu,
Petru Vutcãrãu º.a. Per total, aºa
cum era de aºteptat, o experienþã
integralmente gratificantã.

Georg Breinschmid (Austria)

ª


