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Adrian   Popescu
Când am debutat la revista Steaua, în 1964,

poetul Aurel Rãu continua, cu mânã sigurã,
programul estetic iniþiat de A.E.Baconsky. Dacã
primul redactor-ºef îi croise publicaþiei transilvane,
în scurta dar definitoria lui coordonare ideaticã,
1954-59, un tipar, dupã mãsura sa, traduceri de
poezie strãinã modernã ºi poeme elegiace, din
1959, fostul coleg ºi redactor-ºef adjunct, A.R. preia
conducerea revistei. Era socotit de toþi drept cea
mai îndreptãþitã persoanã. A fost, prin el, menþinerea
unei deschideri culturale spre Occident, dorinþa de
pãstrare a autonomiei esteticului, de conectare la
valorile europene majore, cu preþul unor relative
cedãri.

Un program al revistei propriu-zis nu avem,
unul implicit, da:  promovarea modernismului,
racordarea la aerul timpului, al timpului nu socialist,
ci european, de dincolo. Aurel Rãu simte noul
Zeitgeist, de dupã 1968, primindu-i ca redactori pe
echinoxiºtii Eugen Uricaru, Petru Poantã, Aurel
ªorobetea. T. Tihan era deja redactor. Steaua apare
ca bilunar, din luna mai 1970, cu o formulã graficã
mult mai selectã (prin Octavian Bour) publicaþia
bucurându-se  de o efectivã difuzare ºi receptare,
la nivel naþ ional, cu schimburi reciproce
internaþionale, Forras, Poesja, Akzente...Se
urmãreºte o schimbare a metodelor critice, iar noul
cronicar al revistei, Petru Poantã, se impune repede
ca un adept al noii critici franceze, are decizia
formulãrii memorabile a verdictelor critice ºi gust.
Prozatorul Eugen Uricaru se face remarcat, la
rândul lui, prin originalitata romanelor sale analizând
mai ales interstiþiile complicate ale puterii. Aurel
ªorobetea scrie poeme ale permanenþei, multe cu
subtile jocuri lingvistice. Conþinutul revistei rãmâne
la fel de dens, dar apar rubrici noi, o diversitate
salutarã, cu o paginaþie mai aeratã. Se doreºte „o
criticã dreaptã, demitizantã, purtãtoare de fertile
sugestii, neînfeudatã campaniilor sau intereselor
exterioare valorii“(nr.1\1970). Interesantã aceastã
privilegiere a criticii, a spiritului critic, în absenþa
cãruia totul se transformã într-o pastã de  celulozã,
ca sã nu zicem în neant. Revista îºi pãstreazã
exigenþele estetice ºi obiectivitatea, are drept normã
eticã refuzul partizanatului literar, al coteriilor,
prudenþa în faþa exaltãrilor valorice. O polemicã se
iscã, prin anii 70, cu Marin Preda. Motive de ordin
personal, nu principii sunt la mijloc... Printr-un
exigent filtru estetic, dar nu estetizant, îºi
construieºte revista existenþa celor mai mult de
ºase decenii de aparitie neîntreruptã, deocamdatã.
Dupã 89, Ruxandra Cesereanu, Virgil Mihaiu,Victor
Cubleºan, Ioan Pop-Curºeu, Alex Goldiº, Vlad
Moldovan dar ºi Marta Petreu, sau Alexandru Vlad,
doar câteva luni, ultimii, fac parte din redacþia
înnoitã. Mircea Ghiþulescu, Constantin Cubleºan,

Viorel Cacoveanu sunt redactori,prin anii 80-90.

În 1956, A.E.B, într-o înfruntare curajoasã, de
la tribuna Primului Congres al scriitorilor din R.P.R.,
criticã fãrã menajamente raportul asupra poeziei,
prezentat de Dan Deºliu (vezi Lucrãrile Primului
Congres al scriitorilor români din Republica
Popularã Romînã, ESPLA,1956) acuzându-l pe
(co)raportor de nivelare, poeþii aºa cum apar în
coraport( sunt) departe de realiate sunt îmbrãcaþi
în uniformã, tunºi cu maºina zero ºi porniþi în
plutoane compacte sã cucereascã zãrile...Dan
Deºliu ne oferã un tablou cenºiu ºi lamentabil al
poeziei noastre, în locul unui peisaj plin de
dramatism...A.E.B.ironizeazã  versificarea
pedestrã a faptului cotidian luat în totalitatea lui...Nu
se cruþã nici pe sine,  e gata sã-i dãruiascã poemul
lui anecdotic, Barta Iosif ºi ortacii sãi, versurile sale
false, lui Dan Deºliu. Prin actul surprinzãtor de a-
ºi nega poeziile primei perioade, agitatorice, le cere
ºi celorlalþi poeþi, moralmente, repudierea textelor
de acestã facturã  meschinã. Nu scapã de
reproºurile sale cã mai folosesc modul patetico-
retoric nici Beniuc, nici Veronica Porumbacu, sau
Maria Banuº (Strungul, plugul ºi condeiul) sau
Eugen Jebeleanu, cel din poemul anacronic
versificat(á la Bolintineau, zice A.E.B.) dedicat lui
Bãlcescu...Rigiditatea ºi spiritul dogmatic
anchilozat sunt piedici în calea unui limbaj poetic
modern, afirma clar A.E.B. El preconiza un limbaj
poetic realist (adica autentic). Urmãreºte, de fapt,
adoptarea unui spirit literar al vremii, dar nu unul
imitat dupã Apollinaire, Lorca, Esenin sau Frost,
invocaþi cu siguranþa cunoscãtorului, ci unul
original. Cu alte expresii, un limbaj la nivelul
modernitãþii, o revenire la rostului adevãrat al
literaturii: esteticul. Diligenþa nu mai e valabilã în
epoca supersonicului, ne face sã zâmbim
comparaþia maliþioasã lui A.E.B., cerându-le
confraþilor cultivarea unei grile estetice moderne,
un salvator, necesar, revigorant neomodernism, aº
zice, lucru posibil doar peste vreun deceniu, odatã
cu poezia generaþiei 60, anticipatã de poezia lui
A.E.B.Toate aceste cerinþe de modernitate esteticã
sunt articulate simultan cu demontarea pretenþiilor
literare exagerate ale unor autori pe linie, agreaþi
de regim. Ironia casantã baconskyanã se exercitã
asupra Dan Deºliu ºi repetat sunt vizaþi ºi Eugen
Jebeleanu, Eugen Frunzã, Cicerone Theodorescu.
Discursurile din 1956 atestã demnitatea
profesionalã ºi umanã a celor de la Steaua, o echipã
fermã, deja, sudatã, condusã de A.E.B., cu scriitori
conºtienþi nu numai de valoarea lor, ci a culturii
autentice, dincolo de circumstanþele istorice, care
pot fi, erau, nevaforabile libertãþii creative. Aurel
Rãu,Victor Felea, Aurel Gurghianu au de asemenea
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intervenþii polemice foarte convingãtoare, la
amintitul Congres al scriitorilor, pregãtite de
acasã,centrate pe l inia ofensivei critic-
demistificatoare, trasatã de conducãtorul lor literar.

Marcel Breslaºu, autor total nepotrivit, va fi
preferat de putere la conducerea revistei Secolului
20, promisã solemn de Mihai Beniuc lui A.E.B., la
plecarea lui din Cluj... Explicaþia e simplã. A.E.B.,
deºi-sau pentru cã? era susþinut de redactorii lui
(o altã caracteristicã a Stelei, spiritul de echipã,
spuneam) va fi pedepsit pentru intervenþia sa
antidogmaticã din 1956. Dar, mai ales, pentru curajul
lui sfidãtor, manifestat prin 1957, la o analizã a Stelei,
desfãºuratã în ambianþa sumbrã a Comitetului
Central. A.E.B., criticat pentru imaginare greºeli
politice se apãrã, atacând, acuzând el
transformarea literaturii în propagandã. A.E.B.
ameninþã  temerar cã redactorii Stelei vor pãrãsi
sala, daca nu se retrag aberantele învinuiri.
Rezolvarea tensiunii formidabile este, ca de atâtea
ori, neaºteptatã. Dupã o deliberare a prezidiului
(greii politici ai vremii, Constanþa Crãciun, Leonte
Rãutu, Miron Constantinescu) membrii redacþiei,
repet, solidari cu ºeful lor, nu vor fi nici destituiþi,
nici reþinuþi în clãdirea învecinatã,cum se temeau,
poate, ci invitaþ i, pe un ton sever, sã-ºi
facã...autocritica.Un armistiþiu, deci,dar ºi o
pregãtire în secret, a represaliilor. Aceastã
înfruntare demnã, inimaginabilã pentru condiþiile
acelei epoci totalitare, plus discursurile împotriva
poeziei propagandistice, dezavuatã, spuneam, la
Congresului scriitorilor din 1956, plus orientarea
generalã prea elitistã a  revistei (azi elitismul este
considerat din nou un pãcat cultural) va fi pedepsitã
peste vreo trei ani. Degeaba face redacþia front
comun cu redactorul ei ºef, atunci, în 1956, sau în
1957, sau mai târziu, în 1959, prea îndrãzneþului
A.E.B. i se va da o lecþie politicã durã. Criticile din
Scânteia, Gazeta literarã, Iaºul literar, etc. au
erodat lent, dar ireversibil, poziþia politicã a
redactorului-ºef al Stelei. Mulþi adversari, puþini
aliaþi...Printre adversari, fostul prieten, Petru
Dumitriu, care condamnã surprinzãtor de dogmatic
modernismul: În þara asta suntem câþiva scriitori ºi
crit ici care credem cã trebuie isprãvit cu
modernismul.(Gazeta literarã,10 martie, 1957),un
curent teoretizat prudent de George Munteanu, D.
Micu, aplicat de steliºti. Modernismul ºi tradiþia
divide lumea literarã, ca, mai târziu, protocronismul
ºi europenismul. De o parte, A.E.B., redacþia
clujeanã, plus un aliat de marcã, un critic echilibrat,
comprehensiv, subtil, Lucian Raicu, acesta  scriind
despre nuvela contemporanã. De cealaltã parte,
Eugen Luca, Aurel Mart in, Horia
Bratu,etc.of icialitatea,aproape toatã . La
aniversarea numãrului 100, în 1958, revistei i se
gãsesc mai mult defecte-modernismul, apolitismul,
eseul lui A.E.B. despre „decadentul’’ Mateiu
Caragiale-decât merite culturale. Chiar prin 1962 i
se va reproºa revistei „evazionismul’’, cum va
observa Magda Wächter în monografia ei dedicatã
revistei Steaua. Dar era doar un reflex proletcultist

tardiv, lumea se va schimba curând...

Regretatul Dan Hãulicã, ºi el un apropiat al
revistei Steaua, va face o interesantã afirmaþie,
publicã, la Festivalul internaþional de poezie a lumii
latine,Unio Latina, Ars amandi,de la Sibiu, octombrie,
1999. Revista transilvanã, pe care o reprezentam
eu, acolo, Steaua, avusese, la un moment dat, prin
anii 1954-61, rolul cultural, jucat mai târziu de
paginile publicaþiei unanim apreciate Secolul
20...Lui A.E.B. conducerea noii publicaþii de
literaturã universalã i-ar fi venit mãnuºã.Creuzetul
multicultural al Cernãuþiului ºi al Chiºinãului, primul
mai ales, din perioada adolescenþei sale îl
deprinsese, cred, nu doar cu limbile vorbite acolo,
pe care le vorbea ºi el, cu preþuirea formidabilei
polifonii literare.... Rase,religii,cutume, legende,
ardeau, ard îngemãnate, în aceste locuri de contact
cultural, zone prin excelenþã de confluenþe
spirituale.Acolo,multe dintre particularitãþi naþionale nu
doar convietuiesc,dar, se petrece o îmbogãþire
reciprocã a grundului cultural....Petre Stoica, care
vine dintr-un Banat policultural, comparabil cu
Cernãuþiul Rosei Ausländer, al lui Paul Celan, sau
al unor Gregor von Rezzori,ori al lui Aron
Appelfeld,etc.va descrie (Amintirile unui fost
corector) dezinvoltura poetului matur care
converseazã, de la egal la egal, cu confraþii lui
austrieci sau maghiari în cunoscuta cafenea
vienezã Hawelka.Om al periferii lor mitell-
europene,cum îl  descria, foarte bine,  Cornel
Ungureanu (vezi Mitelleeuropa periferii-lor) Baconsky
nu poate din cauza opoziþiei lui Leonte Rãutu, a
cameleonismului lui Beniuc sã îºi desfãºoare
priceperea, talentul, informaþia culturalã de prima
mânã la revista proiectatã de oficiali  sã aparã în
1961.Om riguros, face schiþele viitoarelor numere.
Euforia va fi înlocuitã de dezamãgire. Marcel
Breslaºu va fi cel ales, un fabulist modest.Dan
Hãulicã,redactor-ºef adjunct eficient ºi strãlucit,
timp de doi ani, va prelua apoi Secolul 20. Revista,
sub bagheta lui  Dan Hãulicã, va  juca rolul pe care-l
ºtim în cultura  românã, unul de prim-plan.

Universitarii clujeni, marii scriitori interbelici
bucureºteni, dar nu doar ei, au fost cultivaþi de
redacþie, prin grija primului redactor-ºef, apoi, mai
insistent, de Aurel Rãu, cel de al doilea redactor-
ºef al Stelei. Vorbim despre atragerea unui Eugeniu
Sperantia, o figurã impunãtoare, pe care Petru
Poantã o descrie, undeva, cu emoþia contactului
cu vechea lume mondeno-literarã,vorbim despre
clasicistul ªtefan Bezdechi, ori despre alt clasicist,
tot de mare calibru, Teodor Naum, amândoi eminenþi
traducãtori, despre esteticianul Liviu Rusu, sau
imprevizibilul rafinat Ion Negoiþescu, despre eruditul
cordial Nicolae Balotã, ori despre un  franctiror ca
Adrian Marino, despre teoreticianul literar Ion Vlad,
acesta cu articole, dar ºi cronici teatrale, despre
strãlucitul eseist ºi istoric literar Mircea Zaciu,
despre distinsul  istoric literar Leon Baconsky,

(continuare în pag. 36)
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Într-un cadru solemn ºi într-un context în care
“Steaua” sãrbãtoreºte, alãturi de alte reviste literare,
un numãr de ani de activitate, 65 de la apariþia ca
primã revistã literarã româneascã dupã rãzboi, în
1949, la Cluj, ºi 60, din aprilie 1954, de când poartã
acest nume, mi-e greu sã gãsesc uºor un fir pentru
niºte cuvinte care n-ar trebui sã fie multe, pe un
subiect în spate cu atât de mult timp.  Întrucât, ar
trebui sã mã apãr de miliarde ºi triliarde de alte
cuvinte, care mi-au putut trece prin priviri, prin minte,
respectiv pe care le-am citit, în vederea tiparului,
ca unul prezent în redacþie vreo ºase decenii, în
care noi vom fi publicat vreo 650 de volume, de
cãrþi, dacã a fi sã amintesc ºi ce spusese poetul
Tudor Arghezi într-un moment: “Steaua publicã
anual nu câte un singur volum, ci câte 12 volume
luxoase”.

M-aº putea restrânge numai la a evoca o
tradiþie înstãpânitã, în bunã mãsurã, din motive
strategice: de a sãrbãtori vârstele rotunde prin
alcãtuirea câte unui numãr special. Numere la ani
terminându-se cu 5 sau cu 10. Prilejuri, în colecþia
revistei, vreo 15 de toate, de a-þi revedea un drum
strãbãtut. E ceea ce s-a întâmplat prima datã cu
arhitecturarea ºi tipãrirea numãrului „100”, la o sutã
de luni de apariþie, când - în succesiunea unui
împãtimit de cuvântul stilizat, care a fost Miron Radu
Paraschivescu, ºi a unui Geo Dumitrescu, autorul
volumului “Libertatea de a trage  cu puºca” –  ambii
foºti redactori-ºefi ai “Almanahului Literar” – la
conducere se aflã A. E. Baconsky, începând din
1953, cãruia i se datoreºte în principal concepþia
ºi îmbunãtãþirea profilului revistei ºi adoptarea în
consens a numelui “Steaua”, cum  ºi un  program,
cu o graficã elevatã, cu spirit polemic ºi de echipã,
ºi în faþã cu un întreg orizont poetic propriu, de
emancipãri întru lirism.

Atunci, în iunie 1958, are în redacþie câºtig de
cauzã ideea ca pe copertã sã fie tipãrit un frumos
desen cu portretul lui Mihai Eminescu, solicitat
sculptorului Ion Vlad. Iar în corpul revistei – pe
lângã un “Salut” din partea conducerii Uniunii
Scriitorilor, pe lângã mai multe rãvaºe de disticþie,
cãtre redacþie, unul semnat George Cãlinescu, care
spunea: “Steaua luceºte pentru toatã literatura ºi
arta (…) þãrii”, altul de Ion Agârbiceanu, cu afirmaþia,
ca o premoniþie, “Revistele de culturã generalã sunt
cu atât mai folositoare cu cât trãiesc mai mult”, ºi
unul de Tudor Arghezi, care-i numeºte pe redactori
“colegi” ai sãi “întru argintãrie”; pe lângã prezenþa,
cu câte o singurã poezie, a tuturor poeþilor din
redacþie, ºi la fel a unui grup de tineri poeþi
bucureºteni, componenþi ai viitoarei generaþii 60,
Cezar Baltag, Petre Stoica, Mircea Ivãnescu, dar
ºi Matei Cãlinescu; pe lângã un grupaj de traduceri
din mari poeþi contemporani, un eseu al profesorului

Aurel  Rãu

, ,, ,

universitar Henry Jacqier, “Lauda limbii române”,
ºi unul de Tudor Vianu; pe lângã o prozã de Petru
Dumitriu, care ni-i colaborator din primul ei numãr,
ºi pe lângã alte articole, de critici mai tineri, ca Ion
Vlad ºi Leon Baconsky – are câºtig de cauzã ºi
ideea de a fi publicatã fotografia, devenitã ulterior
un document literar, cu toþi redactorii clujeni ai
revistei din acel moment, ºi cu indicaþia numelor:
“De la stânga la dreapta, jos: Victor Felea, Aurel
Gurghianu, A. E. Baconsky, Aurel Rãu, Teofil
Buºecan ºi George Munteanu; în picioare: Mircea
Tomuº, Dumitru Radu Popescu, D. Florea Rariºte,
Liviu Tomuþa ºi Leonida Neamþu”.

Evident, cutezanþa aceasta, scãpând vigilenþei
celor care se ocupau cu “îndrumarea”, a
nemulþumit, datã fiind o supãrare mai generalã pe
ideile din articole ºi din beletristic, principalul motiv
în fond. La acestea adãugându-se ºi un comentariu
radiofonic fãcut de peste hotare, despre un caracter
de manifest, ºi un act de dizidenþã. O “greºealã”
dintre multele care ni se atribuiau, ca în urmã cu
niºte luni, la o ºedinþã la Comitetul Central, þinutã
sub conducerea ºi a câtorva membri ai Comitetului
Politic Executiv, când unele texte ne-au fost
incriminate ca purtând urme disimultate de
legionarism. Acum, la Cluj, alãturi de A. E.
Baconsky, am fost chemat la Regiunea de Partid
ºi eu, ca redactor ºef-adjunct, unde a trebuit sã
dãm explicaþii – de faþã aflându-se ºi un ins venit
anume din Bucureºti, cu un aer grav. Iar dupã ce
precizãm cã revista nu a urmãrit nici un scop politic,
suntem invitaþi în câte o camerã separatã, unde sã
punem în scris, lãsaþi singuri, ce am declarat verbal,
fiecare.

În ciuda emoþiilor pe care le-a produs, numãrul
acesta aniversar a furnizat ºi un model, urmat, cât
timp revista ºi-a pãstrat formatul de carte, de alte
douã numere aniversare, în 1964 ºi 1969, când A.
E. Baconsky nu mai e la conducerea revistei, e
mutat la Bucureºti – numere în care semnele de o
apreciere la adresa revistei, ºi de o solidaritate,
sunt repetate sau îmbogãþite. ªi anume, venite de
la poetul din Mãrþiºor, care afirma ºi: “Mi s-a pãrut
cã din lista destinatã premiului de poezie al
Academiei pentru cãrþi lipsea o menþiune de luat în
serioasã consideraþie: revistele. Mã gândeam la
Steaua rãsãritã la Cluj acum 15 ani”; de la un
Perpessicius, cu articolul intitulat “De la Familia la
Steaua”; de la profesorul universitar ieºean AL.
Dima, într-un articol intitulat “Continuitate”; de la
poetul Adrian Maniu ºi – cu un text “Neîntreruptul
început” ºi dedicaþia “Dragilor mei vechi ºi tineri
prieteni” – de la  Miron Radu Paraschivescu. Dupã
cum ºi un gând din partea lui Vladimir Streinu.

Lor fiindu-le complementare dezvoltãri mai
ample despre un profil, ca  articole “Între tradiþie ºi
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modernitate”, de Mircea Tomuº, “Poeþi ºi poezie”,
despre poeþii “Stelei”, de Victor Felea, ºi “Literatura
universalã la Steaua”, de Liviu Petrescu; un  grupaj
de poezii inedite, postume, de Emil Isac, G.
Bacovia, Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu, Ion
Vinea dar ºi prozã de V. Voiculescu un florilegiu,
ca ºi în rândul trecut, din poeþii redacþiei, ºi poeþi
din diverse generaþii, ca Zaharia Stancu, Mihai
Beniuc, Radu Boureanu, Ion Horea, Ion Brad,
Nichita Stãnescu, Marin Sorescu,  Horea Zilieru,
Kányádi Sándor, Ion Alexandru, Anghel
Dumbrãveanu, Ion Cocora, Miron Scorobete, Ion
Pop, ºi alþii; traduceri, iar de poezii, din autori ca
Ezra Pound, Gabriel Celaya, Samuel Beckett.

ªi modelul aniversar s-a vrut, prin ani,
nemodificat, doar ºi-a lãrgit registrele, inclusiv în
condiþiile formatului schimbat, de caiet, început în
1970, ca mai funcþional, cu mai multe posibilitãþi
pentru graficã, odatã ºi cu venirea în redacþie a
unui grafician, Octavian Bour, dupã ce între
redactori mai  recenþi se numãrau ºi Virgil Nistor,
Virgil Ardeleanu ºi Teodor Tihan, ºi ca o
împrospãtare a întregului corp redacþional – deci
ºi lângã poetul Aurel Gurghianu, începând din 1959
redactor-ºef adjunct, ºi lângã Radu Enescu ºi
Teohar Mihadaº – cam în acelaºi timp patru
proaspãt absolvenþi ai Facultãþii de Filologie, foºti
colabortori sau redactori ai revistei “Echinox”,
Eugen Uricaru, Petru Poantã, Adrian Popescu ºi
Aurel ªorobetea, cãrora li s-au adãugat dupã nu
mult timp Virgil Mihaiu, ºi, puþin mai târziu,
Constantin Cubleºan (ca redactor-ºef adjunct). Poþi
pune pe o masã, pentru o comparaþie ºi o ilustrare,
7 asemenea construcþii revuistice. Le însoþesc
uneori ºi câteva cuvinte de aprecieri ale unor
scriitori de peste hotare, care au putut fi ºi un
îndemn. Aºa, de la un împãtimit al publicisticii care
era, în Grecia, Petros Haris, director al unei reviste
importante “Nea Estía”, sau din partea unui
conducãtor al unui program internaþional
scriitoricesc din  SUA, poetul Paul Engle, care
parcã ne-ar da o poruncã: “O revistã literarã e ca o
fiinþã – e important pentru o þarã ca ea sã fie vie.
Atâtea reviste au murit în aºa de multe þãri, încât îþi
simþi inima mai caldã când ºtii cã Steaua rãmâne
sãnãtoasã ºi înconjuratã de prieteni”. Sau de la un
poet irlandez Roy MacGregor-Hastie, care obþine
pentru noi un interviu de la  poetul T. S. Eliot,
spunând: “T.S. Eliot a dat Stelei primul interviu
exclusiv publicat într-o revistã din Europa de
rãsãrit”.

Îºi vor gãsi loc, în numerele din 1974 ºi 1979,
atât articole de rememorare ºi mãrturii despre anii
mai de început, ale unor Cornel Regman, Mircea
Zaciu, Dumitru Micu, George Munteanu, foºti
redactori mai de mult, sau ale altora, ca Ioanichie
Olteanu, Francisc Pãcurariu, Nicolae Balotã, cât
ºi ale unor redactori ai revistei la Bucureºti, ca un
Petre Stoica sau Geo ªerban, relatând despre
vizite, în numele “Stelei”, acasã la G. Cãlinescu,
Tudor Vianu, Mihail Sadoveanu; grupajul tradiþional
cu poezii, sã-i mai aminteºti pe un Vlaicu Bârna,

Ana Blandiana, Alexandru Cãprariu, Leonid Dimov,
Radu Cârneci, Adrian Popescu,  Doina Cetea ; dar
ºi proze, de Eugen Barbu, Al. Ivasiuc, D. R.
Popescu, Vasile Rebreanu ºi Eugen Uricaru. Iar
odatã ºi prozã de Marin Preda, din romanul “Cel
mai iubit dintre pãmânteni”.

Dar în aceste douã numere aniversare sunt
ºi texte ale unor critici literari atunci mai tineri, azi
cu un cuvânt în istoria ºi în viaþa literarã, ca Nicolae
Manolescu ºi Mircea Martin, din care sã iei câte un
citat. Din Nicolae Manolescu (numãrul din 1974):
“Când, în toamna lui 1956, proaspãt student,
bucureºtean fiind, am descoperit revista Steaua,
nu bãnuiam cã voi deveni, pentru o lungã perioadã
de timp, cititorul ei fidel, ºi, cu atât mai puþin, cã
într-o zi voi privi existenþa revistei din Cluj ºi
experienþa mea de lecturã din acei ani de formare
intelectualã, legate într-un capitol de istorie literarã.
Citeam, desigur,  ºi Viaþa Româneascã, ºi Gazeta
literarã, ºi Contemporanul (…), cu un interes când
mai mare, când mai mic (…). Steaua a reprezentat
însã o experienþã întrucâtva deosebitã,
simbolizând, în condiþii când exista destulã
confuzie, ºi de monotonie în publicisticã, Revistã
Literarã prin excelenþã”. ªi din Mircea Martin
(numãrul din 1979): “M-au fascinat mai ales” (în
“Steaua”, n. n.) “poemele (…).  Poeme, spun, nu
declaraþii bine echipate prozodic (…). Citind poeziile
semnate de Anatol E. Baconsky, Aurel Rãu, Aurel
Gurghianu ºi Victor Felea (…), descopeream cã
poezia poate fi ºi la noi un receptacol al vieþii
interioare, o progresare de imagini, rezervatã într-
o atmosferã (…). Trebuie (…) subliniat rolul de
pionieri ai lirismului pe care l-au jucat la un moment
dat poeþii de la Steaua, precum ºi faptul cã înnoirea
poeziei noastre începe mai de vreme decât cu
afirmarea generaþiei lui Nichita Stãnescu”.

S-ar putea, în acelaºi ritm, sã insiºti ºi asupra
a douã numere din 1984,  de unde sã menþionezi
doar noi mãrturii ºi reflecþii critice, evocãri, ale  unor
Gheorghe Grigurcu, Mircea Muthu, Nicu Steinhardt,
ºi inedite de A. E. Baconsky. Dupã cum, sã mai
rãmânã în atenþie ºi un “11-12” din 1989. Numãr
care, cu un articol de fond “Literaturã ºi libertate”,
ºi articole-declaraþii politice, ale tuturor redactorilor,
cãrora li s-au adugat între timp Mircea Ghiþulescu
ºi Viorel Cacoveanu, se desparte de un regim  de
cenzurã, vechi de cinzeci de ani. Sau altfel spus  –
cu un grupaj de rememorãri, între care ºi un articol
documentat despre “Almanahul literar” semnat
Mircea Cenuºã, ºi cu acelaºi grupaj de poeþi, între
care acum ºi un Dan Laurenþiu, Theohar Mihadaº,
ªerban Foarþã, Nicolae Prelipceanu, Vasile Igna,
Gabriel Chifu, Franz Hodjak, Lászlóffy Aldadár;
dar ºi cu un articol de salut de Geo Bogza, “Douã
Stele logostele”, titlu fãcând referire la un
“petrolierul Steaua, pe vremuri singurul vapor
românesc care traversa oceanul”, ºi unde sunt ºi
cuvintele: “Steaua de la Cluj are multe asemãnãri
cu Steaua de pe Marea Neagrã. La aniversarea
de azi o salut ridicând la catarg marele pavoaz al
inimii ºi conºtiinþei mele” –   numãr, care scoate



7

istoria Stelei din socialism.
Vor mai fi în final doar alte douã numere

aniversare, dupã 1989. Un “4-5” din 1994, cu
articole despre revistã, unul de Vasile Fanache,
grupaje de poeþi diverºi,  dar ºi douã proze, una de
Dumitru Þepeneag, ºi una de Ruxandra
Cesereanu, între timp ºi ea redactor la “Steaua”;
cum ºi o fostã “masã rotundã”, din 1970, pe tema
filosofiei româneºti, text oprit de cenzurã, printre
protagoniºti aflându-se un D. D. Roºca ºi un
Constantin Noica. ªi un alt numãr, cu inscripþia pe
copertã  “La 50 de ani”: din 11-12 decembrie 1999.
La numele unor critici, prezenþi ºi alte dãþi, despre
Steaua, adãugându-se altele, ca un Caius
Dragomir, un istoric Camil Mureºan, Petru Poantã,
Florin Mihãilescu, Virgil Mihaiu, lângã un grupaj de
poeþi, cuprinzându-i ºi pe ªtefan Augustin Doinaº,
Alexandru Lungu, Gellu Naum, Nicu Caranica, Al.
Andriþoiu, Liviu Ioan Stoiciu, Marcel Mureºeanu,
Cassian Maria Spiridon, Mariana Bojan, Ioan Pavel
Azap, ºi alþii; dar ºi prozatori, un Fãnuº Neagu –
numãr care scoate din secolul XX.

ªi – ca o completare – o referire ºi la alcãtuirea
unor numere aniversare monografice, consacrate
câte unui singur scriitor. Aºa un numãr întreg Mihai
Eminescu, în 1964, printre colaboratori avându-i ºi
pe Perepessicius, Eugen Simion, Constantin
Ciopraga, ªerban Cioculescu, Eugeniu Speranþa,
G. Bulgãr, Al Piru, dar ºi un studiu postum inedit de
Pompiliu Constantinescu. Sau un numãr întreg
Mihail Sadoveanu ºi unul Ion Agârbiceanu.
Elaboraserãm, cu multe documnte literare, ºi un
numãr de reconsiderare “Octavian Goga”, în 1966,
oprit, interzis însã.

Am recurs la acest artificiu, al numerelor
sãrbãtoriri, cu toate cã ar fi trebuit sã rãmân numai
la niºte punctãri pe esenþial. “Steaua” ºi-a urmat

prin ani un acelaºi curs, ca publicaþie ºi de exigenþã
ºi de spirit independent, în post-modernism, ºi prin
liber; o libertate care a presupus ºi prolioferarea
publicaþiilor literare, ºi despãrþirea lor, pânã la un
punct, de un cititor neliterat, ea modificându-ºi, între
timp, ºi componenþa redacþionalã.

 Va fi bine ca “Steaua” sã-ºi pãstreze un statut
de atelier literar, de creaþie, prin colaborãrile
redactorilor ºi ale colaboratorilor externi, ºi în viitor.
Sã ducã mai departe un crez literar, într-un
echilibru, dacã am vorbi de poezie, între faptul trãit
ºi faptul livresc, sau între un apolinic ºi un dionisiac
– sã ne amintim, cu aceºti termini, ºi de poetul
Lucian Blaga, despre care nu am adus, întâmplãtor,
vorba mai pe larg pânã acum, dar care a fost într-
o parte din sufletul “Stelei” ca un catalizator, ºi un
model prin spiritual ºi altitudine, ºi prin ea ºi-a putut
vedea împlinit visul de a-ºi regãsi un cititor nu numai
al traducerilor lui ci ºi al poeziei originale, cu care
l-am publicat, prima datã, timp de un an, anul 1960,
în toatã România literaturii, numai noi; între ele
“Fântânile”ºi “Mirabila sãmânþã”. Deci “Steaua” în
acest fãgaº, pe care într-o vreme critica ºi eseistica
ei îl apãra, cu tot felul de ocazii, închizându-l într-o
ecuaþie “tradiþie-inovaþie”.

Dar am folosit acest fir de Ariadnã, cu atâtea
înºirãri de nume, ºi cu gândul la un tablou literar,
mai general. Ca un omagiu ºi scriitorilor steliºti, fraþi
de viaþã literarã de o viaþã, care nu mai trãiesc,
sau trãiesc prin scris, cum ºi colaboratorilor lor la
“Steaua”, toþi, într-o aceeaºi lucrare. Practic,
lãsându-mã pradã unei dragosti, de scriitor pe acest
palier, plãtitã cu multe preþuri, pentru o cauzã nu
doar de grup literar.

Text rostit în 5 octombrie, în aula magna a
Universitãþii Babeº-Bolyai, în cadrul unui colocviu pe
tema revistelor literare azi

Redactorii Stelei
azi
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1. Dragã Irina
Petraº, ce înseam-
nã un festival
naþional de litera-
turã la Cluj? Prin
ce anume este sau
va fi altfel decât
celelalte festiva-
luri naþionale de
literaturã? Gurile
rele zic cã sunt
prea multe festi-
valuri literare în
România...

Rãspunsul meu
va fi în cumpãnã: în
sinea mea, nu prea
cred în festivaluri ºi
în puterea lor de-a
miºca munþii indi-
ferenþei (relative!)
faþã de culturã, de

literaturã. Însã, cum am consumat multe ore, zile,
sãptãmâni pregãtindu-l, trebuie/vreau sã cred cã se
va dovedi, pânã la urmã, cã nu e inutil. Constat ºi
eu o proliferare cam haoticã de festivaluri ºi cu
urmãri, în planul valorificãrii scrisului românesc de

calitate ºi al re-
ceptãrii lui, rareori
vizibile; e plinã þa-
ra, lumea de ele,
cele mai multe
neapãrat interna-
þionale, dar ºi câte
unul naþional. Cred
cã prin stârnirea
lor se sperã mai
multe efecte deo-
datã: transforma-
rea în eveniment ºi
spectacol a ceva
ce, prin natura lu-
crurilor, e destinat
singurãtãþii ºi re-
tragerii meditative

din zarva lumii; o aducere în atenþia publicã, aºadar
o provocare a faimei; o mai bunã vânzare a „mãrfii”.
Scriitorii, ca termen generic, aºa cum sunt receptaþi
de public, sunt, însã, nu de puþine ori, negustori
atipici: pleacã la bãtãlie susþinând pe toate canalele
cã suliþa le e boantã, iar puºca ruginitã, apoi se
mirã, tot zgomotos, cã nu-s învingãtori. Mie
literatura românã nu mi se pare deloc în suferinþã
ori în impas, iar modificãrile interesului public ºi ale
metodelor de receptare nu mi se par alarmante.
„Veacul înainteazã”, o ºtim de mult, iar omul (deci,

ºi scriitorul!) e o fiinþã adaptabilã, nu-i aºa?
FestLit Cluj aduce, poate, o mai mare

libertate de miºcare invitaþilor strãduindu-se sã le
creeze locuri luminoase (asta cu speranþa cã
toamna clujeanã va fi din nou „nebun de frumoasã”,
vorba lui Horia Bãdescu!), spaþii de enunþare ºi
de inter-comunicare. Festivalurile ºi colocviile de
tot felul (nu doar literare nu-s deloc mai puþine cele
dedicate spectacolelor de teatru, muzicii,
meºteºugurilor, filmelor, artei culinare etc.) s-au
înmulþit în ultima vreme ºi fiindcã existã o nevoie
de recuperare a sentimentului apartenenþei la o
comunitate. În vremurile autiste ale erei internetice,
s-a constatat degrabã cã rapida comunicare la
îndemânã nu poate þine locul întâlnirii faþã în faþã,
cãldurii umane, dacã vrei. ªi în Cluj, ca în multe
alte oraºe, au devenit o tradiþie evenimentele
menite sã scoatã lumea din bârlog ºi s-o antreneze
în activitãþi culturale colective. Mi se pare o bunã
miºcare aceastã invitaþie la a descoperi ce pierzi
închizându-te între patru pereþi cu monitorul în faþã.

Momentul pe care pariez eu este cel al
desantului în facultãþi, ºcoli, biblioteci. Marþi, 7
octombrie, la ora 10, în vreo 14 locuri deodatã,
100 de scriitori se întâlnesc pe viu cu cititorii lor.
Sper sã aibã multe de învãþat ºi unii, ºi alþii. E
necesarã o mai bunã cunoaºtere a literaturii
române contemporane, dar ºi o testare directã a
cerinþelor pieþei de carte spre o diversificare a
mijloacelor ºi metodelor de promovare a lecturii.
Parteneriatul cu Festivalul Internaþional de Carte
Transilvania face posibile la superlativ toate
aceste deziderate, el fiind un spaþiu deja coagulat
ºi propice punerii în evidenþã a scriitorului ºi a
cãrþilor sale. Editorii ºi scriitorii nu „þes” decât
arareori locuri împreunã. Ei bine, cele douã
festivaluri centrate pe Carte ºi pe destinul ei
lucreazã cot la cot ºi demonstreazã cã se poate
ºi altfel, spre binele tuturor. ªi dezbaterea despre
revistele pentru mâine mi se pare importantã ºi
necesarã. S-ar putea sã descopere cu toþii,
producãtori ºi consumatori (atât individuali, cât ºi
instituþionali) ce puþin lipseºte în aceastã zonã
pentru ca lucrurile sã meargã (mai) bine.

FestLit  Cluj se desfãºoarã având la
îndemânã sume modeste dacã ne gândim la ce
se zvoneºte despre fondurile puse la bãtaie de
alte festivaluri. E, cum s-ar zice, unul pe mãsura
strâmtorãrii noastre, lucrat cu multã chibzuialã ºi
mizând pe buna înþelegere dintre participanþi.
Primãria ºi Consiliul Local al municipiului Cluj-
Napoca ne-au fost, ca întotdeauna, alãturi ºi am
gãsit sprijin generos, entuziasm ºi disponibilitate
la parteneri precum Universitatea Babeº-Bolyai,
Facultatea de Litere, Departamentul de jurnalism,
Festivalul Internaþional de Carte Transilvania,



9

Muzeul de Artã Cluj-Napoca, Biblioteca Judeþeanã
Octavian Goga Cluj, Muzeul Etnografic al
Transilvaniei, Asociaþia Naþionalã a Profesorilor de
Limba ºi Literatura Românã „Ioana Em. Petrescu”
ºi profesorii liceelor ºi colegiilor implicate în Desant,
Centrul de Cercetare ºi Diagnostic al Bolilor
Neurologice RoNeuro, Societatea Culturalã
Carpatica/Revista Oraºul.

2. Cum vedeþi statutul scriitorului român
astãzi? Ar putea, oare, un festival de literaturã
sã modifice (în mod real, valid) statutul
scriitorului în percepþia publicului?

Nu cred cã azi s-ar întâmpla lucrurile neapãrat
altfel decât odinioarã. De literaturã au nevoie
anumiþi oameni, iar alþii o duc foarte bine fãrã ea
(eu am dreptul sã mã îndoiesc de binele lor, dar nu
le pot refuza dreptul de a se îndoi ºi ei de binele pe
care mi-l aduce mie literatura). Nu cred cã
diferenþele de receptare, cerere, eficienþã sunt mari
de la un deceniu/veac la altul. Am mai spus-o, nu-
mi pot imagina mulþimi întregi cuprinse brusc de
patima literaturii.

Aºadar, statutul se dobândeºte, nu picã din
ceruri. Ai dreptul sã scrii orice fel de literaturã, dar
nu poþi pretinde sã þi se dea automat un loc
privilegiat în societate. Pentru o trecãtoare bunã
stare sufleteascã ºi pentru cunoaºtere reciprocã
(scriitor-scriitor ºi scriitor-cititor), sunt nimerite

congresele, simpozioanele, festivalurile. Dar în
ochii publicului, trebuie s-o spun, demolãrile la
care s-au dedat cu sârg scriitorii, scandalurile de
tot felul în care s-au arãtat unii pe alþii cu deget
acuzator de un bun sfert de veac încoace au fost
mai degrabã reþinute ca semne distinctive. S-a
obþinut o popularitate neagrã, îndoielnicã, una care
atrage scurt,  ca orice scandal, ºi apoi
îndepãrteazã curioºii. Când vrei sã faci ierarhii
prin eliminare ºi excomunicare nu câºtigi decât
faimã efemerã.

3. Ce dileme, tensiuni, schisme ar putea
soluþiona un festival de literaturã? Dacã
tensiunile ºi schismele existã, în caz cã...

Un festival nu e un leac miraculos pentru
problemele scriitorului român. El, Festivalul, se
poate strãdui sã amelioreze tensiuni între inºii
aparþinând breslei doar oferind un spaþiu cordial,
destins, paºnic, unul ieºit, pentru trei zile mãcar,
din zona tensiunilor, ranchiunelor, frustrãrilor de tot
soiul. Totuºi, un eveniment literar de anvergurã
naþionalã ºi gândit ca manifestare deschisã spre
marele public – cum este FestLit Cluj – ar putea
contribui substanþial la îmbunãtãþirea imaginii
scriitorului în cetate ºi ar putea avea un efect
benefic ºi asupra respectului de sine al scriitorului
însuºi. Respect care trece – obligatoriu! – prin
respectul acestuia pentru buna literaturã românã
în întregul ei, din toate timpurile.
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Matcã a întâlnirilor-sãrbãtoare pentru cele 20 de
filiale ale Uniunii Scriitorilor,  FestLit Cluj (organizat de
Uniunea Scriitorilor) se bucurã, ºi în 2014, de seria
zilelor-turnir, ce pun la un loc dezbateri, lecturi sau
alte interacþiuni/ dialoguri lejere, deci fertile ºi
revitalizante pentru spaþiul cultural românesc. În
programul evenimentului a fost inclus ºi un moment
cvasianiversar, omagial, pe de-o parte, entuziast-
proiectiv, pe de altã parte, pe 6 octombrie Aula Magna
gâzduind ºi rãsplãtind reprezentanþii vârfurilor de lance
ale presei literare din România: Poesis, Euphorion,
Apostrof, România Literarã ºi, poate în primul rând,
actantul central al celebrãrii – Steaua, la 65 de ani de
la prima apariþie. Exotismul revederilor, festinul acestor
întâlniri sunt date ºi de evocãrile-rememorãri ale unor
vieþi intelectuale, artistice definite prin rezistenþã
creativã, de orice fel. Invitaþi de cãtre moderatorul-
gazdã Ruxandra Cesereanu, la mici prelegeri în jurul
revistelor pe care le-au condus, aniversaþii au
exploatat tocmai acest spaþiu al memoriei afective,
omagiale, de repunctare ºi justificare a propriilor
exerciþii de admiraþie.

Lanþul mini-pledoariilor pentru o continuitate
calitativã a revistelor de culturã, datorate tocmai unei
dinamici relaþionale specifice unei redacþii, a debutat
cu discursul lui Aurel Rãu, fost redactor-ºef al
sãrbãtoritei Steaua. Marcajele sale au urmãrit
sublinieri laudative ale dimensiunii de rezistenþã
specifice revistei în discuþie (constante urme de
cenzurã compensate prin traduceri). Încã de la debut,
Steaua deschide o tradiþie, o tradiþie dedatã, însã,
calitãþii ºi prospeþimii textelor pe care le accepta.
Poetic-narativ, nuanþat, cu observaþii psihologizante,
speech-ul actualului redactor-ºef al Stelei – poetul
Adrian Popescu continuã niºa afectivã a an-
tevorbitorului sãu, virându-ºi amintirile de celebrare
în jurul evocãrii personalizante a mini-biografiei
artistului, în cele din urmã, Baconski. Dominaþia
scriitorului în cultura românã s-a concretizat, pentru
Adrian Popescu, atât prin capacitãþile sale de
traducãtor, cât ºi prin reuºita sa de a-ºi juca constant

figura de artist. Un soi de outsider, Baconski,
relateazã poetul, îºi arogã o versatilitate defensivã
prin acele mãºti/ persona – mãrci ale independenþei,
ce sfidau oficialitãþile. Se bucurã de solidaritatea
echipei de la Steaua, Veronicãi Porumbacu, a lui
Preda ºi, în special, de protecþia lui Pavel Þugui. Este
“pedepsit”, ne subliniazã eufemistic Adrian Popescu,
în ’58, la Bucureºti, când “toatã lumea îl ocoleºte”,
reacþie poate ºi acelei luciditãþi aprige, dar
cameleonice, ce le scãpau contemporanilor sãi.
Buclele relatãrii includ, în continuitatea lui Aurel Rãu,
ºi nevoia de a pune în evidenþã modurile de rezistenþã
la cenzurã ale revistei ºi devenirea ei ca punct
orientativ în cultura românã, pe vremea redactorilor
ce l-au precedat. Adrian Popescu marcheazã ele-
ganþa revistei, odatã cu managerierea ei de cãtre
Octavian Bour ºi interferenþele fertile cu echinoxiºtii
anilor ’70, încheindu-ºi expunerea prin revenirea la
parcusul baconskian dinspre o poezie avangardistã,
înspre una cuminte, a evocãrilor de peisaj istoric, de
la o figurã de trickster la un apreciat traducãtor.
Apostroful în al 25-lea an, citând din cuvintele
redactorului ºef al revistei – Marta Petreu, s-a
sãrbãtorit printr-un cuvânt, am spune, orientativ-
elogios, vis-a-vis de geneza publicaþiei pe care o
conduce.  Poeta calificã revista drept un “fenomen
post-echinoxist”, aceasta câºtigându-ºi, iatã,
autonomia propriului stil. Poesis 25 e sãrbãtoritã, în
manierã coloratã, prin uºor-administrativele punctãri
ale redactorului-ºef George Vulturescu: provincia-
lismul care nu l-a împiedicat sã susþinã pânã la capãt
proiectul unei reviste de culturã, în ciuda obstacolelor
de orice fel, rolul de “focare de culturã” ale revistelor
Steaua ºi Tribuna pentru Poesis, beneficiul cultural
pentru Satu-Mare, al Festivalului “Poesis” etc.. Dis-
cursurile s-au încheiat cu un scurt elogiu al lui Dumitru
Chioaru, de la revista Euphorion, întâlnirea culminând
la “momentul sentimental-frivol”, în termenii Irinei
Petraº, când s-au oferit diplome (ºi nu numai) “de
sãrbãtoare”, redactorilor-ºefi al staff-urilor fiecãrei
publicaþii celebrate.

Vlad  Moldovan

Foto: Dan Badea
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Întotdeauna cînd vine vorba despre Apostrof,
eu mã gîndesc întîi de toate, automat, la bani. În
acest moment festiv n-o sã scriu însã despre
dificultãþile noastre de finanþare ºi despre
dexteritatea, respectiv dificultatea, noastrã de a face
rost de bani, nici despre veºnica problemã pe care
revista noastrã a avut-o ºi-o are cu sediul... cãci,
din moment ce existãm ºi am ajuns în al 25-lea an
de viaþã, înseamnã cã, pînã la urmã, am avut bani,
de aici sau din strãinãtate, de la Uniunea Scriitorilor
ºi de la Consiliul Local al Primãriei Cluj... ºi
înseamnã de asemenea cã avem deocamdatã ºi
sediu, chiar în Universitate.

Fiºa de dicþionar a Apostrofului suna aºa:
Apostroful, revistã lunarã ºi clujeanã, a fost

înfiinþat în primãvara anului 1990, de cãtre
preºedintele de atunci al Uniunii Scriitorilor, dl
Mircea Dinescu, sensibilizat printr-o scrisoare pe
care i-am scris-o. Revista a gãsit înþelegere ºi la
ceilalþi preºedinþi ai instituþiei noastre, la regretatul
de noi Laurenþiu Ulici, la Eugen Uricariu ºi la
Nicolae Manolescu.

Apostroful face parte din fenomenul revuistic
post-echinoxist, cãci ºcoala practicã a Echinox-
ului, din care am fãcut parte ºi eu, ºi mulþi dintre
primii redactori ai revistei, ºi-a pus amprenta asupra
noastrã. Aº adãuga cã prin Echinox avem o
legãturã afectiv-intelectualã cu Cercul Literar de la
Sibiu, care a fost produsul intelectual ºi moral al
Universitãþii din Cluj aflate în exil istoric la Sibiu; iar
prin Cercul Literar, aº spune cã ne revendicãm
(afectiv, moral ºi intelectual) de la autoritãþile tutelare
ale Cercului, adicã de la Lovinescu, Blaga, precum
ºi de la antecesorul lui Lovinescu, de la Maiorescu.
Recunosc, surîzînd autoironic, cã aceastã
genealogie ilustrã pe care ne-am descoperit-o ºi/
sau inventat-o nu este lipsitã de o oarecare trufie...
mateinã..., dar aºa cum în oraºele în  care ajung
nu uit sã caut mormintele scriitorilor pe care-i
iubesc, nu vãd de ce, în cultura natalã, nu mi-aº
cãuta antecesorii afini.

Ca instrument de construire a culturii noastre,
Apostroful a avut o atitudine de Ianus bifrons,
îndreptat fiind atît înspre trecut, cît ºi înspre
prezent-viitor. Aºa cã am publicat ºi texte ale
marilor autori din trecut, ºi debutanþi. Îmi este cu
neputinþã sã dau lista completã a iluºtrilor autori
care au fost publicaþi în Apostrof în cei aproape 25
de ani de cînd existãm, cãci ar însemna sã
reproduc un dicþionar al culturii româneºti. Ne
mîndrim cu publicarea unor texte, postume sau
antume, ale lui Blaga, Eugen Ionescu, Cioran,
Eliade, Arºavir Acterian, ªtefan Baciu, Haig
Acterian, Dorli Blaga, Alexandru Vona, Nicolae
Mãrgineanu, Petru Comarnescu, Bucur Þincu. I-am

Marta  Petreu

publicat pe cerchiºtii Radu Stanca, I. Negoiþescu,
Cornel Regman, Eta Boeriu, ªtefan Aug. Doinaº,
Arthur Dan, Nicolae Balotã, Bianca Balotã, Horia
Stanca. I-am publicat pe Mircea Zaciu ºi pe
triumvirii vechiului Echinox, Marian Papahagi, Ion
Pop, Ion Vartic. Am gãzduit texte de

Petru Dumitriu, Dumitru Þepeneag, ªtefan
Bãnulescu, Olga Caba, Florenþa Albu, Nicolae
Manolescu, Nichita Stãnescu, Marin Sorescu,
Ileana Mãlãncioiu, Ana Blandiana, Ion Ianoºi, Ana
Blandiana, Romulus Rusan, Laurenþiu Ulici, Andrei
Pleºu, Nicolae Breban, Gabriela Adameºteanu,
Eugen Uricaru, Adrian Marino, Mircea Dinescu,
Andrei Marga, Ioan Aurel Pop, Ion Vlad, Gheorghe
Grigurcu ºi mulþi alþii. Am avut colaborarea unor
importanþi autori români în exil ºi a unor româniºti
de primã mãrime precum: Alexandru Vona, Dumitru
Þepeneag, Marco Cugno, Gelu Ionescu, Norman
Manea, Alain Paruit, Matei Cãlinescu, Vladimir
Tismãneanu, Ion Caraion, Paul Goma, Georgeta
Horodincã, Nicolae Tertulian, S. Damian, ªtefan
Baciu, Vintilã Horia, Ion Vianu, Pavel Chihaia,
Gabriela Melinescu º.a. La noi au avut sau au rubrici
sau colaborãri permanente, uneori ºi cãrþi la mica
noastrã editurã, autori consacraþi sau abia de ceva
vreme debutaþi, precum Ion Vartic, Irina Petraº,
Vladimir Tismãneanu, Ovidiu Pecican, Mircea Popa,
ªtefan Borbely, Liviu Maliþa, Sanda Cordoº, ªtefan
Melancu º.a.

Listele de mai sus, lungi ºi fatalmente
incomplete, aratã cã noi am publicat autori români
de pretutindeni ºi din toate generaþiile, deoarece
revista a fost ºi este de fapt deschisã oricãrui
scriitor, noi crezînd cu obstinaþie cã fiecare autor
are clipele lui de graþie, cînd este „mare”. Aºa cã la
noi au publicat toþi scriitorii care au dorit s-o facã.

Credem cã alãturi de celelelte reviste ale
Uniunii ne facem datoria de a þine sus cerul culturii
noastre ºi de a participa la construirea conºtiinþei-
de-sine-critice a culturii naþionale.
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Iniþiativa de a realiza mai întîi o  revistã cu
numele Euphorion a aparþinut – aºa cum citim în
Romanul epistolar dintre Ion Negoiþescu ºi Radu
Stanca – membrilor Cercului Literar de la Sibiu
din anii ’50 ai secolului trecut, proiect zãdãrnicit
de instalarea comunismului în România. Dar visul
de tinereþe al cerchiºtilor a fost realizat abia dupã
cãderea comunismului ºi reinstaurarea
democraþiei,  în primãvara anului 1990, cînd din
iniþiativa unui grup de tineri scriitori sibieni sprijiniþi
de Mircea Ivãnescu (Vladimir Munteanu, Iustin
Panþa, Radu Þurcanu ºi subsemnatul, cãrora li s-
a alãturat  artistul plastic Mircea Stãnescu) ºi mai
vîrstnicul ªtefan M. Gãbrian, a apãrut primul
numãr al uneia dintre noile reviste: Contrapunct la
Bucureºti, Interval la Braºov ºi Apostrof la Cluj,
înfiinþate de Uniunea Scriitorilor din România,
avîndu-l ca director de onoare mai întîi pe poetul
ªtefan Aug. Doinaº ºi apoi pe eseistul Nicolae
Balotã, pentru a marca legãtura cu tradiþia
Cercului Literar de la Sibiu. Sub semnul lui
Euphorion, generaþiile ºi-au dat astfel mîna peste
timp.

Revista a apãrut într-o atmosferã  pro-
miþãtoare de renaºtere spiritualã pentru Sibiul
martirizat în Decembrie 1989, remarcîndu-se  de
la primul numãr prin încercarea îndrãzneaþã  de a
renova, atît la nivelul grafic cît ºi al textului literar,
conceptul tradiþional de revistã, datoritã  muncii
redacþionale în echipã care n-a exclus afirmarea
personalitãþii fiecãrui membru. O viaþã ritmatã de
succesul apariþiei celor 279 de numere tematice
(simple, duble sau triple) ale revistei ºi de
numeroasele schimbãri ale sediului ºi
administraþei, de luptã cu greutãþile tranziþiei de la
totalitarism la democraþie, de la cenzura ideologicã
la cea economicã, de la tiparul înalt în alb-negru
la offset color.

Dar în sfertul de veac de apariþie neîntreruptã,
din grupul iniþial de cinci scriitori  Vladimir
Munteanu, ªtefan M. Gãbrian ºi Iustin Panþa au
plecat dintre noi, iar Radu Þurcanu a devenit
specialist în psihanalizã lacanianã la Paris.  De
cîte ori am pierdut cîte un coleg din echipa iniþialã,
am fost zguduit de grozãvia destinului lui
Euphorion, formulatã de criticul Ion Negoiþescu
într-o scrisoare cãtre prietenul cãu cerchist Radu
Stanca la mijlocul veacului 20 ºi reprodusã ca
motto pe coperta primului numãr, pentru a marca
o continuitate cu programul cerchiºtilor în vremuri
postmoderne: „Ca fiu al Elenei ºi al lui Faust, în
Euphorion s-au contopit spiritul grecesc, apolinic
(limitele, ordinea elinã) ºi fausticul modern al
europeanului, adicã dinamismul, avîntul nesãbuit.
Preponderînd acesta din urmã, Euphorion e mînat

Dumitru  Chioaru
spre dezastru”. De fiecare datã însã Euphorion a
reînviat ca pasãrea Phoenix din propria cenuºã,
prin abnegaþia ºi efortul redacþiei reîntregite de
cooptarea unor noi membri: Ioan Radu Vãcãrescu,
Andrei Terian ºi Rita Chirian, dar  ºi prin creºterea
numãrului colaboratorilor, din þarã ºi strãinãtate.
Iar din nevoia de-a pãstra memoria predecesorilor
ºi a colegilor dispãruþi s-au nãscut Cenaclul
„Vladimir Munteanu”, colocviul Zilele Poeziei
„Iustin Panþa” ºi simpozionul „Actualitatea
Cercului Literar de la Sibiu”, momente de neuitat
în care scriitorii aflaþi la început de drum se
întîlnesc cu floarea literaturii române.

În anul 2014, Euphorion  împlineºte un sfert
de veac de viaþã/ de istorie. Tot atîþia ani cît noua
viaþã în libertate a României postcomuniste. Parcã
au fost un vis, un vis care a devenit realitate în
Sibiu. ªi continuã.

David ºi Goliat
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Revistele literare mai pot exista „de azi pentru
mâine”? Întrebarea ºi-a disipat mercurul neliniºtitor
în bucuria întâlnirii „cu Celãlalt”, în schimburile de
cãrþi ºi reviste recente, ºi la FESTLIT Cluj (5-7 oct.)
precum ºi la Colocviul Revistelor de la Arad (29
martie). Rãspunsurile (de la costurile tipografice,
lipsa unui sistem de difuzare pânã la dispreþul
guvernanþilor – ºi a Ministerului Culturii – pentru
culturã) le ºtim ºi le ducem încovoiaþi de la un
colocviu la altul. Este, desigur, ºi revista Poesis –
în anul 25 –  un rãspuns. Însã nu plin de jubilaþii.
Voi fi circumspect: cine editeazã o revistã „de
culturã” în provincie trebuie sã aibã conºtiinþa clarã
a situãrii în .... secundar (nu poþi fi o „România
literarã” sau o „Dacia literarã” de Berevoi sau de
Satu Mare) sau în ...rãspãr. Când accept cã Satu
Mare este un oraº de provincie sunt conºtient ºi
de marginalitatea lui faþã de centru (capitalã) dar ºi
de intrarea sa în raza nord-vesticã europeanã.
Îndatoririle unei reviste culturale aici erau/sunt
altele decât la Bucureºti: misionarism cultural
(Studentul de la Viena care semna, prin 1882, cu
numele de Varro în „Federaþiunea” de la Pesta scria
cã Sãtmarul este „ultima ºi mult periclitata graniþã
a românismului”), tradiþie ºi continuitate. Dar ºi ...loc
de dat cu capul. Proiectul „Poesis” – revistã ºi
festival de literaturã – mi se pãrea cã poate
cuantifica secundarul ºi rãspãrul într-un dialog
fecund cu valorile veritabile ale literaturii de azi.

Am înþeles repede cã fãrã prezenþa scriitorilor
de valoare în oraºul-provincie, fãrã cartea
omologatã în plan naþional nu poþi contracara
vetusteþea, amatorismul ºi veleitarul locului. Astfel
cã, Festivalul „Zilele culturale Poesis” – care a
însoþit prin ani paginile revistei tipãrite – mi-a pãrut
o justificare a unei permanenþe „descãlecãri” în
Nordul meu al celor purtãtori de har. Pentru cã la
Cluj s-au sãrbãtorit cei 65 de ani ai revistei Steaua
voi spune cã Satu Mare a fost „pregãtit” pentru
revista Poesis ºi de descinderile culturale ale
redacþiei clujene. Mi-i amintesc din anii tinereþii pe
Aurel Rãu, Valentin Taºcu, Eugen Uricaru, Mircea
Opriþã, Mircea Tomuº veniþi în Sãtmar ºi Þara
Oaºului. La Steaua au publicat sãtmãrenii Ilie
Sãlceanu, Grigore Scarlat, Al. Zotta, Al. Pintescu,
Nae Antonescu. Iar autorul acestor rânduri a avut
aici o cronicã nepreþuitã la volumul de debut
Frontiera dintre cuvinte, din 1988, semnatã de
Nicolae Steinhardt (Steaua, nr. 3, 1989). Iar mai
aproape de noi, Adrian Popescu, ani de zile a
acceptat sã fie coordonatorul recitalurilor de poezie
din Catedrala sãtmãreanã „Adormirea Maicii
Domnului” în cadrul „Zilelor culturale Poesis”.

În fapt, arealul sãtmãrean are, în mare parte,
intelectualii formaþi în spaþiul universitar clijean –
profesorii, medicii, avocaþii, inginerii.

Colocviul de la Cluj îmi dã prilejul sã recunosc
cã nu-mi fac iluzii cu o revistã de poezie în
provincie. Nu poþi face „ºcoli de poezie” la Satu
Mare, nu poþi impune, face ºi desface gloriole. În
schimb poþi apropia, poþi aduce un strop de culturã
autenticã. E mult, e puþin? În fond cred cã în
România ar trebui sã existe numai reviste de
culturã girate de Uniunea Scriitorilor. ªi mai mult
(deºi cred cã voi supãra pre mulþi) cred cã Uniunile
de creatori, Ministerul Culturii ar trebui sã fie
consultate de Consiliile Judeþene spre ce sã
îndrepte banii publici, când este vorba de un act
de culturã. Reuºita Festivalului Naþional de
Literaturã de la Cluj este un exemplu de astfel de
colaborãri. Ce vreþi, sunt bãtrân, Domnilor, dupã
25 de ani, conþin mulþi, cum zice poetul. Altfel
revistele literare, cultura vor continua sã aparã/
existe ºi vor valora doar atât: de azi pe mâine...

George  Vulturescu

Zbor deasupra unui cuib
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Paºii pe care Clujul i-a fãcut prin cele douã
festivaluri organizate la început de octombrie, cel
de literaturã (FestLit) ºi cel de carte (FICT), sunt
prea mici pentru a atinge anvergura pe care a avut-o
în aceastã toamnã Festivalul Internaþional de
Literaturã ºi Traducere Iaºi (FILIT) la a doua sa ediþie.
Sã fi fãcut diferenþa cei 500.000 de euro pe care
FILIT i-a primit din partea Consiliului Judeþean Iaºi?
Poate în cazul Clujului nici nu s-a dorit anvergura,
poate s-a vrut doar satisfacerea unor orgolii. Se
spune cã pentru reuºita unui festival este nevoie de
viziune, de concept ºi de o bunã administrare a
bugetului, indiferent de mãrimea lui, însã când
prãpastia dintre finanþarea a douã produse culturale
care au în centru cãrþile ºi pe autorii lor, este atât de
adâncã, diferenþele încep sã se vadã: dimensiunea
internaþionalã a unuia ºi accentele provinciale ale
celuilalt. Chiar ºi aºa, mai mult sau mai puþin reuºite
din punct de vedere organizatoric, puternic susþinute
financiar sau de cele mai multe ori neglijate de
autoritãþi, aceste festivaluri au meritul comun de a
naºte discuþii referitoare la piaþa cãrþii, la existenþa
sau inexistenþa ei.

“De carte nu scapi!”

Intenþia Festivalului Internaþional de Carte
Transilvania (liderii organizatorici ai FICT au fost
Gabriel Bota ºi Vasile George Dâncu) a fost o
încercare de a realiza un eveniment cultural care
sã atragã participanþi ºi sã genereze entuziasm.
Uitate intenþionat pe bãnci, catapultate la propriu în
mijlocul pieþei, adunate într-un geamantan ºi oferite
gratuit sau expuse la standuri spre vânzare, cãrþile
au fost actanþii celor ºase zile de festival. S-a vorbit
despre ele, s-a citit din ele, s-a semnat în ele ºi
dacã am fi verificat bagajele celor care s-au urcat
în balonul cu aer cald adus în Piaþa Unirii de unul
din sponsorii festivalului, am putea spune cã s-a ºi

zburat cu ele. Practic, ideea cãlãuzitoare a
festivalului, “De carte nu scapi!”, s-a reflectat în
toate cele ºase zile de festival. Editurile mari ºi mici
au venit cu cele mai bune oferte, iar corturile
instalate în Piaþa Unirii au stat pânã târziu deschise
pentru a-i mulþumi ºi pe cei mai întârziaþi dintre
cumpãrãtori.

Parþial, festivalul a fost o reuºitã, un merit
important revenind Universitãþii Babeº-Bolyai,
respectiv Facultãþii de Litere care i-a adus pe
António Lobo Antunes ºi pe Hanne Ørstavik în
Transilvania. Când e vorba de o operã constituitã
ºi de un univers atât de complex cum este cel din
cãrþile lui António Lobo Antunes, nominalizarea
autorului la Premiul Nobel pentru Literaturã nici nu
a mai avut o aºa mare importanþã. Prezenþa la Cluj
alãturi de prietenul sãu, poetul ºi jurnalistul Dinu
Flãmând, a fost marcatã de întâlnirea cu publicul
la Facultatea de Litere unde autorul a vorbit despre
procesul extenuant de scriere a unei cãrþi, despre
relaþia sa cu cititorii sau despre modul în care se
raporteazã la tema morþii, relatând cu umor
momentele care l-au determinat sã înceapã sã scrie
cãrþi neþinând cont de sfatul mamei care l-a asigurat
cã prin scris va ajunge cerºetor. În aceeaºi zi,
scriitorul portughez a fost onorat cu  Premiul
Festivalului Internaþional de Carte Transilvania,
momentul fiind urmat de lansarea romanului sãu
de memorii ºi povestiri, “Inima inimii”.

Publicul, stãpânul nostru

Un eveniment din ziua a doua de festival, care
ar fi avut un mare potenþial de a se transforma într-
o dezbatere cu public numeros, dacã ar fi primit
atenþia cuvenitã din partea organizatorilor, a fost
cel intitulat „Cartea, încotro?”, moderat de prof. univ.
dr. Doru Radosav, directorul Bibliotecii Centrale
Universitare din Cluj. Dezbaterea pe aceastã temã

Festivalul Internaþional de Carte Transilvania

Cristina  Beligãr
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ore de discuþii. Din pãcate, discuþia a avut loc într-
un cadru mult prea restrâns pentru a fi receptatã
de marele public.

În schimb, o asistenþã numeroasã a atras în
festival lansarea volumului “U Cluj, aºa cum o ºtiu”,
semnat de jurnalistul clujean Alin Fornade. De la
eveniment nu au lipsit jucãtorii, staff-ul tehnic, alþi
oficiali ai clubului ºi nici suporterii Universitãþii Cluj.
O carte despre sentimente, prietenie ºi entuziasm
a adus o gurã de aer proaspãt  în festival. În aceeaºi
zi, Victor Miron, un antreprenor clujean care a iniþiat
campania “Cãrþile pe Faþã”, a avut ºi el o prezenþã
cheie în festival. Ajutat de doar câþiva prieteni,
tânãrul a reuºit sã porneascã, în luna ianuarie a
acestui an, o campanie de promovare a lecturii. În
cartea care poartã numele campaniei, Victor spune
povestea primelor zece acþiuni din cadrul iniþativei
ºi dezvãluie ce anume îl face pe el sã citeascã
minim o orã pe zi. „Presa clujeanã. De la începuturi
pânã azi” a prof. dr. univ. Mircea Popa a fost un alt
volum cu impact la public, la fel ºi volumul lansat
de sociologul Dan Jurcan, „O singurã patrie, mai
multe Românii”.  Jumãtatea nocturnã  a prozatorului
Corin Braga, confesor ºi autor totodatã,  am
cunoscut-o la întâlnirea pe care a avut-o cu cititorii
în ziua lansãrii cãrþii „Acedia. Jurnal de vise (1998-
2007)”. A devenit un obicei curent ca scriitorii sã
citeascã un fragment din cartea lor, ca publicul sã
le cunoascã ritmul, intonaþia ºi emoþia din voce,
practica fiind încurajatã cu atât mai mult în festival
ºi respectatã de majoritatea invitaþilor.

Despre “Iubire” cu Hanne Ørstavik

A cincea zi a Festivalului Internaþional de Carte
Transilvania a adus-o faþã în faþã cu cititorii sãi ºi
pe scriitoarea norvegianã Hanne Ørstavik.
Evenimentul a fost marcat de lansarea cãrþii „Iubire”
apãrutã în 2012 la Editura Univers. Aceia dintre
noi care nu o descoperiserãm pânã atunci pe Hanne
Ørstavik am avut plãcerea sã o ascultãm citind în
limba norvegianã un fragment din volumul sãu
publicat în urmã cu 17 ani. Am fi cumpãrat ºi cartea
dacã aceasta ar fi fost disponibilã la standul editurii
din Piaþa Unirii, însã cum achiziþionarea ei s-a
dovedit a fi imposibilã, ne-am mulþumit sã o

ascultãm pe autoare vorbind despre “Iubire” ºi
geneza apariþei ei. “Eram într-o perioadã aproape
disperatã, atât ca mamã ºi ca scriitoare când am
scris cartea. Mã confruntam cu sentimentul de a fi
singurã ºi respinsã. Singurul lucru pe care îl ºtiam
cu certitudine era o imagine a unei case de lemn, din
copilãria mea. ªtiam cã romanul se va întâmpla
pornind de acolo, dar totodatã nu ºtiam ce se va
întâmpla dincolo de uºa casei. Era ca în filmele
horror. Cu toate acestea, periculoase nu sunt
momentele care se întâmplã în roman, ci momentele
care lipsesc, acel ceva dupã care personajele
tânjesc”, a mãrturisit Hanne Ørstavik la Cluj.

La sfârºit, premierea

Festivalul Internaþional de Carte Transilvania
ºi-a premiat la final ºi participanþii, invitaþii speciali,
scriitorii, colaboratorii ºi sponsorii implicaþi în
festival. Autoarea Hanne Ørstavik a primit din partea
organizatorilor Premiul Cartea care dãinuie, pentru
succesul internaþional al romanului „Iubire”. Un
Premiu pentru Susþinerea Festivalului a primit ºi
Excelenþa Sa Doamna Tove Bruvik Westberg,
Ambasador Extraordinar ºi Plenipotenþiar al
Regatului Norvegiei în România. Invitatele au mai
primit ºi un cadou tradiþional constând în douã ii
româneºti. De asemenea Universitatea Babeº-
Bolyai a primit un Premiu de Excelenþã pentru
susþinerea constantã a festivalului.

Poetul Horia Bãdescu, premiat anul trecut în
festival, i-a înmânat traducãtorului Jean Poncet
Premiul pentru traducerea integralã a operei
poetice a lui Lucian Blaga în limba francezã.
Ministrul delegat pentru Dialog Social, Aurelia

Cristea, distinsã la rândul sãu cu un Premiu de
Excelenþã, i-a oferit Premiul pentru cultivarea valorilor
Transilvaniei, criticului ºi istoricului literar, prof.univ.
Mircea Muthu, pentru proiectul Repere culturale
transilvane. Ministrul secretar de stat Alexandru
Vasile Oprean a oferit Premiul Cartea care dãinuie lui
Cornel Constantin Ciomâzga pentru volumul
„Lucrarea“. Preºedintele Filialei Cluj a Uniunii
Scriitorilor a înmânat Premiul proiecte editoriale
fundamentale, Dicþionarului Scriitorilor Români,
coordonat de Mircea Zaciu, Marian Papahagi ºi  ºi
Aurel Sasu, la împlinirea a 30 de ani de la topirea
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primului tiraj de 80.000 de exemplare. În acest an,
partener al Festivalului de Carte Transilvania a fost
ºi Biblioteca Judeþeanã „Octavian Goga”, directorul
instituþiei, Sorina Stanca acordând Premiul pentru
promovarea culturii române în provinciile istorice,
acad. Vasile Tãrâþeanu din Cernãuþi ºi Premiul
pentru editarea cãrþii româneºti de cãtre românii din
afara þãrii, Editurilor „Alexandru cel Bun” ºi
„Cuvântul”. Premiul Biblioteca anului a fost acordat
Bibliotecii Judeþene „George Coºbuc”, din Bistriþa
Nãsãud. Diploma a fost ridicatã de managerul
bibliotecii, pr. Ioan Pintea. Camera de comerþ ºi
Industrie Cluj a oferit Premiul „Cartea jurnalistului”
domnului Ovidiu Blag pentru volumul
„Supercampionii Clujului”, apãrut la editura
Colorama. Ion Cristofor a înmânat Premiul pentru
Librãria Anului Grupului Librarium pentru
prelucrarea ºi continuarea vânzãrii de carte în
Librãria Universitãþii. Al doilea premiu anunþat de
Ion Cristofor a fost Premiul pentru editarea ºi
promovarea cãrþii maghiare în România, Breslei

Cãrþii Maghiare din România, iar Emil Chendea a
fost distins cu Premiul „Alexandru Cãprariu-oameni
în slujba cãrþii”, pentru contribuþia originalã în
grafica de carte româneascã.

Evenimentele din programul festivalului nu s-
au limitat doar la cele enumerate mai sus. Au fost
incluse concerte, vernisaje ºi momente dedicate
copiilor ºi tinerilor. Oricât de mult ne-am fi dorit,
însã, Clujul nu a fost arena culturalã a începutului
de octombrie, despre Cluj nu s-a vorbit în presa
internaþionalã ºi Clujul nu a fost exemplu pentru
modul în care se organizeazã un fest ival
internaþional de carte. Publicaþia portughezã
Observador a fãcut o singurã precizare despre
distincþia pe care scriitorul António Lobo Antunes
a primit-o din partea Universitãþii “Babeº-Bolyai”
ºi majoritatea ziarelor româneºti s-au limitat în a
prezenta succint programul ºi invitaþii festivalului.
Ce a adus bun acest festival în viaþa culturalã
clujeanã, s-au întrebat mulþi participanþi în zilele
care au urmat evenimentului. Fãrã a enumera
erorile de organizare, festivalul a avut o intenþie
lãudabilã. I-a apropiat pe cititori de cãrþi ºi de autori,
a problematizat aspecte legate de piaþa cãrþii ºi a
încercat sã lege punþi între instituþii. Ne dorim titlul
de Capitalã Culturalã Europeanã în 2021, dar
autoritãþile, care ar trebui sã acþioneze în calitate
de principali finanþatori, nu privesc la ce se
întâmplã la 400 de km distanþã într-un oraº
candidat ºi el la titlul de Capitalã. Pentru a face un
festival internaþional de carte vizibil este nevoie
de mai mult de cei aproximativ 9000 de euro pe
care Primãria Cluj-Napoca i-a “investit” în a doua
ediþie a Festivalului Internaþional de Carte
Transilvania.

Viaþa
secretã a
tabloului
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Distins Auditoriu,
Astãzi ne este oaspete, din nou, în aceastã

venerabilã aulã, Marea Literaturã!
Dupã Mario Vargas Llosa, continuãm

sãrbãtoarea latinitãþii, în urma rãspunsului generos
pe care scriitorul António Lobo Antunes l-a dat
invitaþiei noastre, fãcute prin prisma unui mesager
de marcã, scriitorul Dinu Flãmând. De-o vreme,
uneltim cu pasiune, venirea scriitorului portughez
la Cluj ºi este meritul Facultãþii de Litere ºi al
Senatului UBB de a fi participat la acest mic
complot.

Domnia Sa, Scriitorul, nu are nevoie de
superlative ºi nu-i plac laudele scoase din context.
De aceea, este de prisos sã-i relevãm aici marile
calitãþi narative, arta de a mânui limba lui Camões,
formulele unice de adresare cãtre publicul cititor,

Ioan Aurel Pop

Un gând la o ceremonie…

calitatea sa de medic de suflete, în dublul sãu
înþeles… O vor face însã, desigur, cei îndreptãþiþi
s-o facã, cu mijloacele meseriei.

Într-un interviu dat nu demult la Bucureºti,
scriitorul spunea: „Vã dau sufletul meu, încerc
sã exist în ochii voºtri, eu exist, dar nu sunt cel
pe care îl vedeþi. Iar celãlalt, dindãrãtul cuvintelor,
este cel mai important. Oamenii nu îþi vãd sufletul,
îþi vãd cuvintele”. ªi totuºi, forma de expresie a
literatului sunt „cuvintele care genereazã
cuvinte”, dar exprimã o lume, care, însoþitã de
har, devine aievea. António Lobo Antunes
mãrturisea cã vrea mereu „sã punã lumea între
copertele unei cãrþi”. Nu este niciodatã mulþumit de
rezultat, de aceea, încearcã mereu, spre încântarea
noastrã, a cititorilor. Vine dintr-o margine a latinitãþii
în alta, fascinat de varietatea continentului, a
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continentelor, a oamenilor. Vine din þara care l-a
fãcut pe un mare antecesor al nostru, Lucian Blaga
– dascãl al acestei universitãþi – sã exclame mirat
cât de asemãnãtor este vocativul feminin singular

din românã cu cel din portughezã, când, într-o
dimineaþã, la Lisabona, o voce blând poruncitoare
din vecini striga „Mãrio!”. Lingviºtii ºi sociologii
care au studiat asemãnãrile surprinzãtoare
dintre românã ºi portughezã, dintre graiul
bãnãþean ºi unele inf lexiuni din graiuri le
braziliene, au dat ºi explicaþii halucinante, legate
de atracþia extremelor, de ciudatele evoluþii
identice ori similare din regiuni care nu s-au
întâlnit niciodatã, dar care au trãit secole la rând
sub aceeaºi zodie.

António Lobo Antunes vine la noi cu tot
farmecul lumii lusitane revãrsat în cãrþile sale, cu o
bogãþie de sensuri exprimate în cuvinte, cu o „ordine
naturalã a lucrurilor” de care uitaserãm ºi pe care

Domnia Sa, cu atâta insistenþã blândã, ne-o aduce
aminte. Îl primim cu mare mulþumire în aceastã
universitate, loc dedicat „literelor ºi virtuþii”, încã de
la 1581, când un rege de sorginte maghiarã al
Poloniei, prinþ al Transilvaniei, din Vilnius (azi în
Lituania, atunci în Uniunea Polono-Lituanianã),
fonda la Cluj un colegiu catolic iezuit major, în care
plãnuia sã înveþe un fiu de voievod român
ortodox… Azi, aceastã universitate, în care se
învaþã în câteva limbi locale ºi de circulaþie
internaþionalã, aduce un elogiu alteritãþii, diversitãþii,
multi- ºi inter-culturalismului, ecumenismului, cu
alte cuvinte, dialogului.

În aceastã universitate s-a scris ºi s-a vorbit
avant la lettre despre literatura comparatã, despre
spiritul livresc al epocii luminilor, despre cãrþile de
înþelepciune, despre fascinaþia lecturii, despre
spiritul sud-est european, despre taina cuvintelor
ºi toate acestea s-au fãcut cu atâta forþã încât unii
erau capabili sã audã „cum bat în geamuri razele
de lunã”.

Aþi evocat ca nimeni altul atmosfera copilãriei,
cu portretele bunicilor, reconstituite dupã o veche
ºi ºtearsã de vreme fotografie. Pe urmele lui Jorge
Amado, ne-aþi îndemnat, maestre, sã nu pierdem
venirea „inorogului alb”, cel care se-aratã numai o
datã! Dacã nu l-am pierde – este vorba despre cei
care avem ºansa sã li se arate „inorogul alb” – am
putea chiar, dupã cum ne spuneþi, sã fim fericiþi.
Astãzi suntem fericiþi, fiindcã sunteþi aici ºi ne
îndemnaþi sã luãm aminte, sã nu pierdem cuvintele,
comunicarea, viaþa, sã nu complicãm viaþa, plinã
de seve în simplitatea ei…

Medic de suflete, în înþelesul literal al
cuvintelor, aþi devenit unul dintre cei mai mari
„medici de suflete” ai omenirii, uzând de metode
simple ºi vechi, dar uitate ºi chiar dispreþuite de
unii. Ne spuneþi de ani buni povestea lumii ºi noi
nu ne sãturãm sã o citim, sã o trãim ºi retrãim,
încântaþi ºi descântaþi perpetuu de acele cuvinte
de care vorbiþi ºi care zidesc. Ne-aþi adus cuvântul
care zideºte, fapt pentru care vã celebrãm în acest
loc privilegiat, de la marginea latinitãþii rãsãritene,
unde, alãturi de„Tristele” ºi „Ponticele” poetuluide
la Sulmona, se întâlnesc „prinþi din Levant”,
rãtãcind prin „codri de aramã” ºi „pãduri de argint”
ºi unde spiritualitatea unui popor care l-a dat pe
Vasco da Gama, imortalizat în „Lusiada”, se
îngemãneazã cu trãirile altui popor, care, pe la
1500, cãuta cu fervoare tot o „lume nouã”, figuratã,
de exemplu, la Voroneþ, de cãtre pictori anonimi,
în scena „Judecãþii de Apoi”.

Dumneavoastrã, Maestre, sunteþi nu numai
un cãutãtor de lumi, ci ºi, pe urmele ilustrului
antecesor, un descoperitor de lumi, pe care ni le
împãrtãºiþi prin cuvânt. Nu sunteþi mereu mulþumit
de cuvinte, dar câtã bucurie ne daþi nouã, profanilor,
prin ele! Vã dorim mereu puterea de a mânui
cuvântul dãtãtor de revelaþii, de trãiri speciale ºi,
mai ales, de speranþã…

Cluj-Napoca, la 6 octombrie 2014
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A doua jumãtate a secolului XX a fost marcatã
nu doar de explozia strãlucitoare ºi impresionantã
a literaturii de limbã spaniolã (cu impact remarcabil
în România, cel mai mare în þãrile Europei de Est),
ci ºi de un boom lusitan. De mai multe ori
nominalizat la Premiul Nobel, António Lobo
Antunes este unul dintre autorii majori ai prozei
portugheze contemporane, alãturi de José
Saramago ºi Gonçalo M. Tavares.

António Lobo Antunes s-a nãscut la
Lisabona, în 1942. A studiat la Facultatea de
Medicinã din capitala Portugaliei ºi s-a specializat
în psihiatrie (urmând tradiþia din familia sa),
meserie pe care a practicat-o mulþi ani pânã a
renunþat la ea în favoarea scrisului. În 1971 a
plecat în Angola, ca medic militar (chirurg ºi
psihiatru), revenind în Portugalia în 1973. A
debutat în prozã la 37 de ani, dupã de-fascizarea
Portugaliei, cu douã cãrþi publicate în 1979:
romanele Memorie de elefant ºi La dracu-n

praznic. Acestea au fost urmate de o serie tenace
de alte romane care l-au consacrat pe autor:
Cunoaºterea infernului (1980), Explicarea
pãsãrilor (1981), Fado alexandrin (1983), Farsa
damnaþilor (1985), Caravelele (1988, tradusã în
româneºte, în 2003, sub titlul Întoarcerea
caravelelor), Tratat despre pasiunile sufletului
(1990), Ordinea naturalã a lucrurilor (1992, tradus
în româneºte în 2009), Moartea lui Carlos Gardel
(1995), Manualul inchizitorilor (1996, tradus în
româneºte în 2000), Splendoarea Portugaliei
(1997), Cuvânt cãtre crocodili (1999, tradus în
româneºte în 2004), Nu intra aºa degrabã în
aceastã noapte neagrã (2000), Ce-o sã fac când
totul arde? (2001), Bunã seara lucrurilor de pe-

Laudatio

Ruxandra  Cesereanu

aici (2003, tradus în româneºte în 2006), Musai
sã iubesc o piatrã (2004), Nu te-am vãzut ieri prin
Babilon (2006), Numele meu e “Legiune” (2007),
Arhipelagul insomniei (2008, tradus în româneºte
în 2011), Ce fel de cai îºi lasã umbra peste mare?
(2009), Pe malul fluviilor care pleacã (2010),
Comisia lacrimilor (2011), Nu-i miezul nopþii care-
mi place (2012) – traducerea titlurilor cãrþilor încã
neapãrute în limba românã îi aparþine lui Dinu
Flãmând. António Lobo Antunes este ºi eseist,
fiind autorul a cinci volume de Cronici publicate
iniþial în presã.

Pentru valoarea scrierilor sale, autorul a primit
Marea Cruce a Ordinului Santiago da Espada (în
2004) ºi Commandeur des Arts et des Lettres (în
2008). De asemenea, i s-a conferit distincþia de
Doctor Honoris Causa în urmãtoarele spaþii
academice: Universitatea din Constanþa (România),
Universitatea din Trás-os-Montes ºi Alto Minho,
precum ºi Universitatea din Lisabona.

Portofoliul sãu de premii
literare este amplu, amintesc
doar câteva dintre acestea. În
Portugalia - Marele premiu
pentru ficþiune ºi roman (în 1985
ºi 1999); Premiul Clubului
Literar din Porto (în 2008),
Premiul Camões (în 2007). În
Franþa: Premiul France Culture
pentru Literaturã Strãinã (în
1996), Premiul pentru Cea mai
bunã carte strãinã (în 1997). În
Austria: Premiul pentru
Literaturã Europeanã (2001). În
Spania: Premiul Rosalia de

Castro (în 2001). În Italia: Premiul Internaþional al
Uniunii Latine (în 2003), Premiul Nonino (în 2013),
Premiul Europa al Universitãþii din Bari (în 2014).
În România: Premiul Ovidius (în 2003). În Israel:
Premiul Ierusalim (în 2004). În Mexic: Premiul
Juan Rulfo (în 2008).

Saga istoricã desfãºuratã în romanele lui
António Lobo Antunes, axatã fie pe cãutarea ºi
investigarea identitãþii Portugaliei moderne ºi
postmoderne, fie pe reconfigurarea trecutului
(inclusiv a istoriei coloniale în Angola ºi
Mozambic), i-a fãcut pe comentatori sã îl compare
pe autor cu o întreagã suitã de nume de primã
mãrime din spaþiul epic universal: Faulkner,
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Hemingway, Lowry, Camus, Proust, Woolf,
Joyce, Céline, Conrad, Cortázar, Nabokov, Dos
Passos, Canetti, Bernhard. Autorul însuºi a
recunoscut, în interviuri ori chiar intertextual (în
câteva din romanele sale), influenþe omagiale
legate de Faulkner, Hemingway, Lowry sau Céline,
de pildã.

Dar provocarea cãreia trebuie sã-i facã faþã
orice comentator constã în a reuºi sã-l comenteze
pe Lobo Antunes fãrã sã-l compare cu nimeni
altcineva decât cu el însuºi, dupã cum pledeazã
Chad Post în textul sãu intitulat “Why Read António
Lobo Antunes”1, publicat în The Quarterly
Conversation în 2011. Autorul portughez a
internalizat lecþia multor maeºtri (mai ales maeºtri
ai grotescului), dar, dincolo de formaþia sa ca autor
ºi cititor (laolaltã), el a reuºit sã-ºi elaboreze ºi sã
impunã un stil inconfundabil în panoplia prozei
contemporane. Chad Post vorbeºte în acest sens
de meta-construcþia specificã romanelor lui
António Lobo Antunes ºi de tridimensionalitatea
personajelor sale, care se manifestã polifonic, fiind
lãsate intenþionat sã interfereze aluvionar unele
cu altele. Dar Lobo Antunes poate oricând sã
surprindã prin varietatea intereselor ºi
preocupãrilor sale: meseria de psihiatru l-a fãcut,
de pildã, sã scrie în 1978 (adicã la începutul
carierei sale de prozator), alãturi de Daniel
Sampaio, un articol ºtiinþific despre, nici mai mult,
nici mai puþin decât Lewis Carroll ºi Alisa în Þara
Minunilor2.

O a doua comparaþie la care este supus
António Lobo Antunes este aceea cu prozatorul ºi

conaþionalul sãu premiat Nobel – José Saramago.
Dacã unii comentatori discutã polemic duetul epic
alcãtuit de Lobo Antunes ºi Saramago pe harta
prozei contemporane europene ºi lusitane, alþii vãd
în alãturarea celor doi o completare perfectã. Peter
Conrad, în articolul “Doctor and Patient. A
Portuguese novelist dissects his country”, publicat
în The New Yorker, în 2009, face o astfel de
comparaþie utilã ºi relevantã: în timp ce Saramago
este un fantast bulimic ºi un ficþionalizator asiduu,
Lobo Antunes este un realist obstinat, un anatomist
al psyché-ului uman ºi un analist al istoriei
Portugaliei (axat inclusiv pe autopsierea
colonialismului ºi a postcolonialismului). Saramago
este un “mag” ºi un rege al imaginarului, în vreme
ce Lobo Antunes este un diagnostician ºi un
“exorcist”3; Saramago este atemporal ºi aspaþial,
în vreme ce Lobo Antunes se dovedeºte a fi o
“conºtiinþã naþionalã” (chiar dacã una scepticã,
dacã nu cumva cinicã), operând lecþii de anatomie
politicã pe dictatura lui António de Oliveira Salazar
(1932-1968), pe regimul lui Marcelo Caetano
(urmaºul lui Salazar care a girat regimul de extremã
dreapta pânã în 1974), dar ºi pe Portugalia
Revoluþiei Garoafelor, din aprilie 1974, ºi a
avatarurilor acesteia. Lobo Antunes întreprinde o
biopsie a societãþii portugheze din ultimii cincizeci
de ani.4

Diverºi analiºti ai operei epice a lui Lobo
Antunes sunt de acord, în general, cã existã mai
multe etape în proza acestuia. Dacã la început
autorul s-a remarcat prin arhitectonica romanescã,
în ultimele etape el a devenit un maestru al stilului
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narativ. Majoritatea comentatorilor vorbesc despre
trei etape în evoluþia stilului sãu (ºi profeþesc o a
patra). Aceste etape nu sunt însã separate, nu
funcþioneazã de sine stãtãtor, ci depind de mai multe
tipuri de memorie pe care autorul le manipuleazã
ingenios5. De obicei este vorba de memorii
secundare care modificã parþial memoria centralã
ºi o reconfigureazã. În funcþie de relaþia lor cu
memoria (sau “imaginaþia mnemonicã”), Felipe
Cammaert6 distinge trei tipuri de romane 1. romane
autobiografice, 2. romane polifonice ºi 3. romane
poetice.

Completându-i pe comentatorii amintiþi, aº
afirma cã este vorba despre o memorie
antimesianicã, o memorie colectivã patologizatã ºi
patologizantã, marcatã doar parþial de saudade.
Când comenteazã ori când ficþionalizeazã realist
istoria Portugaliei din secolul XX, Lobo Antunes este
decepþionat, în mod previzibil, de salazarism ºi de
prelungirile acestuia, dar ºi de Revoluþia garoafelor,
din aprilie 1974, adicã de etapa defascizãrii
Portugaliei. Fiecare fragment din istoria modernã a
þãrii este considerat, de facto, a fi imperfect, corupt,
blamabil, de aici accentele de satirã ºi caricaturã
ori de antiutopie obstinatã din partea autorului.
Fixaþia sa este cãutarea identitãþii unei þãri ºi patrii
care ar trebui sã gãseascã o cale pentru o nouã
genezã, dacã aceastã genezã nu ar fi blocatã de
obstacole morale ºi de tabieturi socio-politice
impure. Portugalia colonialistã ºi postcolonialistã
intrã, de asemenea, în sigla grotescã practicatã de
autor: “lusotropicalismul” (care a fost unul din
miturile regimului de extremã dreaptã, între 1932-
1974) este denunþat categoric de António Lobo
Antunes, ca abuziv ºi atroce7.

Cãrþile autorului portughez alcãtuiesc un fado
polifonic; nu în zadar unul din romanele sale capitale
este intitulat Fado alexandrin, titlul evocând
intenþionat melancolia ºi resemnarea destinalã
implicate de genul muzical al fado-ului, cântec
specific lusitan, axat pe tema sorþii, care ia naºtere
în Portugalia la începutul secolului al
nouãsprezecelea. Fado primeºte, la autorul
portughez, ºi un sens politic, ca lamento în faþa
colapsului Portugaliei ºi coloniilor sale; melancolia
funcþioneazã ca un verdict medical. Aproape toate
cãrþile lui Lobo Antunes conþin o muzicalitate fatalã,
de lamento naþional, de doliu portughez, ºi o
constantã dezamãgire faþã de viaþa lusitanã
contemporanã. Autorul este fixat pe o nostalgie
(saudade) care, sub vremuri, a devenit decepþie ºi
destrãmare. Acest fado polifonic specific pentru
Lobo Antunes dã romanelor sale aerul unui epitaf
în ralenti. În cãrþile unde Lisabona constituie
fundalul narativ, autorul construieºte o þesãturã
psihogeograficã subtilã, axatã pe demitizarea
marilor embleme ºi figuri naþionale. Gloria de
odinioarã ºi presupusa glorie contemporanã sunt
ironizate ori mãcar tachinate. Psyché-ul portughez
a fost configurat de geografie ºi de istorie, aceasta
este lecþia de anatomie sufleteascã ºi naþionalã a
autorului.

Consacrat în spaþiul anglo-saxon în mileniul al
treilea, deºi influenþa sa era deja recunoscutã în
literaturile romanice, António Lobo Antunes este
considerat un prozator captivant mai ales pentru
originalitatea concepþiei sale narative. Organizate,
stilistic ºi arhitectural, ca niºte poeme în prozã,
romanele lui sunt o poezie ficþionalã (“a perfect
fictional poetry”)8. Maria Alzira Seixo, unul din
exegeþii de marcã ai autorului, observã pe bunã
dreptate cã nu intriga este relevantã în proza
autorului portughez (decât minimal, ca schiþã de
ingurgitare generalã a subiectului), ci “configurarea
imaginarului”, asamblarea dintre epicã ºi lirism.
Ceea ce Seixo numeºte poetica distorsiunii
(“poetics of distorsion and erasure”) este ceea ce
eu aº numi o tehnicã a anamorfozei, dat fiind cã
acelaºi lucru este receptat poliperspectivist de
diferite voci care, fiecare, oferã altã variantã asupra
realitãþii, romanele autorului portughez depinzând
de aceastã suprapunere ori de acest colaj de
glasuri ºi realitãþi psihologice. Din cauza acestui
poliperspectivism, efectul prozei lui Lobo Antunes
este unul de palimpsest sinestezic: lumea înfãþiºatã
are miezuri ºi suprafeþe multiple, este un furnicar,
o viermuialã umanã, obiectualã ºi de atmosferã (în
ciuda bolilor, catastrofelor, a terorii); lumea este
policromaticã, palpitã spectaculos, are ramificaþii
cu nervuri nesfârºite. Poliperspectivismul este
combinat cu un stil intenþionat aluvionar, iar acest
lucru face parte dintr-o strategie narativã specificã
autorului. Romanele (care tocmai se scriu) nu sunt
obediente, ci libertine, romanele înºealã, trãdeazã
ºi au o cale a lor de a rãzbi spre cititor, dincolo de
autor ºi de voinþa acestuia; de aceea, scrisul
autorului este doar o oportunitate, un medium, un
pod.

Indiferent, însã, de subiect ºi de temele
romanelor lui Lobo Antunes, în spatele paravanului
epic se întrezãreºte mereu Portugalia exterioarã
ºi interioarã, aromatã ºi pitoreascã, sau,
dimpotrivã, brutalã ºi barbarã.

Pânã în prezent, din opera lui António Lobo
Antunes au fost traduse în limba românã ºase
romane. Eu mã voi raporta în cele ce urmeazã, prin
intermediul unor medalioane-vinietã, doar la douã
din romanele cheie ale autorului, anume Întoarcerea
caravelelor ºi Manualul închizitorilor.

Motivul narativ central în Întoarcerea
caravelelor (publicat în portughezã în 1988, tradus
de Micaela Ghiþescu ºi publicat la Editura
Humanitas în 2003) este corabia care poartã cu
sine, în text, încãrcãtura subiectului, a acþiunii. Iar
caravela ori caravelele sunt încãrcate cu toate
mirodeniile epice, narative ºi lirice, vãdind tehnica
unui prozator care, în marsupiul romanelor sale,
are ºi identitate de poet. Aproape în toate cãrþile
autorului portughez este vorba, în general ºi în
particular, de o întoarcere acasã, cu sens
antiutopic. În Întoarcerea caravelelor, faimosul poet
naþional Luís de Camões (trãitor în secolul al XVI-
lea, autor al epopeii Lusiadele, axatã pe destinul
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de descoperitor geografic al lui Vasco da Gama)
revine în patrie, dar în secolul XX, purtând cu sine
cadavrul tatãlui, spre a-l depozita în pãmânt
adecvat. Cadavrul tatãlui lui Camões este un
simbol-cheie, hiperbolizat: el este de fapt leºul
Portugaliei, al imperiului, al gloriei, al strãlucirii de
odinioarã, al cuceririlor geografice. Criticând
prezentul prin intermediul trecutului, romanul lui
Lobo Antunes exceleazã prin ironia ºi verva lui
satiricã. Alãturi de Camões apar o serie de figuri
celebre, precum Vasco da Gama ºi mulþi alþi
aventurieri ori navigatori, dar ºi puzderie de regi ai
Portugaliei (Dom Pedro I, Dom João de Castro,
Dom Manuel I, Dom Sebastião etc.); majoritatea
acestor figuri secondeazã spectral ºi parodic istoria
Portugaliei moderne. Nu lipsesc nici spanioli de
marcã precum Miguel de Cervantes y Saavedra,
Federico García Lorca ori Luís Buñuel.

Ce uneºte toate aceste figuri istorice ºi literare
pe care António Lobo Antunes le invocã ºi le
manipuleazã parodic, concentrându-le în romanul
sãu pe cheiurile lisaboneze? Cãlãtoriile, rãzboaiele,
decepþia, utopie versus antiutopie, adicã exact
sensul unei vieþi colective, a poporului portughez,
din secolul al XVI-lea pânã în secolul XX. Numele
personajelor sunt, la rândul lor, niºte nume-caravelã,
niºte instrumente textuale, care conþin istoria
Peninsulei Iberice ºi a prelungirilor sale geografice.
Arhi-personajul romanului este unul singur, anume,
navigatorul care este ºi poet, ºi rege, ºi militar, ºi
preot, de aici puhoiul de personalitãþi ale istoriei ºi
culturii lusitane (ºi nu numai) care revin din Evul

Mediu-Renaºtere-Baroc în secolul XX. Toþi îºi
poartã cu ei cuferele cu naraþiuni, cu toatã nostalgia,
dar ºi cu alienarea lor decadentã. Ceea ce ºtiu sã
facã bine cu toþii este un har nativ, moºtenit la nivel
de popor: sã istoriseascã ºi sã fie conþinãtori epici.
Mitologia ºi anti-mitologia lusitanã din roman este
patronatã, grav ºi ludic în acelaºi timp, de nimfele
râului Tejo.

Întoarcerea caravelelor este, însã, mai ales
un roman despre Lisabona, o metropolã privitã de
la distanþã, înstrãinatã, tocmai pentru a putea fi
reparcursã, recuceritã, regestionatã de autor ºi de
cititorii sãi. De aici migala cu care oraºul este
detaliat, topografic, spiritual. Lisabona este, declarã
autorul, “un oraº pe care-l cunoºteam fãrã sã-l
cunosc”; aceastã distanþare face sã fim iniþiaþi
gradat într-o metropolã turbulentã, activã,
carnavalescã. Oraº real dar ºi fantasmatic, cu
multiple feþe, Lisabona este un spaþiu dependent
de perspectiva fantasmãrii, dinspre trecut spre
prezent ori invers. De aceea, metropola este
adesea sintetizatã de António Lobo Antunes ca un
videoclip-mozaic, confecþionat din flash-uri vizual-
aromate, minuþioase, care nu se limiteazã la toposul
capitalei portugheze, ci îºi arondeazã ºi fostele
colonii lusitane, prin intermediul unor tapiserii de
secvenþe ºi naraþiuni.

Lisabona este unicã “datoritã incalculabilei
cantitãþi de mãnãstiri ºi clãdiri clandestine, precum
ºi de serafimi egali cu porumbeii ce se adãpostesc
pe genunchii statuilor, netezindu-ºi aripile udate cu
sãruturi cereºti” (Întoarcerea caravelelor, p. 108.)
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Oraºul este perceput prin “labirintul acesta de
balcoane roase de acizii Tejo-ului, vacile sacre ale
cirezilor acestora de tramvaie” (p. 70). Detaliile
oraºului sunt gândite de prozator ca un azulejo9.
Dar scenele mitologice, religioase ºi florale de
odinioarã au fost adaptate la agnosticismul ºi
demitologizarea lumii actuale, adicã au fost
pulverizate: de aceea, caravelele epice ale lui Lobo
Antunes poartã întotdeauna marfã alcãtuitã din
azulejo fãrâmiþat. Este vorba despre un mozaic
din faianþe sparte, care, fie se contrage, fie creºte
ca un aluat. Aceastã tehnicã azulejo utilizatã epic
ºi imagistic va fi reluatã în majoritatea romanelor
autorului portughez.

Manualul închizitorilor

În prefaþa româneascã la romanul Manualul
închizitorilor (apãrut în original în 1996, tradus de
Micaela Ghiþescu, Bucureºti, Editura Univers,
2000), Dinu Flãmând constatã, în privirea sa de
sintezã, cã António Lobo Antunes combinã
gravitatea sensului (istoric, politic ºi uman) din
romanele sale cu o at itudine oarecum
ireverenþioasã faþã de ideea de Portugalie ºi patrie
în secolul XX. Autorul este un radical incomod,
oripilat de trecutul pãtat al þãrii sale. Dinu Flãmând
sugereazã, la un moment dat, o paralelã
provocatoare, trimiþând cititorul român la romanele
despre “obsedantul deceniu” ºi la prozele
româneºti despre perioada comunistã, cele din
urmã putând lua ca model romanele lui Lobo
Antunes.

Prin ascensiunea ºi decãderea unui membru
al aparatului de represiune (tema centralã a
romanului Manualul inchizitorilor), António Lobo
Antunes disecã, de fapt, infrastructura socio-umanã
ºi politicã a contemporanilor sãi. Morala este cã
luxuria, abuzul ºi corupþia  caracterizeazã orice fel
de regim totalitar ºi chiar post-totalitar, singurul lucru
peren fiind influenþa degradantã pe care asemenea
sisteme o au asupra fãpturii umane. Dictatura este
o epidemie care poate contamina chiar ºi o
eventualã etapã post-totalitarã.

Din fostul torþionar abominabil, ajuns ministru
ºi ºef al Poliþiei secrete portugheze în timpul
regimului Salazar, erotoman (cu fantasme), tatã
irelevant, apoi bãtrân decrepit abandonat la azil,
autorul creeazã o metaforã pentru întreaga
Portugalie. Stadiul putrefact al personajului, mizeria
bãtrâneþii lãsate de izbeliºte – devin ramificaþii
metaforice ºi simbolice pentru mizeria Portugaliei
în timpul dictaturii de extremã dreaptã ºi de dupã.
Ramolismentul bãtrânului fost torþionar este chiar
decrepitudinea moralã a unei þãri. În acest sens,
existã o înrudire între acest tatã excremenþial (care
va muri la azil, deºi odinioarã a fost un stãpân
suprem) ºi leºul tatãlui lui Camões din romanul
Întoarcerea caravelelor. Destule din personajele lui
Lobo Antunes (nu doar în Manualul inchizitorilor ori
Întoarcerea caravelelor, ci ºi în altele) se aflã într-o
stare pre-mortuarã, semi-putrefactã, de aici 

recurenþa simbolului autopsiei, al lecþiei de anatomie
a unei Portugalii necrozate, gangrenate, ºi tot de
aici vocaþia de biopsist a autorului.

Patriot este mai cu seamã cel care vede viciile
þãrii sale ºi încearcã sã le corecteze cu scalpelul
unui chirurg. Acest lucru îl practicã, scriitoriceºte,
António Lobo Antunes. Nu existã patrie ori þarã
perfectã. Patriotul-chirurg ºtie acest lucru. Dar
existã þãri perfectibile, care pot fi ameliorate, mãcar
spiritual, prin ironie ºi satirã.

Cele douã romane pe care le-am analizat
anterior sunt reprezentative pentru întreg universul
narativ al lui António Lobo Antunes, reflectând atât
tematica obsedantã a acestuia (istoria Portugaliei),
cât ºi stilistica sa devenitã un brand în lumea prozei
contemporane.
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Nãscut în Cluj la 20 iunie 1934, ºi legat pentru
toatã viaþa de oraºul natal, maestrul Cornel Þãranu
ºi-a dedicat mare parte din activitatea sa unui
fructuos dialog cu cetatea pe care, chiar dacã paºii
l-au purtat în cele mai îndepãrtate colþuri ale
mapamondului, nu a pãrãsit-o sufleteºte niciodatã.
A studiat la Academia de Muzicã (pe atunci
Conservatorul) „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca,
fiind discipol al unor profesori de înaltã þinutã
intelectualã. Compoziþia a studiat-o, de pildã,cu
Sigismund Toduþã, care i-a inoculat respect pentru
muzica clasicã, cultivând în rândul discipolilor sãi
un dialog permanent între spiritul contemporan ºi

creaþia marilor maeºtri. De la maestrul Toduþã, cu
care, dupã cum mãrturiseºte chiar domnia sa, i-a
fost dascãl în absolut toate disciplinele muzicale, a
preluat o înaltã intransigenþã, în ceea ce priveºte
valoarea esteticã a operei, ºi o la fel de înaltã
toleranþã, în ceea ce priveºte expresivitatea
artisticã,

Foarte probabil, tot de la profesorul sãu a
preluat dragostea ºi respectul pentru liniile viabile
din creaþia înaintaºilor, în primul rând pentru George
Enescu, asupra creaþiei cãruia maestrul Cornel
Þãrau va reveni în repetate rânduri de-a lungul vieþii,
atât în studii teoretice, precum eseurile din Enescu

Alin  Mihai  Gherman
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în conºtiinþa prezentului (Bucureºti, Editura pentru
Literaturã, 1969), dar ºi în compoziþii: Sonata pentru
flaut ºi pian(1960) sau Rimembranza: pentru
orchestrã — pour orchestre (Editura Academiei,
2008) etc. În aceeaºi direcþie, maestrul ºi-a asumat
ºi responsabilitatea finalizãrii unor creaþii enesciene
neterminate, precum Simfonia nr. 5 (pãrþile I ºi IV),
Caprice roumain pentru vioarã ºi orchestrã sau a
poemului vocal-sinfonic Strigoii pentru sopranã,
tenor, bariton, cor ºi orchestrã, pe versurile lui Mihai
Eminescu.

Cultul enescian a fost stimulant nu numai pen-
tru Cornel Þãranu, ci pentru întreaga sa generaþie
de compozitori – excepþionalã, de altfel –, dintre care
trebuie neapãrat menþionaþi Aurel Niculescu, Aurel
Stroe, Tiberiu Olah ºi Pascal Bentoiu ºi Wilhelm
Berger, uimitori prin diversitatea creaþiei lor, dar
fermi în susþinerea valorilor fundamentale atât
estetice, cât ºi morale ºi solidari în opoziþia lor în
faþa susþinãtorilor ºi practicanþilor unei muzici
supuse ideologiei timpului, uneori chiar ºi fluctuaþiei
acesteia, dar ºi canoanelor unui fals academism,
ei au creat o muzicã nouã, în care, nu odatã,
valorificarea unor sugestii venite din creaþia
predeceserilor s-a combinat cu o remarcabilã
inventivitate artisticã, care le oferã o evidentã
unicitate pe plan naþional ºi mondial.

De mulþi dintre colegii de generaþie a fost legat
de o sincerã prietenie ºi de un profund respect
reciproc. Pentru ei George Enescu era un argument
care nu putea fi contestat al experienþelor muzicii
moderne ºi al celei de avangardã. Creaþia ºi
atitudinea acestei generaþii a fost, de altfel, un
protest mai mult sau mai puþin declarat împotriva
ideologiei oficiale, refuzând programatismul
ideologizant al unora dintre compozitorii aflaþi atunci
la cârma muzicii româneºti, dar ºi al unor colegi
de generaþie, care, din lipsã de talent, din
comoditate sau din oportunism material
compuneau pe gustul ºi la comanda oficialitãþilor,
instaurând, în acelaºi timp, un limbaj de o
remarcabilã calitate conceptualã.

Relaþia complexã cu Enescu se desfãºoarã
în cazul maestrului Þãranu – dar nu numai al lui
— pe diverse paliere în propria sa creaþie; însuºi
compozitorul mãrturisea într-un interviu cã „sunt
lucrãri care, ‘cu un picior’ sunt în zona post-
enescianã, iar altele, de avangardã”. Complexa
operã enescianã îi apare, însã, ca o generoasã
sursã de inspiraþie, în acelaºi interviu spunând cã
prin „multiplele sale proiecte, [Enescu] devenea
un excelent ºef de ºcoalã, pentru cã ideile lui
componistice se puteau continua, fãrã pericolul
de a face o pastiºã lipsitã de personalitate”. (Chiar
dacã, dincolo de admiraþia evidentã pe care o are
pentru ea, maestrul considerã muzica lui Bela
Bartok un drum închis; totuºi, el însuºi a dedicat
explicit trei lucrãri marelui compozitor în anul
împlinirii a 50 de ani de la moartea acestuia:
Remembering Bartók I, pentru oboi, piano ad
libitum, (1995); Remembering Bartók II, pentru
oboi, cvartet de coarde, pian ºi percuþie ad libitum

(1995); Remembering Bartók III, pentru sopranã,
saxofon ºi ansamblu de saxofon (1995).
Permanentã oscilaþie între principiile ºcolii de la
Darmstadt ºi sugestiilor venite din zone ale muzicii
predecesorilor, a cãrei decelare este sarcina unui
bun muzicolog, creaþia sa este caracterizatã
printr-o rigoare ºi o structurare absolutã, fiind
dublatã de o inventivitate lexicalã a titlurilor,
susþinutã, uneori, cu creaþii lexicale inedite, menite
sã sugereze insolitul, sau, prin asociere cu
anumite cuvinte cunoscute, legãturi neaºteptate
cu muzica predecesorilor.

Abordând o mare diversitate de genuri, de la
lucrãri orchestrale (începând cu Simfonia pentru
orchestrã mare, compusã la 23 de ani, pânã la
Hetero(sym)phonia interpretatã în primã audiþie în
2011, numãrul lor este de ordinul zecilor), opere
(Secretul lui Don Giovanni, Oreste-Oedipe), la
lucrãri vocal-simfonice (Cântece nomade), la
lucrãri corale ºi lied, maestrul a gãsit întotdeauna
posibilitatea unor inovaþii sau a unor experimente
ºi chiar a exprimãrii unei experienþe estetice inedite.
De multe ori asumând-ºi ºi rolul de dirijor ºi chiar
cel de simplu instrumentist al unei formaþii muzicale,
el se apropie de imaginea pe care o avem despre
marii compozitori (Bach, Haendel, Vivaldi) care
susþineau prin propria lor interpretare actul muzical.

Dialogul cu celelalte arte (în primul rând cu
textul literar, dar ºi cu arta cinematograficã – a
compus muzicã pentru mai multe filme — ºi, mai
puþin, cu artele plastice – lucru care vine din refuzul
muzicii programatice prea descriptive –) se
realizeazã caleidoscopic într-un mare numãr al
lucrãrilor sale.

Profund legat de Cluj ºi de Transilvania, a
compus Laudatio per Clusium, Supplex I, Supplex
libellus Valachorum, Cantus Transilvaniæ etc.
extrãgând uneori libretul din texte neliterare sau
documente, dar ºi din poezia creatorilor care
corespundeau principiilor sale estetice ºi morale.
În mod special primele compoziþii pe versurile lui
Blaga, Cetini negre, fãcutã la 24 de ani (în 1958),
atunci când numele Poetului era rostit în ºoaptã,
la fel ca ºi compoziþiile pe versurile Anei Blandiana
sau ale lui Cezar Baltag – protestatari taciþi ai
regimului – denotã intransigenþa sa spiritualã1;
aceeaºi exigenþã o gãsim în alegerea textelor
poetice pe care va construi o foarte diversã
muzicã, incluzând lieduri, muzicã coralã sau
lucrãri vocal-instrumentale a arãtat-o selectând
versuri de Eminescu, József Attila, Paul Celan,
Shakespeare, Michelangelo, Labiº ºi, cu dese
reveniri, Nichita Stãnescu, faþã de poezia cãruia
s-a simþit atras în mod deosebit, dincolo de
prietenia care i-a legat.

Luând exemplul unor mari compozitori strãini
întâlniþi la Darmstadt sau Paris cu care a studiat
sau pe care i-a întâlnit ºi le-a audiat lucrãrile, Cornel
Þãranu a înfiinþat în urmã cu mai bine de 40 de ani
formaþia „Ars Nova”, în rândul cãreia a adunat
muzicieni elujeni de excepþie, mereu dispuºi sã îºi
ridice stacheta performanþei profesionali ºi
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totdeauna în cãutare de noi rostiri muzicale. Nu a
fãcut-o pentru a-ºi cânta propria muzicã – incidental
a fãcut ºi aceasta –, ci pentru a aduce în faþa
spectatorilor cele mai noi tendinþe ale muzicii
contemporane internaþionale ºi româneºti. Au fost
prezentate lucrãri de o noutate absolutã (precum
cele ale lui György Ligeti, Bruno Maderna, Luigi
Nono, Edgard Varèese, Pierre Boulez), dar ºi ale
colegilor din Bucureºti, Cluj ºi Iaºi, deschizând
publicului clujean larg o uºã spre creaþia universalã
contemporanã, ceea ce constituia o ineditã
dãrâmare a unor ziduri, care pãreau multora
impenetrabile. Publicul era pus în faþa unor armonii
sonore inedite (cu dizarmonii, de multe ori, din
punctul de vedere al urechii publicului obiºnuit, cel
obiºnuit doar cu muzica practicatã de formaþiile
simfonice ºi camerale dedicate muzicii clasice
tradiþionale). Era un gest de strãpungere a celebrei
cortine de fier atât de bine pãzite de cerberii timpului.
Era un gest de inobedienþã ºi de evidentã frondã.
Era un gest de o mare generozitate, pe care doar
trecerea timpului, ne pune în situaþia sã îl apreciem
la adevãrata sa valoare.

Formaþia „Ars Nova” avea un numãr fluctuant
de membri, în funcþie de necesitãþile pieselor
interpretate, dar ºi de retragerile datoritã vârstei sau

de defecþiunile în strãinãtate a unora din membrii
ei. (Conform proverbului italian „Se non e vero e
ben trovato”, circula pe la începutul anilor ’80 spre
amuzamentul celor care frecventam sãlile de
concert snoava cã, tras la rãspundere pentru un
membru al formaþiei rãmas în strãinãtate, maestrul
ar fi rãspuns cu dezarmantã nonºalanþã: „Am ºtiut
cã el trebuia sã mã pãzeascã pe mine, nu eu pe
el!”), participarea la ansamblu aducând o perma-
nentã competiþie profesionalã între muzicienii
clujeni, nu numai cu stimulentul, întotdeauna râvnit,
al turneelor la Bucureºti ºi, mai ales, al celor în
strãinãtate. Alãturi de excepþionalele performanþe
profesionale ale formaþiei „Colegium Musicum
Academicum”, care a excelat în prezentarea
muzicii baroce, susþinând multe partituri în primã
audiþie clujeanã sau chiar româneascã
dar ºi cele ale Orchestrei Filarmonicii „Transilvania”,
care, sub bagheta lui Emil Simon ºi Erich Bergel a

prezentat în nenumãrate prime audiþii – de multe
ori absolute – muzica româneascã ºi strãinã
contemporanã, formaþia „Ars Nova” a fost ºi rãmâne
o oazã de prospeþime ºi integritate intelectualã ºi
esteticã.

Sub conducerea Maestrului, formaþia a
prezentat ºi continuã sã facã acest lucru, prezintã
în prime audiþii ºi foarte multe din compoziþiile
autorilor români. Selecþia fãcutã de Cornel Þãranu
fiind una surprinzãtoare, cãci sub bagheta lui au
fost cântate ºi lucrãri care, în mod evident,
contraveneau principiilor sale artistice sau chiar îi
displãceau. Nu ºtiu dacã fãcea acest lucru dintr-o
cordialitate care caracterizeazã toate relaþiile sale
umane – nu cred sã fi avut un conflict violent cu
cineva, ci, în situaþii tensionate, evita cu eleganþã
orice inflamare a relaþiilor –, sau dintr-o luciditate
(lãudabilã, de altfel), conform cãreia nu se considera
posesor al adevãrurilor absolute sau, deodatã, din
amândouã motivele: Cu siguranþã, însã, o fãcea
gândindu-se la public, cãria se simþea dator sã îi
prezinte diversele tendinþe ºi creaþii contemporane.
O fãcea, poate, ºi dintr-o curiozitate intelectualã ºi
profesionalã, care i-a caracterizat întreaga
existenþã.

„Ars Nova” este în permanenþã ºi o tribunã de
afirmare susþinutã a ºcolii componistice clujene, în
primul rând al tinerii generaþii, mulþi din compozitorii
prezentaþi fiind elevii Maestrului, care vorbea cu o
nesfârºitã dragoste, cu îngãduinþã pentru nãzbâtiile
lor ºi cu un umor pe mãsurã despre acestea. Nu
încearcã sã le impunã un anumit mod de a
compune, ci îi încurajeazã în explorarea unor noi
teritorii, iar unii din aceºtia, cei care nu uitã, îi întorc
afecþiunea ºi îi susþin cu dãruire iniþiativele.

Om al cetãþii, Cornel Þãranu a iniþiat ºi conduce
festivalul „Cluj Modern”, care lãrgeºte perspectiva
dezvoltatã de „Ars Nova”, integrând în desfãºurarea
lui ansamblul Filarmonicii, ale celor douã opere din
localitate, diverse formaþii camerale etc., totul fiind
subsumat prezentãrii muzicii moderne în cât mai
mare diversitatea ei, prin generoasa sa inþiativã fiind
prezentate în primã audiþie un mare numãr de
lucrãri, oferind, în acelaºi timp, interpreþilor ocazia
afirmãrii ºi desãvârºirii lor.

Veºnic doritor de noutate ºi profund ostil
închistãrii profesionale, aflat într-o permanentã
cãutare, conform cãrora neliniºtea cercetãrii unor
noi teritorii se îmbinã cu o sincerã bucurie a
descoperirii, maestrul Cornel Þãranu ne apare de
o tinereþe inepuizabilã, aflându-se în permanenþã
în mijlocul ºi în fruntea oamenilor cetãþii. Prezenþa
lucidã ºi generoasã a sa ne întãreºte certitudinea
asupra generozitãþii actului artistic în general, dar
ºi a persistenþei în veºnicã înnoire, a unor direcþii
perene în viaþa oraºului.

Sub raport biografic, aceeaºi intransigenþã
din 1960, când s-a cãsãtorit cu Daniela Mãrgineanu,
fiica profesorului Nicolae Mãgineanu, aflat atunci
în închisoare. Putem bãnui cã, pânã la eliberarea
ºi reabilitatea acestuia, nu odatã i-a fost reproºat
de cei sus-puºi acest fapt.
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I.
Nu cred cã existã vreun muzician care sã nu

îl aprecieze pe Maestrul Cornel Þãranu – în calitate
de om ºi de compozitor. În primul rând, întrucât
toþi am avut de a face – dacã nu ca discipoli,
atunci ca interpreþi sau auditori – cu dânsul. Jocul
timpului face ca pe vremea când îi eram studentã
(la disciplinele de armonie ºi de stilisticã muzicalã),
dânsul sã fi avut vârsta pe care o am eu acum,
adicã 50 plus. Inevitabil, apare întrebarea: ce oferã
Maestrul Þãranu discipolilor sãi, în mod specific?...
Aº distinge douã aspecte: muzica îi curgea din
degete ºi întotdeauna era degajat. Adicã, orice
observaþie despre vreun detaliu sau stil muzical
era exemplificat la pian – uneori spontan, din idee
în idee: Mozart, Beethoven, Wagner, Debussy,
Scriabin, Bartók, Stravinski, Enescu... ªi cu toate
acestea, nu îþi inocula complexe de inferioritate,
ci te trata colegial – adicã omeneºte, ca pe o
persoanã care are potenþialul ºi onestitatea de a
se dezvolta. Iar dacã ceva era îndoielnic, fãcea o
„piruetã” ironicã ºi orice se aºeza la locul sãu.

A ºti pe de rost înseamnã sã înþelegi rosturi.
Pentru maestrul Þãranu, un scop esenþial al
activitãþii a fost ºi este propagarea muzicii
contemporane, pentru care a înfiinþat ansamblul
Ars Nova (1968) ºi Festivalul Cluj Modern
(1995), rea lizând su te  de concerte º i
nenumãrate  pr ime aud iþ i i ,  acasã º i pe
mapamond.

II.
Cornel Þãranu i-a asimilat pe maeºtri pentru

a se propulsa în viitor. I-a studiat pe toþi mai-marii
muzicii, s-a impregnat cu spiritul enescian, s-a
instruit cu monºtrii sacri ai epocii sale: cu
Sigismund Toduþã la Cluj, cu Olivier Messiaen la
Paris, cu György Ligeti la Darmstadt.

Cartea sa „Enescu în conºtiinþa prezentului”,
cercetarea doctoralã pe aceeaºi temã ºi
temeritatea de a întregi partituri enesciene, ce se
pãstraserã neterminate sau doar în stadiul de
schiþe, demonstreazã cã Þãranu îl cunoaºte ºi îl
propagã pe Enescu par coeur: în mod interior,
esenþial, vital. Cartea (1968) – ale cãrei idei rãmân
actuale – î l aºazã pe Enescu alãturi de
contemporanii sãi, stabilindu-i confluenþe cu Alban
Berg sau cu Olivier Messiaen, dar ºi influenþe
creatoare asupra generaþiei postenesciene
româneºti, prin particularitãþile de conþinut liric, de
limbaj modal, ritmic, prin aspecte de facturã ºi
timbrale, care configureazã ºcoala de compoziþie

Elena  Maria ªorban

româneascã din a doua jumãtate a secolului XX
ca fiind distinctã. Pe de altã parte, reconstituirile
sale enesciene – între care poemul vocal-
instrumental Strigoii, Simfonia a V-a sau Capriciul
român pentru vioarã ºi orchestrã – ar trebui puse
în circulaþie, spre a fi accesibile oricând ºi oricãrui
doritor de a-l cunoaºte pe Enescu!

Maestrul Cornel Þãranu este continuatorul
oficial ºi faptic al ºcolii de compoziþie clujene, în
calitate de profesor universitar, dupã Sigismund
Toduþã. Doar cã avatarurile postmoderne par sã
impieteze configurarea unei identitãþi creatoare
pentru compozitorii din zilele noastre...

Ce înseamnã sã asimilezi? Sã transformi în
substanþã proprie. Cornel Þãranu are un stil

muzical personal (pe care îl recunosc intuitiv) –
marcat de o anume forþã tragicã ºi densitate a
scriiturii.

Viaþa însãºi a configurat trecerea muzicii lui
Þãranu de la începuturile sale senine la fixarea în
zone grave: de la opera comicã Secretul lui Don
Giovanni (1970) la profunzimile de inspiraþie
mitologicã din opera Oreste-Œdipe (2001; pe
libretul scriitorului francez contemporan Olivier
Apert), de la Sinfonia giocosa pentru coarde
(1968) la Simfonia da requiem (2005) ºi Simfonia
memorial (2009)…

Cred cã distanþarea datã prin trecerea
câtorva decenii va face sã se înþeleagã mai bine
ce au simþit ºi au compus unii autori ai epocii
noastre, precum Iannis Xenakis sau Cornel
Þãranu.
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III.
Cornel Þãranu trãieºte poezia. El

demonstreazã implicit cã cel mai bun cititor de
poezie este acela care o poate face sã
reverbereze în sunete. A scris pe versuri de
Eminescu, Camil Petrescu, Blaga, Labiº, Ana
Blandiana, Mallarmé, Tzara, Celan, Ady... De
neuitat îmi sunt ale sale Cântece fãrã dragoste de
Nichita Stãnescu ºi Cântece nomade de Cezar
Baltag.

Sunt convinsã cã binomul Nichita Stãnescu–
Cornel Þãranu este relevant pentru cultura
românã.

Îmi dau seama ce puþin am ascultat din lirica
muzicalã a lui Cornel Þãranu...  Deºi maestrul
clujean este unul dintre autori i  români
contemporani cei mai onoraþi (membru al
Academiei Române, Cavaler al Ordinului Artelor
ºi Literelor din Franþa) ºi cei mai promovaþi, totuºi,

ceea ce ni se oferã prin actuala organizare a vieþii
culturale este insuficient!

IV.
În menþionata sa carte, maestrul Þãranu

vorbeºte despre „raportarea operei la eforturile
generaþiilor urmãtoare”. Pentru mine, artistul
Cornel Þãranu este, ca orice artist autentic, o
tainã. Încerc sã o formulez în cuvinte: cum poate
un om atât de jovial sã scrie o muzicã atât de...
„grea”? Ajunsã la vârsta pe care o aveam când
îl cunoscusem pe Maestru, am dat un rãspuns
(desigur, subiectiv): muzica expresionistã a lui
Þãranu comunicã dureri, temeri, întrebãri aflate
dincolo de cuvinte. Care sunt ºi ale noastre, ale
celor care am trãit frãmântãrile din comunism ºi
postcomunism. Verva sa cotidianã este reversul
tragicului asumat în muzicã – ºi cã aceste douã
aspecte îl reprezintã complementar, echilibrat,
desãvârºit.

Anca Mihuþ: În ediþia din acest an a “Toamnei
Muzicale Clujene” vi se va cânta lucrarea Lãutarul,
inspiratã de o poveste inclusã în romanul Un om
între oameni al lui Camil Petrescu. Oare lucrarea
Dumneavoastrã este un mod indirect de a vorbi
despre condiþia specialã a artistului în spaþiul
românesc? Þinând cont, istoric vorbind, de faptul
cã relaþia dintre artist ºi societate avea, la noi, pe
atunci, încã un caracter oriental-feudal, faþã de cea
de tip burghez, dintre artiºti ºi societate, care se
instituia, începând cu secolul al XIX-lea, în Vestul
Europei.

Cornel Þãranu: Lucrarea Lãutarul (titlul
provizoriu, în francezã Le ménétrier) e un fel de hibrid
între cantatã-oratoriu dramatic, muzicã de scenã
sau film, cu posibilitatea unei versiuni scenice, având
un narator (Tony Tauf, of course!) ºi doi soliºti (tenor/
bariton) ºi o orchestrã de camerã (15 persoane, “Ars
Nova” au complet...) E, într-adevãr, un capitol din
romanul Un om între oameni al lui Camil Petrescu,
un autor cu care m-am mai întâlnit în tinereþe, când
am compus ºi alte lucrãri pe textele lui. În 1959 am
compus un lied, Poarta cãlãtoare, pe versurile unei
poezii dintr-un volum pe care Camil Petrescu ºi-l
pregãtise pentru tipar cu puþin timp înaintea morþii.
Poarta cãlãtoare a fost cântatã în primã audiþie abia
acum, la sãrãbãtorirea care a avut loc la Cluj, în 9
aprilie, cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la naºterea
scriitorului. Apoi din ciclul Din versurile lui Ladima
am ales o poezie, Patul lui Procust, pe care am scris
o lucrare, în 1971, cântatã apoi în Franþa, în 1972, la
Festivalul de la Royan. O altã lucrare, Ciorna, am
compus-o în 1968 ºi s-a cântat în primã audiþie în

acelaºi an. Lãutarul este povestea unui lãutar þigan,
rob pe o moºie, care era þinut într-o dependenþã
absolutã de un boier meloman, în ciuda încercãrilor
unor tineri paºoptiºti de a-l rãscumpara. În final, se
va sinucide.

Deci, e vorba de condiþia unui artist-rob, în
perioada premergãtoare Revoluþiei de la 1848, de o
aspiraþie creatoare frântã în mod tragic.

A.M.: Cât de actual este încã, în opinia
Dumneavoastrã, acest tip de relaþie de cvasi
vasalitate a creatorului faþã de cercurile de influenþã
ºi putere, care l-ar putea promova?

C.Þ.: Relaþia artist-cercuri de influenþã e diferitã
în funcþie de perioada istoricã; la noi, a fost marcatã
în ultimele decenii, de perioada socialistã, cu toate
opreliºtile ei, iar actualmente cu tot ce decurge din
economia de piaþã, în condiþiile absenþei unui mecenat
artistic.

A.M.: Pentru cã am vorbit despre condiþia artistului,
m-aº referi la etapele de formare profesionistã ale unui
artist, respectiv ale unui tânãr compozitor. Aþi trecut
prin regimuri diferite, aþi cunoscut diverse sisteme de
organizare instituþionalã atât în þarã, cât ºi în strãinãtate.
Cum ar arãta, din punctul dumneavoastrã de vedere,
forma idealã de învãþãmânt muzical? Mai precis, ce îi
lipseºte azi, în formarea sa, unui tânãr compozitor ºi
de ce ar avea nevoie?

C.Þ.: Tânãrul compozitor are nevoie de un
maestru-formator, de un climat cultural propice ºi de
oportunitãþi de a se face auzit, acasã sau afarã,
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evident, în condiþiile unei moºteniri culturale optime ºi
al unei informaþii cât mai ample asupra fenomenului
muzical contemporan. De aceea sunt benefice
concertele camerale (mai uºor de organizat),
simfonice sau cele din zona artelor spectacolului, toate
menite sã îi facã cunoscuþi. La Academia clujeanã
sunt încã rare aceste prezenþe, dar unii compozitori
mai maturi sau mai tineri, ca Ionicã Pop sau Dan Variu,
sunt exemple de fructuoasã activitate de auto-
promovare.

A.M.: Spuneaþi cu diferite ocazii cã, în anii ’60, la
Cluj ºi la Bucureºti se cântau Hindemith, Honegger,
Messiaen ºi alþi compozitori contemporani, chiar dacã
acest lucru însemna un foarte mare efort din partea
interpreþilor, care ajungeau sã-ºi copieze, chiar cu
mâna lor, partiturile piratate. Cum explicaþi decalajul
dintre interesul extraordinar din acei ani pentru creaþia
contemporanã ºi blazarea ºi lipsa de interes care se
simte astãzi?

C.Þ.: Decalajul repertorial contemporan are, în
primul rând, motive economice, dar s-ar putea face
mult mai mult! Deocamdatã funcþioneazã bine doar
unele festivaluri, unde muzica contemporanã – românã
ºi strãinã –  e bine reprezentatã.

A.M.: În calitate de creator de operã, cum
explicaþi reticenþa – dacã nu refuzul instituþional
sistematic – de a promova opera româneascã
contemporanã în  condiþ i i  spectaculare
adecvate?

C.Þ.: Creaþia româneascã de operã are o
promovare aproape zero actualmente, cu apariþii
fulgurant-sporadice, ºi asta din  varii motive:
rentabilitate, inerþia unor directori etc.

Un bun exemplu e ”Festivalul Cluj-Modern”, apoi
granturile de operã ºi balet, obþinute de un grup de
tineri compozitori clujeni.

A.M.: Spuneaþi cã aþi fost pasionat ºi impresionat
de tot ceea ce a scris Camil Petrescu încã din
tinereþe. În acelaºi timp, aveþi o foarte diversã
percepþie a fenomenului poetic, fiind atras de Tristan
Tzara, Ion Vinea, Ion Barbu, având contacte directe
cu colegii de generaþie – Nichita Stãnescu, Marin
Sorescu, Cezar Baltag – sau cu mai tinerii Ana
Blandiana ºi Mircea Dinescu. Deºi v-aþi simþit apropiat
artistic de Cercul Literar de la Sibiu cum se face, totuºi,
cã nu aþi compus pe versurile cerchiºtilor?

C.Þ.: Poeþii care m-au interesat –  începând cu
Blaga, Labiº, Blandiana, Nichita, Baltag, pânã (recent)
Sebastian sau Ion Mureºan –  au generat multe pagini
în zona liedului sau în cea vocal-cameralã. Pe
cerchiºti i-am cunoscut ºi apreciat, pe mulþi dintre ei,
ca Negoiþescu, Doinaº, Stanca, i-am citit deseori, dar
n-am “rezonat” la poezia lor. ªi cei din zona critic-
eseisticã mi-au fost apropiaþi, ca Puiu Cotruº,
Regman, dar mai ales regretatul Balotã, de care am
fost foarte apropiat.

ªtiu cã Miriam Marbé, mult talentata noastrã
prietenã, a scris o cantatã pe versuri de Nego.

A.M.: Muzicologul Mihai Rãdulescu, în scrisorile
trimise din Cluj (unde, în anii ’50, era violonist în
orchestra Operei Române) cãtre Noica sau alþi
prieteni spunea cã, deºi oraºul i se pãrea cam formalist
ºi conservator în mentalitate, era, totuºi, în comparaþie
cu Bucureºtiul, ”o anticamerã spre Europa”. Cum vã
amintiþi Clujul cultural al anilor ’40 -’50, mai ales cã aþi
putut recepta urmele perioadei interbelice?

C.Þ.: Proza memorialisticã a lui  Balotã
reconstituie cu mult talent ºi farmec atmosfera Clujului
anilor ’50. Era o perioadã în care marile valori

postbelice mai existau: Blaga, D.D. Roºca, ªcoala
de medicinã, scriitori, poeþi, universitari, muzicieni de
talia unui Toduþã sau Ciolan sunt doar câteva exemple,
la care aº adãuga extraordinarele spectacole de
operã sau teatru (vezi regiile lui Vlad Mugur) ºi, în
sine, climatul de ”Mitteleuropa”, care se mai regãseºte
ºi azi.

A.M.: Dar Clujul anilor ’70, când a existat o
anumitã liberalizare politicã?

C.Þ.: Cât despre liberalizarea anilor ’70, ea a fost
– din pãcate – scurtã, dar a permis apariþia unor creaþii
artistice îndrãzneþe ºi a unor benefice deschideri spre
Occident. Bursa mea parizianã, spre exemplu, a
însemnat mult pentru lãrgirea orizontului meu, Parisul
fiind la acea orã (anii 66-67) încã centrul muzical nr. 1
al Europei.

A.M.: Care ar fi fost oraºul ideal care sã
corespundã vocaþiei dumneavoastrã de creator?

C.Þ.: Pentru mine, oraºul ideal ar fi fost o simbiozã
între Paris – Londra – New York, doar ca un consumator
de artã. Consider cã a scrie muzicã e o stare de spirit,
care în condiþiile globalizãrii se poate obþine aproape
oriunde, deci ºi la Cluj... În fond, Bach a trãit toatã viaþa
într-un singur oraº. Händel a fost un autor ce a strãlucit
în trei culturi, germanã, italianã ºi englezã, dar nu cred
cã asta-l face mai mare...

Interviu realizat de Anca Mihuþ



30

M-am între-bat de ce exe-geza caragia-lianã
ºi-a gãsit tocmai la Cluj, în Transilvania, un centru
de fer-ventã ºi pasio-natã exprimare. Mã gândeam
la noua înþelegere a scriitorului ca gânditor serios,
cu propensiuni metafizice, pe care o susþin, de mai
mulþi ani, pe malurile Some-ºului, Ion Vartic1, Marta
Petreu2 ºi Vasile Gogea3. Unul dintre rãs-punsurile
posi-bile pare sã fie oferit chiar de Vartic, a cãrui
lecturã se „resimte” de un fundal filosofic blagian:
„... Caragiale, care, uneori, îºi actualizeazã
«orizontul misterului ºi al revelãrii», atrage lumea
în perspectiva misterului, ilustrând-o cu destinele
ciudate ale lui Anghelache, Lefter Popescu ºi
Cãnuþã. Cineva a ºi descoperit, de altfel, la
Caragiale, rudimente ale unei «fi losofii  a
misterului»”4. Cum Blaga rãmâne, deocamdatã,
emblema intelectualã prin definiþie a Clujului
românesc, fiind, totodatã, ºi teoreticianul cel mai
substanþial al misterului din cultura noastrã, pare
de la sine înþeles cã aici trebuia sã aparã receptarea
lui Caragiale într-un chenar al locului: zarea
misterului.

Pentru Marta Petreu, chestiunea unei filosofii
caragialeºti se pune în termeni preciºi, mãsurabili
ºi jalonabili. Ea identificã idei, surse ale lor, mãsoarã
arealuri ºi le clasificã, într-un discurs deplin raþional,
stabilind filiaþii ideatice, ambianþe ºi repertoriul ideilor
caragialeºti calificabile ca filosofice. „Ca orice operã
literarã de rangul întîi, ºi opera lui Caragiale e
susþinutã de o filosofie, de o viziune despre lume.
[...] ... Mi-am dat seama cã atît în opera literarã, cît
ºi în opera criticã a lui Caragiale se contureazã o
întreagã filosofie, adicã o opinie clarã despre ce
este filosofia, o teorie despre adevãr, o ontologie,
o esteticã, o teorie socialã”5. Pentru Vasile Gogea,
sedus de forþa de concept filosofic ºi antropologic
a cuvântului „moft”, lansat în culturã de Caragiale,
moftul – la origini doar capriciu6 al unei firi nãzuroase
– poate genera una sau mai multe mofteme, iar
acestea, asamblate într-o structurã de înþelegere
ºtiinþificã – adicã exploatate într-un perimetru savant
ºi cu metodologii de relevanþã ºtiinþificã – pot
conduce la o moftologie. Functor, organit ºi
„expresia literarã a unei funcþii logico-lingvistice”,
„prim rezultat cuantificabil al aplicãrii ºtiinþei” pe care
autorul o numeºte oftalmoftologie – într-un volum
care se cheamã chiar aºa ºi care a cunoscut deja
douã ediþii (I: 2002; II: 2012) –, moftema tinde sã
devinã categorie literar-artisticã ºi, de ce nu, noþiune
operantã în teritoriile filosofiei culturii.

În cazul lui Ion Vartic însã, interesul se

Ovidiu  Pecican
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îndreaptã, cum spuneam, cãtre un versant al
misterului pe care anumite piese din puzzle-ul
operei caragialiene îl descoperã înþelegerii celui
„neleneº” din punct de vedere hermeneutic. El
descoperã cã „sub un Caragiale neptunic, de
suprafaþã, care pare definitiv clasat” existã un „alt
Caragiale, plutonic, plin de intenþionalitãþi secrete”7.
Prin urmare, în timp ce Vasile Gogea dezvoltã
posibilitãþile de a întemeia conceptual, pornind de
la o intuiþie a lui Caragiale, o întreagã abordare
filosofic-antropologicã, iar Marta Petreu evalueazã
ponderea ideilor filosofice ºi configuraþia viziunii
întemeiate filosofic a lui Caragiale, Ion Vartic
deschide cãtre un Caragiale misterios, „ocult” (nu
în sensul ocultismului, ci al latenþelor difuze, al
fundalului metafizic al operei).

Pentru a face luminã într-un sens mai larg
asupra noului tip de hermeneuticã aplicatã operei
lui Caragiale se cuvin pomeniþi aici ºi cei care au
iniþiat acest tip de lecturã: N. Steinhardt ºi
Alexandru Dragomir, dintre cãrturarii postbelici.
Chiar dacã textul despre Scrisoarea pierdutã
semnat de N. Steinhardt a apãrut în volum, în
România, abia în 2001, ºi deºi textul lui Alexandru
Dragomir a fost tipãrit postum, dupã anul 2000, cei
doi rãmân predecesorii noii hermeneutici dedicate
lui Caragiale. Eseul lui Steinhardt a ieºit iniþial la
ivealã în exil, în revista Ethos, în 1975, cu titlul
Încercare asupra unei interpretãri raþionale, fiind
semnat cu pseudonimul Nicolae Nicolescu8. Aici
Steinhardt spune: „Ce-i aceastã lume ºi care-i
punctul precis din care începe ºi se aratã
privitorului? E lumea minunatã a echilibrului
românesc, iar de arãtat se aratã în punctul magic
în care Caþavencu îºi cere iertare ºi coana Joiþica
îl iartã…// Actul al IV-lea e totul ºi duce de-a-dreptul
la izvoarele românismului”9. Lectura lui Steinhardt
propune, deci, o interpretare care vizeazã filosofia
etnicului ºi ce anume constituie trãsãtura definitorie
a calitãþii de a fi român, de a aparþine românitãþii.
Pe de altã parte, însã, monahul Nicolae de la Rohia
înþelege lucrurile din piesa caragialescã în cheia
unei nostalgii paradisiace, cãci: „În scoica aceasta,
a unei comedii aprige ºi ostile, lumea româneascã
poate strãbate veacurile în tot mãreþul ei farmec,
prevestind de aci, de pe pãmânt, din iureºul unor
întâmplãri mundane, paradisul a cãrui nostalgie nu
ne va cruþa nicicând”10. „Lumea româneascã – ºi
ea se aratã absolut limpede, pe deplin identificatã
ºi-n toatã originalitatea ei, în teatrul lui Caragiale
(în pofida intenþiilor ºi sentimentelor autorului) – nu
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e nici lumea occidentalã, nici lumea Orientului
slavo-asiatic. Îndrãznesc sã spun cã are calitãþile
amândurora ºi cusururile nici uneia.”11 Aºezatã, prin
urmare, între Occident ºi lumea slavã (vãzutã aici
împreunã cu cea asiaticã)12, românitatea se
dezvãluie ca o lume de mijloc, dar nu în înþelesul
de Europã Centralã (Mittel- sau Central-Europa).
„Lumea româneascã se aflã într-un Orient mijlociu,
într-un punct de aur al cumpãnirii, ... (…) Echilibrul
pare a fi expresia ultimã a modalitãþii fenomenale,
pentru cã numai la anumite temperaturi, numai într-
o anumitã aºezare a pãrþilor componente, numai
cu anumite drãmuiri cantitative, se produc anumite
rezultate. Iar numerele acestea de aur sunt foarte
exigente ºi fragile, ocupã pe scara valorilor cifrice
locuri foarte reduse spaþial, cea mai infimã deviere
împiedicând realizarea respectivului fenomen.”13

Discuþia lui Steinhardt se poartã, deci, axiologic ºi
civilizaþional, deci cultural (etic ºi filosofic), nu
geopolitic. Ea atinge, prin referirile la „numãrul de
aur” – de fapt, secþiunea de aur, cum au consacrat-
o esteticienii – ºi la echilibru, una dintre laturile mai
puþin vizibile ale existenþei civilizaþiilor ºi culturilor,
ºi fiindcã aici se ajunge prin lectura unuia dintre
textele fundamentale caragialeºti, priveºte ºi
misterul, caracterul mai puþin vizibil, „ocult” al operei
clasicului nostru.

La rândul lui, Alexandru Dragomir a þinut trei
prelegeri pe marginea Scrisorii pierdute, în martie
ºi aprilie 1985. Ele au apãrut douã decenii mai
târziu, în 2004, în volumul postum Crase banalitãþi
metafizice14. Pentru Dragomir, piesa lui Caragiale
este un bun prilej de reflecþie cu privire la caracterul
culturii române. El spune cã „... Atâta vreme cât
cultura noastrã este una suprapusã («aplicatã»),
noi trãim în lumea lui Caragiale, chit cã vrem sau
nu”15. Pãcatul „suprapunerii” este împrumutul,
nedezvoltarea organicã, preluarea imitativã goalã
(recunoaºtem aici o „banalitate metafizicã” lansatã
de Titu Maiorescu, dar reluatã de Dragomir cu
aplicare la planul cultural al operei dramatice clasice
menþionate mai sus). Din alt punct de vedere,
anume cel al raporturilor dintre centru ºi provincie
– ºi, în dreaptã consecinþã, al celor dintre culturile
centrale („mari”) ºi cele provinciale („mici”) –, „Într-
o culturã «provincialã» cultura nu se referã la
realitate, ci se constituie într-un domeniu aparte ºi
este cultivatã «de dragul ei» sau, altminteri, este
utilizatã ca mijloc, slujind interese personale.
Cultura este acum o Absonderung, o manierã de a
te izola, iar omul adevãrat de culturã, un Sonderling,
un «izolat», care-ºi cultivã lumea lui ºi adesea
devine un martir (Eminescu) sau pleacã (Caragiale,
Brâncuºi). ªi tocmai vârfurile culturale sunt cele
mai rupte de realitate, devenind martiri (Eminescu,
Caragiale, Noica). În aceastã distincþie nu este
vorba de opoziþia brutã culturã-realitate, motiv ce
apare mereu de la Thales încoace (filozoful de care
poporul râdea pentru cã, privind stelele, câdea în
gropi), ci de culturã ca absenþã de la un real resimþit
ca local, ca provincial, de culturã ca altceva, rupt
de real. Cultura nu este cultura care întreþine o

relaþie cu realitatea în care trãieºte creatorul ei; într-
o culturã provincialã, cultura se constituie ca o
«realitate» aparte, fãrã legãturã cu realitatea. Orice
culturã suprapusã presupune «una spunem, alta
facem». Teoria ºi realitatea nu mai comunicã. –
Concluzia: Provincia îºi primeºte cultura din afarã,
eliberând realul ei propriu de problematica culturalã
specificã”16.

Atât Steinhardt, prin problematizarea Scrisorii
pierdute în linia creºtinismului, cât ºi Alexandru
Dragomir, prin discutarea raporturilor între capitalã
ºi provincie, ca preambul al redefinirii culturii
autentice în raport cu cea provincialã, au operat
deschideri în direcþia unei hermeneutici filosofice a
operei caragialeºti, chiar dacã au uti lizat,
deopotrivã, aceastã operã ca fantã prin care
observau alte lucruri („esenþa românismului” ºi
dimensiunea lui paradisiacã, provincialismul cultural
ºi raporturile lui
cu realitatea).

Semnifica-
tiv este cã Ion
Vartic preia ºi
duce mai depar-
te, într-un loc,
deturnând-o, în
spiritul acurateþii
textuale, analiza
steinhardtianã
asupra Scrisorii
pierdute, gest
simbolic de asu-
mare a tradiþiei
i n t e r p r e t ã r i i
filosofice a tex-
tului ºi a readu-
ceri i semnif i-
caþiilor acestuia
din zona lecturii
teologice cãtre
câmpul meta-
fizici i17. Vart ic
constatã cã mo-
mentul paradisiac al împãcãrii constatat de
Steinhardt pe seama protagoniºtilor din piesa lui
Caragiale nu mai este astãzi identificabil ºi validabil,
aºa cum putea pãrea înainte de decembrie 1989,
cãci chiar dacã textul a rãmas acelaºi, lumea s-a
rotit altfel, schimbându-ºi configuraþia. „...
Societatea româneascã n-a devenit o comunitate
care, sub semnul iertãrii ºi al împãcãrii, sã se
împãrtãþeascã dintr-o pâine ºi dintr-un potir. Ea ºi-
a continuat astfel plonjonul pe toboganul degradãrii,
cãci nemãrturisindu-se vini individuale, nu existã
decât o inefabilã vinovãþie generalã, care, neavând
cine s-o judece, se transformã într-o naturalã
achitare generalã. [...] // În societatea româneascã,
marii vinovaþi n-au conºtiinþã ºi tãrie de mari
vinovaþi, ci conºtiinþã minorã de ºmecheri. Fãrã
demnitatea de a-ºi recunoaºte vinile. Nici mãcar
înalþii demnitari ai bisericii – care au permis ca
trupul lui Hristos sã fie mereu însângerat – n-au
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avut, nu curajul, ci puterea credinþei care sã-i facã
sã-ºi mãrturiseascã, public, pãcatul. [...] La noi,
marele vinovat are psihologie de pãcãtos meschin
ºi o logicã perversã de ºmecher: pentru el, sfinþii
(adicã sacrificaþii) nu existã, deoarece, dacã ei nu
existã, rezultã cã nu existã nici marii pãcãtoºi (adicã
sacrificatorii).// Drept urmare, nu e nevoie nici de
rai, nici de iad: n-ar avea cine sã le umple. Necesar
e doar locul intermediar, de mijloc, în care, fãrã
glorie ºi fãrã speranþã de mântuire, societatea
româneascã þ ine morþ iº sã se complacã.
Diferenþierea aici se ºterge, rãmânând numai o
generalitate inexpresivã, ºi din pãcate uºurele, ºi
de mici virtuþi”18. Subtextul este polemic la adresa
cliºeelor prezentului, cãci lumea româneascã de
azi nu este „caragialescã”, adicã ludicã, teatralã,
derizorie, abþinându-se de la moralã într-un mod
rizibil, ci lipsitã cu totul de responsabilitate,
deterioratã esenþial la nivel etic, lipsitã cu totul de
responsabilitate, scoasã din þâþâni. Pierzându-ºi cu
totul temeiurile axiologice prin abolirea regulilor
etice, ea s-a alterat major, a devenit nu provincialã,
ci marginalã; o lume de loser-i, depravatã din
rãdãcini, cioranianã, cãci fãrã ax; o lume desvrãjitã,
ba chiar prãvãlitã în indistincþie ºi haos, aºadar.

Pornind la descifrarea criticã a lui Caragiale,
Ion Vartic ºi-a autodefinit propriul demers în direcþia
unei hermeneutici filosofice care fructificã o anumitã
tradiþie interpretat ivã, ducând-o cãtre un
deznodãmânt deconstructiv în direcþia unei critici
etnice ºi caracterologice aspre. Pe aceeaºi cale
urma sã fie încercatã ºi lectura operei lui E.M.
Cioran, adevãratã continuare a sondãrii iniþiate prin
opera caragialianã ºi, pânã la urmã, þesãturã
textualã alimentatã de un tip similar de criticã
radicalã la adresa românilor.

NOTE
1 Clanul Caragiale ºi amplul studiu introductiv „I.L.

Caragiale ºi momentele sale exemplare” în I.L. Caragiale,
Momente, Bucureºti, Ed. Humanitas, 2013, ediþie proprie.

2 Marta Petreu, Filosofia lui Caragiale, 2 ediþii: 2003
ºi 2011.

3 Vasile Gogea, OftalMOFTologia sau Ochelarii lui
Nenea Iancu, ed. I: 2002, ed. a II-a: 2012; Idem, Mofteme,
2011.

4 Clanul Caragiale, ed. cit., p. 22.
5 Marta Petreu, Interviu cu Dora Pavel, în România

literar, nr.30, 2003.
6 Nu s-a fãcut apropierea între „mofturile”

caragialeºti ºi „capriciile” lui Goya, izvorâte din aceleaºi
fulguraþii de tip umoral, chiar dacã îmbrãcând forme atât
de diverse ca substanþã ºi mediu de expresie artisticã.
Nu posedãm, de altfel, nici o analizã a„fleacului”, în
comparaþie cu „bagatela” ºi cu celelalte cuvinte înrudite
ca semnificaþie (expresii ale derizoriului efemer). Nu
trebuie uitatã din aceastã familie nici „comédia”, despre
care Alexandru Dragomir spune cã „Comédii sunt
întâmplãrile ce nu se pot ridica la nivelul Istoriei ºi care
sunt menite sã rãmânã des histoires /subl. A.D./”
(Alexandru Dragomir, Crase banalitãþi metafizice, ed. cit.,
p. 32).

7 Ion Vartic, „I.L. Caragiale ºi momentele sale
exemplare”, în I.L. Caragiale, Momente, ed. de Ion Vartic,
Bucureºti, Ed. Humanitas, 2013, p. 56. Perechea
neptunic – plutonic ar merita o considerare separatã. Ea

vine într-o tradiþie inauguratã de Fr. Nietzsche, prin
dubletul apollinic– dionisiac, pe care, în cultura românã,
o continuã I. Negoiþescu atunci când vorbeºte despre
un Eminescu... neptunic – plutonic. Vartic preia aici, cum
se vede, conceptualizarea lui Negoiþescu, mãrindu-i sfera
de aplicare restrânsã, iniþial, doar la poezia eminescianã,
prin includerea viziunii artistice a lui Caragiale. Faptul
dezvãluie convingerea cã asemenea categorii sunt
operante în descifrarea literaturii dincolo de strictele
contextualizãri la un autor sau altul. Din nou, perspectiva
filosofiei culturii precumpãneºte asupra demersului
critico-literar. Nu în mod întâmplãtor, acest fapt se petrece
într-un context care îl reprezintã în constelaþia Cercului
Literar de la Sibiu-Cluj.

8 Ethos, (redactori Ioan Cuºa ºi Virgil Ierunca),
caietul II, Paris, 1975, p. 108-151. La noi, eseul a rãmas
inedit pânã la prima ediþie a Cãrþii împãrtãºirii, conceputã
ºi îngrijitã de Ion Vartic, editatã în Cluj-Napoca, Ed.
Apostrof, 2001 (ºi reluatã în alte douã ediþii), doar câteva
fragmente fiind publicate în revista Apostrof în 1992.

 9 N. Steinhardt, Cartea împãrtãºirii, ed. cit., p. 25.
10 Ibidem, p. 92.
11 Ibidem, p. 28.
12 Precum în teoretizãrile mai recente ale

ideologului principal al lui Vladimir Putin, Aleksandr
Dughin, teoreticianul euroasia-tismului.

13 N Steinhardt, loc. cit., p. 28, 29.
14 Alexandru Dragomir, Crase banalitãþi metafizic,

ed.cit.; ediþie îngrijitã de Gabriel Liiceanu ºi Cãtãlin
Partenie.

15 Ibidem, p. 4.
16 Ibidem, pp. 10-11.
17 „Steinhardt ºi secretul Scrisorii pierdute”, în

Clanul Caragiale, ed. cit., pp. 173-183; text scris în 1995.
18 Ibidem, pp. 181-182. Demn de remarcat este cã

textul vartician atinge, fãrã a-l fi cunoscut în prealabil –
datoritã publicãrii ulterioare a scrierii lui Alexandru
Dragomir – „locul” criticii etnice în care se plaseazã ºi
analiza filosofului menþionat. Ceea ce spune Ion Vartic
„rimeazã” cu constatarea lui Dragomir cã „O societate –
precum societatea românã veche – era fãrã principii,
fiindcã era anistoricã” (Crase banalitãþi..., ed. cit., p. 13)
ºi cã aici „nu existã moralã pentru cã nu s-a simþit nevoia
moralei” (p. 14), fiind vorba despre „o societate care, în
locul unei morale declarate, nu are decât o rânduire
tradiþionalã” (p. 14). Abia „Sãltarea noastrã în «Istorie»
ne-a pus în faþa acestei probleme: trebuie, de-acum, sã
avem o regulã: «intrarea noastrã în Istorie» este
condiþionatã de dobândirea unei asemenea reguli” (p. 14).

Vânatul
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Nicolae Mareº: Cum vede viaþa, societatea
de azi, un poet, un om activ al cetãþii timp de
decenii, la 85 de ani ai sãi, strãbãtând aceastã lume
bulversatã la îngemãnarea a douã secole ºi milenii?

Ion Brad: Mai întâi, îþi mulþumesc, domnule
coleg, cã te-ai gândit sã trimiþi acest interviu revistei
STEAUA, de care am fost, încã de la începuturi,ºi
am rãmas pânã azi, foarte apropiat sufleteºte. Am
fost ºi am rãmas prieten de-o viaþã cu poetul ºi
eseistul Aurel Rãu, care a condus revista timp de
45 de ani, trecând-o cu bine peste toate furcile
caudine ale vremurilor.

Literar vorbind, am trecut ºi eu prin aceleaºi
încercãri ºi contradicþii, unele foarte aspre. ªi de
aceea, ajuns acum la 85 de ani, am rãmas cu
sentimentul optimist al copilului de þãrani, cã dacã
împlânþi plugul bine în brazdã, la rãsãritul soarelui,
pânã la apus poþi ajunge departe. „O lume
bulversatã“ zici? Dar când a fost ea, pentru mine
ºi pentru cei câþiva scriitori de vârsta mea, încã
activi, mai echilibratã, mai bine cumpãnitã? Cred
cã niciodatã! A fost soarta ºi menirea noastrã sã
nu ne lãsãm înecaþi de valuri...

N.M.: Dar viitorul culturii, al literaturii?
I. B.: La fel ca trecutul. Pus mereu sub semnul

întrebãrii. Cu evoluþii fireºti, dificile, contradictorii,
ameninþãtoare. Se pare cã minunile tehnicii se
ambiþioneazã sã ia locul minunilor creaþiei literare
ºi artistice cunoscute pânã acum. Naturalul,
concretul, sã devinã virtual. ªi totuºi, ºi totuºi, nu
cred cã urmaºii noºtri vor fi lipsiþi de mângâierea
cãrþilor þinute în mânã ºi a bibliotecilor, în care sufletul
sã fie adãpostit ca într-o cetate.

N.M.: Rãmâneþi cu siguranþã în istoria literaturii
române nu doar ca poet, dar ºi ca urmaº ºi exeget
al lui Agârbiceanu, ca dramaturg, ca propagator al
culturii româneºti peste fruntariile ei. Care din aceste
împliniri vã rãmân mai apropiate din perspectiva
deceniilor trecute?

I. B.: La Cluj am avut norocul sã-i cunosc ºi
sã le devin apropiaþi unor mari scriitori români
ca Ion Agârbiceanu, Emil Isac ºi Lucian Blaga.
De la fiecare am avut enorm de învãþat, ca om ºi
ca scriitor. Pentru revenirea lui Ion Agârbiceanu
la circuitul viu al literaturii, îndreptându-se astfel
nedreptãþ ile care i se fãcuserã în perioada

Ion Brad – 85

Interviu acordat lui Nicolae Mareº
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stalinistã, am fost asociat cu regretatul Mircea
Zaciu. N-am putut face nimic deosebit, chiar dacã
am încercat, pentru Lucian Blaga. Au reuºit mai
mult, atrãgându-l printre colaboratorii „Stelei”, A.E.
Baconski ºi Aurel Rãu.

Cât despre „istoria literaturii române“, povestea
e mai complicatã. Unii dintre istoricii literari care
îmi lãudau altãdatã cãrþile, aproape cã mi-au uitat
numele în noile lor volume. Dar nu pot sã mã plâng.
Despre mine ca poet – aºa cum se va vedea din
cele trei volume antologice, aflate sub tipar la editura
„Eikon“ din Cluj – au scris aproape o sutã de critici,
începând de la George Cãlinescu pânã la cei mai
tineri de azi. Deci...

N.M.: Care din împlinirile Domniei voastre vor
trece vama timpului?

I. B.: Nu ºtiu. Dacã vor fi câteva poezii, mai
ales cele închinate Mamei, va fi bine. Poate ºi
multele mele cãrþi de memorii ºi corespondenþã vor
fi de folos unor cercetãtori ai deceniilor culturale în
care, adeseori, am fost un factor activ...

N.M.: Ca om al cetãþii aþi cunoscut din interior
ºi vremuri grele. Nici azi nu sunt uºoare. Ce n-aþi
dori sã se mai repete?

Ion Brad: Exclusivismele ºi nedreptãþile din
perioada stalinistã. Dar nici unele oportunisme ºi
falsuri care dominã, uneori, viaþa noastrã culturalã
de azi, caracterizând lipsa de caracter a unor
„procurori“ improvizaþi dupã 1989. Cãci, înainte,
mulþi dintre ei, fãrã operã, colaborau cu plãcere la
revistele ºi editurile care-i publicau.

N.M.: Aþi fost printre diplomaþii nepereche, ca
sã folosim o sintagmã arghezianã, din perioada
anilor 70, atunci când diplomaþia româneascã era
pe val, când diplomaþii occidentali, pe care i-am
cunoscut ºi eu, ne cãutau, ne curtau, cei socialiºti
ne invidiau. Cu sârg, imaginaþie ºi multã dãruire aþi
fãcut o ºcoalã a diplomaþiei culturale. Nu vã doare
cã am ajuns atât de terfeliþi în lume? Quo vadis,
Domine? Cât mai avem de aºteptat, când ne vom
reveni?

I. B.: Fireºte cã mã doare! Chiar dacã, în mod
firesc, dacã facem acum parte din NATO ºi Uniunea
Europeanã, cu orientãrile lor obligatorii ºi pentru
diplomaþii noºtri, prezenþa lor anemicã pe plan
internaþional, mai ales în domeniul cultural, este
îngrijorãtoare. Mulþi au renunþat prea uºor, din
nepricepere sau reavoinþã, la specificul ºi mândria
naþionalã, la toate interesele care nu se promoveazã
de la sine, fãrã competenþã ºi chiar talent. Dar sã
sperãm cã ºi în acest domeniu esenþial, o generaþie
nouã, de tineri diplomaþi, va evada din somnolenþã
ºi absenteism comod, adeverind încã o datã cã
românii au talent ºi în diplomaþie, dupã exemplul
strãlucit al lui Titulescu ºi urmaºilor sãi, printre care
s-a numãrat ºi Lucian Blaga.

N.M.: Ce n-aþi fãcut ºi aþi dori sã mai puneþi pe
hârtie pentru posteritate?

I. B.: O, Doamne! Multe n-am fãcut dintre cele
pe care, oricât aº dori acum, nu mai am prea mult
timp sã le fac. Memorii... Documente... Dar mai ales
Poezie! Cu ea am început, cu ea aº vrea sã trec
Dincolo. Când? Dumnezeu ºtie!
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Publicat la Editura Institutul European în 2013,
volumul Cultura faliei ºi modernitatea româneascã.
O introducere ºi câteva lecturi, scris de Angelo
Mitchievici, porneºte de la distincþia de sorginte
blagianã dintre culturile majore, monumentale, ºi
cele minore, etnografice, în care discontinuitãþile
sunt mai pronunþate, iar faliile mai uºor vizibile. Din
perspectiva unei morfologii a culturii, suntem situaþi,
scrie Angelo Mitchievici în preambulul volumului,
„într-o zonã a diferenþierii care implicã, inevitabil, o
logicã a decalajului în cadrul familiei culturilor
europene.” Analizând apariþia faliilor ca fenomen
cultural ºi, mai departe, ca fenomen literar, autorul
observã existenþa unei geografii specifice ºi a unui
relief particular al acestora în cultura românã. În
consecinþã, volumul de faþã „nu-ºi propune sã
devinã o istorie literarã propriu-zisã a faliei, ci doar
sã identifice zone de rupturã pe un portativ generos,
conceput astfel încât sã releve relieful divers al
faliei.” Accentuând cultura faliei reflectatã de faptul
literar ºi, implicit, de istoria literaturii române, Angelo
Mitchievici alege episoade revelatoare pentru a-ºi
explicita teoria, propunându-ºi sã observe ºi zona
de fundal a istoriei culturii ºi civilizaþiei. În acelaºi
preambul, autorul explicã inclusiv opþiunea pentru
sintagma care dã titlul volumului, în defavoarea mai
cunoscutei sintagme „epocã de tranziþie”, prin faptul
cã interesul sãu se îndreaptã nu spre situarea
temporalã a faliei, ci spre „structura, nivelul seismic
ºi relieful pe care-l genereazã.” Drept spaþiu de
analizã, modernitatea constituie pentru Angelo
Mitchievici un catalizator care poate evidenþia
rupturile ºi salturile în relaþia lor dialecticã.

O primã expresie a teoriei faliilor o depisteazã
autorul chiar în teoria maiorescianã a formelor fãrã
fond care plaseazã cultura românã într-un defazaj
faþã de modelele cãlãuzitoare. Decalajele ºi
blocajele sunt însã inevitabile din cauza vitezei
proprie modernitãþii, dar ºi a atitudinii conformiste
a unor contemporani care preferã ceea ce este deja
legitimat cultural. Semnificativ este faptul cã una
dintre motivaþiile puternice ale studiilor de faþã nu
este demonstraþia, ilustrarea unor trãsãturi
identificabile ºi în alte culturi, ci convingerea cã o
marcã identitarã a culturii române este conferitã
chiar de relieful accidentat al geografiei ei literare.

Volumul cuprinde articole mai vechi, unele
publicate deja în presa culturalã, altele nepublicate
pânã acum. În mod sugestiv, începutul îl constituie
un studiu al dinamicii prin care modernitatea
depãºitã ia locul tradiþiei ºi ajunge sã joace un rol
similar în raport cu o nouã modernitate. Nu existã,

Elena  Butuºinã

deci, o tradiþie identificatã pentru totdeauna, ci
modernitãþi mai vechi al cãror caracter inovativ s-
a estompat. Fixarea unor momente de rupturã
esenþiale se dovedeºte a fi o sarcinã dificilã, mai
ales având în vedere faptul cã momentul este
sesizat tardiv, drept falie între „douã perioade
istorice, douã culturi, douã forme de civilizaþie, douã
lumi care-ºi dezvoltã propriul complex mitologic.”
Panoramarea diverselor abordãri ale tentativei de
sincronizare cu modelele europene îl conduce pe
Angelo Mitchievici la concluzia cã a fi modern în
cultura româneascã înseamnã „a prinde din urmã
deopotrivã cu a lãsa în urmã” – acestea fiind
premisele culturii faliei exemplificate în studiile
urmãtoare din volum.

Imaginarul faliei istorice, dublat de imaginarul
rupturii politice, apare în romanele de sfârºit de
secol XIX (aparþinând lui Radu Cosmin, Cezar
Petrescu, C.I.A. Nottara), pe fundalul confruntãrii
dintre liberali ºi conservatori, precum ºi al dizolvãrii
aristocraþiei, având, ulterior, Primul Rãzboi Mondial
drept spaþiu liminal. În mod evident, nu putea lipsi
avangarda din seria momentelor de rupturã trecute
sub lupã de cãtre Angelo Mitchievici. Între „barbarie
ºi utopie”, manifestele avangardei ºi ecourile lor în
cultura românã reveleazã contradicþiile progresului
în spaþiul autohton, dar ºi nuanþele curentului
experimental ºocant pentru acel moment.  Printre
acestea – ideea cã, în vreme ce decadentismul
este endogen, absorbind energia emanatã de
maºinã, futurismul este exogen, degajând energie,
miºcându-se ºi urmând ritmul miºcãrii printr-o
anume dinamicã a frazei. Distopia maºinistã în
avangarda româneascã reiese din analiza atentã
ºi originalã a câtorva reprezentãri ale corpului în
creaþia lui Victor Brauner, Tudor Arghezi ºi Urmuz.
Noul antropomorfism prin care individul se reflectã
în maºinã este relaþionat psihismului corpului
invadat de maºinã, iar automatizarea nu este
altceva decât personalizarea visatã la nivelul
obiectului. Astfel, lumea corporalã extensibilã a
obiectelor se pune în miºcare graþie capacitãþii lor
energetice.

Din aceeaºi lume a paradoxurilor ºi a
decalajelor se desprinde ºi figura dandy a lui Mateiu
Caragiale, în cazul cãruia analiza vocabularului din
corespondenþã ºi a laboratorului de creaþie
subiacent denotã „modalitãþile de configurare
fantasmalã, simbolic-compensatorie a propriei
identitãþi”. Faliile identificate, mai departe, în
imaginarul romanului matein contureazã însã, scrie
Angelo Mitchievici, complexele fondatoare ale
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culturii ºi civilizaþiei româneºti. Sub semnul
explorãrii zonelor interzise, al nostalgiei unei vârste
strãvechi ºi al inadecvãrii perpetue se aflã ºi
sexualitatea damnatã din literatura gay, abordatã
de autor într-un capitol care trece în revistã operele
cunoscute ori mai puþin cunoscute în care iubirea
interzisã este voalatã în scriiturã sau în apariþii
neobiºnuite de-a lungul unui secol de transformãri
ideologice. „Ereziile ideologice” moderne sunt
aduse în discuþie începând cu opera lui Mircea
Eliade, ale cãrui reflecþi i d in perspectiva
antropologiei culturale mãrturisesc „falimentul
antropocentrismului” ºi agonia generaþiei interbelice,
în vreme ce literatura sa este marcatã de o nostalgie
a despãrþirii iremediabile de o epocã obsedantã.

Abordarea comparatã a operei literare a lui Pavel
Chihaia, cu trimiteri la artele vizuale sau la literatura
contemporaneitãþii, dezvãluie sinteza dilemelor
existenþiale ale individului prins între dorinþa de
libertate ºi regimul totalitar care îi transformã
destinul într-o dramã. Contrastul ideologie-utopie,
elocvent pentru cultura faliei, reiese ºi din studiul
dedicat SF-ului românesc – uneori subversiv, alteori
instrumentat ideologic-propagandistic. Trecând în
revistã realizãrile notabile ale literaturii române în
aceastã zonã, Angelo Mitchievici individualizeazã
SF-ul românesc, contextualizându-l ºi trasând chiar
o evoluþie a acestuia, de la literatura publicatã în
almanahul specializat la realitãþile-simulacru din
societatea contemporanã.

despre  unanim preþuiþii critici de orientare modernã
Ion Pop, Marian Papahagi, Ioana Em. ºi Liviu
Petrescu, Valentin Taºcu, Mircea Muthu,Virgil
Stanciu, Ion Vartic, Mircea Popa, istoricul de artã
Viorica Guy Marica.Dupã 90, vor publica relativ
constant Corin Braga, ªtefan Borbely,Vasile
Fanache, Vasile Voia, Sanda Cordoº, Mihaela Ursa,
Doru Pop. Doina Modola, teatrolog, sau cronicarii
mai vechi de la Arte, Negoiþã Lãptoiu, Mircea Þoca
predau ºtafeta rubricilor unor colaboratori noi,
Eugenia ªarvari, etc.

De mare impact  literar vor fi asemnãturile unui
G. Cãlinescu, Tudor Vianu, Arghezi. Am gãsit
manuscrisul lui Cãlinescu, într-un sertar, dupã ce
manuscrisul l-a dactilografiat harnica noastrã
Veronica, pe când eram un june redactor, ºi m-au
fascinat rândurile ordonate, scrise cu cernealã.
Caligrafiile severe, sau cele suave, îngerii textuali,
eseurile sau poeziile acestor nume celebr îmi
provocau cu un sentiment de respect devotat. Nu
epuizez lista marilor scriitori, care au publicat la
mensualul transilvan, remarc doar politica
redacþionalã, unde intrã refuzul provincialismului,
al improvizaþiei, o anumitã temeinicie la conceperea
numerelor monografice, dar nu numai acolo.

Dintre foºtii cerchiºti intrã în redacþie, odatã
cu apariþia bilunarã arevistei, din luna mai, 1970,
Virgil Nistor, un baladist pe linia lui Ioanichie
Olteanu, cum va remarca Nicolae Balotã, apoi, un
poet aromân ca origine,Teohar Mihadaº, formidabil
povestitor ºi puºcãriaº politic, care refuzase,
demult, propunerea unui tânãr comunist, pe numele
lui Nicolae Ceauºescu, de a scrie pentru
propaganda cominternistã. Autorul volumului de
versuri  Ortodoxii pãgâne,1941, titlu ciudat,
refuzase, pe când era referent la Departamentul
naþionalitãþilor, 1944-45, susþinerea unei cauze în
care nu credea...Credea în schimb, împreunã cu
un alt poet, Constantin Tonegaru, cã partizanii
anticomuniºti din Munþii Rodnei trebuie ajutaþi cu
medicamente, (penicilina era rarã, atunci)...Sunt
interceptaþi la Bistriþa, arestaþi, condamnaþi.

Însemnãri-le despre Dacia ale lui Hadrian

Daicoviciu, sau Istoria unui portret de cardiologul
Ion Zãgreanu sunt secþiuni reprezentând, alãturi de
studiile de sociologie, filosofie (Nicolae Mãrgineanu,
Ion Aluaº, Achim Mihu, Teodor Cãtineanu, Ion
Maxim Danciu, Aurel Codoban, etc.) partea de
cercetare care întregeºte abundenþa autorilor de
ficþiune din toatã þara ºi de toate formulele posibile,
prezenþi în paginile Stelei.

(urmare din pag.4)

Renaºterea
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Tematic vorbind, poezia lui Mihail Gãlãþanu
din volumul Despre cum iubesc în timp ce mor
(Charmides, Bistriþa, 2013) nu dezvoltã doar cele
douã dimensiuni sugerate de titlu: eros ºi
thanatos, ci, în subsidiar, dezvoltã ºi o dimensiune
terþã, dimensiune care este însãºi poezia. Poetul
traseazã un triunghi echilateral între aceste trei
nuclee, pierzându-se ºi regãsindu-se la nesfârºit,
voindu-se „un mistic” ce poartã „spray-ul subþioarã
ºi scrie graffitti” (7) pe post de versuri. În acestea,
poetul fie închinã femeia cosmosului, fie face din
cosmosul întreg femeie, de cele mai multe ori,
poetul rãmânând sã fie închinat poetului.

Ducând ideea mai departe, aº spune cã
fiecare dintre aceste nuclee (moarte – iubire –
poezie, ordinea lor fiind neimportantã!) le conþine
pe celelalte. Aºadar, dacã ne focalizãm pe nucleul
thanatos, vom spune cã acesta conþine ºi erosul,
ºi poezia, în vreme ce, schimbând perspectiva ºi
aducând în prim-plan erosul, vom spune cã acesta
conþine tanathos ºi poezie. Cât despre poezie,
aceasta este deodatã eros ºi tanathos: „te naºti
ºi mori în acelaºi timp” (22).

În acest triunghi, locuit în permanenþã de o
singurã entitate, poetul este primul ºi ultimul care
se scufundã. Din când în când, dupã pofta inimii,
mai iese în luciul apei, trage o gurã zdravãnã de
aer, reîntorcându-se apoi în abisurile creaþiei, acolo
unde viaþa se poate înmormânta peste viaþã, acolo

unde se poate muri ºi, fie-mi permis, rãs-muri,
acolo unde poetul se poate înmormânta: „precum
melcul, sãtul de casa sa, (...) în propriile-i bale...”
(32).

De-a lungul volumului, femeia (erosul) este
pat („femeia mea mi-i pat” (13)), poezia este tot
un pat („masã de disecþie” (26)), moartea este un
pat per se („toate se terminau pe patul de moarte”
(15)). Indiferent din ce parte apuci volumul lui
Mihail Gãlãþanu, indiferent prin ce pâlnie îi
analizezi versurile, femeia, poezia ºi moartea se
contrag într-un „pat”: viaþa-zero. Acesta este
marea mizã a acestui volum, mizã pe care poetul
o dezvãluie în poemul Viaþa-zero: „te naºti ºi mori
în acelaºi timp. Viaþã-zero. Asta e obsesia mea.
Viaþã-zero” (22).

„E prea multã disperare în existenþa mea,
prea multã panicã de a fi” (6), spune poetul
încercat de spaimã, alteori resemnat, înaintea
conºtiinþei morþii. Poemele lui Gãlãþanu nu vorbesc
despre moarte pur ºi simplu, ci despre o asumare
a morþii, a faptului cã în fiecare moment al
desfãºurãrii noastre murim câte puþin, strângându-
ne în noi înºine ºi stingându-ne, ca apusul pe care
poetul nu se ostoieºte sã-l priveascã: „stau ºi
privesc, încã un pic, la asfinþit” (19).

Acest amurg, contras în sine la final, este de
aceeaºi naturã precum amurgul comtemplat în
fiecare femeie iubitã: „se face searã din toate
femeile pe care le-am iubit” (19). Tot în acest
amurg, erotic ºi thanatic deopotrivã, îºi plaseazã
Gãlãþanu ºi poezia; poezie meditativã, staticã
tocmai datoritã stazei meditative, pe care autorul
o vrea cu precãdere. De altfel, într-unul dintre
poeme, Mihail Gãlãþanu, referindu-se la cartea de
poezie, numeºte poezia „chilie în care intri sã te
rogi (...)/ (lasã-þi papucii afarã.)” (7), poezia în sine
fiind o rugãciune, o meditaþie ºi o aºteptare
conºtientã ºi asumatã a morþii: „aºa cum respir
voi muri” (6), „moartea spânzurã la gâtul meu/ ca
o medalie de halterofil” (10).

În tot acest proces de „presupusã” des-
prindere de la viaþã, poetul se vrea un tovarãº, un
bun sfãtuitor al cititorului care ar trebui sã priceapã,
într-un final, cã nu se moare pur ºi simplu, nu se
moare deodatã, ci cã se moare în fiecare minut ºi
cã procesul acela „pute aºa cum pute viaþa spre
moarte” (27).

Acestor trei dimensiuni poetul îºi închinã
versurile, ca trubadurii, în vreme ce el stã în
mijlocul lor ºi se face când moarte, când iubire,
când poezie, uneori toate deodatã. Când
înceteazã sã mai fie un dumnezeu al propriului
sãu triunghi, un dumnezeu care sieºi îºi trimite
sâni: „Doamne, tu trimiþi spre mine sâni, arunci în
mine cu sâni “ (44), poetul întinde pe masã, în faþa
cititorului, un plan b de salvare, care sunã astfel:
„ºi dacã mã întrebaþi care-i planul de rezervã,/ am
sã vã rãspund: murim. ãsta-i planul de rezervã,
murim” (98).

Cãlina  Bora
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Plãnuia sã vinã la Cluj în octombrie. „Pentru
ultima datã”, spunea în mesajul trimis pe e-mail.
De-a lungul anilor, a rãspuns întotdeauna generos
ºi prompt invitaþiilor mele de a scrie pentru
volumele editate de Filialã. Clujeanul Nicolae
Balotã era dornic sã reînnoiascã periodic
legãturile cu oraºul natal, oricât de multe
amãrãciuni adunase („Omul este o f iinþã
ameninþatã; vrãjmaºii sãi sunt, deopotrivã, în afara
ºi în lãuntrul nostru. Gesturile care corup
integritatea moralã, esteticã, socialã a fiinþei sunt
eºecuri ale umanului în om” –  scrie în Omul ºi
dublul sãu). E prezent în Clujul din cuvinte, în
Clujul din poveºti, în Promenada scriitorilor, în
Viaþa literarã la Cluj, dar ºi în Meridianele editate
de Societatea Culturalã Lucian Blaga. L-am
ascultat, în urmã cu niºte ani, vorbind cu
echilibratã pasiune despre Cercul literar de la
Sibiu. Echilibrul ºi pasiunea, dar mai ales
temeinicia caracterizeazã toate cãrþile sale, toate
gesturile sale. Nicolae Manolescu are dreptate:
„N.B. posedã ceva din arta meºteºugarului care
construieºte planificat ºi temeinic, o desfãºurare
masivã de energie intelectualã în cea mai simplã
demonstraþie care preschimbã critica într-o foarte
serioasã ºi metodicã disciplinã, uzând în orice
clipã de toate categoriile filosofiei sau ale istoriei
culturii.” E temeinicie în toate sensurile ei: lucru
bine fãcut, sã dureze, lucrare pornitã cu un temei
grav, consistent, dar ºi în stare sã întemeieze la
rândul ei.

Aleg pentru aceste pagini in memoriam
frânturi din lecturile mele – crochiuri pentru
portretul unui om temeinic. Mai întâi, Eminescu,
poet al iniþierii în poezie. O carte de o densitate
aproape dureroasã, cu o stranie construcþie
simfonicã în care revenirile sunt iluzorii cãci
nivelurile interpretãrii sunt tot mai înalte, într-o
spiralã conducând spre zone rarefiate ale
revelaþiilor uimite de propria lor viziune. N.B.
extrage din ambiguitatea (fatalã) a rostirilor poetice
argumentele unui adevãr mereu dublu, infinit
interpretabil. Nu întâmplãtor una dintre primele
afirmaþii ale criticului mizeazã mai degrabã pe jocul
subtil de cuvinte decât pe logica lor unicã ºi de
necontrazis: „Ca într-un rit iniþiatic, Poetul se
cuminecã cu Poezia, pentru ca sã ne-o comunice”.
ªi, iarãºi, nu întâmplãtor exordiul recurge la
perechi antinomice (binecuvântat/damnat; viaþã/
moarte) ori la oximoroane („morozã delectare”)
pentru a declanºa comentariul despre „lumea
dublã” a iniþiatului. Pe aceastã muchie de cuþit,
extrem de fertilã în ordinea „cugetãrii”, înainteazã
eseul despre Poezia aparþinând, în viziune
eminescianã, unui univers consacrat. Neho-
tãrârea articolului (un univers, nu universul) e ea

Irina  Petraº
însãºi deschizãtoare. Poezia e consacratã într-
un sens ramificat, multiplu. Etimologic, sacrul
referã ºi la ceea ce este „fãgãduit zeilor”. Poezia
nu se înscrie neapãrat acestui spaþiu, ci îl
deturneazã, îºi ia asuprã-ºi o sarcinã aparþinând
tradiþional altcuiva. Tot aºa, lumea consacratã nu
e „spaþiul în care e prezent sacrul”, ci acela în
care sacrul e invocat, fantasmat, provocat; lumea
profanã, dimpotrivã, e aceea în care sacrul e
ignorat ca o valenþã inuzitatã. Sunt douã lumi
reunibile prin fantasmã. Ritul iniþiatic nu se

îndeplineºte înspre zei, ci alãturi de ei, într-o
îndrãzneaþã vecinãtate favorizatã de
consubstanþialitatea poeziei ºi sacrului – sunt
ambele locuitoare ale „lumii închipuirii”. Absenþa
zeilor nu e obstacularã, dimpotrivã, tocmai pentru
cã sunt absenþe lasã loc mai larg celebrãrii (în
sens rilkean). Eminescu încearcã re-situarea
mentalã, fantasmaticã în lumea începuturilor, o
lume dinaintea numirii mai degrabã decât dinaintea
facerii, poezia fiind ºi altã numire a lumii, într-o
variantã paralelã cu cea tradiþionalã. Agonia zeilor
ºi a ideilor într-un acelaºi vers descrisã – „E apus
de zeitate ºi-asfinþire de idei” – nu e neapãrat
disperare, ci poate fi cititã ca ºi constatare a unei
goliri de sens a formei de pânã atunci ºi, deci, a
nevoii de a nãscoci o formã nouã. În spaþiul
consacrat al închipuirii, Poezia nu e „un sacru de
substituþie” în „vidul sacrului abolit”, ci un alt fel
de sacru, ivit pe acelaºi plan al fantasmei
necesare, însã cu o valenþã în plus, tragicã, aceea
a conºtiinþei forþei ºi slãbiciunii sale, mizând pe
puterea incantatorie, dar ºtiindu-se ameninþatã de
forma sa ultimã, Tãcerea.

Caietul albastru intrã în dialog cu timpul mort
1954-1955 într-un remember din ’91-’98. E un
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roman catoptric, în care ficþiunea dã tonul ºi trage
sforile. Oglinzile sunt ameþitoare. Prologul însuºi
e aproape o „vrajã”. Te prinde, te învãluie ºi te
aruncã pregãtit – în fapt, mai nãuc decât înainte
de a-l citi – într-o viaþã de om care s-a transcris
cu voluptate. Talentul de povestitor (fotografia de
pe coperta primului volum îl aratã aºezat cumva
provizoriu, strãbãtut de neastâmpãrul taifasului
subþire despre sine ºi despre cãrþi, despre ceilalþi
ºi iar despre sine, în care se va avânta în clipa
imediat urmãtoare), spiritul de observaþie al unui
grafician alert, ºtiinþa atmosferei ºi a detaliului
semnificativ sunt atât de copleºitoare, încât
confesiunea îºi pierde asperitãþile notaþiei fugare,
fruste ºi e mereu ºi iarãºi literaturã. În sensul cel
mai pur al cuvântului – acela al contrafacerii
realului pânã la a deveni exemplar, adicã salvat
datãrii în ciuda referinþelor databile, amãnunþit
pânã la lapidaritate. Aceastã voinþã de izolare
pentru a avea cea mai bunã perspectivã e
mãrturisitã repetat: „De ani de când îmi feresc
auzul ºi privirile de orice contact cu vorbãria din
jur, mi-am creat un fel de clopot fumuriu de sticlã
în care zgomotele ºi semnele lumii acesteia
pãtrund mult estompate…”; „Le înnod [cravatele]
la gât dimineaþã de dimineaþã, cu un mic sentiment
amar al deºertãciunii, dar ºi cu un fel de voinþã
sfidãtoare de a fi altfel, de a nu semãna întru nimic
cu cei ce vor sã semene cu toþi ceilalþi, sã fie
identici”; „Cred cu adevãrat cã totul poate fi ºi
trebuie sã fie scris, cã pot scrie orice. Pot
transforma orice piatrã inertã în cuvânt viu…” E
aici un veritabil manifest autopoietic. Tocmai de
aceea n-aº fi numit „timp mort”, în nici unul dintre
sensuri, perechea de ani tineri. Nu numai fiindcã
sunt încredinþatã cã trecutul nu moare decât o
datã cu tine – e un conþinut care se împrãºtie când
vasul („socoteala”, ar zice Eminescu) se sparge.
Dar ºi fiindcã tânãrul de atunci nu „moare” sub
anii staliniºti, ci-ºi trãieºte propriul orgoliu de a fi
altfel ºi mai bun. E un lucru pe care l-am remarcat
repetat la cavalerii Cercului de la Sibiu, atât de
apropiaþi lui N.B. (deºi va juca modestia –
superbia? – celui „nu chiar” cerchist). Suferinþele,
detenþia, loviturile încasate de-a lungul anilor nu
se vãd, ei par, aº zice, „neºtirbiþi”. Orgoliul imens
ºi lucrat arhitectonic al apartenenþei la o altã lume
(caietul începe evocând Curtea-Veche mateinã),
una construitã dupã reguli proprii, azvârlea în
derizoriu lumea cealaltã, a istoriei curente. O lume
care nu merita multe cuvinte. Câte o asprã fiºã
de observaþie ºi atât. Ba, adesea, putea fi
încorporatã „scenariului sublim”, i-aº zice.
Urmãritorul, activistul, oportunistul mãrunt, cel fãrã
de frunte, þintuiþi ca-ntr-un insectar oribil, lãsau
iluzia cã nu pot face rãu, cã puterile le sunt limitate
ºi minore. Cu o pripire încântãtoare – fiindcã spune
multe despre nesãbuinþa gândului activ –, N.B. se
contrazice ici-colo memorabil. „Nu am o bunã
memorie a resentimentelor ºi mi-e silã de
ranchiunile stãtute”, spune într-un loc, dupã ce
cititorul tocmai s-a delectat cu sãgeþile acide ºi

dezinvolte ale unei memorii de elefant. Vorbeºte
despre „incredulitatea mea funciarã în tot ce mi
se povesteºte”, dar colporteazã cu eleganþã ºi
delectare „fanariotã” ºtiri de tot soiul. Calma
civilitate a omului de bunã învoire, excepþionalã,
nu exclude bârfa subþire. Chiar dimpotrivã.
Situarea obstinatã în perimetrul unui „clan spiritual”
lasã pe dinafarã o populaþie pestriþã numai bunã
de persiflat. Exagerãrile, contrazicerile, verdictul
pripit ca ºi portretele memorabile („Cu pletele lungi
soioase, numai piele ºi os, ca o pisicã famelicã,
descindea parcã dintr-o povestire de Hoffman, dar
repovestitã de Wilde…”) sunt tot atâtea dovezi cã
Nicolae Balotã ºtie preface piatra în cuvânt viu ºi
incitant. Cã transcrierea de sine e exemplarã nu
în sensul modelului de urmat fãrã crâcnire, ci în
acela, mult mai rodnic, al urmãrii cârtitoare.

Literatura germanã de la Sturm-und-Drang la
zilele noastre. La prima vedere, ai zice cã
profesorul îºi râde discret, în sinea lui, de
uºurateca societate contemporanã, risipitã în
fleacuri sclipitoare ºi ieftine, ºi atacã sobru,
academic, subiecte docte, scorþoase ºi, desigur,
desuete. Numai cã lucrurile nu stau în totul aºa:
rãmâne valabilã bãnuiala cu râsul în barbã („am
râs atunci încet, gâlgâia râsul în mine...”), cãci
societatea contemporanã e uºuratecã, însã cea
cu scorþoºenia, nicidecum – cartea are un
puternic, încântat de sine ºi anume molipsitor ton
de poveste. Ea respectã reperul cronologic în
manierã romanescã, nu istoricã – adicã
succesiunea nu face deloc imposibile incursiunile
înainte ºi înapoi ori pieziº, ba le chiar presupune.
Autorii, de la Herder ºi Hölderlin la Goethe,
Schiller, Brentano, de la Jacob Burckhardt la
Thomas Mann, Rilke ºi Kafka, de la Dürrenmatt
la Erwin Wickert ºi Canetti, sunt personaje „reale”
povestite într-un jurnal care-i cunoaºte ºi îi include
biografiei proprii. N.B. strãbate locuri ºi deprinde
locuiri, sacru ºi profan se îngemãneazã, îºi
împrumutã ºi încurcã semnalmentele. În
Goetheanum, de pildã, „ºedeam în umbrã pe
banca din curtea casei pãrinteºti, a casei în care
se nãscuse Poetul, ºi-mi aminteam [s.m.] acea
orã târzie a vieþii sale când, cu inima rãvãºitã, se
întorcea de la Marienbad, dupã ce, vajnic
septuagenar, impenitent în cele ale iubirii, peþise
o mult prea tânãrã fatã.” Aceste „amintiri” despre
marii scri itori „vizitaþ i” în carte sunt toate
excepþionale. Interpretarea e explicitare a unui fel
de a fi în lume, o propunere de lume (Paul
Ricoeur), a unei lumi în care se poate locui ºi pe
fereastra cãreia se vede creaþia omeneascã din
toate timpurile, creaþie cu care cel care scrie se
aflã în comunicare: „Brueghel a pictat toatã
noaptea ºi dimineaþa, când ne-am trezit, tabloul
era gata...” Fiecare paginã a cãrþii invitã la rãtãciri
rodnice pe urmele profesorului-povestitor. E o
carte de luat subsuoarã ºi de pornit cu ea în
cãutarea unui loc umbros ºi calm potrivit unor
lungi, înþelept-nesãbuite taclale. Prin cãrþile sale
Nicolae Balotã rãmâne prelung printre noi.
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Exilul literar se împlineºte în momentul
integrãrii lui totale în literatura þãrii de origine, altfel
ceea ce se întîmplã în limba românã pe alte
meridiane rãmîne un efort merituos fãcut în condiþii
specifice, dar fãrã o finalitate bine precizatã.
Aceastã recunoaºtere finalã vine în prelungirea
dorinþei scriitoriceºti de integrare deopotrivã în
literatura þãrii de adopþie, pe care o apreciazã ca o
formã de realizare a integrãrii noastre europene.

Scriitorul George Astaloº este titularul unor
eforturi exemplare în ambele direcþii; calitatea literarã
ºi demonstraþia subsecventã a acestei duble
integrãri este principalul argument al prestaþiei sale.
Scriitorul poate fi pe deplin identificat în ansamblul
coerent ºi armonios al scrierilor sale. Toate
compartimentele acestuia îl exprimã ºi-i dau
autoritate. Fiind aplicat cu o sensibil egalã vocaþie
în aproape toate formele literaturii, el reiese
concludent numai din suma acestora: orice
omisiune îi altereazã integralitatea ºi-i ºtirbeºte
elocvenþa personalitãþii care se exprimã cu o
aceeaºi vioiciune pe mai multe voci, ca un cor într-
o singurã persoanã, el fiindu-ºi propriul dirijor.
Funcþioneazã independent, ca un agregat literar
condus de  voinþã proprie ºi acþionat de o secretã
combustie.

În cazul sãu, a-i analiza opera înseamnã a
povesti o viaþã de om, fiindcã devenirea operei
creºte din avatarurile vieþii, pe care, în felul ei, o
exprimã. Totul se înscrie pe o traiectorie romanescã
simbolicã, autorul dubleazã cu tact ºi fineþe
complicitãþile ºi duplicitãþile eroului sãu perpetuu –
care este el însuºi. Un amplu roman polifonic
contopeºte scrisul ºi viaþa, în derularea lor, în fluxul
ºi reculul lor, în evoluþia ºi nodurile lor, în
entuziasmul întrebãrilor lor. Desigur cã îmbinarea
lor egalã pe întregul parcurs nu poate fi susþinutã,
decît poate doar dintr-o rigoare deplasatã ºi
nefireascã. Analiza compartimentatã a operei
cîºtigã întîietate în capitolele expres consacrate
literaturii sale, sub forma criticii aplicate la text. Se
menþine însã, peste tot, o amprentã simpateticã
generalã, venitã din permeabilitatea scriitorului la
felurimea vie a înfãþiºãrilor obiectului sãu devenit
subiect monografiat.

În literatura lui George Astaloº, viaþa dezvoltã
opera sub semnul fabulosului devenit stimul de
creaþie. Ele merg împreunã fãrã a se confunda, fãrã
a-ºi toci contururile individualizante ºi fãrã a se
substitui reciproc. Ambele par a urma un destin
irepetabil. Cei familiarizaþi cu destinul sãu literar ºtiu
cã poezia ºi teatrul, în special, i-au modelat
emoþionalitatea la nivelul zicerii, tot astfel cum viaþa
capricios-hazardatã l-a fãcut sã se supunã poeziei
ºi teatrului în termenii trãirii lor. De aceea, orice
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încercare criticã asupra operei sale va pune accent
pe viaþa devenitã literaturã, pentru ca partea ei
secundã sã priveascã prioritar literatura rezultatã.
Din ambele se desprinde mãsura inerentã a trãirii
care þine de un temperament vulcanic ºi prodigios.
În toate vom gãsi un st il  inconfundabil,
recognoscibil chiar în actele cele mai simple, un
stil emoþional desfãºurat scenic, fiindcã în viaþã ºi
în artã scriitorul oficiazã de la autoritatea unei
scene. Cu o întrebare retoricã, cel interesat vede
depãrtarea prin apropiere: “Dar oare nu locul comun
instruieºte despre esenþial?” (Vocaþia poeziei în era
tehnologicã).

Vehicolul acestei amalgamãri creatoare este
acel semnal-fenomen care e cuvîntul ºi pe care-l

trãieºte în dublu sens: ca mijloc de semnalizare
care-i pune în valoare temperamentul trãirii, dar ºi
temperamentul scrierii.

Dimensiunea stãrii de creaþie astaloºiene este
disponibilitatea ºi plãcerea de a povesti, de a
imagina scenarii, de a sfãtui oamenii prin întîmplãri.
Povestirea este un principiu extins ºi la teatru, ca
o sursã anteicã a întregului sãu travaliu literar.
Enclavele narative aduc accente tranzitive ºi
cordiale, ele funcþioneazã ca indicatoare ale
însufleþirii vocaþiei de a pãtrunde ºi a dezvãlui
sensurile. Chiar cînd intenþia scrisului este
lãmurirea unor concepte într-o terminologie aridã,
întîmplarea introdusã vine ca o ploaie de varã pe
caniculã. Afectul se perpetueazã în scris prin
povestire, dînd relieful de mãreþie imbatabilã a
întregului, în care povestirea nu e sentimentalã ºi
afectul nu e prozaic. Ele îºi rãspund ºi îºi
corespund pe deasupra, cu solemnitate.
Frisonarea emotivã sau anecdotica larvarã sunt la
fel de stranie celui care vede cerul prin oameni.

Cu toate cã firea artisticã este ireductibilã,
luciditatea depãºeºte în cazul de faþã suspiciunea
obiºnuitã de modestie, autorul avînd “o conºtiinþã
de lider, un temperament de combatant ºi un destin
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de învingãtor” (Introducere la vol. Parcurs). În opera
sa se poate identifica un inventar liric al maladiilor
care afecteazã organismul social. Disfuncþiile sunt
repartizate pe fiºe relaþionate ori exclamative, nu
sunt bagatelizate ca inevitabile, ci acuzate ca fiind
provocate din inconºtienþã sau cu bunã ºtiinþã.
Specialistul liric în maladii psihice, individuale sau
colective, nu tranzacþioneazã diagnosticul, ci-l
trateazã cu severitate autorizatã. Ridicolul imens
nu poate fi eradicat cu peiorative homeopatice, cu
minimalizãri expeditive, cu frivolizãri complicitare.

George Astaloº este un ferment al actualitãþii
în toate genurile literare în care s-a manifestat. “Aºa
cum existã o poeticã a romanului, o poeticã a
poeziei, George Astaloº îºi clãdeºte, într-un
paradox floral de meticulozitate, imginaþie ºi umor,
o poeticã proprie a teatrologiei lui”, remarca
comentatoarea teatrului modern ºi postmodern,
Dana Puiu. Scriitorul este un neobosit cãutãtor al
formelor de înnoire, de redimensionare a genurilor
literare pe care le-a abordat, demonstrînd cã utopia
poate coborî în concret ºi închizînd un larg arc de
civilizaþie între incredibila înflorire a poeziei ºi
teatrului în vechile cetãþi elene ºi viitorul acestor arte.

Prin capacitatea inventivã ºi improvizatoricã,
prin directitatea adresãrii ºi lipsa de emfazã
manieristã, prin mobilitatea sa spiritualã ºi
extravertire, prin retorica bine strunitã ºi calitatea
mnemotehnicã a zicerilor sale, prin trãirea directã
a operei ºi tranzitivitatea textelor, prin disponibilitate
afectivã ºi umor ironic, prin investigarea limbajelor
de frontierã ºi prin bravarea lipsei de prejudecãþi,
George Astaloº reediteazã, la cerinþele epocii
noastre, menirea de menestrel ºi empatia
goliardicã, nu la curþi cu prinþese lacrimogene, ci la
curþi cu probleme acute. Nici cîntecul sãu de iubire
nu poate fi separat de o anume gravitate
existenþialã, nici imaginea iubitei nu pluteºte într-o
abstracþiune a insolubilelor complicaþii interioare.
Deºi intens problematizat, cîntecul sãu nu este
deprimant. Ecourile evanescente ale unei lirici de
cabinet nu se aud în vibraþia senzorialã a unei opere
care recunoaºte viaþa. Mereu în paradox, poetul
extrage din amãrãciune euforia, din rãvãºeli
interioare exultarea, rãmînînd de fapt în genuitatea
propriei emoþii.

În miºcarea literaturii noastre actuale, el s-a
înscris ca promotorul incontestabil al poeziei
protestatare de dupã 1948, ceea ce îi autorizeazã
distincþia pe care o face între a fi protestatar ºi a
viza asanarea moralã a societãþii, ºi a fi contestatar
ºi a viza substituirea la putere (au protestat, fiecare
în felul lui, dar cu mijloace specifice, ºi Soljeniþîn,
ºi Havel, ºi Walesa, ºi Goma). În context, se afirmã
maxima astaloºianã, care produce adevãrul cu
mijloace economicoase, precum în exemplul
comunismului: comunismul este drumul cel mai
scurt dintre sclavagism ºi pauperizare.

Ceea ce l-a impus conºtiinþei literare a lumii
este anvergura cu care ºi-a însoþit egalele lui
disponibilitãþi în formule diferite ale scrisului.

Opera lui este o bio-bibliografie desfãºuratã:
fiecare capitol traseazã de la sine normele de
principiu ºi felul aplicãrii lor, cele specializate în
acest sens reiau “povestea” vieþii în funcþie de
accentele puse de scriitor (în special prin interviuri).
La operã, se impune o anumitã detaºare de viaþa
trãitã, fiind prioritare accentele puse de scriitor în
lucrãrile sale teoretice sau artistice. Multiplele sale
interviuri aduc un plus de luminã, necesar, acolo
unde a simþit cã este nevoie de un spor de
precizare. În mod esenþial, completînd cele scrise
prin reinvestirea scriitorului în sfera tematicã
adecvatã, aceste interviuri vin ca pãrþi integrante
ale întregii sale opere ºi trebuie luate ca atare, nu
doar ca o formã ornamentalã la sfîrºit de tratare
metodicã.

În modul sãu special de a fi caustic ºi incisiv,
Georges Astalos, întrebat dacã ºi-a premediat
exilul, dã un rãspuns care dezvãluie întrega sa
stare sufleteascã pealabilã: “eu în 1971, cînd am
plecat la Paris, ºtiam din 1945 cã nu mã mai întorc!”
(v. monografia mea Astaloº – valoarea stilisticã a
întregului, apãrutã la Editura Capitol din Bucureºti,
în 2006). Trãind ultima parte a vieþii la Paris, George
Astaloº îi dã dreptate lui Laurenþiu Ulici, care la
capitolul “cuvinte pierdute” spune cã la români atîrnã
grav cuvîntul onoare.

Noi, la rîndul nostru, îi spunem acum, folosind
cea de a doua limbã a scriitorului care  ne-a pãrãsit
de curînd: “il n’y a pas d’âge pour les braves”.
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Dragã Petricã, în dimineaþa asta când abia de-
a rãsãrit soarele cu o discreþie de care nu-l
credeam în stare, m-am apucat sã-þi scriu... o
scrisoare! Un obicei de-a dreptul prãfuit, acum se
practicã sms-uri, facebook-ul, email-uri, chestii din
acestea telegrafice unde vorbele nu mai sunt
întregi. Þie nu-þi plac, nu ai nici adresã email, nici
paginã pe facebook iar sms-urile au cuvintele mici
ºi atât de înghesuite încât îþi aburesc, întotdeauna,
dioptriile ochelarilor când te strãduieºti sã le citeºti,
ceea ce nu-mi doresc. Dar intuiþia ta funcþioneazã,
ca întotdeauna, brici. Nu mã ascund dupã degete
ºi trebuie sã-þi mãrturisesc direct, motivul. Sã nu
mã întrebi (zâmbind în felul tãu, subtil ironic,
aproape ºtrengãresc), ce þi-a venit, prietene? Sper
cã nu te-a apucat sentimentalismul!? Nici vorbã,
prietene, chiar dacã ºi tu eºti, în fond, un
sentimental, unul ingenios camuflat, e adevãrat, dar
pe mine nu mã pãcãleºti. Oricum, asta rãmâne între
noi... Deci, motivul e cât se poate de simplu.

Ieri am fãcut o lungã plimbare prin Cluj, oraºul
ãsta plin de contraste pe care tu îl iubeºti atât de mult.
ªi eu, nu la aceeaºi tensiune, asta din cauza fariseilor
de care ne ciocnim zilnic în cele mai diverse locuri, la
diverse manifestãri, culturale ori ba. (Cum se zice,
frumos oraº, pãcat cã-i locuit...) Pe tine, aceºti indivizi
te amuzã, stai cu ei la masã ºi le asculþi balivernele,
iar zâmbetul îþi este ascuns de fumul þigãrii. Le dai
impresia cã te laºi convins de carnavalesca lor
logoree, în timp ce luminiþe ghiduºe îþi zburdã prin
spatele lentilelor.

Sã revin la plimbarea mea prin oraº, una
aproximativ „bloomianã”, fãrã trãsurã, cã mi s-au
furat ºi caii ºi trãsura într-alte vremuri, pe când nu
bântuiau atâtea maºini ºi nici atâþia pietoni nãuci.
Când puteam dialoga, normal, pe trotuare, fãrã ca
zgomote stridente sã ne înghitã cuvintele.

Acum locuiesc pe strada Einstein, într-o
garsonierã mai micã decât prima avutã în Cluj. Pe
aceea ai cunoscut-o foarte bine. Într-un fel, am închis
cercul. Când þi-am povestit, pe scurt ºi fãrã nicio
plãcere, despre singurãtatea în care plonjasem, forþat
de împrejurãri jenante (eufemistic vorbind), m-ai
strâns de cot, gest pe care-l faci doar cu cei apropiaþi,
ºi mi-ai ºoptit, îngustându-þi ochii, lasã naibii ce-a fost,
retro nu mai poþi repara nimic, iar lamentãrile îþi produc
doar palpitaþii ºi-þi mãresc tensiunea, ai grijã de
sãnãtate, mai ales cã peste drum de tine acum ai...
Facultatea de filologie! M-ai fãcut sã râd, un adevãrat
remediu.

ªi, chiar de la Filo mi-am început plimbarea.
Stoluri mici, vesele, de studente ieºeau ori intrau pe
poarta din fier forjat. Treceau pe lângã mine,
sporovãind sonor. Oare mai scrie careva dintre ele
poezie? Tu eºti capabil sã descoperi poeta ori poetul

ºi numai dupã cum pãºesc, cum se miºcã ori cum îºi
piaptãnã pãrul. Ai aceastã deosebitã abilitate, aceastã
deosebitã capacitate de a dibui poezia, de aia te
curteazã poeþii ºi poetesele. Toþi aºteaptã sã scrii,
batãr douã-trei cuvinte despre creaþia lor. Te asalteazã,
de-a dreptul! ªi veleitarii, desigur. Ca sã scapi de ei,
le înºiri câteva rânduri atât de dibaci, încât le dai
impresia cã i-ai lãudat. Chestiile astea mi-au trecut
prin minte, când am trecut pe lângã poarta înaltã, din
lemn scorojit, pe unde se intra în curtea redacþiei
Steaua. Paºii poeþilor de pe strada Horea, ce zici, e
un titlu acceptabil pentru o paginã de amintiri?
Zâmbeºti, hei? Strada asta are parfumul ei, miroase
a tinereþe ºi a nebunii, a visuri ºi speranþe... Gata, cã
nu-þi plac patetismele.

Am coborât apoi, ai ghicit unde, la crâºma lui
Mongolu. Ce de replici ºi cântãri mai bântuie ºi acuma
prin încãperile acestei pivniþe poetice! Nu ºtii cânta,
dar îi ascultai, cu încântare, pe cei capabili. ªi îi puneai
la punct pe ãia de rãcneau haotic ºi afon. Disonanþele
de orice fel ne zgâriau timpanele ºi ne stricau, la

amândoi, buna dispoziþie. Dar tu erai un tip, încã de
pe atunci, care îþi impuneai punctul de vedere, nu prin
forþã muºchiularã, cã slab ai fost de când te ºtiu, o
siluetã de hidalgo de Ceriºor, ci prin forþa cuvintelor.
Asta spre ciuda unora care se autoproclamau lideri
ºi nu-i lua nimeni în seamã.

Când am pãºit pe podul de peste Someº, am
revãzut pardesiul lui Adrian planând spre apa râului,
ca o aripã neagrã, iar pe tine aplaudând gestul,
concluzionând, eºti un adevãrat poet, aruncã zgura
de pe tine, mizeriile vieþii... ªtiam sã râdem, în
momentele acelea, fãrã pic de rãutate. Sãnãtos.

Paºii m-au purtat spre parcul cel mare, þinta
precisã fiind Chiosul. Simþeam cã se petrece ceva
cu mine, în timp ce alunecam pe lângã vitrinele de pe
Bariþiu. Eram tot mai sprinten, tot mai uºor, mai elastic.
M-am zãrit în oglinda sticlelor ºi am descoperit, uimit,
cã întineream! Ca într-un film! Pe bune. ªtiu cã mã

Radu Þuculescu

Radu cu Petre
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crezi, eºti un tip care nu se grãbeºte sã persifleze,
sã miºtocãreascã ceea ce nu se poate imediat
explica. Eºti mereu curios, ai acea curiozitate vie ºi
constructivã, dorinþa de-a vedea ºi dincolo de
realitatea noastrã cea de toate zilele. Faptul cã ne
plac ºi poveºtile ºi misterul, ne-a apropiat ºi mai mult,
ori te pomeneºti cã nu recunoºti?

Am ajuns pe insulã. Înconjurat de apã, bãrci ºi
raþe. Aici ne fãcea Tavi, prietenul nostru, poze, chiar
dacã þie nu-þi prea place sã fii fotografiat. Nu mai am
niciuna, s-au pierdut datoritã deselor mele mutãri ºi
despãrþiri. Poate le mai ai tu ori Tavi, cel pe care l-am
botezat Piciorviclean ºi care ne nãucea momindu-ne
cu scenariile de filme ale lui Tarkovski ori Fellini,
mândru cã le are în biblioteca personalã. ªi-apoi
alunecam, adesea, în comentarii pe marginea
scriitorilor ruºi, mulþi împuºcaþi de tãtucul Stalin ori
împinºi spre sinucidere. ªi uite aºa treceau orele, cu
Babel, Pilnyak, Sologub, Belîi... Purtam, toþi trei, câte
o invizibilã bibliotecã în spate. Mai mare ori mai micã.
A ta era cea mai ordonatã, ca ºi scrisul tãu mãrunt,
perfect citeþ. La masa noastrã se „lipeau”, adesea,
diverºi indivizi dornici sã-þi câºtige prietenia, aspiranþi
la nemurire, mãrunþi ºi încrezuþi poeþi ori prozatori,
îmbibaþi cu tot soiul de... isme! Pe buzele paharelor
se zbenguiau razele ghiduºe ale soarelui, precum
ironia pe buzele tale acoperite de vãlul albãstrui al
fumului de þigarã. Câte unul începea sã povesteascã,
grobian, cum i-a fãcut felul cutãrei individe, bunã de
tot, latã a lãsat-o, ca un adevãrat taur! Erau genul de
„poveºti” care-þi displãceau, vizibil, ºi-atunci gãseam
un pretext ca sã ne ridicãm ºi sã plecãm. Le promiteai,
monosilabic, cã le vei citi opurile ºi, poate, o sã ºi
înºiri câteva rânduri despre ele, odatã... Niciodatã, tu
nu ai povestit asemenea „aventuri”, penibile
lãudãroºenii ale unor indivizi, în general, impotenþi din
toate punctele de vedere.

Am ajuns în centru. Pasul îmi era din ce în ce
mai elastic, pãrul tot mai des ºi mai lung, ochii tot mai
limpezi, tenul tot mai curat... M-am oprit la intersecþie,
aceea pe care o cunoaºtem ºi cu ochii închiºi. Acolo
unde fiinþau, într-o armonie perfectã, cu invizibile vase
comunicante, librãria, redacþia Tribuna, cafeneaua,
birtul ºi restaurantul cu camere la etaje. Librãria
Universitãþii, Arizona, Pescarul ºi Conti. Cel din urmã
se aflã acum într-o „programatã” paraginã. Arizona ºi
Pescarul au dispãrut, târând dupã ele amintirile. Aici,
în acest perimetru, întâlnirile se petreceau fãrã nicio
programare. Aici, în aceste perimetru, ne petreceam
o bunã bucatã din viaþã. Dar, desigur, nu exista nicio
ºansã sã rãmânem doar noi la masã. În aceste locuri
nici nu prea avea farmec o astfel de „singurãtate”. N-
am stat mult la intersecþie, sã nu muºte din mine,
hulpav, amãrãciunea. Am continuat plimbarea pe
bulevard, spre teatrul cel naþional. Pãºeam într-un ritm
moderat, nici lent dar nici precipitat, aºa cum îþi place
þie. Parcul din spatele teatrului e mic ºi cam fãrã
personalitate. Totuºi, o oazã umbroasã prin care
treceai cu plãcere, cu þigara în colþul gurii...

Când am ajuns în piaþa Cipariu, am fost copleºit
de-o tinereascã emoþie. Încã nu împlinisem treizeci
de ani. Din aceastã piaþã porneºte pe deal fosta stradã

Gheorghieni, habar nu am cum i se zice acum, pe
care am urcat, împreunã, ani la rând. Cu mici
popasuri... Trei au fost, cãci trei e un numãr magic! ªi
noi eram trei, cel mai adesea. La primul popas se
urcau trei trepte din ciment cenuºiu. I se spunea....
La trei insecte!. Pe la mijlocul strãzii se afla Ciuperca,
iar sus în deal, Becaºul. Urmãream ºi comentam
împreunã spectacolul... lumii. Grotescul ºi absurdul
ei. Magicul ºi misterul. Neliniºtile care bântuiau
vremurile. Care ne bântuiau ºi pe noi. Comentam ori
doar ne înþelegeam prin momente de... tãcere. Vorbele
ºi tãcerile noastre, umezite de romul cubanez, gãlbui
ori roºiatic, cu parfum exotic, colorându-ne imaginaþia.
Aflam, învãþam, fãceam planuri. Eram optimiºti.
Speram. Tu erai cel care ne alimentai, cu dibãcie,
optimismul. O fãceai cu adevãratã prietenie, una
mocnitã, din interior, nu declamativã, lozincardã.
Îndrãzneam sã râdem de ceea ce nu era voie. Aveam
curaj, asta þi se datora, în marea majoritate.

ªi am ajuns la capãtul de sus al strãzii noastre,
aproape de livezile Palocsay. Ultimele blocuri. Unele
turn, altele doar cu patru etaje. În acel perimetru
locuiam toþi trei. Tu, Tavi Piciorviclean ºi eu. În diferite
blocuri aºezate în trei puncte diferite, formând un
invizibil triunghi. Triunghiul... Bermudelor! Din când în
când, ºi noi trei dispãream. Evident, pentru scurte
perioade...

Acolo am avut prima mea locuinþã. O garsonierã.
Deschideam cercul... În baie îmi amenajasem biroul
de scris. În camerã dormea soþia. Prima. Când mã
vizitai, intrai direct în baie. Îþi citeam ce scriam,
plângându-mã cã nu public. Fumam amândoi, nãucind
pereþii. Eu mã aflam în faza lamentaþiilor. A regretului
cã nu am urmat filologia. „Ãsta-i avantajul tãu, ziceai
fãrã ironie, nici nu-þi dai seama, eºti prost!” Ultimele
douã cuvinte (le foloseºti, adesea) nu pot jigni decât
pe cineva care chiar este...prost! În „rostirea” ta, ele
înseamnã naiv, candid, credul... Când ai de-a face
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cu un prost sadea, nu-i zici nimic, din contrã, miºti din
cap aprobator, dându-i senzaþia cã-i cel puþin genial.
Intri, cu plãcere ºi abilitate, în spectacolul carnavalesc
al lumii...

 Nici nu ºtii ce mult a însemnat încurajarea ta
pentru mine, pentru scrisul meu.

M-am învârtit, o vreme, în perimetrul triunghiului.
Livezile au dispãrut, am zãrit doar niºte arbuºti
piperniciþi, niºte pomiºori amãrâþi ºi petece de iarbã.
Întinerisem de-a lungul plimbãrii mele. ªi, la ce mi-a
folosit?

Tu ai plecat, cam devreme, ºi Tavi de asemenea.
Acuma staþi, lejer, la o masã albastrã, cu câte un
pahar mare cu lapte în faþã ºi un bol cu miere la mijloc.
Desigur, aveþi ºi linguriþe de argint, n-o sã vã bãgaþi

degetele direct în miere. ªtiu cã aþi cãrat cu voi, în
spate, bibliotecile voastre invizibile. Cred, de
asemenea, cã l-aþi primit la masã ºi pe Nego a cãrui
mânã dreaptã vã recitã poezii. Pace ºi liniºte ºi calm
ºi luminoasã bucurie. Precis, aveþi lângã voi câteva
scaune libere, pentru prieteni.

Închei aici, te îmbrãþiºez, scurt, ºi-þi zic la
revedere.

Radu

PS Salutãri lui Tavi ºi Nego. Te simþi ideal în
compania lor. Unul vorbeºte doar cu mâna dreaptã,
iar celãlalt povesteºte minunat, prin imagini de film.
Tu îi asculþi (fãrã sã fumezi, acolo e interzis) ºi deja în
minte þi-au încolþit primele rânduri...

de când nu-l mai pot întâlni la o cafea sau în
redacþia  revistei Steaua,  unde venea de
dimineaþã sã fumeze ºi sã mai vedem cum
se  sch imb ã  lu me a ,  n u  me re u  în  b ine .
Fusesem colegi la revistã, unde lucrase, cu
dãruire, vreme de  câteva decenii. Absenþa
sa este, cred, pentru mine, dar nu numai
pentru mine,  tot o formã, dar mai subtilã, a
prezenþei sale. Forma invizibilã a unui om
care nu mai e aici,  dar e undeva, totuºi,
acelaºi  prieten din anii Echinoxului, apoi ai
Stelei, când conversam zilnic despre orice
merita o judecatã de valoare, judecatã pe care
el o formula decis, nuanþat, dar  fãrã ocoluri
inu t i le .  P.P.  a vea g r i jã  sã  nu rãnea scã
sensibilItatea celui analizat, sã-i sugereze
doar elegant treapta valoricã pe care se afla,
nu cea pe care ºi-o dorea acela…Un spirit
mereu conectat la noutatea literarã, preþuind
în acelaºi timp cãrþile clasice, moderne, pe
ce le  co n sa c ra te  d e  t imp ,ap rec i ind   cu
precãdere lecturile  formatoare, exercitate
benefic asupra atâtor  generaþii...

Un scriitor, un confrate de valoare, care
ne l ipseºte tu turor,  umbra acum a ce lu i
surâzand din fotograf ia cunoscutã, de la
Filiala clujeanã a Uniunii Scriitorilor. Umbra
pe care lumina o umple cu strãlucirea sa
tainicã, pe furiº: mici scântei þâºnind din
privirea vie a ochilor cercetãtori ºi din cutele
buzelor  strângându-se uºor ironic…

La Castelul Sant’ Angelo, unde a fost ,
foarte tânãr,  a cit i t  versuri le împãra tului
Hadrian , Animula vagula , blandula….din
moment ce, la întoarcere, mi le-a recitat,ca
pe un cod. Ar trebui, oare, tardiv, sã continuu,
recitându-i  eu versurile urmãtoare, scrise pe
sarcofagul  împãratului artist?  Adicã: Quia
nunc abibis in loca/Pallidula, rigida,nudula.

...(Vei coborî acum spre þinuturi/Livide, dure,
aspre…)

Chiar dacã ºtiu cã nu voi primi niciun
rãspuns. Sau cine ºtie?

 Adrian Popescu

Descindere în muzeu
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Ion  Pop
Suitei nefaste de treceri Dincolo, în ultima

vreme,  a prea multor scriitori ºi oameni de culturã
români i s-a adãugat în acest la 19 august 2014 ºi
cel care era numit de ani buni, mai de toatã lumea,
„Domnul Asmbasador”, Dan Hãulicã. Un apelativ
deloc pretenþios ºi emfatic, fiindcã strãlucitul critic
de artã ºi rafinatul intelectual care a fost acest spirit
înalt s-a identificat multã vreme cu misiunea cu
onoare îndeplinitã de reprezentant al þãrii noastre la
UNESCO, unde a fost recunoscut printre
personalitãþile cele mai active ºi mai influente, fãcând
mult bine þãrii ºi sporindu-i prestigiul pe plan
internaþional.

Un Domn ºi un Ambasador a fost Dan  Hãulicã
în tot ce a fãcut. Avea cu adevãrat þinuta ºi prestanþa
unei personalitãþi care impunea, de  la eleganþa
neostentativã a vestimentaþiei, cãreia îi dãduse o
uºoarã tuºã „boemã”, cu celebrul fular viºiniu ºi
batista, ca de pe vremuri, din buzunarul de la piept,
la exigenþa faþã de cealaltã þinutã, a minunatului
vorbitor, mereu inspirat, atent la fiecare cuvânt rostit,
la fiecare turnurã de frazã,  cu o cursivitate ºi
limpezime a articulãrii verbale demnã de cele mai
mari invidii. Puþin „oratori” inspiraþi ca Domnia sa am
auzit, - rostirile sale erau mici capodopere fin ºlefuite,
deºi acopereau de cele mai multe ori largi teritorii de
reflecþie asupra universului artelor, în care se simþea
cu adevãrat acasã. Nu degeaba a fost multã vreme
preºedinte activ, apoi preºedinte de onoare al
Asociaþiei Internaþionale a Criticilor de Artã. Se miºca
lejer printre epoci de creaþie, stiluri ºi personalitãþi
emblematice, puse în contexte reverberante,
atrãgând asociaþii de idei dintre cele mai neaºteptate
ce puneau un joc nu doar domeniul strict al creaþiei
plastice, ci convocau în chip expresiv momente ale
literaturii ºi gândirii filosofice, cu o dexteritate ieºitã
din comun, cu o dicþiune perfectã a ideilor, cu o rarã
plasticitate a expresiei. Vorbea, cum se spune, „ca
din carte”, findcã, de fapt, Cartea era în el, la
îndemânã la orice paginã, încât  ascultãtorului putea
sã i se parã cã o rãsfoieºte ori citeºte pur ºi simplu
având în faþã câte un masiv tom vãzut doar de ochii
sãi.

Am avut ocazii multe ºi fericite sã-l aud
vorbind, din postura „oficialã” a Ambasadorului la
Paris, prefaþând inspirat mari sau mai mici expoziþii
de artã ori întruniri ale Uniunii Latine, unde a avut
de asemenea o prestaþie foarte productivã, sau
diferite  locuri din þarã. La Centrul Cultural Român
din Paris, pe când eram director acolo la începutul
anilor’ 90, a fost cel care aºeza în spaþiu lucrãrile,
armoniza culorile ºi liniile, orânduia ramele ºi
„instalaþiile”, avea ultimul cuvânt în dispunerea
elocventã a ansamblurilor... Pot mãrturisi acum cã
a fost printre foarte puþinii oameni cu care am
comunicat cu adevãrat frumos în  acele momente

imediat post-decembriste, când lumea din jur era
încã atât de tulbure, de nesigurã ºi de tensionatã ºi
nu o datã ostilã, cã datorez ajutorului sãu, sfaturilor
sale inspirate, câteva dintre cele mai reuºite
momente ale  provizoriei mele cariere
administrative.

De numele lui Dan Hãulicã va rãmâne pentru
totdeauna legatã mai ales revista de mare format
intelectual Secolul 20, o apariþie ca ºi miraculoasã
în contextul acelor vremuri, pe care a condus-o din
1963, cu o dãruire ºi cu o pricepere demne de toate
elogiile, reuºind sã înfrunte nu puþinele obstacole
puse mereu de puterea comunistã în calea
comunicãrii cu marile, autenticele valori al culturii ºi
literaturii moderne ºi contemporane. A fost încã de
pe atunci un mare diplomat, cãci prin tactici subtile
a ajuns sã publice scriitori ce nu erau deloc pe placul
regimului, sã construiascã admirabile numere
tematice dedicate unor direcþii de idei dintre cele mai
semnificative pentru epoca noastrã, sã atragã în
dezbatere, prin voci dintre cele mai autorizate, idei
îndrãzneþe de pe scena intelectualã contemporanã,
înºelând cu abilitate tot felul de cenzuri. Iar în privinþa
aspectului grafic, excelentul cunoscãtor al artei a
asigurat publicaþiei de prestigiu internaþional o
prezentare de excepþie.

Dar dacã vorbitorul Dan Hãulicã îºi fermeca
întotdeauna auditoriul, în scrisul sãu nu era mai puþin
expresiv ºi profund. În calitatea sa de eseist de înalt
nivel intelectual, scriind despre o mulþime de pictori
români, glosând pe marginea operei lui Brâncuºi,
conturând revelatoare „geografii spirituale”, fãcea
proba aceloraºi înzestrãri.  Într-un cuvânt, avea stil,
fie cã redacta un dens studiu introductiv la un album
de artã, fie cã compunea un eseu pe teme mai larg
culturale ori prezenta câte o expoziþie în presa de
specialitate.

Nu puþini sunt cei care, trãind în preajma lui
Dan Hãulicã, i-au evocat spiritul larg comprehensiv,
generozitatea, disponiblitatea de ajuta un coleg mai
tânãr, marea sa omenie.

Era aºteptat ºi în acest august la colocviile de
la mînãstirea Putna, dedicate memoriei profesoarei
Zoe Dumitrescu-Buºulenga-Maica Benedicta, al
cãror inspirat iniþiator ºi „patron” a fost în ultimii ani.
Cu gândul la martirajul Brâncovenilor comemorat la
trei sute de ani de la sângerosul omor de la Istanbul,
stabilise ca temã de reflecþie cu valoare mai generalã
sacrificiul. Se stingea, însã, chiar în preajma
întâlnirilor noastre putnene, punând un accent
dramatic, prin acest sfârºit al sãu, meditaþiilor
reculese din jurul unui asemenea grav subiect. Cu
spiritul sãu luminos va fi alãturi de noi ºi la începutul
acestei toamne, aºa cum va rãmâne foarte viu în
memoria atâtor oameni care l-au preþuit ºi în marea
memorie recunoscãtoare a culturii române.
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A fost aºa cum ai vrut tu, nu vreau sã ºtiu ce
faci ºi cum eºti, probabil tot acolo, pe marginea
lacului, întinsã în iarbã ºi bodogãnind aiurea. Nu
cred cã s-a schimbat ceva, nu vãd de ce. Dar aici
e neaºteptat de bine, deºi tu þi-ai imaginat cã o sã
ne dãm cu capul de pereþi, cã vom fi sumbri ca
niºte morminte ºi toatã casa plinã de zombi, stând
în tãcere la masã,  privind filme fãrã nici o emoþie.
Mi-am fãcut prieteni, am dansat, am râs cum
niciodatã înainte ºi n-am mai sorbit viaþa cu paiul,
am dat-o peste cap ca pe o
sutã de tequilla ºi am vãzut cã
nu se terminã. N-am respirat
liber decât dupã ce te-ai dus
dracului. Mi-am amintit  pentru
cã e ziua ta. Sigur, dacã m-ai vedea acum, ai crede
cã mã joc aruncând pietricele în lac, dar nu sunt
deloc pietricele, sunt pietre de-a binelea ºi le arunc
cu urã în mizeria asta care þi-a supt prospeþimea
trupului ºi þi-a învineþit pielea, când te-au scos goalã,
cu alge prin plete ºi cu ochii larg deschiºi.

Eºti o toantã, Carla! Doi ani la rând m-ai
ameninþat cã te arunci de la balcon ºi pânã la urmã
ai ales lacul ãsta puturos, numai broaºte ºi þânþari!
Nici nu mã mirã cã te visez întotdeauna
smiorcãindu-te, cu frumosul tãu trup acoperit de
înþepãturi, rugându-mã sã þi-l ung cu uleiuri poate
s-ar potoli usturimea ºi ai reuºi sã dormi ºi tu un
pic. Totuºi am umblat ca nebuna pe la farmacii ºi
mi-am umplut camera cu tot felul de sticluþe, deºi
ºtiam cã totul e în van. Nu te-a ajutat nimic, te visam
în continuare la fel de chinuitã, dar am sperat cã
Misha ar putea face ceva. Poate nu ºtii nimic.
Lumea se temea de el, cum ºi eu de altfel, dar toþi
apelau la el când n-aveau altã soluþie. A fost bine
oricum, chiar ne-am împrietenit la un moment dat,
deºi în mine se bãtea alarma de fiecare datã când
era prin preajmã. Nu înþelegeam de ce, erau doar
niºte leacuri pânã la urmã, chiar dacã nici unul n-a
dat greº vreodatã, dar am fost acolo ºi nu era nici
o vrãjitorie la mijloc. Numai când mergeam sã
cãutãm plante devenea straniu. Nu-mi permitea sã
mã apropii când vorbea cu ele. ªi nici Misha nu
mai semãna cu el însuºi. Pãcat cã a fost în zadar.

Într-o vreme credeam cã ai murit de SIDA. De
vinã e filmul ãla, unde eroul, în ultimul stadiu al bolii,
are corpul acoperit de bube. Semãna cu tine, cea
din vis. Am aruncat la gunoi toate sticluþele alea.
Îmi pãrea stupid cã am sperat sã te ajute. Chiar
am intrat într-o asociaþie de voluntari contra infecþiei
HIV. Urma sã particip la un training într-o tabãrã
din pãdure, departe de oraº. ªtii, acolo am gãsit
lacul. Putea fi doar un amuzament pânã la urmã

Sora de sub pat
Ana  Donþu

dacã nu l-aº fi cunoscut pe Misha. Era trainerul
nostru din Rusia. ªi poate nici asta nu ar fi fost o
problemã, dacã nu-mi venea ideea aia tâmpitã la
primul curs, când trebuia sã desenãm un om pe o
coalã de hârtie. Cum nimeni habar n-avea cum s-o
facã, iar coala avea dimensiunile mele, m-am întins
pe foaie ºi ei m-au desenat. Misha mi-a întins mâna
ºi m-a ajutat sã mã ridic. Gestul, de altfel, mã
uimise, pentru cã, de obicei, era rece ºi distant,
aveam impresia cã ne priveºte pe toþi cu dispreþ,

iar eu  puneam totul pe seama
aroganþei ruseºti. Devenise
oarecum volubil ºi prietenos,
discutam mult în pauze. Aºa
am aflat cã e psiholog, cã are

un cabinet de terapie ºi, în afara proiectelor, se
ocupã de pacienþi. Îmi era chiar simpatic, pânã într-
o noapte când nu puteam sã dorm ºi am ieºit sã
mã plimb. Era luminã în sala de training. M-am
apropiat de fereastrã ºi l-am vãzut plimbându-ºi
degetul pe conturul meu. Nu putea sã mã observe,
dar aveam impresia cã ºtia. Am stat îngrozitã
câteva ore pe malul lacului ºi eram sigurã cã te-ai
înecat anume acolo.

* * *
Pe marginea patului, chiar lângã pernã, apãrea

uneori bucla roºcatã. Era de obicei înainte de 7.
Puþinã luminã ºi, bineînþeles, spaima aia când abia
te-ai trezit ºi nu înþelegi unde te afli, în ce poziþie e
corpul tãu, pentru cã nu-l simþi. Nu deschideam ochii
pentru cã mi-era teamã sã fie adevãrat, cã a venit
ziua aia când o sã disparã  iluzia cã se întâmplã
ceva, cã lumea existã ºi nu eºti singurã. Deschid
ochii, vãd bucla, îi închid înapoi. Iar mi-a  ºoptit
tâmpenii la ureche cât am dormit. Cred cã de asta
îmi vuieºte capul. Merg desculþã pânã la baie ºi
rãceala din tãlpi mã face sã-mi simt corpul amorþit,
iar pãrul ca pe niºte þepi înfipþi direct în creier. Mã
întorc ºi vãd cum ceva nu e la loc: cãmaºa de
noapte pe care am aruncat-o pe jos, stã aranjatã
pe scaun, papucii unul lângã altul în faþa noptierei,
dar mi-i amintesc unul la uºã, celãlalt sub calorifer,
i-am aruncat asearã din picioare, pentru cã era cald
ºi eram iritatã. Vãd sub pat un colþ de rochie ºi ies
la balcon. Cândva asemenea lucruri îmi pãreau
normale. Era pe atunci când trãiam în aceeaºi curte
cu bunicii. Pãrinþii plecau la serviciu dimineaþa
devreme ºi mã trezeam singurã în casã, cu uºa
încuiatã. Bunica venea sã mã ia mai târziu, de
obicei, ºi atunci mã ghemuiam în mijlocul patului
cât mai departe de margini.  Eram sigurã cã sub
pat colcãie tot felul de monºtri ºi, pânã venea, mã
fãceam albã la faþã, încât ea se îngrijora tot timpul

Tânãrã poetã ºi prozatoare din
Basarabia, Ana Donþu are toate

ºansele unui debut editorial remarcabil.
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de ce sunt aºa de palidã.
Cel mai mult mã temeam sã pun piciorul pe

podea ºi de acolo sã aparã o mânã viermãnoasã
care sã mã înºface de glezne. Mama nu ºtia de
aceastã fricã a mea, dar când eram acasã doar
noi douã ºi trebuia sã iasã pânã la magazin, mã
lãsa fãrã griji singurã pentru 10 minute, ºtiind cã o
sã mã punã pe pat, o sã-mi dea o jucãrie ºi, când
va reveni, mã va gãsi tot acolo. O datã când  mama
a plecat sã cumpere ceva ºi eu mã jucam, de sub
pat a ieºit o fetiþã cu pãrul roºcat, totul numai bucle,
s-a ghemuit lângã mine ºi mi-a zis cã ºi ei îi este
fricã acolo. Mi-a spus cã o cheamã Carla, cu ea
m-am jucat toatã copilãria mea.

* * *
Cursul de istorie era în toi când m-am ridicat

brusc ºi am ieºit din salã, ignorând furia  profului.
Bineînþeles cã era foarte plictisitor ºi agasant sã-l
auzi vorbind cu emfazã despre cultura
Principatelor în secolul nu ºtiu care, dar nu de asta
ieºisem. Simþeam cã ceva nu e în regulã, plus cã
mica imbecilã a început sã mã deranjeze foarte tare.
În drum spre microbuz, Carla era foarte atentã la
oameni ºi exclama încontinuu „E îngrozitor sã ai
coºuri pe faþã! E îngrozitor sã porþi pantaloni în
carouri! E îngrozitor sã-þi numeºti câinele Nefertitti
ºi sã-i vopseºti unghiile cu ojã roºie! CE
ÎNGROZITOR  E  TOTUL!” Microbuzul era
aproape gol, doar pe locurile din fund erau trei
pasageri, dintre care unul a coborât la urmãtoarea
staþie. Sigur era ciudat cã mã lipisem de perete ºi
refuzam sã mã miºc de acolo, deºi ºoferul a insistat
de nenumãrate ori sã iau loc. Îl ignoram aºa cum l-
am ignorat ºi pe prof, dar Carla continua sã mã
terorizeze: „Hai, aºazã-te, fã-i de lucru ºoferului
pentru desearã, nu vezi cã-i un imbecil? Cine e el
sã-þi spunã þie ce sã faci? Zici cã încearcã sã fie
drãguþ, dar e un prost ºi te enerveazã, aºazã-te,
stai jos þi-am zis! Ce satisfacþie va fi sã þi-l imaginezi
frecând locul pe care ai stat! Bineînþeles, înarmat
cu o perie ºi o grãmadã de detergenþi.”

Cum am ajuns acasã, am bãgat pantalonii la
coºul de gunoi, iar pe mine în cadã. Nu cã mi-ar fi
pãsat, dar, stând în apã, mã gândeam ce-o fi
crezând ºoferul ºi ãia doi când m-am îndreptat spre
portierã lipitã în continuare de perete ºi am coborât
cele douã trepte cu spatele spre ieºire? ªi proful
de istorie? Mare scofalã cã am ieºit în timpul
cursului, ce-i în asta aºa de jignitor? „Tâmpito, îmi
zicea Carla, s-a enervat nu pentru ca ai ieºit, ci
pentru cã în timpul ãsta îþi acopereai fundul cu
cartea de istorie!” ªi pantalonii mei turcoaz? Îmi
plãceau cel mai mult din tot ce aveam în dulap.
Bineînþeles, aº fi preferat sã fac invers, sã bag
pantalonii în maºina de spãlat ºi pe mine la coºul
de gunoi. Când eram micã, auzisem cã unul dintre
vecini s-a spânzurat. Înþelesesem de ceva timp cã
lumea e ciudatã, dar sã-þi doreºti singur moartea
îmi pãrea prea de tot.

ªi iar trãncãneala Carlei: „Eºti mai îngrozitoare
decât Nefertitti. Oare nu-þi vine sã vomiþi? În locul

tãu m-aº sinucide. Din exterior... mã rog... ca ºi
altele, dar în interior eºti un hoit! Vezi cã ai început
sã putrezeºti de pe acum. Iar când o s-o mierleºti,
o sã fie nevoiþi sã te îngroape chiar a doua zi, ºi cu
sicriul închis. O sã duhneºti ca dracu!”

Priveam substanþa vâscoasã de pe fundul
cadei. O tulburam cu piciorul ºi apa se fãcea rozã.
Mama îmi spusese odatã: „sã nu stai în apã
fierbinte”. Atât mi-a trebuit. În scurt timp apa era
roºie de-a binelea. Era funny. Aveam impresia cã-
s pe ducã. Mai ales cã baia era destul de micã ºi
se umplea repede cu aburi, pânã nu puteai sã mai
respiri. Aveam niºte ameþeli teribile, încât pânã
ieºeam de acolo, cãdeam în pat aproape fãrã
cunoºtinþã. Satisfacþia mea cea mare când stãteam
aºa ºi fredonam ceva de Jimbo, era sã-mi imaginez
cã într-o zi, când voi rãmâne acasã doar cu mama,
am sã las uºa de la baie deschisã ºi o sã mã vadã
aºa leºinatã într-o baltã de sânge.

* * *
Carla þopãia în jurul lui furioasã „Dã-o naibii,

pleacã imediat, e o þãcãnitã, o sã te facã muci, are
între picioare o ascuþitoare care rupe toate
creioanele!” „Micã imbecilã, nu vezi cã nimeni nu
te aude? Relax, fac ce vreau, ia-þi o pauzã pentru
toatã noaptea”.

N-a fost aºa de simplu. Am urcat pe
motocicletã cu brunetul, dar m-am trezit alãturi de
un  blond gras. Carla-mi stãtea pe abdomen cu
pãpuºa ei ºi zâmbea maliþios. Mi-am zis cã nu mai
beau vodcã în veci. „Dã-te jos, vaco”. Altãdatã
veneam spre ea cu pumnii strânºi ºi ea fugea de
mine þipând, acum mi-era silã, n-aº fi fãcut nici un
efort în plus. Sub duº îmi veneau fragmente de
imagini din noaptea aia, care mã nedumereau, nu
se potriveau deloc cu ce am gãsit dimineaþa. Îl
vedeam pe proful de semioticã gestualã ºi pe mine
descheindu-i nasturii: deasupra umãrului sãu
apãrea mai întâi claia de pãr roºcat, apoi ochii
bulbucaþi ai Carlei, care m-au fãcut sã izbucnesc
în râs. El a crezut cã mã jenez ºi a pus o muzicã
sub care ne sãrutam, în timp ce cu piciorul o
împingeam pe Carla sub pat.

* * *
„Ce tot faci acolo?”

* * *
Urcasem într-un copac. Creanga pe care am

încãlecat-o îmi permitea sã vãd luminile din salon.
S-au adunat acolo cu toþii. Stãteam rezematã de
trunchi ºi le ascultam râsetele. Dacã aº fi învãþat
vrãjile bunicii, pe care din ele aº fi ales-o? Una care
i-ar face sã-ºi înghitã limbile în convulsii sau alta
care le-ar scoate spume pe gurã ºi ochii li s-ar roti
în orbite, ca la pãpuºi dupã ce le dai cu pumnul în
cap.

În copilãrie au fost multe din astea. Când
veneau de la cumpãrãturi, pãrinþii ne aduceau câte
o pãpuºã nouã. Mã uitam îndelung la hãinuþe, la
pantofiori, o despleteam ºi mã jucam cu pãrul ei.
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Cel mai mult îmi plãceau pãpuºile pe care le puteam
pieptãna, dar nu avea mare importanþã, toate pânã
la urmã se alegeau cu un pumn în cap,  asta pentru
cã adevãratul deliciu era sã vezi cum i se învârteau
ochii ºi se opreau cu partea albã în afarã; la unul,
de obicei, puteai sã mai vezi o bucatã de iris
albastru. Era ca o ruletã: irisul se va opri în orbita
asta sau în cealaltã? Dupã, nu mai puteai sã-i faci
sã se roteascã, de aceea toate pãpuºile erau de
unicã folosinþã. Uneia i-am dat cu pumnul de douã
ori, dar ochii continuau sã rãmânã la locul lor, de
atunci era pãpuºa mea preferatã, singura vrednicã
de a o purta cu mine. Avea ochii verzi, nu albaºtri
ca celelalte, ºi mi-o adusese unchiul din Germania.
I-am pus numele Charlie.

Pãrinþilor le spuneam cã mi le stricã din gelozie
Carla, eram credibilã: nici o pãpuºã de-a ei nu avea
ochii întorºi. Deºi pedepsitã, Carla nu se
dezvinovãþea niciodatã. În schimb în zilele
urmãtoare mã alegeam cu tot felul de capcane, care
de care mai ingenioase. Era felul nostru de a ne
juca de-a rãzboiul; aºa cum se jucau bãieþii,
împuºcând din deget – nu ne stârnea decât
dispreþul. Cele mai dure manevre ale Carlei erau
cele umilitoare. Odatã m-a chemat în grãdinã ºi mi-
a zis cã ºi-a fãcut o casã în copac. La baza
copacului a pus o bucatã de carton, pe care a scris
Welcome, iar pe trunchi a fixat o bucatã de tablã. A
urcat pe creanga unde, cicã, era casa ei. M-am
uitat, dar n-am vãzut nimic suspect. Carla a zis cã
trebuie sã-mi ºterg picioarele de covoraº, sã bat
în tablã  ºi, ca la orice casã civilizatã, dupã ce îmi
va rãspunde, sã urc. Am fãcut întocmai, mi-am
ºters picioarele de Welcome, am bãtut în tablã, la
a doua loviturã, peste cap mi-a cãzut o mãturã,
atârnatã de o aþã. Am început sã plâng de furie,
gândind cã, în timp ce loveam ca tâmpita, ea
dezlega aþa. Iar sã stai cu faþa la perete, cum fãcea
Carla pentru minciunile mele, era nimic, pe lângã a
te alege cu o mãturã în cap.

Jocul nostru a durat mult. Cu timpul Carlei îi
era tot mai greu sã mã pãcãleascã. Am învãþat sã-
i deconspir capcanele, aºa credeam eu, dar se prea
poate ca ea sã se fi plictisit mai devreme.

Eram în grãdina unchiului meu, care locuia
alãturi. Pregãtem ºi eu ceva pentru ea. Plus cã
unchiul avea niºte tufe de agriºi delicioºi. ªi, în
general, unchiul era un tip interesant. Era mai tânãr
decât tata, purta blugi, geci din piele neagrã, ºi nu
mirosea a apã de colonie ca tata. Avea tot felul de
obiecte luxoase aduse din strãinãtate. Era ºofer
de cursã lungã. Îmi plãcea la el, dar mã duceam
rar pe acolo. Când nu era plecat, se închidea în
casã zile întregi ºi citea. Nu-i plãcea sã fie deranjat.
Dar uneori reuºeam sã mã strecor pe coridor, aºa
am fãcut ºi atunci. Din camera lui se auzea o
muzicã ameþitoare, cred cã unul din discurile lui
aduse din nu ºtiu ce þãri. Uºa era întredeschisã ºi
l-am vãzut dezbrãcat, iar pe Carla, într-o rochiþã
dantelatã, masturbându-l. Imaginea asta avea sã
mã urmãreascã mult timp cu un amestec abject de
senzaþii, între leºin ºi gelozie. Atunci am înþeles de

ce îmi aducea mai multe cadouri;  ea era
domniºoara, n-avea nevoie de pãpuºi, deºi aveam
aceeaºi vârstã. Îi dãruia lenjerie ºi cosmetice pe
care le pãstra în camera lui, ca sã nu le vadã
cineva. O prefera, deci.

Înainte sã se înece, Carla mi-a zis, cã ea l-a
sedus, cã n-a fost victimã nici o clipã. Dar n-am
crezut-o, l-am otrãvit peste câteva zile.

* * *
Bunica era o femeie delicatã. Deºi a trãit toatã

viaþa la þarã se miºca întotdeauna cu graþie, þinea
spatele dreapt, capul sus, iar privirea avea ceva
aristocratic. În copilãrie eram sigurã cã e de familie
regalã. Cel mai misterios pentru mine era pãrul ei,
care era coafat cu multã grijã. Nici la ceremonii
femeile nu purtau coafuri mai elegante decât cele
pe care le purta bunica în fiecare zi. Când lucra,
era foarte atentã sã nu-ºi atingã pãrul. Pieptãnãtura
ei complicatã nu se repeta niciodatã. Ceilalþi puteau
crede cã sunt zile când poartã aceeaºi coafurã ca
în ziua precedentã, dar eu observam cã acolo unde
ieri era o cosiþã, azi e o ºuviþã simplã. Sigur nu
vroia sã stârneascã ºi mai multe întrebãri în
legãturã cu ciudãþeniile ei. Cine s-ar pieptãna atât
de sofisticat în fiecare zi, ca sã lucreze în grãdinã?
ªi totuºi nu asta mã intriga cel mai mult în legãturã
cu pãrul ei, ci faptul cã niciodatã nu i-am vãzut
lungimea.  Nu lãsa pe nimeni sã o vadã când se
pieptãna, nici pe mine, deºi bunica spunea multe
lucruri interesante când eram singure. Îmi plãcea
când vorbea despre femei. Zicea cã puterea lor
este în abdomen, locul atât de râvnit de bãrbaþi,
anume acolo este ascunsã o hologramã a
pãmântului, datoritã cãreia deþin taina procreãrii, dar
asta le permite ºi sã manipuleze cu stihiile, numai
cã de obicei ele nu ºtiu nimic despre asta. E
adevãrat cã atunci nu înþelegeam mare lucru, dar
ºi acum, la mulþi ani dupã moartea ei, mã întind pe
podea, cu palmele pe pântec, cu ochii aþintiþi în
beznã, ºi încerc sã-mi dau seama ce a vrut sã
spunã. Un singur mister mi s-a dezvãluit în legãturã
cu bunica – lungimea pãrului.

Bunica ºtia proprietãþile plantelor ºi cum sã
vindece cu ajutorul lor. Îmi plãcea sã merg cu ea
sã le culegem. Pe unele le culegeam doar noaptea,
bunica spunea cã, dacã le rupi ziua, toatã puterea
lor e rãpitã de soare. Mama nu ºtia despre asta,
pentru cã  rãmâneam adesea sã dorm la bunica ºi
atunci mergeam noaptea pe câmp. Într-una din
aceste nopþi culegeam niºte ierburi de lângã izvor.
Aveau o aromã foarte puternicã, fiindcã ºi acum,
când îmi amintesc de ele, le simt mirosul. Când
coºuleþul cu plante era aproape plin, am vãzut trei
umbre, apãrând în vârful dealului. Era o noapte cu
lunã ºi ne-au observat, pentru cã se îndreptau spre
noi. Pe mãsurã ce se apropiau,  am desluºit cã
erau niºte bãrbaþi, care probabil se întorceau de la
muncã. Râdeau zgomotos ºi vorbeau obscen de
cum ne-au vãzut. Am privit spre bunica, dar ea
pãrea a fi calmã ºi aduna în continuare plantele.
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Când erau doar la câþiva metri, am simþit niºte
contracþii puternice în stomac ºi am înþeles cã voi
vomita, dar atunci bunica a fãcut ceva care mi-a
tãiat respiraþia. Dintr-o singurã miºcare ºi-a aruncat
rochia la pãmânt, apoi ºi-a despletit pãrul care a
cãzut în valuri, pânã a acoperit-o în întregime,
lãsându-i la vedere doar degetele de la picioare,
cu unghiile vinete. Atunci a pornit spre ei, mormãind
ceva cu o voce nepãmânteascã. Era o priveliºte
absolut teribilã. Bãrbaþii au rãmas þintuiþi câteva
clipe, cu ochii ieºiþi din orbite (unuia a început sã-i
curgã sânge din nas), dupã care au rupt-o la fugã,
aruncând tot ce aveau la ei. La un moment dat,
unul s-a oprit ºi a încercat sã arunce spre ea un
cuþit pe care-l þinea la brâu ºi atunci pãrul ei a prins

lungime, încolãcindu-se o parte în jurul mâinii,
fãcându-l sã scape cuþitul, alte ºuviþe i-au cuprins
gâtul ºi picioarele, strangulându-l, pânã când chipul
lui a început sã aibã culori pãmântii. Atunci i-a dat
drumul, dar ãla abia de mai reuºea sã fugã.

Când nu s-au mai vãzut, pãrul ei s-a rãsfirat în
toate direcþiile, acoperind cerul de noapte ºi am vãzut
cum firele de pãr urmãresc liniile luminoase ale lunii.
Atunci am înþeles cã pãrul ei nu are capãt. În acele
momente era transfiguratã, arãta foarte tânãrã ºi am
relizat cã niciodatã n-a avut mai mult de douãzeci ºi
cinci de ani, nici când am vãzut-o palidã în sicriu cu
trei fire albe în pãrul ei atât de negru.

Bunica mea era Sailor Moon.

Ana  Donþu

***
credeam
cã
luna
poate fi aºa
numai în filme
ºi
în desene animate
mare
ºi roºie
ca obrazul tãu
acoperit de cãldurã

deasupra
unui lighean
cu apã
abia luatã
de pe foc
ºi mâinile
ºi obrazul
ca o roºie cherry
pusã pe masã

noaptea asta ºi nimic
nimic
decât masa
ºi o roºie cherry
la care mã uit
ca la un ochi
înroºit
de plâns

***
am bãgat mâinile în buzunarele paltonului
ºi am dat de un pachet de þigãri
Astra fãrã filtru pe care le fumeazã doar
boºorogii

mama le pune prin paltoane primãvara
ca sã nu facã molii

am scos una ºi am aprins-o

lumea vãzutã de aici
începe sã-mi placã

***
dacã aº fi un gândac
aº fi urât ºi nu mi-ar pãsa
aº fi prost ºi nu m-ar doare nici în cot

aº  umbla prin locuri întunecate ºi murdare
aº dormi în crãpãtura din perete
ºi m-aº  înmulþi
fãrã ataºãri ºi sentimente

***
ce am încape în trei genþi
cu care sã pãrãsesc un oraº
numãr o sutã patruzeci de paºi
 pânã la autobuz
cu un bilet mototolit în palmã

nous sommes dans un pot de chambre
et nous serons emmerdés
îmi spune ºoferul
de ce eºti aºa emoþionatã?

mâna mea scotoceºte
dupã un obiect
pe care l-a ºi uitat
în librãria cu o sutã patruzeci de becuri
unul s-a stins
un soare palid se clatinã la geam
ºi inima mea – un ghem de hârtie
alunecã din palma mea
în palma ºoferului
ºi se desface
ca un popcorn
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Libertãþile vagi

Privind lucrurile dintr-o zonã trecutã prin toate
vremurile ºi toate tiparele ºi în care aspectul de
laborator este sau ar trebui sã fie de prim rang,
aºa cum se întâmplã în ºcoalã, se poate foarte bine
vedea cum, deºi lucrurile au mers cumva înainte,
în culturile noastre actuale sau cum se vor mai
putea numi structurile amestecate în care trãim cu
toþii, senzaþia este cã ne îndepãrtãm tot mai mult
de ceea bãnuim cã ar fi libertatea spiritului. Au putut,
însã, supravieþui prejudecãþile rasiale, religioase,
politice, s-au intensificat segregãrile de tot felul, iar
natura individului contemporan, de la vârstele cele
mai mici pânã la ultima suflare, este mai degrabã
una conflictualã. Este o epocã a manifestãrii
efectelor adverse, cele care însoþesc latent oricare
dintre proiectele noastre ºi a cãror manifestare este
cel mai adesea ignoratã. Teoriile ºi curentele au
capitulat una dupã alta, istoricizându-se ºi devenind
nimic altceva decât marcatorii unor teritorii de
siguranþã, în absenþa unui impuls permanent spre
cercetare, revizitare ºi acceptare a unei mai mari
mobilitãþi a conceptelor. Acesta nu este, însã, mai
mult decât un punct de vedere sau o purã
lamentaþie; se prea poate ca lucrurile sã fie gândite
de multã vreme cu totul altfel sau sã se fi petrecut
ºi altã datã la fel ca acum, iar realitãþile sã se aºeze
ca în tablourile suprarealiºtilor, în care golurile se
deschid doar spre alte goluri sau elementele se
lichefiazã ºi noi odatã cu ele. Dupã câteva
asemenea fraze apocaliptice, ar pãrea cã setul de
opþiuni e destul de sãrac, iar posibilitãþile de
„scãpare” ºi mai scãzute. Ceea ce rãmâne, însã,
este tocmai o vagã libertate prin care – încã – putem
scrie ºi înscrie (ca sã nu spunem înregistra) ceea
ce purtãm în memorie, în senzaþii, în legãturile
noastre interior-exterioare. ªi prin care pãstrãm
legãtura cu „simþul” nostru poetic.

Locul ºcolii ºi imobilitatea privirilor

În toatã aceastã poveste plutind adesea într-
o imensã acedie, ºcoala nu pare sã fi gãsit o cale
de împãcare între nevoia de libertate a omului ºi
prãpastia de plictisealã care se deschide odatã cu
volume de literaturã, cãrþile de ºtiinþe ºi caietele
populate încã pe ultimele pagini sau pe spaþiile
laterale (dedicate, probabil unei nevoi inconºtiente
de a minia manuscrisul), de tot felul de graffitiuri,
coduri, argouri stângace ºi care vin sã corodeze
ca într-un apocrif formula, sistemul, algoritmul. Mai
mult, blocajele dintre ºcoalã ºi poezie par sã se
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Florin  Balotescu

acutizeze în aºa mãsurã, cã nu se mai studiazã
texte primare, ci prefabricate, se ignorã încã o
componentã contemporanã puternicã a
manifestãrilor poetice ºi aºa mai departe. Puþini
dintre noi vãd cã, de multe ori, reacþia tânãrului care
citeºte sau interpreteazã nu mai este nici mãcar
aceea de ucenic vrãjitor, ci rãmâne o purã
constatare, pentru cã lucrurile nu sunt legate, de
fapt, de viaþã, ci iau aspectele unor tomuri alchimice
de simboluri a cãror prezenþã provoacã uimire,
stupefacþie ºi, mai apoi, „demisie”. Receptarea nu
mai e altceva decât un straniu proces de
„pixelizare”, de risipire care dilueazã pânã la
dispariþie. Nu de puþine ori, fizicienii au declarat cã
se simt uneori copleºiþi de numãrul impresionant
de particule misterioase descoperite în ultima
vreme.

Vorbim aici despre scris ºi citit – implicit,
despre poezie – nu pentru cã acestea ne-ar
preocupa în primul rând, ci pentru cã în toate
celelalte ºtiinþe ºi arte este vorba despre aºa ceva.
Prin excelenþã, aºadar, ºcoala este locul în care
se citeºte lumea ºi, cum se ºtie, cititul e ºi o
chestiune de privire ºi de atingere. Un fapt curios
este cã mulþi dintre „comentatorii” cotidieni de fapte
sociale pun lipsa de interes pentru lecturã pe seama
diferenþei dintre generaþii, a digitizãrii  exagerate a
culturii, a dificultãþii de a decela sensurile
complicate ale cãrþilor etc. Mai sunt, însã, douã
elemente aproape vitale. Primul dintre ele, ignorat
fie pentru cã vine din mistica primelor veacuri
creºtine, fie, pur ºi simplu, pentru cã este legat de
o stratificare a percepþiilor. Nefiind nici teologi, nici
psihanaliºti, ne vom rezuma la a marca
imposibilitatea cititorilor/vorbitorilor – cel mai
adesea elevi, dar ºi profesioniºti – constatatã de
noi în mai multe ocazii, de a percepe stratificarea
unui text sau a unei teorii sau chiar neputinþa de a
percepe sensurile secundare ale cuvintelor. De
aici, incapacitatea de a face faþã sau de a produce
ironii, spirite, alte texte sau simple explicaþii. De aici,
neputinþa de a-l simþi cu adevãrat pe celãlalt, de a
respinge prejudecãþile amintite mai sus, de a
recepta comportamentele poetice. Am putea
continua la nesfârºit, însã ne oprim la a spune cã
nici mãcar termenii de culturã alternativã sau
underground nu mai pot satisface asemenea goluri,
pentru cã ºi ei, oricât ar fi de pasionante ºi libere
manifestãrile extinse în jurul lor, rãmân generatori
de realitãþi care separã artificial omul de mediul vital
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în care acesta s-ar putea miºca. Finalmente,
cititorul pare sã nu mai poatã trece de crusta
lucrurilor, fiind tot mai aproape de o rãtãcire
nesfârºitã pe o suprafaþã planã, aparent interesantã
ºi sofisticatã.

Imediat în legãturã cu toate acestea vine un
fapt legat de privire. Lipsitã de atributele ei primare,
de miºcare în profunzime, de citire stratificatã ºi
simultaneitate a nivelurilor noastre de percepþie,
aceasta nu mai apare ca angrenare a simþurilor, ci
ca o simplã plimbare pe o suprafaþã mai mult sau
mai puþin denivelatã. Cu alte cuvinte, o banalã
vizualizare. O scanare. Ne gândim pe loc la orbirile
voluntare ale poeþilor, dacã nu cumva ºi la orbirea
– tot voluntarã – a lui Oedip, primii încercând sã-ºi
þinã treze simþurile greu redescoperite, ultimul
condamnându-ºi privirea cândva neputincioasã la
un mers invers, stratificat ºi profund. Poate cã
ºcoala are nevoie în mod serios de o infuzie de
poetic ºi epic – în mod ironic, dupã ce secole întregi
termenul poetic a fost asociat cu nerealist sau, mai
direct, complet aerian, în limbajul argotic, epicul îºi
recâºtigã sensurile primare – ceea ce e demn sã
fie spus ºi, finalmente, sã fie pãstrat în memorie.

Locul poeziei

Dinspre poezie, lucrurile se vãd cu totul altfel.
Fãrã sã-ºi fi definitivat vreodatã conceptele ºi
lãsând deschise în cele din urmã toate categoriile,
zona manifestãrilor poetice ºi-a pãstrat, în mod
surprinzãtor poate, libertatea. E destul de limpede
aici ºi trebuie s-o spunem, cã nu ne referim în primul
rând la abilitatea mai mult sau mai puþin exersatã
de a versifica, ci la o serie complexã de fenomene
care se produc plecând de la „deraierile” de tip
creator ale imaginaþiei ºi limbajului – un nou tip de
onirism, noi poetici dedicate spaþiilor alternative, ca
ºi proiecte poetic-identitare eclectice ºi devenite
una cu viaþa par sã fie niºte noi „arce”. Ele nu mai
sunt, însã, construite în numele unei autoritãþi
supreme, profetice, dincolo de acþiunile cãreia se
întinde spaþiul dezastrului. Sunt spaþii de respiraþie,
de refacere a hãrþilor interioare ale fiecãrui individ,
de reconciliere; prin ele se refac ºi reparcurg
aproape geologic stratificãrile percepþiei ºi se
activeazã privirea-gândire de care vorbeau poeþii
suprarealiºti. În acest punct devine mai limpede
tendinþa poeþilor de a-ºi construi spaþii de legãturã
care trimit nu numai spre experimentele de limbaj,
ci ºi prin noþiuni vehiculate în teoriile ultimelor
decenii, cum sunt multiversul sau teoria corzilor.
De altfel, oamenii de ºtiinþã se referã destul de
frecvent la zona aºa-numit artisticã care permite
ºi exploreazã fãrã complexe extra-dimensiunile ºi
lumile alternative; Michio Kaku ºi a lui foarte
popularã fizicã a imposibilului nu e decât un
exemplu.

Nu cu multã vreme în urmã, susþineam într-un
proiect personal, posibilitãþile de continuare a
cercetãri i unui concept-cheie, acela de
„respaþializare poeticã a lumii”, teoretizat ºi înþeles

într-un sens particular, invocând termeni ca
imaginal, heterotopie, geocriticã. Ceea ce a pãrut
cel mai interesat a fost o proprietate neaºteptatã ºi
dificultatea – fericitã, am spune – de a se crea un
nou „-ism” (neo-, pre-, post- sau de oricare alt fel)
în jurul acestui concept. În schimb, a pãrut important
rolul unificator, prin relevarea unor mecanisme
psihologice profunde care genereazã evoluþia
miºcãrilor literare; legãturile nu doar devin legitime,
ci aproape cã se impun; faptele pot fi privite în
contextul mai larg al unui fenomen de mutaþii ºi
revalorizãri, coagulat tocmai prin ideea de
„respaþializare”.

Un impact major ar putea fi legat de
reconsiderarea statului literaturii ºi al poeziei în
general, factor important în observarea stadiilor din
evoluþia culturalã. Acest domeniu se regãseºte de
multã vreme la intersecþia a trei coordonate: cea a
„producãtorului” de text literar – autorul, cea a
criticilor, specialiºtilor ºi teoreticienilor literari ºi cea
a canonului didactic, „învãþat” la ºcoalã, fiecare cu
un discurs mai mult sau mai puþin privativ. Fiecare
nu face decât sã se îndepãrteze, de fapt, de poezie,
într-o mãsurã mai mare sau mai micã, în funcþie de
propria abordare ºi „interpretare”. Faptul cã mulþi
dintre tinerii care îºi încheie într-o formã sau alta
studiile dezvoltã aproape un instinct anti-poetic, e
un fapt care þine mai mult de sociologie ºi
antropologie, decât de poezie.

Este destul de clar cã utilitatea unor categorii
cu grad mare de permeabilitate ºi mobilitate
conceptualã este favorabilã pentru constituirea
unui canon alternativ care sã încurajeze
creativitatea ºi racordarea la modele culturale
actuale; în plus, aceasta reintroduce în studiul
literaturii componenta de „mediu de cercetare”. În
ºcoalã, dacã vrem neapãrat sã pãstrãm acest
lucru, studiul literaturii poate fi completat prin
recunoaºterea rolului de prim rang al componentei
de tip participativ, un „laborator în miºcare” pentru
recunoaºterea, observarea ºi cercetarea
fenomenului literar. Pe de altã parte, recunoaºterea
unei categorii a spaþiului poetic se prezintã ºi ca un
criteriu de valorizare în evaluarea unor fenomene
periferice, de culturã experimentalã, aºa cum sunt
culturile urbane ºi sub-urbane, asimilate adesea unei
„noi” culturi populare.

Toate acestea, însã, nu trebuie sã conducã
spre ideea cã poezia ar avea vreun soi de finalitate
didacticã, cã ar trebui studiatã cu orice chip sau
cã e doar o altã „ºtiinþã”. Dimpotrivã, ceea ce
spunem este tocmai cã mult mai potrivitã ar fi
studierea unor fapte care, eventual, conduc spre
fenomenul poetic, fapte care þin, spuneam, de
culturile periferice, urbane sau suburbane, de
reinventarea ludicã a mitologiilor ºi aºa mai departe.
De ce este neapãrat necesar? Poate pentru cã
poezia s-a asociat dintotdeauna cu revolta
creatoare, cu aerul de libertate, dacã putem spune
aºa, iar acestea, la rândul lor, se asociazã cu
miºcãrile, gesturile, comunitãþile tinerilor. Or, aºa
cum tinerii nu au nevoie de o poezie abuzatã,
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autopsiatã ºi mumificatã mai mult sau mai puþin de
fiecare generaþie, nici poezia nu are nevoie de tineri
cãrora li se blocheazã accesul la vis, experiment,
libertate. Cu alte cuvinte, de tineri separaþi de ea.

„Timpul” nostru pare sã fi devenit terenul unei
dispute între ideile de respaþializare ºi separare.
Nu este exclus ca noile poetici sã facã legãtura
între epocile vechi ºi experimentele contemporane.
Viitorul, deºi pentru poeþi acest concept e mai
degrabã o jucãrie lingvisticã asemãnãtoare cu un
cub rubik, va solicita probabil tot mai mult ºtiinþe ca
etimologia, antropologia, hermeneutica. Alienarea
omului contemporan, de care s-a vorbit ºi scris atât
de mult, a însemnat mai mereu o îndepãrtare de
comportamentele poetice. Aceasta ºi pentru cã
poezia – pe care o putem înþelege în sensul ei cel
mai larg ºi în acelaºi timp cel mai particular cu
putinþã, de mediu sau substanþã de legãturã între
spaþii – are un mecanism-sursã; ea nu doar este
generatã prin eforturile unui creator; la rândul ei
genereazã ºi se regenereazã. Despre ce scriem
aici, de fapt? Sigur cã, lipsiþi de atributele profeþilor,
nu putem clarifica lucrurile în câteva paragrafe.

Ceea ce putem face, însã, este sã remarcãm
tendinþa tot mai puternicã a producþiilor poetice
recente spre manifest, spre reorganizare interioarã
a propriului „univers”, spre studiul profund, filologic
al realitãþii textelor. Unde sunt „numele”? Care sunt
poeþii care fac asta? Mult mai potrivit ar fi sã ne
întrebãm câþi dintre noi observãm ce se petrece?
În ce mãsurã critica de azi, cercetarea fenomenului
poetic, ca ºi ºcoala – care par cuprinse ºi ele de
un fel de spleen al teoriei – se mai raporteazã la un
spaþiu în care libertatea este factorul dominant?
Poate cã ar trebui semnalizate ºi discutate mai
serios decât în micro-articole de întâmpinare,
manifestãri poetice contemporane dintre cele mai
serioase, ale unor creatori de niºã care produc
transformãri esenþiale în zona conceptelor ºi
practicilor artistice ºi de oricare alt fel ºi care
pledeazã de multã vreme pentru legitimitatea
profundã a comportamentului, instictului, faptului
poetic. Dincolo de raportul individual cu spaþiul
poetic, rãmâne important cine ºi cum reprezintã,
exploreazã ºi, în definitiv, crede în realitatea faptelor
poetice.

În aºteptarea secolului urmãtor
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În colecþia „Romanul secolului XXI” a editurii
Univers, în 2013, a apãrut, în traducerea Cristinei
Gheorghe, un roman de real succes internaþional,
„Educaþie siberianã” (deja tradus în 19 limbi, dar – la
dorinþa scriitorului – nu ºi în rusã!), scris de un tînãr
nãscut în oraºul basarabean Tighina, în 1980. E
vorba de Nicolai Lilin, despre care circulã multe
zvonuri ºi care a trezit interes ºi datoritã biografiei
sale miraculoase (fabricatã sau nu – nici nu mai
conteazã). Pe mine mã intereseazã cãrþile sale, dar
tot nu pot trece peste biografia scriitorului. Nicolai
Lilin este pseudonimul artistic al lui Nicolai Verjbiþki,
care s-a nãscut ºi a locuit în Moldova (Tighina/
Bender) pînã a fost luat la armatã (deci în copilãrie
ºi adolescenþã), iar romanul „Educaþie siberianã”
cuprinde exact aceastã perioadã, personajul
principal avînd numele scriitorului, Nicolai, zis ºi
Kolîma. Pe coperta a patra a cãrþii scrie cã romanul
face parte dintr-o trilogie autobiograficã (iar Lilin
spune cã romanul sãu e „o poveste autobiograficã”),
dar asta nu înseamnã cã personajul Nicolai este
identic cu scriitorul Nicolai Lilin, pentru cã pur ºi
simplu nu e posibil aºa ceva (în sensul cã romanul
este fascinant ºi acþiunea & evenimentele trãite de
personaj sunt în afara legii ºi nu prea pot avea loc în
realitate, aºa cum vor crede unii cititori). Altfel spus,
Nicolai Lilin este personajul Nicolai exact în aceeaºi
mãsurã în care Nicã din „Amintiri din copilãrie” e Ion
Creangã. Ar fi foarte multe de discutat despre Nicolai
Lilin, dar cel mai potrivit (ºi mai igienic) e sã ne oprim
la cãrþile sale. Totuºi, ca în cazul altui scriitor
excepþional, Vladimir Lorcenkov, nu putem sã nu ne
întrebãm dacã Nicolai Lilin este (sau nu) scriitor
basarabean. Ambii s-au nãscut în Moldova, ambii
scriu despre Moldova (poate mai mult decît orice alt
scriitor basa de limbã românã!), dar ambii nu scriu
în „limba de stat”. Lorcenkov scrie numai în rusã,
iar Lilin (tot de limbã rusã) scrie numai în italianã, din
2003 el locuind ºi activînd în Italia, la Milano, unde a
deschis o galerie de artã numitã Kolima
Contemporary Culture (N.L. fiind ºi un foarte bun
tatuator, ca ºi personajul sãu, Kolîma, de altfel, unul
dintre capitole numindu-se „Cînd pielea vorbeºte”).
Mie îmi place sã cred cã rãspunsul e DA, cã ºi scriitorii
minoritari fac parte din literatura þãrii, mai ales dacã ºi
temele-s de aici ºi acum, dar pînã la urmã conteazã
arta (mult mai lungã decît viaþa – se ºtie!).

Kolîma s-a nãscut într-o familie de „criminali
cinstiþi” siberieni deportaþi în Transnistria în anii
treizeci, pe vremea lui Stalin. „Educaþie siberianã”
este un roman despre aceastã comunitate din care
face parte ºi personajul, ºi scriitorul, despre tradiþiile
lor, respectate cu sfinþenie, despre stilul lor de viaþã,
despre relaþiile dintre ei & între ei ºi restul societãþii.
Romanul începe cu sfîrºitul („ºtiu cã n-ar trebui sã
fac asta, dar”…), adicã cu prezentul trãit de personaj,

luat la armatã ºi trimis în ghearele rãzboiului din
Cecenia, apoi se întoarce la copilãria sa din
Transnistria, dar nu ºi la un stil de viaþã liniºtit. Aici
mi-am amintit de alt scriitor rus care a luptat în
Cecenia, Zahar Prilepin, care a debutat cu
„Patologii”, un roman despre dragoste ºi rãzboi,
despre Cecenia ºi prima iubitã a personajului sãu
autobiografic. În afarã de super acþiunea
personajelor, biografiile fabuloase ºi tradiþiile unice
ale comunitãþii (aici, ca ºi-n „Moscova-Petuºki” de
Venedikt Erofeev, gãsim ºi multe… reþete), e foarte
interesant de urmãrit unghiul prin care vãd aceºtia
Transnistria („singuri cu noi înºine, cum fusesem în
realitate dintotdeauna”), Moldova, Rusia („tipica
moralã ruseascã reuºea sã-mi stîrneascã mînia”),
Siberia, România, Europa, dar ºi pãrerea lor despre
scris („scrisul e de fapt o loviturã de cuþit”),
comunicare („o vorbã bunã taie ºi spintecã mai abitir
decît orice cuþit!”, „cuvîntul spus nu se mai întoarce
înapoi”), familie („Familiile trebuie sã fie la fel de
perfecte ca armele”), evoluþie, educaþie („insulta este
consideratã de toate comunitãþile o greºealã
specificã oamenilor slabi ºi fãrã minte”), artã
(„adevãrata artã e o formã de protest, de aceea orice
operã de artã trebuie sã stîrneascã contradicþii, sã
dea naºtere la polemici”), bani („Siberienii nu þin bani
în casã, deoarece se zice cã aduc necaz în familie,
distrug fericirea ºi „sperie” norocul”), lege, deportãri
(„Uneori se întîmpla ca douã trenuri venind din direcþii
opuse sã se întîlneascã: într-unul era lume din partea
europeanã a continentului care era trimisã în Siberia,
iar în celãlalt situaþia era opusã. Dintr-un tren auzea
strigîndu-se: - O, Doamne, ne duc în Siberia! E mult
prea frig acolo, o sã murim cu toþii! ªi din celãlalt se
auzea rãspunsul: - Iisuse Hristoase, ne duc în
Europa, nu tu pãduri, numai dealuri sterpe, o sã
murim de foame!”), rãzboi, manipulare („Nimeni nu
ºtia ce se întîmpla cu adevãrat în Transnistria, ºtirile
de la televizor prezentau lucrurile în aºa fel încît,
dupã ce mã uitam la tîmpeniile alea, chiar ºi eu
aveam impresia cã tot ceea ce trãiam nu era real”)
º.a.m.d. Apropo de personaje – toate (extrem de
multe) sunt pitoreºti ºi originale, fiecare are o poveste
în spate ºi un prezent la fel de nesigur ºi pe muchie
de cuþit precum viitorul („în viaþã nu existã nimic sigur
ºi stabil”). Cartea se citeºte cu un interes imens,
totul fiind nou, necunoscut ºi interesant pentru cititor,
iar cînd ajungi la sfîrºit îþi pare rãu cã s-a terminat.
Eu, de exemplu, mi-am lãsat zece pagini pentru a
doua zi doar pentru a lungi lectura, iar cînd ajungi la
ultima frazã, „Am primit o educaþie siberianã, am
rãspuns eu în timp ce el închidea uºa”, îþi aminteºti
cã povestea începuse cu sfîrºitul ºi mai citeºti o
datã introducerea. Apoi, mai avem celelalte douã pãrþi
ale trilogiei, pe care sper sã le putem citi cît mai
repede în limba românã.

Mihail  Vakulovski
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Ceea ce atrage numaidecât atenþia la cãrþile
acestui istoric britanic, Simon Sebag Montefiore,
profesor de istorie la Cambridge University, este
volubilitatea, cursivitatea lor aproape romanescã,
chiar dacã în spatele lor se aflã o serioasã
documentare pe teren. Interesul pentru Rusia ca
spectacol istoric ºi pentru personalitãþile care i-au
marcat evoluþia îi include pe Ecaterina cea Mare,
prinþul Potemkin ºi deopotrivã Stalin ºi „curtea sa”,
iar în pregãtire se aflã o carte despre Romanovi.
Am putea spune cã Simon Sebag Montefiore este
autorul unor „istorii de curte”, cartea tradusã la noi,
Stalin. Curtea þarului roºu (Polirom, Iaºi, 2014)
invocând, astfel, un model. Istoria imperialã a
Rusiei se scrie în cheia ºi dupã liniile de forþã
trasate de personalitãþi accentuate, cu vocaþie
demiurgicã. Stalin, despre care avem ºi o altã carte,
Young Stalin, în mãsurã sã descifreze tinereþea
„revoluþionarã” a viitorului lider maxim, se aflã în
centrul lumii pe care o creeazã ºi o distruge, zeu,
erou civilizator, mare preot, revoluþionar absolut,
„creatura politicã supremã” ºi deopotrivã pater
familias, anturat de funcþionari celeºti, figuri
memorabile, multe cãzând în disgraþie ºi de demoni
mãrunþi care devin prin alchimii dostoievskiene
demoni de prim rang. Cartea lui Simon Sebag
Montefiore pusã cap la cap cu Young Stalin
alcãtuiesc un tulburãtor bildungsroman, iar
relevanþa sa nu doar pentru istoria Rusiei, ci ºi
pentru cea mondialã se lasã descifratã în termenii
unei teorii a personalitãþii, a unor biografeme la
confiniile cu arta portretului, biografeme ale cãror
infinitezimale ºi imponderabile devin semnificative.
Ceea ce face diferenþa în abordarea istoricului
britanic este un decupaj care privilegiazã istoria
oralã, memorialistica ºi o focalizare minuþioasã a
tuturor acelor marginalia, notele pe care Stalin le
primeºte ºi le trimite, acest schimb de pase între el
ºi cei familiari sau simpli corespondenþi. Aceasta,
în contextul în care întregul aparat de partid
funcþioneazã ca o mare familie bolºevicã, trãind
iniþial într-o intimitate curteneascã, neprotocolarã ºi
dezinhibatã. În Orizonturi roºii, Ion Mihai Pacepa
scria o astfel de istorie de curte, cu alte motivaþii
ce-i drept ºi în calitate de martor direct implicat, ca
ºef al spionajului românesc. Însã mai apropiat de
demersul lui Sebag Montefiore stã, spre exemplu,
cartea scriitorului ºi jurnalistului Fahri Balliu, Sinistra
domanã. Vãduva dictatorului albanez Enver
Hoxha, despre regimul comunist albanez, o formã
de satrapie orientalã, de sultanat, vãzut din aceeaºi
perspectivã a unei istorii de curte. Aici bogãþia
detaliului þine de o reconstrucþie abilã care vizeazã

Angelo  Mitchievici
fiecare personaj în parte din preajma „Þarului roºu”
de le cercul intimilor, al revoluþionarilor de carierã
cu care Stalin împãrtãºeºte o istorie comunã, la
noii funcþionari care se fac remarcaþi ºi care ajung
sã joace un rol politic determinant. Iagoda, Ejov ºi
Beria se aflã printre ei, ultimii doi remarcându-se
prin zel ucigaº ºi fanatism. Existã doi timpi ai acestei
istorii curteneºti ceea ce poeta Anna Ahmatova,
victimã a jdanovismului, numeºte „anii vegetarieni”
ºi „anii carnivori”. Momentul cheie, punctul de
inflexiune, îl constituie, în opinia lui Sebag
Montefiore, sinuciderea soþiei lui Stalin, Nadia
Allilueva pe data de 8 noiembrie  1932. Pânã în
acest punct ºi o scurtã perioadã dupã existã o
atmosferã aproape irealã de convivialitate, de
afecþiune, un anumit idilism în cadrul Aparatului,
unde familiile liderilor sunt asemeni unor vase
comunicante. Se trece dintr-o casã în alta, dintr-o
camerã în alta, fãrã restricþii, se trãieºte într-o
vecinãtate prietenoasã ºi lucrativã deopotrivã,
certurile conjugale sunt însoþite de certuri politice
care au un aer fratern, cu împãcãri, gelozii, favoruri,
amicalitãþi, dar ºi fii risipitori, bufoni, dandy,
curtezane, fãrã un cult al personalitãþii însã. Pentru
aceastã perioadã stã remarca judicioasã a
istoricului, probatã pe numeroase pagini: „La baza
puterii lui Stalin în cadrul partidului nu stãtea frica,
ci ºarmul.” Aceastã atmosferã de politbasm
sovietic coincide cu Marea Foamete ca mijloc de
represiune asupra þãranilor ucrainieni care refuzã
colectivizarea. Mãsurile represive ale lui Stalin în
încercarea de a domina un adversar ireconciliabil
ºi numeros, þãrãnimea, întâmpinã prin duritatea lor
chiar rezistenþa propriilor sãi subordonaþi cu care
Stalin este nevoit sã negocieze, sã-ºi nuanþeze
poziþia, sã-i câºtige. ªarmul liderului maxim este
unul care nu se adreseazã exclusiv femeilor, el îi
vizeazã deopotrivã pe ceilalþi revoluþionari. Soþul,
prietenul, tatãl,  omul politic sunt faþetele
schimbãtoare ale unei personalitãþii proteice, care-
l fãcea pe Lazãr Kaganovici, unul dintre puþinii
apropiaþi care a rezistat în preajma lui Stalin peste
30 de ani, sã afirme: „Eu am cunoscut nu mai puþin
de cinci sau ºase Stalini”. La rândul sãu, Sebag
Montefiore remarcã incongruenþele acestei
personalitãþi unice, „politician superinteligent ºi
talentat”, „intelectual surescitat”, „ipohondru agitat”,
„un iubitor nostalgic de trandafiri ºi mimoze”,
„cavaler singuratic al istoriei”, „versiunea bolºevicã
a cowboy-ului misterios”. „Guraliv, sociabil ºi
cântãreþ talentat, acest om singuratic ºi nefericit a
distrus toate relaþiile de dragoste ºi de prietenie din
viaþa lui sacrificând fericirea pe altarul necesitãþii
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politice ºi paranoiei canibalice.” Portretul pe care
autorul îl face lui Stalin este unul arcimboldesc,
multiplu faþetat, nuanþat la infinit, însã alchimia
derutantã, misterioasã a acestui traseu destinal se
aflã în compuºii ideologici introduºi în atanorul
politic. Cred cã nu greºesc afirmând cã Montefiore
împãrtãºeºte opinia Hannei Arendt despre
„banalitatea rãului”. Stalinismul se aflã prezent in
nuce în radicalitatea mijloacelor întrebuinþate, în
amploarea mãsurilor care conduc la genocid ºi
fratricid, parte a moºtenirii leniniste, dar ºi în
aceastã forma mentis bolºevicã al unor solidaritãþi
cimentate înainte de toate de partinost, principul de
partid ºi tverdost, duritatea revoluþionarã. Aceste
capitole preliminarii, ale unei scurte perioade de
graþie, analizând microsocietãþile partinice rãspund
uneori oblic la o serie de interogaþii esenþiale. Când
ºi cum se canibalizeazã aceastã societate a
„egalilor”, a revoluþionarilor? Moartea Nadiei este o
explicaþie suficientã pentru metamorfoza politicã a
lui Stalin? Intervalul care produce mobilitãþi
tectonice în psihismul abisal al liderului este cel
cuprins între moartea Nadiei ºi de asasinarea lui
Kirov faþã de care Stalin nutrea o afecþiune
deosebitã, urmatã sinuciderea lui Sergo
Ordonikidze, prinþul georgian, prietenul de o viaþã
al lui Stalin. În acest interval, Stalin se nervalizeazã,
devine Le Ténébreux, Le Veuf, l’Incosolé, un
echilibru esenþial se dizolvã acum, Stalin devine
„stalinist”, cu concursul celorlalþi actori politici pe
mãsurã ce teroarea se insinueazã la toate nivelurile
politice. Puþinii care-i rãmân aproape, Molotov,

Voroºilov, Vâºinski, Ejov comandã febricitaþi
teroarea. În locul unui libertinism tolerat, cu insule
de promiscuitate, a unui machism cu brutalitãþile lui,
dar ºi cu un fond curtenesc venit pe filiera vechii
societãþi aristocratice georgiene, se insinuezã un soi
de puritanism sângeros la confiniile cu bigotismul
religiei politice. Sebag Montefiore urmãreºte detaliile
acestei vieþi curteneºti dupã tipare aproape feudale,
felul în care se menþin ºi se construiesc alianþe, rolul
de protectori ai artelor asumat de toþi aceºti potentaþi,
rolul determinat jucat de ideologie, manierele,
gesticulaþia, moravurile, gusturile acestei societãþi
proletare. Evenimentele esenþiale au drept fundal
investigarea fondului primar al existenþei bolºevice,
a ceea ce Richard Shusterman numeºte style de
vie, la nivelul cel mai înalt pe scara socialã, cel al
decidenþilor politici. Cu alte cuvinte, autorul
haºureazã analitic  o zonã generoasã de istorie a
mentalitãþilor. „Anii canibali” aduc în prim-plan un alt
Stalin, ºi de data aceasta actorii politici occidentali
configurând profilul interacþional, dialogic al liderului
maxim, explicând totodatã ineficienþa diplomaþiei
occidentale de a aborda un astfel de gigant politic.
M-am întrebat pe tot parcursul lecturii acestei cãrþi
dacã autorul nu strecoarã ºi o undã de admiraþie, în
ciuda corectãrii imaginii liderului prin memento-urile
tragice ale victimelor sale. Nu avem de-a face ºi cu
o eroizare subtilã în acest profil al unui erou de
epopee, cu tot capitalul sãu negativ? Indiferent de
opinia realã a lui Montefiore, nu cunosc cãrþi care
sã fi fãcut din Stalin o figurã tragicã a secolului XX,
un personaj atât de viu ºi de nuanþat.
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Poeme hindice, ultimul volum de pânã acum
al Hannei Bota apãrut în 2013 la editura Limes, este
un volum al explorãrii de sine, o carte care îºi
propune un traseu al iniþierii prin experienþa
cãlãtoriei. Aºa cum sugereazã titlul, poemele sunt
construite prin raportare la imaginarul Indiei, însã
nu se limiteazã la atât, ci experimenteazã mai
degrabã cu geografii ºi imagini eclectice reunite sub
semnul experienþei personale ºi al maturizãrii de
sine.

Astfel, Hanna Bota îºi creeazã poemele
adresându-i-se lui Hindu, o figurã hibridã ºi
polivalentã care se insereazã în texte purtând
aproape întotdeauna o mascã diferitã. În primul
poem, „de mânã cu dumnezeu”, Hindu apare în
ipostaza unui zeu indiferent, însã nu intangibil:
„vreau sã mergem de mânã prin/ incredibila ta þarã
tangentã cu nirvana/ ºi chiar mã întreb/ oare nu-þi
pasã de sfâºierea mea?” (p. 5). Alteori, acesta pare
a fi antropomorf ºi senzual: „dar Hindu plecase cu
o altã femeie/ a strâns-o la piept/ copiii au rãmas
acasã flãmânzi” („fãrã pripon”, p. 18), „þi-a ghicit o
þigancã în  palmã cã vei fi nimicit de o femeie/ la fel
ca attila al hunilor ucis de-o roºcatã” („râsul
diavolului”, p. 33), însã ipostaza predominantã este
aceea de confesor ºi partener de discuþie. Hanna
Bota construieºte astfel o dinamicã interesantã în
volumul sãu. Raportarea la Hindu îi permite, sub
forma unor dialoguri imaginare, sã scrie despre
iniþiere acoperind un numãr curajos de teme. Relaþia
cu Hindu ºi implicit cãlãtoria în India, sunt prilejuri
de reflecþie asupra iubirii erotice (Hindu ca amant),
asupra morþii ºi a sensului vieþii (Hindu demiurg)
sau asupra condiþiei umane ºi a raporturilor de
putere femeie-bãrbat, om-demiurg (Hindu ca
adversar). Sub aceastã ultimã ipostazã, Hanna
Bota ajunge, practic, sã ducã la capãt o luptã pe
niveluri, începutã prin poeme scrise sub semnul
revoltei ºi al nesiguranþei pe care le transformã,
treptat, în meditaþii înþelepte ºi resemnate. Volumul
este aºadar construit pe alternanþa unor contraste
ºi structuri opuse care definesc ºi transformã
înþelegerea asupra lumii. Dacã la început Hindu se
definea în termenii unei forþe supranaturale, acesta
va ajunge, încetul cu încetul, sã reprezinte un
partener de discuþie, un opozant care trebuie învins,
ºi, în fine, o fiinþã oarecare. De altfel, la capãtul
iniþierii, vocea liricã va înceta sã caute rãspunsuri
în celãlalt ºi îºi va întoarce privirea asupra sinelui:
„atunci m-am gãsit în aceeaºi casã incendiatã ºi
cu uºile bãtute în cuie/ în care era ºi-acel Hindu –
nume al munþimii [sic!] fãrã de nume/eram în

aceeaºi casã arzând/însã în altã odaie”
(„transfuzie”, p. 60).

Revenind la geografiile pe care Poeme hindice
le propune, este interesant de vãzut felul în care
Hanna Bota traseazã punþi de legãturã între exotic
ºi familiar. Dacã prezenþa lui Hindu ºi imaginarul
evident exotic predominã în majoritatea poemelor,
referinþele la spaþii familiare sunt nelipsite: „printre
cuvintele poemelor mele/ am descoperit colþuri ca
niºte/ dinþi de fãgãraº/” („poem despre burþi goale”,
p. 40), iar aici nu mã refer exclusiv la spaþii
geografice, ci ºi la referinþe intertextuale:„blaga al
nostru a împletit nestrivitele corole cu goruni/ nichita
ºi-a zburat ideile ºi necuvintele/ blandiana ploile”
(„întrebãri de plastic”, p. 22). Aici poate fi vorba,
desigur, de iniþierea artistului sau de graniþele pe
care acesta le poate sau nu depãºi în creaþia sa,
iar Poeme hindice pare sã penduleze constant între
autohton ºi exotic pentru a gãsi o formulã stabilã.
La fel se întâmplã ºi la nivel stilistic. Versurile
Hannei Bota sunt cel mai adesea hibride ºi riscã
sã parã indecise atât la nivel formal, cât ºi tematic,
deoarece autoarea îndrãzneºte sã deschidã, sub
pretextul iniþierii prin cãlãtorie, discuþii ample despre
viaþã, moarte sau artã, fãrã a lãsa deoparte
derizoriul, iar acest lucru poate da impresia unui
stil abuziv.

Cu toate acestea, Poeme hindice îºi duce în
mare mãsurã ideea pânã la capãt. Este un volum
sentimental, foarte ornamentat ºi pe alocuri excesiv,
însã nu lipsit de personalitate, pentru cã Hanna
Bota reuºeºte sã imagineze iniþierea prin cãlãtorie
în termeni autentici.

Alexandra Veronica Vescan

Femeia anticarului



57

Auzim deseori vociferãri: asta nu e poezie! Dar
ce mai este poezia dupã atâtea sute de ani de
dezbateri ºi de schimbãri de macaz? Poate cã nicio
artã nu a suferit schimbãri atât de profunde precum
poezia. Literatura românã are câteva tratate de
bazã în care se expune despre noua faþã a poeziei.
Sã le amintesc numai pe cele mai cunoscute:
Mircea Cãrtãrescu, în Postmodernismul românesc,
aratã cã Nichita Stãnescu ºi congenerii ºaizeciºti
au construit metafizici splendide, dar cã ei erau cu
mult în urma poeziei vestice. Gheorghe Crãciun,
în Aisbergul poeziei moderne, pariazã pe poezia
tranzitivã, cea care are referent clar ºi aproape
palpabil. Nu poezie bizantinã, aºadar, cu rãsuciri
întortocheate ºi stilisticã înzorzonatã. Au trecut ani
buni de la aceste douã, studii, dar câtã lume le-a
apropriat? Aº zice cã nici cei doi teoreticieni, când
a fost vorba sã punã în practicã ceea ce au
“legiferat”.

Lucian Vasilescu a fost ºi rãmâne un poet al
inteligenþei sensibile. Poetul-jurnalist de la
începuturi a persistat în rafinarea unei reþete care
mie mi se pare câºtigãtoare la publicul inteligent ºi
pierzãtoare la cel smiorcãit (dar tâmpiþel ºi dur).
Cel mai nou volum al sãu (care se vrea ºi ultimul,
dupã cum susþine autorul – pe care eu nu-s obligat
sã-l ºi cred) are un titlul personalist, dar anti-
narcisist: ÞARA MEA, VIAÞA MEA, DRAGOSTEA
MEA. despre modesta mea ratare personalã, ºi a
apãrut la o editurã de business, Rentrop & Straton,
2014. Alegerea acestei edituri este un bobârnac în
nasul sclifositelor edituri de culturã. Autorul ºi-a
moºit singur volumul pe care nu se putea decide
sã-l „dea afarã din casã”: de la hârtie ºi copertã,
pânã la facsimilarea paginilor de manuscris.

Retenþia artisticã. Motive

Titlu cioranian, aºadar, dacã ne aducem aminte
cã orgoliosul filosof susþinea cã nu oricine are ceva
de ratat. Dar aici nu este vorba despre ratãri
intelectuale, ci despre cele morale. Lucian Vasilescu
este mai întâi o conºtiinþã ºi un om cu acerb spirit
auto-critic. Ceea ce e uluitor, dacã þinem cont cã
face parte dintr-o generaþie care mai mult a profitat
de compromisuri, decât sã-ºi punã cenuºã în cap
pentru ele.

Procesul intentat istoriei personale debuteazã,
însã, cu o judecare a prezentului. Textul introductiv,
care poate fi perceput foarte bine ca poem, de
vreme ce poetul vede ca puþini alþii poezia prozei,
se numeºte Circuitul manelei în naturã – exerciþiu
de adecvare. Aici apare ºi motivarea renunþãrii la
scris: „Odinioarã, viitorul îmi pãrea o formã pentru
care îmi doream ºi mã simþeam în stare sã generez
ºi eu conþinut. Acum, viitorul este departe de a fi

Felix  Nicolau
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ce a fost”. Conþinut dorea, aºadar, sã producã
poetul, nu formã abstrasã dintre problemele
realitãþii. Suspendarea apetitului scriitoricesc vine
din lehamite: „avem maneaua justiþiei ºi maneaua
de la pagina cinci, maneaua talk-show-ului ºi
maneaua parlamentarã”. Ce este maneaua?
Jelanie sau lãudãroºenie, ambele fãcute cu prost-
gust. În mod normal, ambientul pestriþ, violent ºi
caraghios, oferã hranã din belºug literaturii. Dar
cum Lucian Vasilescu a adoptat „un fel de a scrie
complementar unui fel de a fi”, o scriiturã onticã,
situaþia nu îi convine.

Dezamãgirea ºi disperarea zãmislesc însã o
excelentã poezie a (auto)-ironiei. Necazul nu devine
chiar haz, ci un fel de cinism bonom. Totul e asumat,
nu cu lehamite, ci cu obosealã: „dragii mei, vã scriu
din mine însumi, unde am ajuns cu/bine. vremea,
pe aici, e frumoasã./apa e liniºtitã. locuiesc la
acelaºi etaj cu doi oameni/drãguþi: un tâmpit ºi-o
tâmpitã”.

Zisa nu e doar cu miez, ci ºi cu inflexiuni
muzicale, când folclorice, când maneliste, când
romantic-clasicizate: „altfel de ce-ar tremura în mine
viaþa de fricã?/cã vine altul ºi mi-o ridicã”. Acreala
e mereu conþinutã, absorbitã în melancolii de suflet
învins de împrejururi aberante: „în þara mea rãsunã
codrul de manele ºi viaþa mea joacã/îndrãcit dupã
ele”, ori „în þara mea eu sunt un rãspuns, dar n-am
întrebare./în þara mea locuiesc un coºmar cu ieºire
la mare”.

Experimentul macro

Fãrã sã vizeze experimentul,  poetul
prelucreazã inteligent, aºa cum a fãcut-o ºi în
celelalte volume, cultura folclorizatã. Indiferent dacã
aluziile sunt percepute, textul are vino-ncoa pentru
oricine: „se sãvârºise timpul, seara,/maneaua adia
[...]/se sãvârºise timpul nimic nu începea./oraºu-
ntreg albise/trãgând pe nas manea”. Poetul are
cultura necesarã pastiºãrii oricãrui stil, dar mai ales
are ureche muzicalã ºi simþul anti-climaxului. O
anume strofã grandioasã pare decupatã din proza
cu adolescenþi a lui Cãrtãrescu: „când a început,
viaþa mea a început de sus./ca o promisiune, ca
un rãsãrit/de soare la apus. zeii, congestionaþi la
faþã, suflau în goarne. în parcãri, toate maºinile
cântau în cor,/din alarme”.

Construcþia strofei este demontatã în anti-
strofã de acelaºi maestru al contrapunctului ºi al
smereniei mimate cu cãlugãreascã sfialã: „viaþa
mea, toatã, ar putea locui într-o alta, mai micã./
chircitã-n ungherul unde odatã, de mult, a tors o
pisicã./viaþa mea toatã, ar încãpea într-o sticluþã/
pe care ºi-ar trece-o unul altuia îngeraºii,/sorbind
câte-o litruþã”.
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Umilinþa profesatã are ºi fibrã socraticã, acel
„eu nu ºtiu nimic”, pentru a vedea ce debiteazã alþii.
Autoironia smereniei artistice se rãsfrânge automat
asupra întregii bresle prãbuºite în adoraþie de sine:
„pe când umpleam cu sfialã ºi cu mare mirare,/într-
un caiet,/pagini întregi cu liniuþe ºi cu bastonaºe,
n-aveam habar/cã acelea aveau sã fie cele mai
bune texte pe care/le voi fi scris vreodatã”. Viitorul
anterior, timpul care ignorã prezentul pentru a vedea
cauza originarã, îndepãrtatã a problemelor, ofileºte
o sumedenie dintre decoraþiile atârnate de pieptul
artei. Anume: câte valori au fost într-adevãr valori
ºi câte personaje respectate au fost, în realitate,
cârtiþe? Astfel, poezia din actualul volum este o
bruscã trezire dintr-un coºmar al iluziilor („eu oare
unde-oi fi fost în timpul vieþii mele?”). Fãrã sã se
disculpe, fãrã sã se pretindã spãlat cu isop, poetul
îºi asumã, oriºicât, poziþia inadaptatului romantic:
„nu  credeam sã-nvãþ a trãi vreodatã.//n-am crezut
ºi nici n-am”.

Pe lângã lipsa de valoare moralã din intervalul
comunist, ne-am pricopsit ºi cu penuria de valoare
esteticã: „pe mine maneaua m-a încolþit la mall/[...]/
sub sorii de neon urcau pe scãri rulante/fiinþe-
mbãlsãmate de vii în sil icon”. Satira este
completatã urgent de reacþia visceralã, teatral
înscenatã tocmai pentru a nu deveni pateticã, adicã
manelistã: „stors de vlagã, m-am rezemat de
asfinþit./sã-mi trag sufletul. dar sufletul meu/zãcea
fãrã suflare, prãbuºit. Din nas ºi din gurã îi ºiroia/
cuvântul sfârºit”. Iatã cã rima, ritmul ºi pastiºa pot
moderniza la modul ironic substanþa poeticului. Iar
pariul cel mare este sã întreþeºi într-un goblen

perfect rictusul cu durerea: „aici se încheie, aici e
sfârºitul,/cad bucãþi de îngeri din cerul de bitum”.

Totul pare simplu ºi fluent, dar facsimilele
manuscriselor aratã migala rectificãrilor. Numai aºa
se poate ajunge la fineþuri de poezie chinezã veche:
„mâna mea mângâie pe spinare amintirea
motanului/pe care l-a iubit”.

Istoria poemului ziaristic

Înainte de epilogul din Joseph Goebbels,
Uniunea Scriitorilor realizeazã fuziunea cu Asociaþia
Jurnaliºtilor – visul lu i Arghezi. Poetul se
metamorfozeazã în istoricul ultimilor 50 de ani.
Metoda este una originalã: includerea unor
fragmente decupate din presa acestor ani. Selecþia
este redutabilã prin ironie, limbaj de lemn, ipocrizie,
dar ºi autenticitate. Iatã un extras din Scânteia
poporului din 24 decembrie 1989: „Semnalãm cu
satisfacþie reapariþia pe micile ecrane, dupã o
absenþã de ºase ani, a cunoscutului cronicar TV –
Cristian Þopescu, apreciat pentru înaltul
profesionalism ºi spiritul patriotic al comentariilor”.
Ne putem imagina ce înseamnã patriotismul în
comentariile sportive...

Lucian Vasilescu demonstreazã cã poezia
poate extrage vigoare din contactul cu realitatea
dacã poetul este inteligent ºi-ºi cunoaºte
meºteºugul. Altminteri ar ieºi versuri terne ºi ofilite,
ori isterice. Un volum ce se citeºte cu mai multã
plãcere decât un roman datoritã epicului decupat
ºi accelerat, precum ºi datoritã mãrturiei ludicizate
despre suferinþa esteticã.
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Poet ºi prozator cu o amplã activitate literarã,
Adrian Alui Gheorge propune în Laika (Bucureºti,
Editura Cartea Româneascã, 2014) un scenariu de
îndepãrtare de comunism, bazat, în principiu, pe
râs. Romanul relateazã cu umor întâmplãri
caracteristice acestei „perioade de aur”, dar ºi
epocii ce i-a urmat, respectiv revoluþia din
decembrie 1989 ºi desprinderea de jugul comunist.
Extrem de sugestive pentru perioada pro-
blematizatã sunt titlul (cititorii desluºesc sub acest
nume trimiterea la prima cãþeluºã trimisã în spaþiu,
respectiv cãþeluºa sovieticã Laika) ºi locul de
desfãºurare a acþiunii, respectiv un spital de nebuni
situat în localitatea Glod.

Numele au o rezonanþã particularã întrucât
devin embleme ale unui timp socio-politic ce se
cere recitit, reinterpretat ºi uitat. Glodul devine,
astfel, sinonim cu neputinþa de a evolua, de a merge
înainte, ºi evocã mizeria în care erau ancoraþi,
neputincioºi, cetãþenii. Glodul este  personajul totem
al cãrþii întrucât în jurul lui se leagã ºi se dezleagã
intrigile. Faptul cã timpul curge fãrã a marca o
evoluþie sau fãrã a creiona o schimbare majorã de
peisaj este vizibil ºi în modul de structurare a
romanului; acesta este constituit dintr-o suitã de
capitole numerorate în ordine crescãtoare, de la 1
la 27, fãrã menþiunea unui titlu sau unei alte
sintagme. Aceastã uniformizare a evenimentelor
sugereazã un fapt extrem de elocvent pentru epoca
ceauºistã, respectiv egalitatea socialã atât de mult
ovaþionatã, dar, pe de altã parte, dacã ne referim la
elementele de structurã ºi de compoziþie a
romanului, identificãm o nouã imagine ce propune
uniformitatea, respectiv rolul conferit numelor de
locuri ºi numelor personajelor. Toposul ºi numele
personajelor devin sinonime în contextul în care
atât spaþiile, cât ºi  personajele sunt lipsite de
libertatea expresiei, beneficiind, mai degrabã, de o
puternicã simbolisticã ºi de o mare încãrcãturã
sugestivã. Libertatea expresiei lipsind, cãrþile devin
inamicul principal al regimului, fapt ce determinã
interdicþia lor în cadrul aºezãmântului de nebuni.
Romanul propune o acumulare de nume comice,
cu rezonanþã grotescã (Elisabeta Burtã, Mihai
Tãnãsucã, Zbârcilã, Moise Poponeþ, Andrei
Bâlbâialã, Mãmulea, Florentin Pãsulã, etc.) care se
întâlnesc cu o serie de nume cunoscute cititorilor
din diferite domenii ale epocii comuniste, Adrian
Pãunescu, Nina Cassian, Ana Pauker, Elena
Ceauºescu etc. Contrastul dintre real ºi imaginar
este pus în mod sistematic în scenã, pe parcursul
romanului. Ficþinea ºi realul se îmbinã, întregul fiind
o compoziþie bricolatã din raþional ºi fantezist.

Faptul cã locul de desfãºurare a acþiunii este
un ospiciu presupune interogarea frontierei dintre
normal ºi absurd, dintre spiritul social ºi nebunie.

Anamaria  Lupan

Acest lucru este subliniat de „Regulamentul de
ordine interioarã” în baza cãruia funcþioneazã
ospiciul ºi care este gravat pretutindeni, dar care,
desigur, nu este înþeles de cei care îl populeazã,
ci, mai curând, este memorat ºi reprodus întocmai.
Normalitatea este confecþionatã, aºezãmântul de
boli nervoase fiind o Românie redusã. Pe de altã
parte, bolnavii sunt ºi ei aleºi, selectaþi din rândul
cetãþenilor care nu corespund regulamentului în
sistem. Jurnaliste sau funcþionare îndrãgostite de
Ceauºescu sunt închise în acest spaþiu, precum
ºi foºti activiºti de partid cãzuþi în dizgraþia
conducãtorilor. Pacienþii nu urmãresc un tratament
medicamentos serios, ci pseudo-tratamente,
bazate îndeosebi pe remedii importate sau
moderne, întrucât romanul sugereazã, pe de o
parte, cã raportul dintre medic ºi pacient este greu
de transpun în termeni clari, dar, pe de altã parte
cã România cunoaºte o perioadã de tranziþie, de
schimbare, chiar din spaþiul unde dominã, în general,
haosul ºi nebunia.

Oglinda pe care autorul o întinde în permanenþã
cititorului preocupat sã uite chipul ºi profilul acelei
perioade se poate citi în secvenþe ce interogheazã
ºi problematizeazã limitele epocii comuniste.
Teatrul, mascarada ºi spiritul bufon caracterizeazã
episodul în care cãþeluºa Laika, în timpul vizitei
cuplului Ceauºescu, este dresatã sã mãnânce doar
atunci când i se spune cã este servitã de state ce
aparþin spiritului sovietic, deºi, acest eveniment este
ratat, cãþeluºa mâncând ºi de la occidentali.
Aceleaºi note dominante se fac simþite ºi în
parodierea revoluþiei de cãtre regizorul Radu
Sbârnã, film comentat în mod comic de pacienþi,
precum ºi în episodul în care lãutarul Fotache este
alungat de garda Anei Pauker, cãreia i-a compus,
aºa cum aceasta l-a rugat, un cântec.

Terapia prin lecturã este promovatã, cu
siguranþã, de romanul Laika, care ne învaþã cum
sã uitam o perioadã socio-istoricã grotescã, ºi, mai
rãu, sã ne îndepãrtãm de ea pentru a nu o relua în
prezent.

Zodia vãrsãtorului



60

&
Rosmarie Waldrop

Rosmarie Waldrop (n. 1934) e
un nume cunoscut în poezia
americanã ºi internaþionalã de
mai bine de 40 de ani. Originarã
din Germania, a studiat la
universitãþile din Würzburg ºi
Freiburg înainte de a emigra în
America în anul 1950. Aici s-a
cãsãtorit cu poetul Keith
Waldrop în timp ce studia la

Universitatea din Michingan.  A scris poezie atât
în limba maternã (germanã), cât ºi în limba
englezã. A publicat peste 20 de cãrþi, volume
de poezie, prozã ºi eseuri. Dintre volumele de
poezie amintim: Drumul e pretutindeni sau
opreºte-mã (1978), Nimic nu s-a schimbat
(1980),  Suficiente strãzi pentru a primi zãpada
(1986),  Acþiuni nefireºti (1990), Întinderi
dezbinate (1999), Imagini scindate (2006),
Drumuri spre abstract (2010). Trãieºte în
Providence, Rhode Island.

Sora mea? Un lup
legat,
sufocat oare în virtuþi crude?

timp al
memoriei. Odatã ce
posed ceva
mã aºez pe el
cu întreg trupul.
citate din Goethe, nisip
cald, un miros de fân,
dupã-amieze lungi.
                                  dar
ar fi nevoie de un drum
o întoarcere
în tine însãþi,
ca sã transformi
prilejul într-o oportunitate.

3.
Am apãsat câteva zile
un peisaj mic între
degetul mare
ºi index:
nisip,
buruieni,
o strãlucire de albastru între pini.
fãrã miros: o cutie de chibrituri.
Nisip la fel de schematic ca o
                                     Cãdere
în memorie,
în jos,
sângele meu în
aglomerãrile
din artere,
a se citi
întregul corp, în camerele
inimii.
Lumina: chibritul
s-a aprins,
în cele din urmã.

4.
Concentrare: un spasm
al corpului. Nu-mi
pot aminti. Prea multe
trecuturi
se retrag
în toate direcþiile.
Miºcarea lentã în

Cizme îndepãrtate.
Gândaci negri pe timp de noapte.
Un miros de sudoare.

din Dorinþa arzãtoare a fantomelor:  Separarea
precede întâlnirea

1.
Pisica atât de aproape
de foc
respir o adiere
arsã. Pãrinþii,
tãcuþi, în spatele meu,
sentimentul copaciilor
care s-ar putea prãbu’i.
sau câini.
                      Un poem,
ca încercarea
sã ne amintim
e o miºcare
a-ntregului corp.
Urmai ceaa
în mai multã ceaþã.
Poate cã uºa dinainte
separã
faptele
de afeciunea naturalã. Cum
pot ºti. Mã întâlnesc
cu prea multe
în fiecare oglindã.

2.
Când eram micã
Am fost eu?
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 Restaurantul,
da.  Nu ai idee
cât de mult obiºnuia sã mãnânce tatãl meu.
Loc ticsit cu fum.
Meniuri. Bere spumegând
peste masã.

ªi întotdeauna
un tip spunea cã ar trebui
sã mã cãsãtoresc,
sã pun o pernã peste ochii mei
ºi, cu un suspin înþelept,
sã scuip în sân.

5.
Acum.
La fel de dificil ca
atunci, odatã ce un loc
se curbeazã  în

ºolduri  legãnându-se altundeva.
Castele de nisip.
sau Spania. Spaþiul
unui alte limbi.

Somnul
e un corp de apã.
Îþi urmezi buzele în
moliciunea lui. Mai departe
capul îºi gãseºte echilibrul.

6.
Tropice
Spre interior, întotdeauna. Noaptea
frunze de trifoi se rãsucesc
în jurul somnului.
Tot mai strâns.
Trupurile celor drepþi
se rostogolesc
prin peºteri subterane
care îi transformã
în ei înºiºi.

Un lung
tunel
al uitãrii. Nevoia de
estompare. Aerul  greu curbându-ºi
corpul.
Valuri uriaºe de percuþie aplatizându-mi
muºchii.
Spre interior, distanþele: câmpuri
de bãrbaþi ºi femei
riguros egale.

7.
Beþivul a cãzut lângã mine
pe stradã. Sper cã
n-a fost dezamãgit. ªi-a zdrelit
somnul.

Noiembrie.

ªi un miros de zãpadã. Destul de normal,
spune proprietarul, stãpânul
gunoaielor, tot mai mãrunt
în oglinda mea.

Am un noroc

incredibil: visele mele
sunt dense ºi
clare. Sunt multe vrãjitoare
în Germania. Cântecele lor
coboarã în semi-tonuri
prin tine.

8.
Vei muri, spune Novalis, vei muri
urmãrind rânduri nesfârºite
de oi în respiraþia ta liniºtitã.

Precar,
ca Mozart, un aer vioi
pãstreazã visul
rotindu-se în
apropiere de sine, de
miezul absent.
Imaginea dupã ce plãcerea
întregului corp
se adânceºte
în somn:

finaluri.

9. Introducerea zecimalelor

Un vis, ca încercarea
de a-þi aminti, deschide cuvinte
pentru alþii,
înþelesuri ascunse. Iarba
pãleºte treptat, nuiele
tremurã firav,
gheaþa
lasã flori în fereastrã.
Ecuaþii intime mai complicate
decât coordonatele trecutului
sau ale Germaniei. Pisica
nu-ºi poate ridica lãbuþa,
piciorul e mult prea lung
cu efort.
Un atac de plâns
e anulat. O arie umedã
în laringe.
Nimic nu se miºcã în coma
de vatã: doar Descartes
se ciupeºte
orice fracþie
trebuie rezolvatã.

Elinor Nauen nu are paginã de
Wikipedia, în schimb, are un site
personal unde posteazã poeme,
scrie pagini de jurnal virtual
sau publicã liste cu autorii
preferaþi. A susþinut nume-
roase cursuri despre poezie în
universitãþile americane ºi a
fost invitatã sã citeascã la
Muzeul de artã modernã din

New York.  Este membru PEN, centrul american

Elinor  Nauen
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ºi membru în consiliul director al Proiectului
de poezie. Dintre volumele de poeme amintim:
Cãsãtoria mea de la A la Z: o poveste de
dragoste americanã, Atât de târziu în noapte,
MAªINI & alte poeme, Bãrbaþii americani.
Trãieºte undeva în America.

Gurã cu motor

Orson Welles n-are probleme cu cãrãmizile
echilibrat aºa cum este
poate îngrãmãdi cam 30
într-o peºterã de naþionalitate minorã

unde o mie de buchete s-apropie
de Sappho,  care se sprijinã de stâlpul uºii
ca un cowboy care împuºcã într-un bar
rãscumpãrã & salveazã

cautã femeia
în spatele casei e o femeie
nimic nu e în spatele casei
eu sunt casa & în toatã siguranþa mea

sau ia cinema-ul italian
vin roºu & arme, mincinoºi & lire –
în fiecare zi când soarele rãsare
mã îmbrac în iurta mea cãlduroasã

Ceea ce purtãm

X –credea cã toþi îl dispreþuiau
pentru cã era negru
ºi   Z—care nu ºi-a primit partea
pentru cã era femeie

a fost pentru cã erau nemernici
existã întotdeauna un premiu
dacã ne analizãm destul de atent
vreau premiul pentru cã sunt treazã acum

greutatea exactã a pisicii
îmi anuleazã respiraþia
cafeaua french cu lapte
urãsc imaginea aceea

el nu se gândeºte la mine
ce altceva ar trebui sã fie viaþa lui?
cum ar trebui sã fie viaþa mea?
aº face 100 de flotãri

nu am putut face 100 de flotãri
aº putea face o baie în
marea interioarã, au numit-o
dar i-am putea spune preeria de coastã

câmpiile nesfârºite
ale cerului uriaº ºi câinele de preerie
vânt puternic ºi anemone mãrunte
tiranul a fost un bãtãuº

numai porumbul avea aceeaºi înãlþime
cu mine
îmi place porumbul
acum pisica e pe podea

acum cafeaua e în creierul meu
care e în dungi –
acum el se-ntoarce
se gândeºte la mine în sfârºit

Îmi pare rãu, E

E care sunt Eu
aºa cum Eu sunt E
care e L

coapsele tale albe
se rãsucesc & se înclinã & se miºcã
ca ale mele
neînvinse
e grozav sã ai
ºolduri
cavitãþi & un planºeu pelvian

un ceas pelvian
ibis
sirenã
lebãdã
viaþa mea e mai puþin
agitatã decât
cea a unui culturist german
dupã 25 de ani
înþelegem
glumele
&  purpuriul jacarandei

Problema cu tine este

cã nu ai cãldura
Louisianei în martie
acolo fugeam prin grudon
sã ieºim din oraº cu o
pisicã-n lesã
drãguþã
destul de primitiv: existã copaci?
existã plante?
sunt pãsãri?
Da! Cuc sau vrabie sau o mierlã –
ceva cenuºiu –
ceva cu o coadã lungã –
pisica e ºi ea parte din naturã
direct din zãpadã la sud de Minnesota

O zi minunatã de dimineaþã

Recunosc
am uitat
sã mã cãsãtoresc cu
Ben Johnson
ºi acum
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Pictorul

el e mort
un bãieþel
deºirat
un cowboy
un cowboy adevãrat
un cowboy de cinema
sau un republican
un star.
al naibii de bine poate fi
ce vrea el sã fie.
da, doamnã.

Mireasa poate fi rece

Blitz-uri trecute
clipeºti

dispar
atunci când închizi ochii
sunt datorii neachitate lucruri pierdute
remarci cu înþelesuri greºite

ca toatã lumea, regret
ce n-am fãcut

ce-ai uitat?
doar ceea ce doresc sã nu-mi amintesc

ce-ai pierdut?
doar ceea ce doresc sã abandonez

ce regreþi?

Marea glumã

gluma
micilor trãdãri
este ceea
ce adunã
pânã la urmã:
altcineva-n întregime
care nu se supãrã
sã fie
mort
sau acolo
sau uitat
care trece peste
maniere sau reguli sau
schimbãri rapide
în afara câmpului vizual
„viaþa ei” „viaþa ta”
ar putea fi amorþite
aºteptând
ultima trãdare.

(traduceri ºi prezentãri de Lavinia Rogojinã)

 Miºcarea materiei
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Florin  Mihãilescu

Literatura se naºte în tãcere, în izolare, în
intimitate. Dar scriitorul intrã bineînþeles, ulterior, ºi în
relaþie cu confraþii lui, se confruntã cu ei, nu numai cu
publicul larg, pentru cã, pe lîngã opinia acestuia din
urmã, el are nevoie ºi de aceea a colegilor de breaslã,
iar alãturi de a lor ºi poate chiar mai mult decît de
aceasta de una extrem de importantã, aproape
decisivã, aparþinînd acelor personaje adesea
simandicoase ºi în genere destul de antipatice,
care sînt criticii literari. Receptarea operei produce
o multitudine de comentarii ºi de judecãþi de valoare,
deschide perspective noi de analizã ºi interpretare.
Acestea au fost întotdeauna succesiunea ºi
dinamica discuþiilor literare. La un moment dat, mai
ales începînd cu secolul XIX, a intervenit anticipaþia,
odatã cu apariþia ºi diversificarea orientãrilor
culturale ºi estetice. Aºa s-a constituit cenaclul,
adevãratã instituþie a modernitãþii. Cel dintîi la noi a
fost cercul societãþii Junimea, incontestabil model
ºi în aceastã privinþã. A venit la rînd Sburãtorul, spre
a nu mai pomeni “atelierul de reparaþii literare” al lui
Mihail Dragomirescu, sau alte închegãri ºi grupãri mai
modeste, rãmase fãrã ecouri notabile în evoluþia
literaturii noastre. Dintre toate, punctul culminant de
prestigiu, de autoritate ºi de longevitate nu l-a atins
decît cercul lovinescian, a cãrui “recoltã” creatoare s-
a dovedit remarcabilã ºi prin cantitate, ºi mai cu seamã
prin calitate. Dînd impuls înnoirii ºi modernitãþii estetice,
cenaclul Sburãtorului a reprezentat o veritabilã matrice
a literaturii române interbelice, stabilind ºi impunînd
repere, criterii ºi valori inestimabile.

Cenaclurile sînt în fond niºte laboratoare de
creaþie, de dezbatere ºi cãutare a celor mai fecunde
ºi mai promiþãtoare orientãri. Acesta este sensul
anticipativ ºi raþiunea de a fi a acþiunii lor. S-a vãdit
ºi mai bine o asemenea funcþiune generatoare ºi
clarificatoare în perioada de dupã ultimul rãzboi
mondial, de îndatã ce s-a cucerit o minimalã libertate
de miºcare. Cercul de la Sibiu n-a avut parte dedît
de un prea scurt interval, pentru a-ºi da cu strãlucire
mãsura. Mai tîrziu, cenaclul “Labiº” a fost o instanþã
oficialã a Uniunii Scriitorilor, condusã ºi modelatã
de profesioniºti mai vîrstnici, deºi nu lipsitã de unele
debuturi excepþionale, care au marcat literatura
deceniului al ºaptelea ºi au reînnodat firul întrerupt
al modernitãþii. A urmat în sfîrºit ºi momentul cînd
tinerii ºi-au luat destinul în propriile mîini, acoperind
în întregime spaþiile de cenaclu din Bucureºti, Iaºi,
Cluj, Timiºoara etc. numai cu nume de începãtori
ºi aspiranþi. A fost prilejul de proliferare ºi
supremaþie, de iniþiativã ºi entuziasm a ceea ce
putem numi mai simplu ºi cît se poate de exact
“cenaclurile studenþeºti”. Capitala s-a impus prin
trei prezenþe eminente: Cenaclul de Luni, Junimea
ºi Universitas, iar la Cluj ºi la Iaºi, tinerii s-au grupat

în jurul a douã reviste-fanion, Echinox ºi Dialog, a
cãror influenþã n-a fost deloc mai micã decît a
omoloagelor cercuri bucureºtene.

Astãzi, efervescenþa ºi impactul acelor ani ’80
ºi-au gãsit un memorialist, un comentator, un analist
ºi chiar un cronicar recuperat în persoana criticului
ºi istoricului literar, dar ºi publicist impenitent, Ion
Bogdan Lefter, el însuºi coparticipant ºi comiliton
al totalitãþii acþiunilor generaþiei sale. O datorie de
afecþiune ºi solidaritate l-a determinat sã consacre
o întreagã carte foºtilor sãi tineri colegi, sau cum îi
numeºte el în chiar titlul volumului, “prietenii din
povestea literaturii” (Editura Paralela 45, 2013). Este
aici ºi povestea însãºi a acestei generaþii, care s-a
afirmat plenar ºi bine diferenþiat faþã de predecesorii
neomoderniºti, pe parcursul anilor ’80. încã de la
început, autorul observã o particularitate esenþialã
pentru definirea ºi înþelegerea noului fenomen literar.
Menþionînd mulþimea cercurilor ºi cenaclurilor din
deceniul al nouãlea, el nota încã din 1985 cã
“scriitorii aºa-numitei generaþii ’80 s-au format,
în sensul bun ºi complex al cuvîntului, în atmosfera
acestor cercuri ºi cenacluri” (p.9), ºi conchidea
anticipînd inspirat: “Nescrisã deo-camdatã, istoria
acestor cercuri ºi cenacluri literare se suprapune
– mãcar parþial – peste istoria apariþiei unei generaþii
de creaþie. Va merita, cîndva, sã fie scrisã – cu
maxima obiectivitate posibilã, adicã în acelaºi spirit
în care s-a ºi desfãºurat” (p.10). 0 asemenea
necesarã istorie se ºi desprinde in nuce din cartea
de care vorbim. Ion Bogdan Lefter evocã, dar mai
ales urmãreºte în timp real manifestãrile ºi
evenimentele care au marcat existenþa celor douã
grupãri mai importante, mai influente ºi mai active,
Cenaclul de Luni ºi cenaclul Junimea, afectîndu-le
125 de pagini din cele 26C ale volumului, a cãrui
cealaltã jumãtate priveºte diverse probleme,
precum tendinþele prozei, relaþia ei cu modalitãþile
filmului, sau aceea dintre poezie ºi genul literaturii
SF, dar ne oferã mai cu seamã cîteva impresionante
portrete, pline de cãldurã sufleteascã, ale unor colegi
apropiaþi, din rîndul cãrora, spaþiul cel mai generos,
de peste 60 de pagini, le este consacrat regretaþilor
prea curînd dispãruþi Mircea Nedelciu ºi Gheorghe
Crãciun, înalte repere ale generaþiei lor.

Nu e prea mult a spune cã I. B. Lefter are un
adevãrat cult al prieteniei ºi al solidaritãþii de grup,
mai precis de generaþie. Toatã aceastã carte a sa
ne aduce din abundenþã dovezi ale acestei
disponibilitãþi, care l-a transformat pe autor într-un
incontestabil ºi infatigabil ferment de acþiune
intelectualã, de inspiraþie ºi creativitate. Totul la el
pare concentrat în direcþia efortului de a stimula ºi
a întreþine ideea de generaþie, de asociere
profesionalã, pe bazã de prietenie ºi de comunitate
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de vederi sau opþiuni spirituale. I.B. Lefter este, în
cel mai bun înþeles al cuvîntului, un animator, un
organizator, un constructor ºi poate chiar un
îndrumãtor spre idealuri noi. Este o personalitate
mereu neliniºtitã de nevoia de a face ceva, de a
împinge mai departe, oricît de puþin, o evoluþie
beneficã ºi îmbogãþitoare.

Meritã însã ºi are efecte pozitive strãdania de
a menþine ºi de a dezvolta o atmosferã de grupare
ºi de cenaclu în miºcarea mai largã, naþionalã, a
unei literaturi? Dacã ne conducem dupã impresia
participanþilor, am putea rãspunde afirmativ.
Numãrul ºi talentul acestora, sau în orice caz al
celor mai mulþi dintre ei ar fi ºi ele un argument în
acelaºi sens. Este însã aici ºi un foarte simpatic
paradox. Cine intrã în structura unui cenaclu o face
ºi din convingerea în înzestrarea ºi identitatea sa
de iubitor al scrisului. În principiu, el n-ar avea
nevoie de confirmare, dar o cautã totuºi, pentru cã
îl încurajeazã ºi îi face plãcere. Infirmarea nu-l
destabilizeazã, dacã are vocaþie ºi uneori, din
pãcate, nici dacã nu are. ªi atunci la ce bun
cenaclurile? Au ele valoare de laboratoare sau de
creuzete literare? Nu e nici o îndoialã în aceastã
privinþã, dar ele nu creeazã valori personale cui nu
le are deja, contribuind în schimb la configurarea
ºi la impunerea unor orientãri estetice mai ample,
care afecteazã profitabil ºi stimulativ evoluþia, ori
chiar destinul însuºi al literaturii contemporane.
Mircea Nedelciu sau Mircea Cãrtãrescu nu au ieºit
din maieutica ambianþei cenacliere mai talentaþi decît
erau cînd au intrat acolo, dar au adoptat, ilustrat ºi
afirmat, alãturi de colegii lor din generaþia ’80,
importanta miºcare a postmodernismului, cu toate
variantele sale, textualism, experimentalism,
eclectism stilistic etc.

Rostul grupãrilor de scriitori apare astfel mai
limpede ºi cît se poate de convingãtor, iar cartea
lui Ion Bogdan Lefter îl argumenteazã oportun ºi
pe deplin, aducînd în planul luminos al unei bine
meritate atenþii o nouã “luptã literarã” ºi o altã “tînãrã
generaþie”, care a purtat-o cu indiscutabil succes.
Dar mai mult decît triumful unei generaþii,
optzecismul a reprezentat triumful unui fenomen
literar, al unor idei ºi al unei noi viziuni estetice ºi
intelectuale, prin care creativitatea noastrã naþionalã
a cunoscut a doua sa epocã de sincronism, dupã
cea interbelicã. Ion Bogdan Lefter este unul dintre
purtãtorii sãi de cuvînt, aºa cum o atestã cartea de
azi, ca ºi toate cãrþile sale de pînã acum. Dacã
Mircea Cãrtãrescu, prin teza lui de doctorat, este
teoreticianul miºcãrii postmoderne româneºti, Ion
Bogdan Lefter este cronicarul ºi memorialistul ei.
Ceea ce spune totul sau, în orice caz, esenþialul
despre rolul ºi meritul lor, într-un moment de cotiturã,
ori cel puþin de profundã metamorfozã din istoria
literaturii noastre contemporane.

Dar povestea generaþiilor merge mai departe.
Dupã optzeciºti, au venit nouãzeciºtii, iar apoi
douãmiiºtii. Cine va urma oare ? Termenul care sã
defineascã o altã grupare cu o altã orientare n-a
fost gãsit încã. Impulsul înnoirii rãmîne însã
permanent, ca ºansã proprie oricãrei creativitãþi.
Nu ne revine decît sã aºteptãm veghind ºi pîndind
ecloziunea schimbãrii care va veni. Ea pare a pluti
deja în aerul ºi spiritul acestor ani, dar mai cu seamã
în neliniºtea caracteristicã ºi totodatã contagioasã,
cu care tinerii cautã sã-ºi cucereascã locul pe drept
cuvenit în ierarhia literelor noastre actuale.
Optzeciºtii de altãdatã sînt datori sã sprijine
aspiraþiile legitime ale celor care vin acum sã li se
alãture, spre beneficiul tuturor.

Zodia vãrsãtorului
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Romanul istoric este
în literatura românã o
prezenþã perenã ºi extrem
de solidã. S-ar putea scrie
chiar o istorie a literaturii
noastre urmãrindu-se doar
triumfurile, cãderile ºi
metamorfozele acestui  tip
de naraþiune, de la primele
tatonãri literare ale secolului
XIX ºi pînã la romanul de
aventuri comercial sau cel
jucãuº postmodern din
debutul secolului XXI.

Nume grele din galeria scriitorilor români îºi
datoreazã gloria ºi prezenþa în manuale ºi istorii
literare tocmai acestui tip. O rememorare extrem de
succintã ºi superficialã îi aduce în prim-plan pe
Nicolae Filimon, Duiliu Zamfirescu, Dimitrie
Bolintineanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Mihail
Sadoveanu, Petru Dumitriu, Eugen Barbu, Eugen
Uricaru, Florina Ilis, Filip Florian – cum spuneam,
superficial ºi lãsînd nume importante pe dinafarã,
doar pentru a puncta constanþa tipului în practic
fiecare etapã, fiecare moment al literaturii noastre.

Pe de altã parte, romanul istoric a suferit, dupã
cum era ºi de aºteptat, mutaþii, reflectînd fidel
curentele ºi tendinþele momentului. Ultimele douã
decenii au vãzut practic o grupare pe trei linii, legate
intrinsec de profilul scriitorilor care l-au practicat.
Au apãrut romane istorice semnate de autorii
afirmaþi în deceniile ºapte ºi opt, în care istoria e
mai degrabã un paravan ºi un material de
construcþie pentru metaforic ºi filosofic, romane ale
tinerei generaþii în care plonjonul în istorie înseamnã
recuperare ºi exorcizare a trecutului, practic o
rediscutare a istoriei în termeni contemporani ºi, în
fine, mai puþin interesant, dar cu un oarecare
succes la public, romanul de aventuri, comercial
ºi lipit pe formule puþin originale.

Ligia Ruscu vine cu O dimineaþã la vânãtoare
ca o surprizã de proporþii. În primul rînd, aºa cum a
remarcat unanim critica, o surprizã a calitãþii
debutului. O profesoarã universitarã de istorie
anticã, autoare pînã acum doar a unor studii de
specialitate, produce, fãrã nici un semnal prealabil,
fãrã nici un alt text literar publicat, un roman solid,
fãrã nici o urmã de stîngãcie, scris cu o siguranþã,
fluenþã ºi îndemînare capabile sã punã în
inferioritate nume titrate ale prozei noastre
contemporane. A doua surprizã este cea a modului
în care autoarea înþelege sã trateze romanul istoric,

Victor Cubleºan
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Polirom, 2014

O DIMINEAÞÃ
LA

VÂNÃTOARE

reluîndu-i formal aspectul clasic, dar aºezîndu-l,
printr-un inteligent joc secund al corespondenþelor,
în modernitate. Din acest punct de vedere romanul
Ligiei Ruscu are ºansa de a se transforma într-un
reper al genului.

  O dimineaþã la vânãtoare este o poveste
poliþistã plasatã în anii 1833-1834, în cercurile
boierimii bucureºtene. Un presupus accident la
vînãtoare petrecut în timpul unei reuniuni de familie
la moºia de la Nucet a biv vel vornicului Constantin
Dunca e “anchetat”, firul investigaþiilor ducînd,
ramificat, în toate cercurile lumii bucureºtene a
epocii. Romanciera reuºeºte un veritabil tur de forþã
prin modul în care construieºte lumea atît de
îndepãrtatã acum a Munteniei din timpul
Regulamentelor organice. De la decorul general la
detaliul mãrunt al vestimentaþiei, totul este pus în
acord, totul este colorat ºi vãzut atît la microscop
cît ºi în perspectivã. Cititorul este introdus complet
în atmosfera epocii, fãrã brutalitate, furnizîndu-i-se
neostentativ, dar constant, toate detaliile de care
are nevoie pentru a înþelege lumea ficþionalã. O
dimineaþã la vânãtoare este genul de roman istoric
pe care îl poþi citi fãrã a avea nici un fel de
informaþie prealabilã asupra epocii ºi fãrã a simþi
nici o clipã pe parcursul lecturii nevoia de a da o
fugã la bibliotecã (sau internet) pentru o
documentare suplimentarã. Mai mult, este genul de
roman care îþi fixeazã imaginea epocii, la final
cititorul acceptînd, indiferent de valoarea de adevãr
istoric, varianta Ligiei Ruscu în faþa oricãror
documente sau studii istorice.

Prozatoarea nu are plãcerea cãderii în
descriere, nu are acea fascinaþie de colecþionar
care lîncezeºte cu un calm levantin asupra oricãrui
detaliu, fie el semnificativ sau nu, doar pentru cã
se simte proprietar al unei lumii pe care o naºte.
Aici descrierea este funcþionalã, fireascã, retrasã
aproape în genul fiºei de inventar, jucînd rolul de
suport al naraþiunii ºi nu substituindu-se acesteia.
Ligia Ruscu are o rigurozitate ardeleneascã a
scriiturii, unde funcþia ºi utilul primeazã în faþa
ornantului ºi al cãutãrii unor micro-tablouri pur
decorative. Tocmai acestã reþinere creeazã un ritm
narativ care devine o coloanã vertebralã a întregii
construcþii romaneºti. Deºi are aproape ºase sute
de pagini ºi cuprinde multe pasaje descriptive,
textul curge alert, ritmat, condus pe un fir logic al
înºiruirii faptice ºi al deducþiilor. Liniar ca derulare,
romanul este foarte larg desfãºurat, supraetajarea
sa fãcîndu-se în paralel cu cronologia. Este o
formulã clasicã executatã impecabil.

Interesant este modul în care se face
reconstituirea vremii din punct de vedere verbal, al
vocabularului uzitat. Existã numeroase arhaisme
ºi formulãri prãfuite, dar, la o contorizare serioasã
sînt mult mai puþine decît par. Ligia Ruscu nu
abuzeazã de aroma vetustã a cuvintelor decît în
mãsura în care aceste sînt capabile sã marcheze
puternic atmosfera. Personajele vorbesc foarte
natural din perspectiva cititorului actual, tocmai
pentru cã nu respectã decît la modul coloraþiei
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atmosfera temporalã. Este o alegere deºteaptã ºi
care oferã mult mai multã cursivitate lecturii decît
calvarul unei incursiuni într-o limbã aflatã în plinã
modernizare.

Un alt element executat impecabil este
construcþia personajelor. Acestea sînt la început
abordate în cel mai clasic mod cu putinþã, cu o
panoramare fizicã, cu o scurtã biografie explicativã,
cu cîteva episoade ilustrative rederulate înspre
edificarea cititorului. Nu sînt fiziologii paºoptiste
calchiate, dar cu siguranþã sînt pe aproape. Ligia
Ruscu nu recurge la tipuri ºi nu opereazã cu ºabloane.
Subtil portretele aparent simplist lipite peste figuri-tip
ale epocii se acoperã de carne ºi subtilitate, devenind
mult mai complexe ºi mult mai moderne. Aproape nici
un personaj nu corespunde modelului care pare iniþial
sã-i fi stat la bazã. Este un prin semn subtil cã
prozatoarea practicã un joc al suprafeþelor înºelãtoare.
Un ochi ºi o conºtiinþã foarte modernã, foarte
contemporanã secondeazã autorul în permanenþã.

O stranie similaritate între lumea
Regulamentelor organice ºi contemporanitate se
întreþese pe mãsurã ce descoperi lumea romanului.
Acelaºi proces de reorientare dinspre cultura
estului spre cea a vestului, acelaºi puseu de
redescoperire a democraþiei, aceeaºi situaþie a unei
limbi sub imperiul împrumuturilor masive, aceeaºi
corupþie, aceleaºi jocuri politice întortocheate ºi
abjecte. Chiar ºi politica externã pare dipusã sã
suporte o stranie comparaþie. România în crizã la
bazele unui arc temporal care sare peste douã
secole. O dimineaþã la vânãtoare  se constituie,
din aceastã perspectivã într-o contemplare uºor
amãruie ale tarelor româneºti care par sã fie eterne.

Prin naturaleþe, fineþea execuþiei, prin ritmul alert
construit din paºi molcomi ºi nu în ultimul rînd prin
inteligentul dialog între prezent ºi trecut pe care îl
propune în fundal, romanul Ligiei Ruscu convinge pe
deplin ºi se constituie în, pesemne, cea mai coloratã
ºi izbutitã ofertã a anului de pînã la aceastã datã.

Stranietatea poeziei
lui Ionel Ciupureanu provi-
ne din modul în care
sintaxa ºi imaginarul sunt
„executate” la propriu.
Nimic nu scapã acestei
distrugeri programatice a
limbajului, care cautã o
formã de chintesenþã (a
lumii ºi a sinelui), pornind
paradoxal de la impos-
ibilitatea rostirii ei. Poetica
lui Ionel Ciupureanu este,
din acest punct de vedere,

un exerciþiu de eroziune a materiei imaginare, pe
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fondul limbajului disipat ori contras pânã la funcþiile
lui minime.

Recentul volum, Venea cel care murisem
(Casa de Editurã Max Blecher, 2014) continuã
aceastã linie a unui „bacovianism formal acutizant”,
cum îl numea Gheorghe Grigurcu în cronica la
Miºcãri de insecte (un alt volum publicat de Ionel
Ciupureanu în 2010), construind o lume a morþilor
care vorbesc ºi sunt anihilaþi, pe de o parte, de
greutatea organicã a propriei lor extincþii, iar, pe de
altã parte, de limbajul friabil, cu deschidere/
închidere cãtre neant. Între aceste douã limite se
desfãºoarã întregul scenariu al suferinþei, care nu
e pe deplin cartografiat nici în structura lui
imaginarã, nici în cea lingvisticã. Altfel spus,
evanescenþa poemelor din Venea cel care murisem
este reflectatã, în primul rând, în conþinutul care
evitã claritatea stãrilor, hrãnindu-se tocmai din
topirea ºi distorsiunea lor („fulgii-s din carne ºi/
neagrã-i ninsoarea/ nu uita tu nu exiºti// ºi lângã
tine nu e nimic”, p. 19). În al doilea rând, ca
atmosferã generalã a volumului, evanescenþa îºi
are ecou ºi în gesticulaþia stilisticã ºi sintacticã,
lãsatã deseori sã funcþioneze prin versuri
neterminate sau prin incizii la nivelul unor imagini
(„Tãcerea vântului peste tãcerea florilor/ un frig
lângã o foame// un sfârºit în trenul ãsta de marfã”,
p. 29). Ceea ce caracterizeazã, de fapt, stilul lui
Ionel Ciupureanu este liminalitatea, ca o condiþie a
poeziei de a fi prinsã între non-sens ºi semnificaþie,
dar ºi ca o expresie a imaginarului care întretaie/
juxtapune voci ºi obsesii. Liminale sunt, astfel, atât
miºcãrile sufleteºti din interiorul textului, care
tranziteazã de la o voce la alta, de la trãiri concrete
la concepte ale unor trãiri, cât ºi miºcãrile textului
în sine, care au la temelie tãieturi „matematice”,
contrageri ºi aluzii semantice. De altfel, estomparea
formalã coincide ori se suprapune peste cea
imaginarã, miºcãrile browniene ale textului
traducând o dezordine interioarã, care se
acumuleazã gradual. Poezia lui Ionel Ciupureanu
este, metaforic vorbind, energia întunecatã a
universului sãu privit ºi trãit. Ea îºi macinã, la nivel
textual ºi existenþial, materia ca sã producã forme
ºi imagini descentrate, ce alcãtuiesc anti-stãri ºi
anti-poeme. Astfel pot fi explicate glacialitatea ºi
hipotensiunea acestei poezii care, sub pretextul cã
nu are aproape nimic sã comunice dincolo de
structurile ei fãrâmiþate, este capabilã de fapt sã
comunice totul, cele mai banale ori sintetice versuri
putând fi simptomul unui tragism hipersensibil („Ce-
mi pãru omenesc þi-am spus/ dintr-un pântec//
grãdinile vor pieri sub/ un nou alfabet// noile
continente se vor îngrãmãdi peste noile ape/
putrezisem demult”, p. 43).

Pe de altã parte, stilul aparent neîngrijit ºi
retractil faþã de orice fel de posturã „canonicã” ori
calofilã este în ton cu entropia formalã ºi imaginarã
a volumului care propune un tip de cunoaºtere
pornind de la ceea ce rãmâne nespus sau nu poate
ºi nu vrea sã spunã un poem. Creând o poezie a
dezordinii de dinainte ºi de dupã moarte, adicã o

IONEL
CIUPUREANU

Casa de Editurã
Max Blecher, 2014

VENEA CEL
CARE

MURISEM
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poezie a pragului ºi a frontierei, limbajul lui Ionel
Ciupureanu îºi conþine ºi propagã propria
dezintegrare. În acest sens, Gheorghe Grigurcu
considerã cã „totul e posibil ºi imposibil în
perimetrul acestui discurs rece, a cãrui mare
satisfacþie pare a fi dezintegrarea”, în timp ce Radu
Vancu afirmã, din contrã, cã „vâscozitatea nu
prolifereazã doar la nivelul imaginarului, ci ajunge
pânã la nivel sintactic”.  Or, densitatea
(vâscozitatea) poemelor din Venea cel care
murisem este obþinutã tocmai prin dezintegrarea
limbajului poetic, care voaleazã stãrile ºi le face,
astfel, mai puternice. Este vorba, în fond, de o
descompunere lentã a sintaxei ºi a imaginilor, care
îºi are reversul într-o recompunere densã ºi
esenþializatã a lor. De aceea, poezia lui Ionel
Ciupureanu nu cere, defel, empatia cititorului, ci
profunda lui angajare în reconstrucþia mentalã a
ceea ce autorul, cu bunã ºtiinþã, a „tãiat” din text.

De cealaltã parte, Venea cel care murisem
este în întregime un dialog fantomatic, al unor
fãpturi moarte sau pe cale de a muri, cu ele însele
sau cu ceilalþi. Teodora Coman vede în acestea
niºte voci provenite „din diferite segmente de spaþiu
ºi timp, imprimate în subconºtient”, alcãtuind un
dialog „care curge în gol ºi-ºi întreþine propriul abis”.
Trãind în „Underworld”, aceste personaje îºi simt
ºi perpetueazã disoluþia organicã, se conþin unele
pe altele, într-un nesfârºit joc al morþii, cãruia nu-i
lipseºte nicicând ironia ºi absurdul („Nu mai
conteazã oricum dumnezeu ºtie/ era sfârºitul lumii
ºi þâºnea o materie/ m-am umplut toatã pe
dinãuntru// îmi închipuiam cã-i dumnezeu sau/
mãcar o declaraþie de-a lui/ îi lãsa gura apã
nebunului// îmi plãcea totuºi a spus cã-i groaznic/
doar partea lui întunecatã se-nfierbântase/ sub
iarbã”, p. 44). Avem de-a face cu un infern
resemnificat de Ionel Ciupureanu ºi locuit de voci
care cautã ºi împing orizontul (organic, existenþial)
al morþii, neºtiind niciodatã dacã se aflã dincolo sau
dincoace de el. Aºa încât, din retrasarea continuã
a orizontului thanatic ia naºtere o asemenea poezie
autistã ºi tragicã, densã ºi irizantã ca un magnetar.
Din aceastã cauzã, Venea cel care murisem este,
fãrã îndoialã, pe lista scurtã a celor mai bune cãrþi
de poezie publicate în 2014.

Apariþia memoriilor lui V.A. Urechia, Din tainele
vieþei. Amintiri contemporane (1840 - 1882) (ed. de
Leonidas Rados, Iaºi, Editura Polirom, 2014, 474
p.) este un eveniment nu doar de importanþã general
culturalã ori istoriograficã, ci ºi literarã ºi filologicã.
Prilejul reaminteºte unul dintre programele
stãruitoare ale criticului literar Mircea Zaciu, care a
înfiinþat ºi a menþinut multã vreme, la Ed. Dacia din
Cluj, o serie de „Restituiri”, ambiþionând sã punã
astfel la dispoziþia publicului partea necunoscutã

Ovidiu  Pecican

sau uitatã a li teraturii
române. O asemenea
parte existã, ºi, este mai
întinsã decât s-ar putea
crede la prima vedere,
între zona de vizibilitate a
aisbergului ºi cea sub-
marinã, despre care
vorbesc aici, nefiind un
echilibru, ci, exact ca în
formula muntelui de ghiaþã
plutitor, ceea ce nu se
vede, predominând. Chiar
dacã revista Manuscriptum

ºi alte publicaþii se ocupã expres de recuperarea
cât mai multor documente de importanþã literar-
culturalã din mormanul disipat al ineditelor
româneºti, iatã cã, precum în cazul lui Urechia,
contemporan ºi prieten – cu fluctuaþii de umoare –
al lui Hasdeu, au trebuit sã treacã o sutã douãzeci
ºi cinci de ani pentru ca paginile autorului sã fie
recuperate ºi puse împreunã. Urechia ºi-a publicat
memorialistica prin reviste obscure, dificil de dibuit,
iar manuscrisele textelor sale autobiografice din
prezentul volum nu s-au pãstrat. Din acest punct
de vedere, ediþia este un adevãrat triumf în raport
cu multiplele dificultãþi de naturã filologicã, de pildã,
pentru cã V.A. Urechia, asemenea altor autori ai
epocii respective, a traversat biografic etapa scrierii
româneºti cu chirilice, a alfabetului de tranziþie, a
latinizãrii excesive, a reacþiei critice la latinism ºi a
modernizãrii alerte a þãrii, toate acestea lãsând
destule urme în scrisul cele de a doua jumãtãþi a
secolului al XIX-lea.

Prin fiecare scriere de acest fel care este
editatã, pe de altã parte, se produce încã o reparaþie
în lumea istoricilor ºi a istoriei unde pozitivismul ºi
nevoia de cât mai multã rigoare în reconstituirea
trecutului a întreþinut (ºi mai întreþine încã) iluzia
cã documentele oficiale sunt de creditat ºi de utilizat
mai degrabã decât izvoarele narative. Ceea ce
ultimele aduc, de la anecdote semnificative, de cele
mai multe ori agreabile, pânã la evocarea aerului
de epocã, a ideilor la modã în societate ºi a atâtor
alte bogãþii face din naraþiunile evocatoare un
indispensabil instrument de lucru pentru istoricul
dintotdeauna. Cãci ºtiinþificitatea nu constã în serii
de cifre ºi în statistici anonimizante doar, ci mai
cu seamã în carnaþia abundentã a figurilor ºi
faptelor ce se perindã prin faþa ochilor cititorului
iscoditor, aducând în prim-plan nu numai adevãrul
cifric, ci ºi spectacolul inegalabil al vieþii în
desfãºurarea ei.

Surpriza, de astã datã, vine însã din altã parte.
Cunoscut mai ales prin pana denigratoare ºi
sarcasticã a pamfletarului Hasdeu, diminuat ca
receptare ºi de cãtre alþi colegi ai sãi, Urechia, cu
studii la Paris ºi în Spania, cu roluri oficiale în epoca
eroicã a tinereþii ºi maturitãþii sale, cu locul lui în
Academia Românã, gazetar, literat, istoric, editor
de documente, organizator al sistemului de
educaþie º.a. se dovedeºte ca memorialist ºi un

V. A. URECHIA

Polirom, 2014

DIN TAINELE
VIEÞEI. AMINTIRI

CONTEMPORANE
(1840-1822
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om de talent autentic. Proza lui alertã ºi bine scrisã
– nu este de mirare cã a fost publicatã în foileton –
se prezintã ca dovada unui talent viguros, scãpat
de sub eventuala presiune a modelor romantice ºi
patriotice cãrora le-a sacrificat destul timp ºi talent
(ca autor de nuvele, de drame istorice meritând o
revizitare, poate), dar ºi a unui gust literar autentic,
oarecum neaºteptat. Ea aduce în atenþie o bogãþie
de informaþii ºi de peripeþii din medii astãzi în bunã
mãsurã uitate, evocã întâmplãri devenite, prin
trecerea timpului, enigmatice în afara cercului
specialiºtilor, tãlmãcindu-le mai clar înþelesul,
propune formulãri de o mare prospeþime.

Existã, desigur, parti-pris-uri ºi preferinþe,
partizanate ºi accente proprii, dar aceasta nu
consituie vreun impediment. Tocmai ele dau
credibilitate ºi farmec paginilor, la fel cum colonelul
Locusteanu, neînþelegând revoluþia paºoptistã,
permite cititorului contemporan sã vadã faimosul
eveniment revoluþionar din cealaltã parte, întregind
perspectiva. Urechia a fost de partea cea „bunã” a
baricadei, însã. Încã de elev a intrat în atenþia lui
„Mihalache” Kogãlniceanu, iar mai apoi i-a devenit
acestuia colaborator mai mult sau mai puþin
apropiat. Portretul fãcut tânãrului om de stat din
vremea domniilor regulamentare, dus mai departe,
în alte pagini, referitoare la epoca guvernãrii
domnitorului unionist Cuza, este unul dintre cele
mai memorabile din seria de portrete memorialistice
ale literaturii noastre. La fel, Vasile Alecsandri a
beneficiat ºi el, în relatarea lui Urechia, de o tratare
din care rezultã clar cã i se atribuia un rol de
cãpetenie în cultura noastrã; unul pe care, azi, i-l
atribuim fãrã ezitãri lui Mihai Eminescu (la Urechia,
poetul naþional beneficiazã doar de o notiþã fugarã
strecuratã la p. 361, ºi nu din rea-voinþã, ci

reflectând gradul de notorietate la care ajunsese
autorul Luceafãrului în vremea scrierii textului
memorialistic, în finalul veacului al XIX-lea). De
altfel, þinând seama de uriaºa contribuþie pe care,
publicând Mioriþa lui sinteticã, Alecsandri a adus-o
la structurarea miticã ºi filosoficã a culturii noastre,
se pune întrebarea dacã sintagma de „poet
naþional” ar trebui menþinutã doar pe seama unui
singur bard, oricât de înzestrat ar fi fost el.

Urechia nu încearcã sã îºi judece epoca din
perspectiva unei senectuþii care a aglomerat
experienþe. Scrisul lui reînvie vremea tinereþilor ºi
a maturitãþii, oprindu-se, prin limitele asumate ale
proiectului, prin forþa vârstei sau poate datoritã
moderãrii interesului publicaþiilor care îi gãzduiau
memorialistica, cu vreo douã decenii în urma
momentului scrierii. Ele se opresc abrupt însã,
semn cã ar fi putut altminteri continua, dacã nu
survenea ceva neaºteptat (decesul autorului?
Sistarea colaborãrii la gazetã?) S-ar putea ca
încheierea lor sã fi avut legãturã ºi cu apoteoza
statalã româneascã, în martie 1881 – ultimul an
consemnat de Urechia fiind acesta – statul de la
Dunãre ºi Carpaþi fiind proclamat regat. Sã fie aºa,
s-ar putea interpreta respectiva atitudine ca fiind
dovada cã, mereu consecvent cu sine, V.A.
Urechia ºi-a confundat propria viaþã cu interesul
patriotic apãrat, dupã puterile proprii ºi cu mijloacele
de care a putut beneficia, tot timpul în activitatea
lui. Protagonist de seamã al ºcolii haºdeene, de
coloraturã naþional-liberalã, de la Bucureºti, deci
adversar al conservatorilor „cosmopoliþi” de la
„Junimea”, Urechia meritã citit ºi studiat pentru a
pãtrunde mai bine, cu mintea ºi cu inima, epoca de
cruciale transformãri a naºterii României unite ºi
independente din modernitatea noastrã.
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Ciocãnitoarea pufoasã

Dupã paisprezece ani, lungi ºi neroditori
ciocãnitoarea pufoasã se reîntoarce, în final
douã zile la rând!

În dedesubtul logicii,
sfidând gravitaþia,
praful de puºcã alb
risipeºte pene negre,
boneta roºie a Arhiepiscopului
strâmbatã înapoi.

O desfãtare vãrgatã!

Las în jos draperia;
tifonul ei cade
ca gheaþa
agregatã în sãruturi.

Geneza în aceastã zi ºi în acest veac
(Limbajul este, întotdeauna, în cãutarea

experienþei sale viitoare)
-o afinã zdrobitã

Iubesc fiecare castravete,
fiecare dovlecel galben
al cãrui polen lipicios
îmi intersecteazã visele.

Oasele coxale
ale intelectului,
amorezi ei înºiºi
în aceastã grãdinã,
sunt pãsãri cu cântec de pisicã dibuind
printre
banane papricate.

Înserarea se linguºeºte
peste marele umãr zbârcit
al unei rubarbe din apropiere.

Raza gãlbejitã
deplaseazã
milenii disperate
în
imaginaþia mea fertilã.

Vise de august

Crabii devoreazã vise alunecoase.

Visele sunt gânduri indigene.

Visele nu pot fi crezute
atunci când rãsucesc alge negre
în jurul coapselor musculare ale Atlanticului.

Îndrãgostiþi ºi psihologi
fiecare cu opinia lui despre vise.

Dar îndrãgostiþii ºi psihologii
abia dacã se pun de-acord.

Aºa cã visele continuã sã balanseze Atlanticul
precum geamandurile legate împreunã
de un remorcher trudit
târând vieþile de zi cu zi în port.

Flux & reflux

Deci, pãmântul ezitã;
noroiul evadeazã
din propriul pântece universal.

Asta e tot?

Fereastrã crãpatã
murdãritã cu lichid de transmisie.

Reci, camere reci
cearºafuri albastre de gheaþã
rãpite atenþiei.

Pluta de la vin
imprimatã cu o stemã contrafãcutã,
sau tarantulã,
chiar dacã dimensionatã într-un fir de pãianjen, o
tarantulã
cu toate astea.

Alan Britt este un poet american imanentist ºi
primordial realist, dupã cum îi place sã fie prezentat.
Predã cursuri de poezie ºi creative writing la
Universitatea din Towson. Cele mai recente cãrþi de
poezie publicate de Britt sunt: Alone with the Terrible
Universe (CypressBooks, 2011), Hurricane (March
Street Press, 2010), Greatest Hits (Pudding House,
2010), Vegetable Love (March Street Press, 2009),
Vermilion (The Bitter Oleander Press, 2006), Infinite
Days (The Bitter Oleander Press, 2003), Amnesia
Tango (Cedar Hill Publications, 1998), and Bodies
of Lightning (CypressBooks, 1995).

Alan  Britt
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Ha! Aceleaºi blesteme
care l-au amorsat pe Little Boy
ne hrãnesc azi pe tine & mine
chiar în acest moment.

Aceleaºi pure molecule de oxigen
care l-au bântuit pe Platon pânã în adâncimea
peºterii sale.

Aceeaºi atomi epuizaþi, originari din T. Rex
dupã o baie de sânge glorioasã
pãrãsind nervurile Triceratopºilor în favoarea
vântului lui Aeolus
pentru a-ºi ventila sonata învineþitã
de-a lungul încheieturii mâinii, încheietura
creºtinã,
încheietura neacoperitã a adevãrului, încheietura

ce riscã încãtuºare, încheietura
rãsfoind artã, ca ºi când
aceasta ar putea salva universul?

Oh, dragã.

Ceapa îºi îngânã cântecul.

Sub Ceauºescu acea ceapã era un mãr.

În româneºte de Cãlina Pãrãu

Notã:
(poemele selectate fac parte din volumul semnat
de Silvia Scheibli ºi Alan Britt, Parabola Dreams,
Bitter Oleander, New York, 2013, Part II)

Pasãrea mãiastrã
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Romanul poliþist, cel puþin la începuturile lui, era
considerat un gen specific anglo-american (cu palide imitaþii
franþuzeºti). În ultima vreme, însã, polarul s-a globalizat ºi
el. A venit valul scandinav, avându-l ca purtãtor de drapel
pe Stieg Larsson. Se scrie palpitant în India ºi în Egipt, ca
sã nu mai vorbim de Italia sau Spania. Romanul lui Dror
Mishani, Dispariþia, dovedeºte cã se produce literaturã
poliþistã de bunã calitate ºi în Israel, în ciuda celor susþinute
de anchetator, inspectorul Avraham Avraham (Avi), poate
mai mult pentru a o liniºti pe mama care, la începutul cãrþii,
vine sã reclame la poliþie dispariþia fiului ei. Citez:

„- ªtiþi de ce nu existã romane poliþiste scrise în
ebraicã? a întrebat el atunci.

- Cum?
- De ce nu existã romane poliþiste? De ce în Israel nu

se scriu cãrþi precum cele ale Agathei Christie sau de
genul Millennium?

- Eu nu prea citesc, a rãspuns ea.
- Atunci am sã vã spun eu. Pentru cã la noi nu se

întâmplã astfel de crime. Noi nu avem criminali în serie,
nu avem rãpiri ºi nu avem atâþia violatori care sã atace
femeile pe stradã. Aici, când se comite o crimã, autorul
ei este de obicei vecinul ºi nu-i nevoie de investigaþii
complicate pentru gãsirea criminalului ºi elucidarea
misterului. Pur ºi simplu, aici nu existã mistere. Explicaþia
este întotdeauna foarte simplã.” (p. 12)

Totuºi, explicaþia nu este foarte simplã în cazul
investigat de inspectorul Avraham Avraham: dispariþia
elevului Ofer Sharabi rãmâne pânã la sfârºitul romanului
un mister. Este adevãrat însã cã pe cititor îl vor interesa
mai puþin etapele anchetei ºi mai mult felul cuceritor în care
autorul ºtie sã prezinte oameni, ambianþe ºi întâmplãri. În
general, în literatura israelianã interesul uman este
precumpãnitor. Se trãieºte simplu, oamenii sunt destul de
amãrâþi. Inspectorul Avi Avraham face parte din categoria
detectivilor singuratici ºi justiþiari, precum Erlendur al lui
Arnaldur Indridason sau Wallander al lui Henning Mankel.
El trãieºte de unul singur într-un bloc obiºnuit din Holon, o
suburbie a Tel Avivului, mãnâncã pe sponci, se culcã o
datã la doi ani cu o femeie (de data asta cu Marianka, o
simpaticã detectivã de la Bruxelles, care îl viziteazã în
urma unei deplasãri în interes de serviciu fãcutã de Avi în
Belgia) cutreierã oraºul cu treabã sau fãrã treabã ºi din
când în când îºi viziteazã pãrinþii bãtrâni. Cunoaºte Tel
Aviv ca pe propriul lui buzunar. Este un fel de colecþionar
de caractere: atent la semenii sãi, doreºte sã afle cât mai
multe despre natura umanã ºi are coduri etice ºi morale
ferme, precum ºi o manierã ceva mai bruscã, seacã, de a
trata cu cei cu care are de-a face. Dorinþa de a rezolva
problemele ºi de a-ºi satisface nevoia de dreptate ºi adevãr
nu are în ea nimic ostentativ, nimic pompos, dar, deºi pare
uºor distant ºi abulic, gîndirea lui este riguroasã ºi în final
va gãsi soluþia, nu chiar aºa de simplã, a enigmei. Romanul

1Dror Mishani, Dispariþia, traducere din englezã de
Luminiþa Gavrilã, Editura Trei, Bucureºti, 2013.

Virgil  Stanciu

lui Mishani este plãcut tocmai fiindcã îºi asumã intenþia de
a descrie realist viaþa cotidianã a multor oameni, unii de-a
dreptul „suciþi”, întreprinzând un adevãrat studiu de
caractere. Firul poveºtii este desfãºurat alternativ de câþiva
dintre ei. Cel mai important, dupã inspectorul Avi, este Ze’er
Avni, un profesor care l-a meditat pe elevul dispãrut ºi
locuieºte în acelaºi bloc cu familia lui. Ze’er este împãtimit
de literaturã, frecventeazã un atelier literar ºi cautã
permanent subiecte pentru schiþe sau povestiri pe care
le-ar putea prezenta acolo. El se simte frustrat cã
inspectorul îi dã prea puþinã importanþã ºi-i refuzã oferta
de a participa la elucidarea dispariþiei. De aceea îºi asumã
un rol activ în desfãºurarea investigaþiei, dând telefoane
anonime ºi trimiþând pãrinþilor lui Ofer scrisori pretins scrise
de fiul lor. Faptele lui sunt aproape penale, dar în cele din
urmã ajutã la dezlegarea ºaradei. În mare parte, scrisorile
false ale bãiatului dispãrut se bazeazã pe observaþiile lui
Avi fãcute în discuþiile cu Ze’ev. Ofer se plânge cã pãrinþii
nu-l înþeleg, din cauzã cã ar fi diferit de fraþii sãi ºi de alþi
copii. Încearcã sã se explice ºi-ºi acuzã pãrinþii cã nu i-au
oferit ceea de ce avea nevoie, de teamã ca viaþa lui sã nu
fie mai bunã decât a fost al lor. Scrisorile sunt semnate
„Fiul vostru care nu mai e al vostru, Ofer.” În cele din urmã,
Ze’ev îi mãrturiseºte lui Avi Avraham ce rol a jucat în
complicarea anchetei, dar, spre surprinderea  sa,
inspectorul nu se înfurie; dimpotrivã, îl încurajeazã sã
continue stratagema, sperând sã ajungã, cu ajutorul ei, la
capãtul firului. Romanul se încheie cu o surprinzãtoare
rãsturnare de situaþii, iar în urma demascãrii adevãraþilor
vinovaþi, Avi, oricum predispus la meditaþie moral-filosoficã
ºi dornic sã cunoascã resorturile intime care determinã
firea ºi acþiunile omului, este nevoit sã reconsidere tot ce
ºtia despre vinovãþie ºi inocenþã, despre adevãr ºi
minciunã, despre aspectele întunecate, în mare parte
neºtiute, ale vieþii de familie. El îºi descarcã sufletul urmând
exemplul lui Ze’ev ºi întocmind o scrisoare ca din partea
lui Ofer pentru pãrinþii sãi, pe care însã o mototoleºte.
Lumea s-a dovedit a fi mai crudã ºi mai nedreaptã decât
socotise el. Sentimentul zãdãrniciei este fãcut ceva mai
suportabil în final, când despãrþirea de Marinka la aeroport
îl lasã pe Avi sã întrezãreascã un posibil viitor comun.

Dispariþia lui Dror Mishani este un roman poliþist
neobiºnuit. În el nu se pune accentul pe înºiruirea logicã a
faptelor, pe corelarea indiciilor, pe scenele de acþiune
(practic inexistente). Autorul este preocupat de investigarea
psihologiei personajelor ºi de descrierea realistã a mediului;
faptul cã Avi Avraham este un filosof natural dã o deosebitã
substanþã poveºtii, care, altminteri, relateazã o întâmplare
neobiºnuitã, dar oarecum din categoria faptului divers. De
altfel, romanul aminteºte, pe alocuri, ºi de Simenon.

Despre autor, aflãm de pe jacheta volumului cã
locuieºte la Tel Aviv, este scriitor, editor ºi literat, specializat
în istoria romanului poliþist. Dispariþia face parte dintr-o serie,
avându-l ca protagonist pe Avi Avraham, serie iniþiatã în
2011 ºi tradusã în numeroase limbi. Editura Trei se cuvine
felicitatã pentru alegere.
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Criticul, prozatorul ºi dramaturgul Adrian Þion
dedicã o lucrare binevenitã unui mare, admirabil poet,
unui confrate de o imensã delicateþe ºi generozitate
spiritualã. Volumul Marcel Mureºeanu.  Promontoriul
75 (un poet), apãrut la Editura Casa cãrþii de ºtiinþã,
Cluj-Napoca, 2013, e scris cu o remarcabilã inteligenþã
criticã, cu o rarã putere de înþelegere ºi de interpretare
a unui opere impresionante, cu texte greu de deschis
cu cheile hermeneuticii. Primele pagini ale monografiei
descriu tocmai dificultatea, realã, de a pãtrunde în
arcanele operei lui Marcel Mureºeanu, criticul fiind, s-
ar pãrea, copleºit de prudenþã,  arborând un aer uºor
intimidat. Adrian Þion sesizeazã încã de la primele
pagini temeritatea gestului sãu, criticul având impresia
de a fi „pãtruns în inima unei pãduri tropicale, bogate
în vegetaþie luxuriantã”.

 Opera lui Marcel Mureºeanu îi apare ca o „pãdure
crescutã din cuvinte iradiante, cu luminiºuri ºi capcane
ce-l înconjoarã din toate pãrþile”, ca un veritabil labirint
de idei. Treptat, criticul îºi pãrãseºte stuporile ºi
reuºeºte sã aibã o viziune coerentã a întregului, reuºind
o monografie bogatã ºi semnificativã despre un autor
pe care mulþi dintre noi aveam impresia cã îl cunoaºtem
suficient de bine, citindu-i opera cu o anume fidelitate.
În realitate, constatãm cã pânã ºi apropiaþii poetului
ignorã odiseea existenþei sale, descrisã în capitolul
Excurs biografic.

Constatãm cã viaþa lui Marcel Mureºeanu stã sub
un nebãnuit semn al mobilitãþii, cã biografia poetului
clujean stã sub semnul surprizei ºi al traversãrii a
nenumãrate experienþe profesionale. Ca sã utilizãm un
joc de cuvinte, autorul Hãrþuirii textuale a fost supus
uneori unor dramatice hãrþuiri existenþiale, ce explicã o
parte din misterul funciar al acestei opere. Criticul
subliniazã, pe bunã dreptate: „Dacã aventura
existenþialã e atât de bogatã în localizãri geografice ºi
experienþe profesionale diverse, nici aventura cognitivã
nu se lasã mai prejos, acumulând din drumul iniþiatic
strãbãtut tot ce se putea converti în metafora poeziei”.

Metodic, criticul delimiteazã trei secþiuni esenþiale
în ansamblul operei poetului: Mitologia copilãriei
(cuprinsã între 1969 ºi 1983), Poezia-spectacol (1984
-1998) ºi Basmul poetic (2001-2013). Adrian Þion
procedeazã cu o rigoare chirugicalã la secþionarea ºi
apoi la punerea sub lupã a unei opere ce are o
dezvoltare organicã, spectaculoasã mai ales în ultimele
douã decenii de activitate a scriitorului clujean. Dar
criticul nu evitã nici volumele de început ale lui Marcel
Mureºeanu, cu inerentele sale ezitãri. Autorul
monografiei are uimirea de a descoperi în persoana
autorului de pe coperta volumului intitulat Pe adresa
copilãriei (1969) „un tânãr suplu, cu ochi mari ºi inocenþi”.
De la mitologia copilãriei ºi incursiunile în „satul
memoriei”,  criticul constatã o treptatã schimbare a
tectonicii versului, cu brutale „rupturi ale enunþului”, cu
fragmentarea raþionamentului, cu instalarea în fluenþa

scrierii a unor elemente de ºoc. Volume precum Scrisori
cãtre prieteni (1978) se remarcã prin stilul direct
agrementat cu practici ale paradoxului. Adrian Þion
subliniazã, cu pertinenþã, apariþia primelor  „modulaþii
verbale, rebele, postmoderne”. În volumul Amurgul
furtunilor (1983) ochiul atent al criticului deceleazã
simboluri minimaliste din repertoriul ludic.

Dupã anul 1984, Marcel Mureºeanu intrã în aºa
numita epocã a poeziei spectacol, memoria afectivã
a poetului luând o coloraturã ironicã mai accentuatã.
Marcel Mureºeanu experimenteazã, în aceastã fertilã
perioadã a creaþiei sale, o recuzitã de veritabil actor,
ce „exhibã sau mimeazã angoase”. În construcþia sau
deconstrucþia scheletului epic al poemului apar acum
proiecþii livreºti sau mãºti ale unui ego ubicuu. Poetul
îºi supune acum materia liricã unui proces de
„intelectualizare progresivã, rãmânând, paradoxal, la
fel de simplu în expresie”(p.73).

Avansând spre etapa de maturitate deplinã a
poetului, criticul înregistreazã modalitãþile predilecte
de insolitare ale textului poetic. Analizând aceastã
perioadã, Adrian Þion are ocazia de a releva „talentul
de pamfletar subtil (niciodatã grosier)” al lui Marcel
Mureºeanu. Poezia de maturitate a lui Marcel
Mureºeanu se caracterizeazã, în viziunea autorului
monografiei, prin „balansul liric dintre comic ºi tragic”
(p. 97). Etapa dintre 2001 -2013, pusã de critic sub
emblema Basmului poetic – cu siguranþã cea mai
fertilã a întregii opere a lui Marcel Mureºeanu –, se
caracterizeazã printr-o conturatã cultivare a
fragmentarului, a deconstrucþiei ºi a dezinvolturii
ironice, cu schimbarea bruscã a registrelor ºi plãcerea
schimbului de roluri, a disimulãrii.

Criticul analizeazã cu fineþe aventura textualã,
desenând expresiv „gesticulaþia de saltimbanc al
poetului”(p.109), predilecþia „pentru jonglerii ºi
scamatorii lingvistice”. Marcel Mureºeanu e surprins
în variate ipostaze, din care nu lipseºte nici gravitatea
autorului ce mediteazã asupra problematicii morþii. Dar
nucleul poemelor continuã sã rãmânã mereu, viu,
pulsatil, chiar dacã brizele thanatice suflã tot mai
frecvent prin spaþiul poemelor.

O analizã atentã i se acordã deopotrivã
prozatorului, Adrian Þion relevând ºi aici consistenþa
scriiturii, ca ºi vecinãtatea universului prozei cu cea
a poeticului(p.165) .Nu mai puþin subtilã e analiza
aforismelor autorului volumului Monede ºi monade,
Adrian Þion constatând cã autorul sãu are o „serioasã
recoltã de înþelepciune murmuratã la urechea
înfundatã de truisme a secolului”.

Fãrã sã fi relevat întreaga bogãþie de idei  a
monografiei, impecabila sa arhitecturã, subtilitatea
analizelor pe text, inventivitatea ºi originalitatea
expresiei crritice, e cazul sã concluzionãm cã volumul
criticului Adrian Þion e o excelentã introducere în
opera unui scriitor de primã mãrime a literaturii noastre.

Ion  Cristofor
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Caragiale este
cartea cu care V.
Fanache se identificã
cel mai mult. În carie-
ra sa criticã, ea inau-
gureazã o nouã eta-
pã, de reinterpretare,
într-o manierã predo-
minant eseisticã, a
operelor unor clasici ai
literaturii române, iar,
în bibliografia cara-
gialianã, reprezintã
unul dintre reperele
majore. Reeditarea ei,
în 1997, de cãtre
editura Dacia, într-o
formã augmentatã
faþã de prima ediþie,
apãrutã în comunism

(1984), mi-a oferit prilejul de a lua un interviu
autorului, pentru Radio Cluj, post la care, în acea
perioadã, realizam emisiunea Agenda Culturalã, în
cadrul cãreia a fost difuzat, în data de 5 martie
1997. Ofer transcrierea lui – în contextul împlinirii
a 80 de ani de la naºtere – revistei Steaua, în care
apreciatul critic ºi profesor universitar a debutat ºi
a continuat sã publice decenii de-a rândul, fãcând
parte ºi din Consiliul Consultativ.

– Domnule profesor Vasile Fanache, ce
înseamnã pentru dumneavoastrã apariþia pe piaþã
a unei noi ediþii la cartea despre Caragiale?

– Este o dorinþã a mea mai veche, pentru cã
aceastã carte, când a apãrut, în ’84, a fost foarte
bine primitã ºi s-a epuizat într-un timp scurt. De
atunci, o sumã de cititori mi-au sugerat sã o
retipãresc ºi iatã cã acum apare la editura Dacia,
în colecþia Bibliografie ºcolarã. În felul acesta,
cartea va ajunge în mediile în care eu doream de
mult sã ajungã, în primul rând în cel ºcolar ºi
studenþesc. Ea propune o altã imagine despre
Caragiale decât cea clasicizatã, sper, mai aproape
de adevãratul Caragiale, prin o sumã de reflecþii
pe care mi le-a stârnit acest mare autor.

– În câte exemplare a apãrut?

– În 3.000 de exemplare, probabil, un tiraj
important pentru aceste vremuri, când toate costã
foarte scump, de la hârtie pânã la tiparul propriu-zis.

– Structura cãrþii relevã dorinþa de a nu opera

Marius  Nenciulescu

fragmentar ºi de a uni proza ºi dramaturgia într-un
plan general. De ce aceastã opticã?

– Mi-am propus sã realizez un comentariu,
care sã excludã tratarea tradiþionalã, care împãrþea
opera lui Caragiale în secþiuni privind schiþele,
nuvelistica, teatrul. Pentru mine, scrierile lui
Caragiale se constituie într-un tot, care mi-a stimulat
gândirea într-o direcþie criticã, menitã sã îmbrãþiºeze
valoarea de ansamblu extraordinarã a acestui autor
ºi lucrul acesta a fost posibil urmãrind, în interiorul
creaþiei caragialiene, câteva din paradigmele
fundamentale. Una dintre acestea am numit-o,
împrumutând o sintagmã chiar din opera lui
Caragiale, Caragialiana „lume-lume”. Ea vizeazã
tocmai realitatea umanã surprinsã de autor, care
este vãzutã sub diferitele ei manifestãri, ce pun în
evidenþã acele note fundamentale specifice lumii
caragialiene. O altã paradigmã, care, la fel,
traverseazã întreaga operã, este cea a unei lumi
ieºite din þâþâni. La Caragiale, trebuie sã remarcãm
cã existã o umanitate isterizatã, care ajunge la acest
stadiu de existenþã fie dintr-un inconfort existenþial,
fie dintr-un impediment, pe care nu îl poate depãºi.
Lumea nebunilor din opera lui Caragiale este un
prilej de a constata cum acest autor ºtie sã disece
în interiorul umanitãþii noastre acele aspecte care
sunt determinate de gravele inconforturi pe care
individul le cunoaºte în existenþa sa.

– Una dintre ideile critice fundamentale ale
cãrþii, pe care aº dori sã o comentaþi în cele ce
urmeazã, este aceea a definirii operei caragialiene
prin ceea ce dumneavoastrã numiþi realism ironic.

– Realismul ironic, cred eu, este sintagma cea
mai potrivitã, integratoare, pentru a da imaginea de
ansamblu asupra lumii caragialiene. În esenþã, el
constã în capacitatea autorului de a contempla o
lume, dar de a o contempla nu sub semnul
pasivitãþii, ci punând-o sub interogaþie, pe de o parte
contestându-i imperfecþiunile, pe de alta promovând
ideea unei posibile mutaþii, care sã o transforme
într-o umanitate normalã, în mãsurã sã se constituie
într-o societate aºezatã. Ceea ce îl determinã pe
Caragiale sã punã lumea contemplatã sub
interogaþie este neaºezarea ei, absenþa unor rigori
de civilizaþie, lipsa unei autentice manifestãri în
domeniul spiritului, incapacitatea de a atinge un
maximum de idealitate, imposibilitatea de a
elimina din relaþiile cotidiene tranzacþia sau alte
forme de deviere de la necesara probã la care
individul se supune prin chiar natura existenþei
sale în lume. Caragiale este scriitorul care a ºtiut,

Ultimul interviu
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în momentul în care s-a apropiat de lumea
româneascã, sã o vadã în termeni de maximã
acuitate, cu deschidere chiar filosoficã.

– Genologia v-a interesat mai puþin, în analiza
operei caragialiene.

– Într-adevãr. M-a preocupat fondul
problematic, mãsura în care scriitorul a ºtiut sã
aprofundeze datele condiþiei umane ºi sã observe
acele elemente care îi sunt caracteristice.
Caragiale a observat latura comicã a fiinþei noastre,
cãderea în ridicol, ori de câte ori suntem în afara
capacitãþii de a ne pãstra mãsura cuvenitã. Când
el lansa ideea stilului potrivit, se referea implicit la
aceastã obligativitate pe care o are insul, de a se
supune acelor norme de existenþã, care sã se
potriveascã cu adevãrata lui naturã.

– Într-un subcapitol al cãrþii, vorbiþi despre
incapacitatea de comunicare („dialogul
neproductiv”), despre faptul cã întâlnirea cu celãlalt
de cele mai multe ori rateazã.

–  În general, personajele caragialiene înþeleg
aiurea, nefiresc, eronat spusele celorlalþi. Ele þin
niºte discursuri paralele, niºte monologuri care
nu se întâlnesc. Cum se întâmplã acest fenomen
este greu de precizat, destul este sã spunem cã
I.L. Caragiale a ºtiut sã-l surprindã cu acuitate
ºi sã-i dezvãluie laturile lui comice. Oamenii
vorbesc fãrã sã spunã nimic, trãncãnesc,
bavardeazã, în incapacitatea de a susþine, într-

un dialog pertinent ºi încãrcat de substanþã, o
idee, un punct de vedere, o ipotezã.

– Cãrþile dumneavoastrã atestã o atenþie
constantã acordatã ironiei. Care ar fi motivele?

– Cred cã ironia este o dimensiune proprie
existenþei noastre ºi, în general, spiritualitãþii
româneºti. Ea are, în elementele ei constitutive,
acea invitaþie la o anumitã idealitate. ªtie sã
conteste ceea ce este caduc, periferic, ºtie totodatã
sã se distanþeze, sã nu se emoþioneze de tot ceea
ce reprezintã partea efemerã a vieþii ºi sã se înscrie
la un nivel de manifestare care dã omului ºansa sã
se afirme continuu, încercând sã-ºi depãºeascã
condiþia datã. În tot ce am scris, n-am fãcut altceva
decât sã urmãresc felul în care realitatea literarã
româneascã percepe ironia ºi sã constat
omniprezenþa acestei modalitãþi estetice în
domeniul poeziei, al prozei sau al teatrului.

– La ce lucraþi în momentul de faþã?

– În general, nu-mi place sã mã refer la
acele cãrþi spre care îmi îndrept atenþia. Despre
ele mã bucur sã vorbesc atunci când se aflã în
librãrii, aºa cum este cazul cu aceastã a doua
ediþie din Caragiale, care, într-o bunã parte,
reproduce ediþia din 1984, dar, prin alte câteva
capitole, adaugã alte feþe ale lumii caragialiene,
dovedind încã o datã extraordinara deschidere
semanticã a acestui scriitor, care rãmâne în
conºtiinþa româneascã o permanenþã.
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Într-un Poem preventiv de la începutul volumului
Viaþa amânatã (Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2014),
Sorin Grecu avertizeazã asupra tendinþei de a-ºi
ascunde sentimentele. Desigur, nu e decât „un cliºeu
un soft un moft”, dupã cum va identifica, ºãgalnic,
însãºi „viaþa”, într-un alt poem de la sfârºitul aceluiaºi
volum. Între aceste paradigme de investigare liricã a
realitãþii obiective sunt eºalonate motivele ºi temele
predilecte ale unui poet rãsfãþat de magia cuvintelor.
Care ar fi aceste reiterãri tematice în stare sã traseze
conturul poeziei sale de la Pudriere cu apã (1999) la
Viaþa amânatã? Adolescenþa fixatã în tipare iconoclaste,
patosul iubirilor eºuate, risipirea în cotidianul pervers,
eºecul existenþial, abolirea sacrului. Pentru cã toate
acestea sunt încorporate în vers într-o retoricã tragi-
comicã, s-ar putea spune cã tonalitatea dominantã a
poemelor sale trãdeazã o sensibilitate ultragiatã,
încadratã într-un registru postmodern, ataºabil
generaþiei optzeci, deºi debutul în volum al lui Sorin
Grecu s-a produs mai târziu.

Atitudinea de revoltat înnãscut, în permanent
conflict cu lumea ºi cu el însuºi, nu l-a pãrãsit nici în
volumul Viaþa amânatã. Mãrturie stã chiar acest titlu
care trimite spre o idealitate a trãirii vieþii în altã parte,
cea prezentã fiind nesatisfãcãtoare. Dar cum „viaþa
post-mortem” a lui Romulus Guga, de pildã, s-a târât
tot în temporalitatea repulsivã, ºi consemnarea
hãlãduirii poetului prin desiºul vieþii nu poate avea alt
obiectiv introspectiv decât „viaþa deocamdatã”.
Desigur, orizontul de investigare fiind altul, cel
postdecembrist, dar dezgustul fiind apreciat în grade
asemãnãtoare. La Sorin Grecu, repulsia eului rãzvrãtit
panorameazã în volumul Mizerias cotele decadenþei
ºi continuã în Viaþa amânatã sub forma unor lungi
poeme, construite ca lamentaþii ironice, apropiate de
structurile satirei sociale ºi ale pamfletului.

Poetul practicã indubitabile exerciþii de protejare
a intimitãþii lansând „fumigenele” necesare pentru a-ºi
camufla sentimentele. Aceste „fumigene” simbolice,
deconspirate de la bun început, sunt de douã feluri:
livreºti ºi sociale. Îmbinarea lor în mod personal-ironic
dezvãluie secretele modului de poetizare specific
poetului. Efectul îmbinãrii duce la o recrudescenþã a
prozaicului în majoritatea pieselor din prima parte a
volumului. Enunþarea acestul melanj procedural
îmbracã forma unui moto aºezat sub titlul Poemul kitsch
sau pãþaniile lui Sveik în Galiþia. El sunã edificator: Mã
miºc lejer, undeva între Mâºchin ºi Doina Cornea. ªi
într-adevãr, poetul se miºcã lejer între „bãtrânul pedofil”
(evocare amarã din copilãrie) ºi sinucigaºul Cuc
(„singur cuc”), între elicopterul prãbuºit lângã satul
Moriºti ºi un maestru al zborului domiciliat pe strada
Elicei, prãbuºit ºi el (accentul speculat este pus pe
intersectarea ºtirii jurnaliere cu straniile toponime), între
„bunicul Alexandru” (cel hazos) ºi profesorul clujean
Mircea Muthu pornit la Lvov sã caute mormântul lui

Adrian  Þion
Budai Deleanu. Avansarea spre oralitatea acestor
poeme e evidentã ºi, nu de puþine ori, citindu-i poemele,
parcã-l vezi pe Sorin Grecu povestind cu înflãcãrare
în faþa prietenilor tot soiul de întâmplãri hazoase, trase
într-un excurs lirico-jurnalistic, ornat cu picanterii de
limbaj stradal ºi ironii muºcãtoare.

Poetul nu-ºi ascunde numai sentimentele în
spatele acestor „povestioare” de la începutul volumului,
ci ºi poezia, cãci aceasta iese la ivealã în a doua parte
a cãrþii, unde lirismul este mai dens, limbajul adecvat
determinãrii reflectivitãþii ºi sondãrii eului, refuzând pânã
la un punct factologia cotidianului. Poetul cautã „fântâna
de inefabil” pe care vrea s-o surprindã în toatã mãreþia
ei, dar, din pãcate, înregistreazã dezolat doar „peturile
de la Capul lacului” ºi „tricolorul clãtit cu bere” sau câinii
asmuþiþi spre cei intruºi într-un perimetru al vilelor unde
înainte natura respira liber transmiþând energii
revigorante, fãrã „garduri ºi delimitãri”. Printre
„amazoane-tulnicãrese” ºi rataþii urbei gãsim ºi alte
personaje nostime, îmbrãcate în metafora portretizãrii
precum Muta lacului care „se mândrea cu descendenþa
pe linie paternã/ din eroina Apusenilor – Pelaghia Roºu”
sau „Matiº Nicolae/ - grãjdarul mãnãstirii, strã-strã nepot
al vânzãtorilor lui Horea”. Lor li se adaugã „renumitul
haiduc –  Maricel Ardeleanu’/ rãsãrit ºi el la un pahar la
Capu’ lacului” întregind seria portretelor din epicizatul
poem Noi întâmlãri la Capu’ lacului. Substanþa narativã
a discursului susþine ca un ax vertical coloratura
descrierilor.  Eroticul primeºte înfãþiºãri casnice în Iubi,
îmi cam umbli prin destin... unde, dupã ce se face
descrierea universului casnic, poetul mãrturiseºte cã
„mi-am dat deoparte/ de o bunã perioadã de timp/ zidul
de protecþie” ºi, drept urmare, apare în posturã de
„demon (...) aproape domesticit”. Dar nici în „bulucirea
de sentimente” poetul nu se simte confortabil, deºi
recunoaºte bacovian cã ºi-a „îndeplinit cu vârf ºi
îndesat/ toate profeþiile politice”. Preferã sã descrie în
continuare pe acei „patrioþi de week-end” sau
„evenimente trase la indigo/ oameni aparent diferiþi/
dar totuºi aceiaºi/ carcasele lor niºte încãperi/ care-
ºi schimbã mereu locatarii”, dovedind cã
aprofundarea analizei realului din prezentul nostru
social rãmâne o preocupare constantã, plinã de
picanterii lingvistice.

„Vise cu navigãri” pe internet sau pe cãile
întortocheate al memoriei afective propune Sorin Grecu
în continuare. Dacã, invadat de resentimente, se
considera, într-un loc, „stupid Gulliver” manevrat de
piticii sistemului, acum, cu gândul la Cãlin Nemeº,
simbolul revoluþiei clujene din 1989, recunoaºte deschis
cã nu mai are nicio ºansã sã joace „un rol cât de mic în
viitoarea revoluþie”. Tot ce îi mai rãmâne de fãcut este
sã joace un rol în „revoluþia” poeziei.
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Imaginea ca temporalitate

Pe linia teoreticã deschisã de Walter Benjamin
ºi Aby Warburg, concepþia asupra istoriei artei
decanteazã deja în ultimele decenii ale secolului
XX modificãri de viziune în faþa unor întrebãri ce
ridicã problema istoricitãþii anacronice a imaginilor,
a imaginii dialectice, a montajului ºi a relaþiei dintre
istoria artei ºi statutul/ funcþionalitatea imaginilor,
esteticului, politicului în prezent. Modul de abordare
a acestor aspecte depãºeºte perimetrul limitat al
întrebãrilor ºi instrumentarului prin care istoria
tradiþionalã a artei aborda operele de artã. Un
demers critic ºi constructiv ce nu constã doar în
producerea de noi instrumente ºi concepte, ci
coaguleazã (ºi se coaguleazã în jurul unor) efecte
conceptuale ºi obiecte teoretice. Georges Didi-
Huberman continuã aceastã linie prin studiile sale
asupra epistemologiei istoriei artei, ducând mai
departe preocuparea lui Warburg pentru elementul
marginal, incidental (pe care îl conceptualizeazã
prin simptom) ºi cartografiind o antropologie a
vizualului pornind de la elemente ºi obiecte ale
Evului Mediu ºi Renaºterii, pânã în modernitate ºi
contemporaneitate. Warburg sublinia necesitatea
unei ºtiinþe a culturii, iar Benjamin o extindea la
nivelul cunoaºterii în general (o cunoaºtere
dialecticã, istoricã ºi nu idealistã sau pozitivistã),
considerând cã pentru înþelegerea operei de artã e
nevoie de extinderea câmpului de analizã ºi de
reconsiderarea acestui câmp în funcþie de
simptomele estetice. Didi-Huberman sintetizeazã
miºcãrile conceptuale recente, observând
necesitatea elaborãrii unei noi metodologii, a
regândirii, pornind de la fundamente, a istoriei artei
ºi a disciplinelor care o înconjoarã. Aceasta implicã
o reconsiderare a perspectivelor aplicate, a
definiþiilor în lucru, a unui nou vocabular conceptual.
Recuperându-i pe Warburg ºi Benjamin, dar în
egalã mãsurã reconsiderând ºi alþi autori esenþiali,
de la Carl Einstein ºi Jean-Martin Charcot, pânã la
Jacques Derrida, Hannah Arendt ºi Pierre Fedida,
Georges Didi-Huberman elaboreazã o teorie a
istoriei artei vertebratã de o teorie a imaginii ºi a
realului. Pornind de la o intuiþie asupra imaginii ca
act, ca proces, iar nu ca simplu obiect ºi cãutând
sã înþeleagã modul în care funcþioneazã istoria,
Didi-Huberman este interesat de modul de operare
al imaginii ºi al imaginaþiei care interpreteazã
imaginile ºi lucreazã pornind de la detalii, problema
privirii având o importanþã majorã în acest sens.

Aura  Poenar
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Didi-Huberman adoptã exerciþiul unor descrieri
fenomenologice “deschise” pe care le opune unei
lecturi structuraliste ºi preocupãrii de a descifra o
presupusã substanþã sau esenþã a imaginii, ce
constituie obiºnuinþa ºi metoda multor istorici ai
artei: În faþa imaginilor trebuie sã convocãm verbe
pentru a spune ce anume fac ele, ce ne fac nouã,
iar nu doar adjective ºi nume, crezând cã spunem
ce anume sunt ele (Vezi Didi-Huberman, Devant
le temps: histoire de l’art et anachronisme des
images, Paris, Minuit, 2000, p. 18).

Imaginea, în viziunea lui Didi-Huberman, nu
deschide doar o perspectivã spaþialã, ci, fapt
esenþial, ea deschide în primul rând o perspectivã
temporalã, pe care o percepem sau o intuim aºa
cum, spaþial, percepem adâncimea deschisã de un
cadru ce se decupeazã în spaþiu ºi care, la rândul
sãu, decupeazã ºi orienteazã privirea. Cadrul nu
se produce pentru a limita, ascunde sau anula ceea
ce se aflã în afara sa, ci pentru a crea o niºã, o
deschidere în timp ºi spaþiu, un efect de profunzime.
Într-o asemenea viziune, imaginea trebuie abordatã
prin prisma limitelor aparente, a zonelor marginale,
parergonale, care orienteazã privirea ºi o
prelungesc în hors-champ. Aceste registre aºa-
numit inferioare, non-figurative sunt în acelaºi timp
decisive pentru cã presupun ºi prefigureazã
înþelegerea ºi deschiderea cãtre figural a unei zone
ce altfel ar putea fi uºor subsumatã sau integratã
în spaþiul accesoriului, abstractului sau al detaliului-
artificiu, atunci când nu intrã în cealaltã extremã a
simbolicului, alegoricului, metaforicului.

Când ochiul cautã certitudini, stabilitãþi,
regularitãþi, acesta pune obstacole vederii. Pentru
a putea trece acest prag, susþine Didi-Huberman,
ochiul trebuie sã se opreascã în primul rând asupra
detaliilor marginale, asupra elementelor care nu
produc confirmãri sau coeziune, sã reînveþe
vederea. Deschiderea însãºi, fãrã a prezenta
piedici sau obstacole, ne opreºte. Privirea care
strãbate cadrul anticipeazã, se aflã în faþa timpului.
În faþa unei imagini prezentul ºi trecutul se
reconfigureazã neîncetat. Trecutul este reaºezat,
deoarece o imagine nu poate fi perceputã (gânditã)
decât într-o construcþie a memoriei, o memorie atât
conºtientã, aºezatã, structuratã sub forma
coerentizatã a amintirii, cât ºi o memorie-spectru,
memorie inconºtientã care se manifestã sub forma
bântuirii. O memorie involuntarã nu se (re)actu-
alizeazã niciodatã în mod identic. Straturile din care
emerge aceastã memorie sunt fluide, cu o tectonicã
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fragilã, mereu în miºcare, mereu în reconfigurare.
În faþa unei imagini înþelegem cã ea va supravieþui
mult timp dupã noi, cã în aceastã relaþie noi suntem
elementul fragil, trecãtor, de pasaj ºi cã ea ne
conþine deja trecutul, prezentul ºi viitorul, pentru cã
ea este elementul durabil. Imaginea integreazã mai
multã memorie ºi mai mult viitor decât fiinþa care o
priveºte, astfel, din punct de vedere antropologic,
imaginea are acces la toate nivelurile memoriei. Abia
atunci când cadrul pe care ni-l propune devine
vizibil, interactiv, acceptat în lecturã, se produce ºi
o realã deschidere a imaginilor (Didi-Huberman,
Devant le temps, p. 9-13).

În introducerea la volumul de texte coordonat
de Laurent Zimmermann în jurul conceptelor ºi liniei
teoretice deschise de Didi-Huberman, acesta
observã cã opera lui Georges Didi-Huberman ne
învaþã în primul rând vederea care nu impune o
lecturã, vederea nemediatã, care eliminã grile de
lecturã gata constituite. Altfel spus, ne învaþã o
modalitate de a aborda imaginile ºi de a intra în
dialog, de a le confrunta, astfel încât acestea sã
nu rãmânã închise, izolate, inerte ºi conþinute în (ºi
decise automat de) reflexele ºi mijloacele imediate
de descifrare: “În loc sã citim pur ºi simplu o imagine
sã mergem pânã în punctul în care devine posibil
sã suportãm diviziunea pe care o produce, lãsând
în acelaºi timp sã se desfãºoare, în chiar inima
vizibilului, experienþa de altfel esenþialã a vizualului
care vine spre noi pentru a bulversa configuraþiile
cunoaºterii ce ne încorseteazã de obicei; acesta
este unul dintre gesturile inaugurale ale gândirii lui
Georges Didi-Huberman.” (Penser par les images.
Autour des travaux de Georges Didi-Huberman,
textes réunis par Laurent Zimmermann, Nantes,
Éditions Cécile Defaut, 2006, p. 7).

Imaginea ca accident al privirii

În Fra Angelico: dissemblance et figuration (Ed.
Flammarion, 1990), Didi-Huberman se opreºte
asupra imaginii în opera de artã în zonele sale de
ilizibilitate sau invizibilitate pentru discursul ºi
instrumentarul disciplinei care studiazã istoria artei.
O serie întreagã de imagini perfect vizibile la nivelul
lecturii rãmân în invizibilitate, nu sunt remarcate sau
integrate de discursul critic sau teoretic pentru cã
nu sunt asimilabile la nivelul structurilor aferente
cu care aceste discursuri lucreazã. În metoda lor
se menþine un anumit grad de orbire, de reticenþã,
de dorinþã (sau încãpãþânare) de a nu vedea, o
apetenþã pentru elementele de certitudine. Didi-
Huberman ia ca exemplu simptomatic cazul
panourilor de mari dimensiuni (1,5x3m) care
însoþesc frescele figurative ale lui Fra Angelico.
Acestea, în seria de interpretãri pe care pictura lui
Fra Angelico le-a cunoscut de-a lungul timpului, au
rãmas neobservate, ignorate sau tratate ca simple
elemente decorative care cel mult aveau ambiþia
de a suplini absenþa unui material de construcþie
scump (marmura) printr-o imitaþie a acestuia la nivel
pictural: “Care sunt motivele epistemologice ale unei

asemenea negãri – o negare care constã în a ºti
sã identifici într-o Sacra Conversazione cel mai mic
atribut iconografic ºi, în acelaºi timp, a nu acorda
nici cea mai micã atenþie incredibilului foc de artificii
colorat care se desface chiar dedesubt pe o
înãlþime de trei metri ºi jumãtate?” (Didi-Huberman,
Devant le temps, p. 11). A te opri în faþa acestor
plãci pictate (la fel cu a zãbovi în text asupra
imaginilor aparent marginale sau incidentale în
economia firului narativ, pe care le prilejuieºte
naraþiunea) e în primul rând un act de recuperare a
unei subtilitãþi istorice, intelectuale ºi estetice în
cazul unor elemente vizuale care pânã atunci (în
momentul observãrii ºi problematizãrii lor) au fost
practic inexistente sau considerate insignifiante
pentru analiza teoreticã. Ele au fost întotdeauna
privite ca elemente goale, accesoriale, cel mult
relevante ca elemente de decor, lipsite însã de
sens. Aby Warburg era conºtient de acest aspect.
Viziunea pe care o propune opera sa vastã
deschide tocmai o asemenea perspectivã. Mersul
ulterior al discursului critic ºi teoretic canonizat de
Erwin Panofsky în istoria artei  a pus în umbrã
aceastã zonã din nevoia de a structura ºi organiza
modul de funcþionare ºi utilizare a imaginilor pentru
o mai eficientã ºi precisã utilizare a uneltelor de
care se serveºte discursul analitic în interiorul
disciplinei. Pentru a rãspunde unei imagini care te
interpeleazã, e necesarã, considerã Didi-
Huberman, o abordare care sã porneascã pe alte
cãi, prin alte mijloace decât cele fixate ºi consacrate
de Panofsky sub umbrela iconologiei. În acest
spaþiu interpretarea nu se mai poate servi de nici o
cheie interpretativã dupã modelul iconologului care
are întotdeauna gata pregãtit instrumentarul
simbolic pentru imaginile figurative pe care le
decupeazã din spaþiul supus interpretãrii. În faþa
unor imagini care nu rãspund profilurilor pregãtite
în virtutea acestui instrumentar, e dificil de dedus
sau de extrapolat o semnificaþie convenþionalã ºi
de identificat un subiect clar, precis sau o temã
evidentã. Mai ales când – aºa cum e cazul
panourilor care conþin mase amorfe de culoare la
Fra Angelico sau al imaginilor care nu-ºi justificã
prezenþa din punctul de vedere al logicii sau
funcþionalitãþii narative – e greu de stabilit ºi aplicat
un motiv sau o alegorie pertinente în sensul uzual
al acestor termeni. Didi-Huberman continuã
demersul lui Warburg de a configura (un proces
mereu parþial ºi neîncheiat) o semiologie non-
iconologicã, o iconologie care sã nu fie nici
pozitivistã (reprezentarea ca oglindã a lucrurilor),
nici structuralistã (reprezentarea ca sistem de
semne), în care reprezentarea în sine sã fie
interogatã, pusã în discuþie în faþa panoului de
culoare. Un spaþiu al urmei, al amprentei, al
sincopei. Urma este definitã de Didi-Huberman în
termenii unei modificãri temporale a spaþiului
(devenir-temps de l’espace), care implicã noþiunea
de diferanþã (différance), noþiune ce poate fi cititã
ea însãºi ca o formulare a anacronismului, dar care
se înscrie ºi în funcþionalitatea noþiunii de khôra
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care, în viziunea lui Derrida, anacronizeazã fiinþa.
Rolul acestor noþiuni este acela de a ataca ºi
demonta opoziþiile triviale stabilite între sensibil ºi
inteligibil, vizibil ºi invizibil, formã ºi inform etc.
(Georges Didi-Huberman, La ressemblance par
contact, Paris, Minuit, 2008, p. 314-315).

A te opri însã asupra prezenþei spectrale a
urmei este mai mult decât un simplu act de
interogare a obiectului privirii. Ca într-o “dublã
experienþã auraticã”, atât privitorul, cât ºi elementul
observat sunt, fiecare la rândul sãu ºi simultan,
elementul care adreseazã privirea ºi elementul
care, activat de aceastã privire ce i se adreseazã,
îi rãspunde înapoi. Pentru Roland Barthes în
Camera luminoasã (La Chambre Claire: Note Sur
La Photographie, Paris, Gallimard, 1980), privirea
pe care i-o întoarce subiectul fotografiei privitorului
este încãrcatã de o temporalitate angoasantã, este
tensionatã de naraþiuni care se întreþes în jurul
subiectului privitor, spunându-i moartea la viitor. În
spaþiul acesta al privirii care face sistem (într-un
dialog concomitent ce funcþioneazã cu un dublu
vector) se stabileºte un circuit temporal (dupã
modelul circuitului imaginii-timp la Gilles Deleuze).
A interoga o asemenea imagine înseamnã a
interoga o deschidere temporalã, istoria însãºi în
evoluþia ºi traseul obiectelor ei ºi, prin aceasta,
ideea de istoricitate în sine.

În Devant le temps Didi-Huberman vizeazã
iniþierea unei arheologii critice a modelelor
temporale, a valorilor de utilizare a timpului în
cadrul disciplinei istorice care se ocupã de
studiul imaginilor. Fiecare decizie ºi alegere
cãre ia î i  dã  curs isto r icu l ,  de la  s impla

constituire a unei clasificãri pânã la cele mai
complexe ambiþii de sintezã, nu fac decât sã
evidenþieze ºi sã mobilizeze de fiecare datã o
opþiune ce privilegiazã o anumitã schemã
temporalã. Privilegierea evidenþelor însã nu se
poate face fãrã un rest, fãrã a renunþa la aspecte
ºi detalii mai puþin clare sau coerente. Evidenþa
supremã pentru istoricul pozitivist stã în refuzul
anacronismulu i .  Idealu l  is to ricu lu i  este
interpretarea trecutului prin categoriile trecutului.
Dar idealul presupune rezultatul unui proces de
edulcorare, simplificare, sintezã abstractã,
negare a ceea ce reprezintã carnea lucrurilor.
În momentul în care aceastã abordare idealã
ucronicã nu este capabilã sã explice sau sã
spunã ceva despre obiectul interpretat, reuºind
în cel mai bun caz doar sã indice ºi sã utilizeze
o sursã care informeazã asupra receptãrii sale
ºi nu asupra structuri i sale, se impune o
abordare care negociazã lectura pornind de pe
alte poziþii.

Dezbaterile epistemologice pe care aceastã
linie teoreticã de cercetare le-a fãcut posibile
interogheazã relaþia dintre artã ºi antropologie, pun
problema temporalitãþii imaginilor ºi a istoricitãþii
acestora, forþa lor figuralã, amprenta sau aportul
politicului, capacitatea de a se constitui într-un
martor al istoriei dincolo de limitele figuralului/
figurabilitãþii. În dimensiunea sa istoricã (narativã),
arta (vizualul/ vizualitatea) este teoreticã deoarece
creeazã ºi comunicã o viziune, o gândire. Iar în
spaþiul acestor transformãri ce ne sunt
contemporane, rolul lui Didi-Huberman este de primã
importanþã.
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Cele 29 de interviuri ale lui Constantin
Cubleºan, din volumul Grãbeºte-te încet  - 75, cu
prefaþã de Ilie Rad (Cluj-Napoca, Editura Eikon,
2014) însoþesc, în accepþia celor implicaþi, literatura,
istoria ºi viaþa, constituind mãrturii ºi documente
despre acestea  ºi punând accent pe aspectele
biografice, tematice ºi de elocinþã, în prelungirea
creaþiei. Cu termenii domeniului, modalitatea
analizei / interpretãrii o constituie aici explicaþiile ºi
comentariile, asumându-ºi un spaþiu, al istoriei,
operei ºi autorului, din care „interogheazã”,
precizeazã, calificã. Ele sunt adecvate, în acest
caz, „poveºtii” autorului - clarã, ca un interviu, în
literaturã, criticã, didacticã  ºi publicisticã, întrucât
experienþa scriitorului este prodigioasã.

ªtim, pe de altã parte, cã într-un peisaj divers,
cum întâlnim în geografia ºi literatura românã,
conteazã atât culoarea, cât ºi formele de relief
cuprinse, perspectiva ºi modul de ilustrare. Pe
scurt, exemplele folosite, pentru a ilustra
mecanismele culturii, cãci acestea pot fi înþelese
ºi apreciate ºi când provin dintr-un plan secund al
receptãrii, dacã distribuirea între document ºi
literaturã o face un meseriaº, un cunoscãtor al
mediului literar - artistic evocat. Este ºi cazul scriitorului
Constantin Cubleºan (cunoscut ºi apreciat critic ºi
istoric literar, prozator, dramaturg, poet ºi publicist,
profesor universitar), ale cãrui cãrþi stau pe rafturile
bibliotecii, oricare ar fi catalogarea ºi distribuirea. Din
Prefaþa volumului, semnatã de profesorul Ilie Rad, reþin
în primul rând ideea actualitãþii interviului ºi
numeroasele exemple folosite în acest scop, de la
Convorbiri cu Marin Preda (1973), la Convorbiri cu
Ion Brad (2013), pp. 9-17.

Bilanþul este impresionant ºi crochiul biografic
ºi lista titlurilor publicate (în Anexe, de exemplu,
pp. 317 – 338) cuprind volumele de poezie, nuvele,
povestiri ºi romane, literaturã ºtiinþifico-fantasticã,
teatru ºi dramatizãri, publicisticã, volume de criticã
ºi istorie literarã, cursuri universitare, ediþii, prefeþe
ºi studii introductive, traduceri, antologii ºi lucrãri
colective.  Câteva titluri: Opera literarã a lui
Delavrancea, Eminescu în oglinzile criticii,
Caragiale în conºtiinþa criticã, Ioan Slavici
interpretat de Constantin Cubleºan, Lucian Blaga.
Dramaturgul, Nuvelistul Rebreanu, Opera literarã
a lui Ion Lãncrãnjan, În jurul începuturilor romanului
românesc, Nicolae Filimon. Studiu monografic,
Omul în colivie, nuvele, Suflete mecanice, povestiri,
Iarba cerului, roman, Templul cu vise, poezii etc.

Ghidul de bune practici literare ºi artistice, din
volumul lui Constantin Cubleºan, Grãbeºte-te încet

- 75 – (interviuri) cuprinde numeroase exemple ºi
aplicaþii referitoare la singurãtatea scriitorului, rolul
creatorului în cetate, viaþa literarã, elogiul
capodoperei, nostalgia copilãriei, amintirile de la
„Tribuna”, „Steaua” ºi din teatru, rolul ºcolii ºi al
profesorului de umanioare, adevãr ºi sinceritate în
literaturã ºi viaþã, stilul, forma ºi structura textelor,
ale speciilor l iterare cult ivate de autor,
complexitatea creaþiei lui Mihai Eminescu, Ion Luca
Caragiale ºi Lucian Blaga ºi receptarea acestor
scriitori astãzi etc. Reþin pentru aceastã prezentare
mai ales punctajul convorbirilor cu Mihai Cimpoi,
Dumitru Cerna, Iulian Boldea, Ion Mãrgineanu, I.
Maxim Danciu, Marcel Mureºeanu, Paulina Popa,
George Corbu, Radu Constantinescu, Florin ªipoº,
Mircea Stâncel, Alexandru Ovidiu Vintilã, Roxana
Toºu ºi Maria Vaida etc.

Povestea lui Constantin Cubleºan din aceste
texte, cu deosebire din cele aparþinând
documentelor de însoþire a literaturii, se distribuie
între ºtire, mãrturisire ºi analizã, autorul realizând
aceastã pendulare între agorã, viaþa privatã ºi
bibliotecã ºi þinând cont de convenþiile literaturii
confesive ºi ale stilului literar ºi publicistic. Uneori
ispitesc deopotrivã întrebãrile, rãspunsurile ºi
subiectele, a cãror plajã auctorialã îºi cautã formele
literare: centrul puterii, omul cu bune ºi rele, mode
ºi modele literare, forþa ºi rafinamentul prozei ºi
dramaturgiei ruseºti ºi numele mari care le
ilustreazã (de la Cehov, la Dostoievski ºi Tolstoi),
întâmplãri în care zâmbesc scriitorii ºi artiºtii,
accepþii ºi cuprinsuri ale eminescianismului ºi
caragialismului, practica scrisului ºi viaþa literarã
din ultimii cincizeci de ani, versantul ºtiinþific ºi
fantastic al prozei / al scriitorului, gratitudine ºi
ingratitudine într-o breaslã, condiþia debutului ºi
notorietatea, ori detractorii, facerea ºi desfacerea
cãrþii, viaþa interioarã, cariera ºi ceilalþi, scriitorii
ardeleni, familia, copilãria ºi scrisul etc.

Nivelurile la care se situeazã rãspunsurile þin
de natura întrebãrilor ºi a temelor dezbãtute,  a
cãrþilor scrise ºi ideilor vehiculate, de urgenþa ºi
valoarea seriei aparþinãtoare. Citite pornind de la
câteva instituþii ºi cuvinte cheie, cum ar fi ºcoala,
teatrul, critica ºi istoria literarã, editura ºi redacþiile
unor mari reviste culturale, ele ne trimit la coduri ºi
bibliotecã, ceea ce este bine (ºi necesar, cu
reveniri), înspre comparaþii, paralele ºi diferenþe.
Cãci acesta este, în primul rând, rostul unor
interviuri, cu întrebãri ºi rãspunsuri aºezate, ca pãrþi
ale convorbirii. Citite împreunã, ele oferã unele indicii
despre temele, fantasmele, preocupãrile ºi

Ioan  Derºidan
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explicaþiile autorului, din postura însoþitorului, a
furnizorului de documente ºi algoritmi care
însoþesc literatura, istoria ºi viaþa, aºa cum sunt
sau cum ni se pare cã ar fi. Pentru sprijin sunt
convocate la faþa locului, de la caz la caz,
informaþii, incidenþe, nume, concluzii, rezumate,
precizãri, pãreri, stereotipii, note, analogii, poante,
ecarisaje, amintiri, portrete, evocãri, instantanee,
cugetãri, matriþe de gândire ºi pãrþi de lume º.a.,
þinând de jocul ºi decalajul dintre întrebare ºi
rãspuns ºi dintre întrebare, rãspuns ºi aria
referinþelor biografice, istorice ºi culturale. Pactul
sãu cultural din aceste interviuri are o componentã
moralã declaratã  ºi þine sub control biografia ºi
interioritatea. „Mã  îngrozesc la gândul cã vreun
tânãr ar veni la mine ºi eu n-aº putea sã-l ajut aºa
cum crede el” (p. 76); „în intimitãþile mele prefer
sã nu las pe nimeni sã scotoceascã” (p. 259);
„când mã aºez la masa de scris, simt cum cineva,
poate un alt eu, celãlalt care e în mine se aºazã
în spate ºi priveºte peste umãr la ce scriu. Îl simt
cum clatinã din cap nemulþumit, cum mã mustrã
din priviri – îi simt privirile în ceafã” (p. 113) ºi
„scriitorul nu trebuie sã fie numai un om care se
povesteºte pe sine, trebuie sã-i citeascã ºi pe
ceilalþi ºi sã-i povesteascã ºi pe cei pe care-i
cunoaºte prin lecturã” (p. 105), scrie profesorul
Constantin Cubleºan.

Motoul ales de autor pentru cariera sa literarã
este grãbeºte-te încet. Titlul îndeamnã la
chibzuinþã ºi rãbdare, în viaþã, în lecturi ºi la scris.
Repertoriul este amplu ºi, pentru deschidere,
edificare ºi individualizare, selectez câteva
sublinieri ale scriitorului Constantin Cubleºan din
aceste interviuri: „Literatura nu are nici o putere
dacã nu crezi în ea” (p. 68); „Interviul este o formã
vie de dezbatere. Este o angajare operativã în
actualitate” (p. 11 ºi 71); „Sunt clujean ºi cred cã
tot ce e mai bun în Clujul ãsta mi l-am asumat” (p.
56); „Cei mai frumoºi ani ai mei au fost cei petrecuþi
la Tribuna” (pp. 32, 74, 147 º.a.); „în ultimii ani am
fost foarte singur” (p. 27); „am mulþi prieteni” (p.
67);  „generaþia mea nu a fost una unitã” (p.74);
„eu cred cã am rãmas în fondul meu interior un
copil” (p. 78); „valoarea în sine nu are nici o
legãturã cu faima” (p. 77); „Dacã fãceai de la
dreapta vã aliniaþi, un pas în afarã, erai sancþionat”
(p. 102); „Toþi cei care scriu cãrþi sunt scriitori?
Nu.” (p. 108); „Toatã viaþa n-am fãcut altceva decât
sã mã caut” (p. 122); „N-am ales genurile în care
sã mã exprim. Ele m-au ales pe mine” (p. 131);
„Meritul lui Ion Lãncrãnjan este acela de a fi
deschis o poartã, prin care”... (p. 159); „o carte
care nu se aflã într-o bibliotecã publicã e ca ºi
cum n-ar exista” (p. 284); „în ce mã priveºte,
întotdeauna am plecat de la ceva foarte al meu”
(p. 213); „se poate scrie bine, dacã eºti serios ºi
ai talent” (p.96).

Grãbeºte-te încet – 75 aratã din nou, ca în
alte exemple, cã este un dar / o înzestrare sã ai
umor, dar este esenþial sã ai o poveste ºi o imagine
a vârstei ºi a vieþii tale: epicã, pe cât posibil, dar e

bunã ºi forma sa liricã ºi criticã, înscenatã. Opþiunea
autorului pentru teatrul de pãpuºi ºi literatura pentru
copii îºi aflã aici, în aceste forme, o premisã (pp.
188- 214). Cu termenii lui Eugen Simion  (din
Genurile biograficului, Bucureºti, Editura Univers
Enciclopedic, 2002 ºi din Ficþiunea jurnalului intim,
I-III, Bucureºti, Editura Univers Enciclopedic, 2001)
arãtãm cã prin asemenea interviuri se rosteºte mai
ales eul biografic (ºi cultural) ºi se instituie, pe cât
posibil, o autobiografie / o reparcurgere ºi un pact,
ale unui cunoscãtor de aproape (maratonist, autorul
interviurilor strãbate lumea ca un fundaº, al ei ºi al
unei echipe, din poartã; pp. 147-150 º.a.).
Sentimentul acestei apartenenþe culturale ºi
atitudinale este definitor în toate interviurile ºi trebuie
semnalat. În interviuri, Constantin Cubleºan aplicã
proporþia sa de ºtiinþã ºi de bun simþ, sã nu cauzeze
adevãrului vieþii ºi minciunii literare, sã nu
nãvãleascã peste istorie, autor, narator ºi personaje
(din alte þãri / cãrþi, de soare ºi iluzii pline) ºi nici
peste cititorii ºi ºtiriºtii de tot felul, lãsaþi adesea în
plata propriei existenþe, lecturi ºi interpretãri. Ceea
ce, sã recunoaºtem, nu este puþin lucru, în þara lui
Dracula ºi a recursurilor de tot felul, la spartul
târgurilor posibile ºi imposibile. Credibil ºi programat
cultural, intervievatul Constantin Cubleºan rãmâne,
la cei 75 de ani ai sãi, în interiorul marjei de evaluare
ºi de iluzii a sondajelor celor mai cotate case de
pariuri ºi asigurãri istorico-literare.

Lichidare totalã
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Iatã omul

Strâng mâinile reci ale poeziei
între mâinile mele!
Aºa vom muri împreunã
iar dacã cineva mi le va descleºta,
nu va gãsi în palmã
decât un fir de nisip
ºi un miros atroce de cal
sãlbatic.

O comunitate prosperã

Eu stau acolo jos sub apã
ºi când vin înecaþii le dezleg pietrele de la
picioare,
le tai legãturile cu un cuþitaº
ºi-i împing mai la vale.
Bãgaþi de seamã sã nu vã vadã ucigaºii! le strig.
Cei care se trezesc ºi scapã
ajung deasupra ºi fug printre trestii mâncând
pãmântul!
Pe morþii de-a binelea îi curãþã peºtii,
e plinã apa de oase
ºi de cauciucuri de tractoare. La Plopi,
cum îi zice locului, e o batozã din celãlalt veac,
în care stã un somn bãtrân,
cu mustãþile pânã la brâu.
Într-o zi l-am anunþat cã la Ciulniþa
e un concurs de mustãþi
ºi era gata sã sarã la mine.
De ce nu ºtiu peºtii de glumã?
De ce holbeazã ochii la te miri cine
trece pe lângã ei? Poate cândva
au fost ºi dânºii oameni ºi-au dat înapoi
prin lãcomie ºi inculturã! zice broasca râioasã,
urâta înþeleaptã de sub streaºina malului.
Seara, mã retrag din servici
ºi mã întorc printr-o trapã de sub bisericã,
îmi schimb costumul ºi intru în casa
fredonând Cucule pasãre surã,
un cântec întrebãtor. Cum deschid uºa
mã izbeºte un miros de crap prãjit,
încât de abia-abia mã târãsc
pânã la fereastrã ºi fac semn cu braþul Sulina
cãtre toþi cei care îºi aruncã în lac rudele,
pânã la gradul ºase, sã-ºi ia o zi de odihnã.

Iar fata asta

Am întrebat-o pe Bãrãcuþa într-o zi,
pe când stãtea ascunsã în iarbã
ºi se mira cã i-a furat hoþul poarta,
cine þi-a fãcut rãul ãsta, Bãrãcuþo?
De fapt, voiau sã-mi fure aerul,
mi-a rãspuns ea, dar n-au avut cum
sã-l scoatã pe uºa cea micã!
Acum poate intra oricine la tine,
fetiþo! Acum n-au ce-mi mai fura, domnule!

Marcel   Mureºeanu Ioan  Dehelean

Scufundare

Fiind iarnã acum, neinspirat
ma las pãtruns de frig
nebun ca un crivãþ
fac copcã la gît
ºi mã scufund
sã vãd
ce mai fac
algele mele
coralii
crabii
peºtii mei exotici
din tropicul
pe care extatici aproape
de sticlã
ochii mei îi privesc

Înoatã, plutesc ºi viseazã
se spalã pe aripioare
de acum
pîna în Pontus Euxin
ºi de acolo, prin strîmtori periculoase
pînã-n Atlantic ºi-n
liniºtitul Pacific.

Singurãtatea o vãd deplinã

Singurãtatea o vãd
                        deplinã
atunci cînd n-ai nici
o carte la îndemînã
nici un tablou
nici mãcar o fotografie
Atunci iarna se apropie
                  mai repede
lumina se stinge mai devreme
ºi viscolul bate
mai tare la geam
Se-aºeaza pe tine
un fel de promoroacã
     somnolenþa brunã
ºi nu ºtii cum sã
        scapi de ea
Exidios,
gîndul
te pãrãseºte
ºi lasã în urmã
regrete
secreþia unei moluºte
somn ºi lesul
               unui vis ce se scufundã
               lent ºi
colorat.
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Ionuþ  Þene

La o poveste cu toamna

Vara s-a scurs prin cimitirul memoriei
Nu mai cheamã pescãruºii dimineþile uitãrii
Timpul a îmbrãcat haina de ploaie
ªi gâtul tãu e un fular gros de ceaþã
ªi pãrul îþi miroase a fum pe dealuri

Vara a plecat goalã la o plimbare pe marea sudului
Umbra ei a rãmas pe  bancã în parc precum bruma

ªi doar eu împreunã cu tine povestim
despre singurãtate ºi toamnã
despre cerul senin

Timpul oraºului

Timpul s-a întors ca o mãnuºã de piele
Timpul s-a cãþãrat pe cel mai mare oraº de pe catarg

Timpul ºi-a luat ziua ºi a plecat sã batã mall-urile
Timpul a fãcut o pauzã de þigarã

Timpul are privirea iubitei ºi odihneºte banca din parcul central
Timpul s-a aºezat picior peste picior la cafeneaua cetãþii

Timpul strãbate seara cum o maºinã decapotabilã
în care surâsurile fetelor sunt izvoare limpezi
în care clipele au rochii de varã scurte
în care orele au buzele roºii

Timpul s-a lãsat amurg peste obrajii dragostei
ªi fluturii au plecat la vânãtoare de felinare
ªi florile dintre cluburi n-au închis un ochi toatã noaptea
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Poetului Ioan Alexandru, in memoriam

Nu-mi puteam explica liniºtea din sala de
conferinþe ºi-am zãbovit o vreme în faþa uºii masive
din stejar, neîndrãznind sã intru pentru a nu deranja
asistenþa. Am deschis, totuºi, cu precauþie uºa ºi-
am pãºit mirat în sala goalã, cufundatã în
semiobscuritate. Mi-am zis cã poate greºisem sala
ºi, cum organizatorii nu-mi trimiseserã vreo invitaþie
scrisã, m-am pomenit într-o încurcãturã pe care
aº fi preferat sã o fi evitat.

Promisesem cã voi fi prezent la conferinþã ºi
alergasem sã nu întârzii, iar acum rãsuflam obosit
de efortul ce-l fãcusem. Nu mi se întâmplase aºa
ceva nici pe timpuri, când mergeam la ºedinþele de
partid sau la consfãtuirile anuale ale cadrelor
didactice. Eram pe punctul de a ieºi pentr a alerga
spre o altã salã, când privirea a descoperit la
pupitru o siluetã preocupatã de ceva ºi care îmi
ignora prezenþa. Era un bãrbat ce pãrea sã se
adreseze unui public imaginar, posibil prezent.
Vreun conferenþiar îºi exersa probabil prelegerea
prin gesturi, iar eu îl deranjam. Când ochii mi s-au
obiºnuit cu obscuritatea sãlii, nu micã mi-a fost
mirarea sã constat cã domnul de la tribunã era un
fost coleg de facultate, de grupã ºi de bancã, un
poet de mare talent care, la sfârºitul primului an, a
avut norocul sã fie exmatriculat. Nu peste mult timp
am aflat cã fostul meu coleg a primit o bursã de
studii în Germania, a tipãrit mai multe cãrþi, elogiate
de critica literarã, ºi a fãcut o frumoasã carierã
universitarã. A fost momentul în care am început
sã regret cã nu m-au dat ºi pe mine afarã din
facultate când am protestat public cã lui Bolliac
programa universitarã îi acorda ºase ore, iar lui
Blaga niciuna?! Ne-am strâns mâinile, ne-am
îmbrãþiºat bucuroºi cã ne revedeam dupã atâta
timp. Venise în capitala de suflet a þãrii sã
vorbeascã despre Democraþie ºi Libertate. Nu m-
am abþinut sã-l întreb de ce se afla de unul singur
în sala goalã. M-a privit cu un zâmbet îngãduitor ºi
în acelaºi timp ironic.

– Vorbeam scaunelor despre sclavie. E
tonifiant sã spun cuiva ce cred cu adevãrat despre
democraþie, libertate ºi sclavie, pentru cã în timp
ce vorbesc, sã zicem, despre libertate, mã simt un
om cu adevãrat liber.

Am râs zgomotos, iar prietenul meu ºi-a dus
degetul la gurã fãcându-mi semn, sã nu deranjez
conºtiinþele care tocmai îºi savurau tainul servit de
stãpânul lor. Am acceptat presupusul sãu joc
întrebându-l dacã îºi imagina auditoriul, scaunele

cu care vorbea, laº, obedient, fanatic, curajos.
 – A, nu! Vorbeam pur ºi simplu cu scaunele.

Fac adeseori exerciþiul acesta. Ele mã ascultã, mã
înþeleg ºi îmi dau dreptate.

 L-am privit cu oarecare neîncredere, iar el ºi-
a dat seama de atitudinea mea neliniºtitã.

– Nu, nu, nu sunt nebun. Nu încã…
Zâmbetul enigmatic ºi ironic al prietenului meu

mã descumpãneau. Glumea, desigur, se amuza de
întâmplare ºi-am pus toatã chestia asta pe seama
unei pasiuni comune – teatrul absurd, în studenþie
amândoi fiind fani ai lui Eugen Ionescu.

 Curând, oficialii mi l-au rãpit ºi mi l-am imaginat
la tribunã, în faþa unui auditoriu numeros cu o
bucãþicã de hârtie în mânã, vreun colþ de filã din
vreo carte, ziar sau revistã, aºa cum obiºnuia sã-
ºi scrie versurile pe care mai apoi le declama, într-
o manierã proprie absolut originalã, la vreun
cenaclu, de fiecare datã stârnindu-ne admiraþia.

 Se ivise plãcerea nesperatã de a sta de vorbã
câteva minute înaintea deschiderii lucrãrilor
Seminarului internaþional. M-am întrebat de unde
naiba aflase cã tocmai citisem eseul lui Paul Valery
despre cele patru tipuri de sclavie ºi care-mi
dovedise cã eu însumi sunt un sclav, deºi sunt liber
sã particip sau sã refuz a lua parte la o manifestare
spiritualã de o asemenea importanþã. Mã consolam,
mai bine zis mã amãgeam, cu gândul cã fac parte
din categoria sclavilor de încredere ºi asta nu-i puþin
lucru. În expunerea sa, poetul a spus:

– Puterea este totdeauna un pirat. Ea vrea sã
aducã bunuri, vasali, cai ºi bani...

Recunoscusem cuvintele lui Paul Virilio ºi
mã miram cã poetul le folosea fãrã sã citeze
autorul, sau nu-ºi mai amintea numele celui care
spusese asta. A fãcut-o totuºi spre finele
expunerii, dupã ce probabil ºi-a aruncat privirile
pe unul din faimoasele bileþele, când a vorbit
scaunelor despre înclinaþia ciudatã a omului de
a aspira sã ocupe posturi ºi poziþii sociale
nemeritate, cã adeseori se întâmplã ca un bicisnic
sã fie ajutat de oameni întregi la minte sã deþinã
prea multã putere, încât oricând poate declanºa
un rãzboi nimicitor. Vorbea când audienþei, când
scaunelor neocupate, cu avantajul acesta uriaº
de-a alege, cãci, dacã cu oamenii poþi avea
surprize, scaunele nu protesteazã, nu se revoltã,
nu organizeazã manifestãri de stradã. Nu-þi fac
surprize, decât, poate, în cazul în care în
cãptuºeala lor siguranþa statului va fi instalat
microfoane, altfel nu se explicã de ce, vorbind
cu scaunele, prietenul meu tãcea.

Simple coincidente cu
absurdul

,

Cornel  Nistea
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Fragmente despre plãcerea textului
10+ (antologie de prozã Tiuk!) (Bucureºti,

Editura Tracus Arte, 2013) reprezintã a doua
antologie a revistei web Tiuk!  ºi marcheazã zece
ani de activitate susþinutã a revistei. Textele
cuprinse în antologie invitã cititorii sã descopere ºi
sã-ºi însuºeascã plãcerea textului; aceastã invitaþie
este formulatã pe douã planuri: pe de-o parte,
antologia cuprinde fragmente, ceea ce presupune,
la modul virtual, o nouã întâlnire a cititorului cu textul
integral al fiecãrui autor, ºi, pe de altã parte, textele
sunt scrise cu multã energie ºi entuziasm, lucru
vizibil din scrierea organicã, din curgerea frazelor
care compun ºi participã la dinamica poveºtilor.

Universul miniatural este reflectat în toate
fragmentele care compun antologia; desigur, acest
univers este extrem de bogat ºi include mai multe
paliere tematice. Astfel, erosul, seducþia ºi
descoperirea unei lumi int ime apare cu
preponderenþã în texte precum 157 de trepte spre
iad sau Salvaþi-mã la Roºia Montanã de Alexandru
Vakulovski, Marcela Bevziconi descinde la
Uniunea Teatralã de Constantin Cheianu, Mãcel în
Georgia de Dumitru Crudu sau în Anda de
Ruxandra Cesereanu. Erosul, în aceste fragmente,
nu este o figurã romanþatã, plinã de candoare ºi de
dulcegãrii în stilul romantic-nostalgic, ci acesta
transpare ca atracþie, ca forþã ºi ca raport de
subordonare în societate. Tocmai mizând  pe
dimensiunea iniþiaticã a erosului, Radu Pavel Gheo
contureazã  marea „Încercare ratatã” a celor trei
adolescenþi din Noapte bunã, copii! în jurul unui
scenariu de violenþã sexualã. Relaþiile familiale
complicate sunt ilustrate ºi în fragmentele propuse
de Iulian Ciocan (Mestecenii), de Rãzvan Petrescu
(Într-o dupã-amiazã de vineri), de Cristian Robu-
Corcan (Când vine vremea gâºtelor sãlbatice).
Dimensiunea autobiograficã apare la Savatie
Baºtovoi în Ciori. Pentru a completa cadrul tematic,
apar fragmente care fac apel la metadiscurs ºi invitã
la un exerciþiu reflexiv asupra literaturii ºi a culturii:
Mitoº Micleuºanu (Trepanoia), Veronica D.
Niculescu (Cu ochii legaþi) ºi Mihail Vakulovski
(Tovarãºi de camerã). O imagine a discursului
reflexiv prezintã ºi George Mureºan în þesãtura
fragmentarã care compune 50. Fantasticul,
depãºirea cadrului firesc de locuire, se traduce în
fragmentele propuse de Cosmin Perþa (Pãþanii
abslot normale), de George Vasilievici (Vispetol),
de A. R. Deleanu (Sânul) sau de O. Nimigean
(Mortido). Mihnea Blidariu în Playlist aduce în
discuþie un text un impact social, un text ce incitã
la acþiune, la reconsiderarea poziþiei vedetelor ºi a
celor care modificã realul în iluzii ºi în aparenþe.

Antologie plinã de chef ºi de energie, cu o
structurã variatã ºi dinamicã, 10+ (antologie de
prozã Tiuk!) pledeazã pentru descoperirea plãcerii
de a citi critic societatea pezentã.

Anamaria Lupan
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Apãrut în decembrie anul trecut la editura
Adenium din Iaºi, cel de-al patrulea volum de versuri
al medieºeanului Marius Ciungan, Sisif pe casa
scãrilor, cu o prefaþã de Liviu Antonesei, confirmã
fireasca maturizare a registrului liric prefigurat în
volumele anterioare Poveste de toamnã (2008),
Haina de molton (2009), Oameni în pardesie (2011)
ºi (re)supus noii presiuni a cotidianului. Precizãm,
ab initio, cã discursul liric se cristalizeazã, în cazul
de faþã, într-o poezie ce îºi cautã, neostentativ,
form(ul)a de transcendere prin care sã i se punã în
evidenþã caracteristicile sale textuale.

Dacã tematic, sfera cãrþii se restrânge la
asumarea personalã ºi evidentã a chestiunilor eterne
ale poeziei: „dragostea, trecerea timpului, presiunea
ºi uneori prospeþimea cotidianului”, acribios
decriptate de Liviu Antonesei, la nivel retoric, stilistic
ºi, mai cu seamã, poetic se poate constata o
evidentã dilatare a noþiunii de poezie instituitã printr-
un proces de sedimentare ºi reconfigurare, de
acceptare ºi respingere a grefelor.

Alãturi de unii dintre congeneri, Valeriu Marius
Ciungan intuieºte cã locul metaforei nu mai este unul
prestabilit, fixat definitiv în limba poeticã; pentru cã,
dupã cum se poate constata, aceastã figurã
migreazã. Devenind un mecanism cognitiv, necesar
în a procesa poetic informaþia abstractã pornind de
la „lucruri simple” (parafrazare dupã un admirabil
poem cu acelaºi titlu) ºi concrete: „casa scãrilor”,
„fereastra”, „maºina de gunoi”, „semaforul”, „centrala
Vaillant”, „hârtia albã”, „cana” ºamd., toate familiare
„omului simplu” de la bloc (cu trimiteri la poemul
omonim), metafora se recomandã ca element
esenþial de categorisire poeticã a lumii ºi ca axã
structurantã în procesul de gândire liricã. Dupã cum
bine se cunoaºte, existã suficient de multe studii prin
care metaforei i s-a refuzat statutul regal de „figurã
retoricã” (de „anomalie lingvisticã”) pe considerentul
cã baza acestei figuri rezidã în sistemul nostru
conceptual. Aºa se explicã ºi se justificã faptul cã,
în opþiunea poetului Valeriu Marius Ciungan metafora
reprezintã, în cele din urmã, un mecanism perfect
adaptat pentru a înþelege ºi exprima situaþii complexe
servindu-se de experienþa cotidianã ºi de
cunoaºterea curentã. Enunþuri lirice de tipul: sunt
un om simplu/ cumpãtat/ care-ºi drãmuieºte/
vocalele/ pentru ca/ acest poem/ sã nu se
sfârºeascã/ niciodatã! (Un om simplu) ºi  în bunã
mãsurã de mirajul limbajului cotidian unde figurile nu
sunt utilizate pentru a se obþine efecte retorice.
Minimalismul metaforei din versuri neoexpresioniste
de tipul: intra soarele/ prin tãlpile umede de rouã/
prin coastele fumegând a ceaþã/ se deschidea prin
mine spre pãmânt/ o altã dimineaþã (Fereastra) lasã
impresia unei voite lipse de ornament, caracterizatã
de reprezentarea tensionatã ºi totuºi ludicã a
obiectelor revãzute într-o manierã primitivistã ºi fãrã
nici o fundamentare abisalã.

Prin acest volum suntem în faþa unei poezii cu

Sisif pe casa scãrilor
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organele transparente, la vedere, predispusã a-ºi
strãmuta cuibul din turnul de fildeº în lucrurile simple
din ºi de lângã noi. Natura ei dialogalã o localizeazã
în raza tranzitivitãþii, biografismul din vene captându-
i tensiunea pe care banalitatea zilei o (pre)supune.
Promiþãtoare, prin „plusul de limpiditate a discursului”,
remarcat de prefaþator, placheta Sisif pe casa scãrilor
este o apariþie meritorie ºi provocatoare ca formulã
poeticã,despre care se va mai scrie.

Gheorghe Manolache
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Ovidiu Genaru debuteazã în anii ’60, perioada
în care poezia se lupta silenþios sã rãmânã o
„infiltrare” în ideologia comunismului românesc ºi
nu o parte integrantã a acesteia. Seria de publicaþii
a autorului strãbate aproape jumatate de secol,
parcurs în care cãutãrile creative nu se opresc în
sfera poeziei, ci poposesc ºi în spaþiul romanului
(Week-end în oraº 1969, Fidelitate 1977), al prozei
scurte (Cafeneaua subiectelor 1980) sau în „zona
de conflict” a dramaturgiei (La margine de paradis,
Vieþi paralele, etc.). În ce mãsurã aceste cinci
decenii de decizii auctoriale, zbateri imaginare,
absorbþii vizuale, opþiuni ºi preferinþe faþã de un gen
sau altul reflectã mai mult o istorie personalã sau
un simplu rãspuns la o istorie atotcuprinzãtoare,
dar care nu a reuºit sã fie atotpãtrunzãtoare, este
o întrebare ce se osteneºte sã facã o delimitare
mai puþin necesarã decât cea solicitatã în aceste
versuri: „Va fi imperios necesar sã distingem/vocile
noastre umane murind/de vocile noastre trãind”.

La anivesarea octogenarã, poetul Ovidiu
Genaru pare sã meargã înspre o nouã vãdire liricã
în volumul de poezie apãrut în 2014, la editura
Ateneul Scriitorilor. Versurile sunt impregnate de o
conºtiinþã a propriei siguranþe, a propriei forþe de
autosusþinere, iar aceastã certitudine nemãrturisitã
a unei poziþii garantate provine de niciunde
altundeva decât din accederea la o înþelegere
interiorizatã a menirii universale a poeziei. Aceastã
„menire” rezidã în forþa mãrturisirii, care nu mai cautã
sã declare umanul, ci sã-l creeze nedovedindu-l în
procesul în care „însãºi mãrturia trebuie sã
mãrturiseascã”. Întregul volum e traversat de o
„lãmurire” existenþialã care e, fie privilegiul unei
înþelepciuni profetice indiferente („Vai vouã care
visaþi o lume nouã/în oglinda retrovizoare irizeazã
inevitabilul ieri [...] Cu migalã monotonia creeazã/
perlã sau/unghie.”) fie o solidarizare dez-eroizatã
cu finitudinea foucaldianã a omului („Solidar cu
singurã moarte în aceastã climã/de margine/numai
tu într-o partã umanã de arbori/ într-un mix mineral
de penumbre”). E o liricã a cãrei dimanicã e deja
infiltratã, deoarece vine sã se insinueze ºi sã se
construiascã pe cele mai uzate ºi împãrtãºite
unghere ale unei sensibilitãþi colective ºi a unei
senzorialitãþi liric-individualizante.

Poate de aici ºi titlul: Graffiti. Afiºe. Insomnii.,
care traseazã acest spaþiu public al poeziei, ce nu

Între inscripþionãri

mai e reflectat în mirajul citadin al co-existenþei, ci
în accesibilitatea posibilitãþii de extragere a
inscripþionatului dintr-un spaþiu colectiv (graffiti-ul).
Poezia poartã aceastã inscripþie a speciei, a
zidurilor, a construcþiilor marcate de expansivitatea
unei corporalitãþi care se prelinge în formele ºi
culorile graffit-ului, a afiºelor ºi a insomniilor. Poemul
Graffiti pe un vagon de clasa a III-a e scris sub
forma unui dialog între doi cãlãtori a cãror replici
seamãnã cu un schimb beckettian de monade
lingvistice, dar a cãrui curgere e recuperatã de
poezie, într-un spaþiu în care fragmentarismul ºi
expresivitatea abþinutã este avantajul imaginii.

Poemele numerotate, care poartã titlul de Afiº,
sunt feliate ºi întrerupte de spaþii sau semne
despãrþitoare astfel încât pauzele însãºi încheagã
poemul confecþionat din scurte „momente de
promo” ale imaginaþiei sau jocului metaforic.
Insomnia e reversul afiºului ºi a imaginii de pe ziduri,
fiind imaginea supraterestrã prin excelenþã,
perspectiva târzie asupra întregii umanitãþi: „un
veac al somniferelor/ne îngãduie sã trãim
hibernând/mulþi sting lumina sting ºi întunericul/ºi
dorm adânc geologic”.

Cãlina Pãrãu

Sensibilitatea figurilor din lut ars
Eliza Macadan este o autoare care îºi împarte

activitatea de poetã ºi jurnalistã între douã spaþii
geografice diferite (România ºi Italia), dar care se
întâlnesc tocmai în perimetrul poeziei, datoritã
congruenþei unor transgresiuni lirice ce nu
invadeazã uscatul, ci îl împãrtãºesc în dimensiunea
universalã a emoþiei. În 2014 apare la editura Eikon
colecþia de poeme cu titlul Tanagre. Îmblânzirea
amintirilor, denumire ce justificã absenþa de titlu a
poemelor individuale, întrucât acestea sunt propuse
ca recognoscibile nu în funcþie de o sintagmã sau
o marcare semioticã, ci ca entitãþi formale care se
dezvãluie la nivelul reprezentãrii, asemenea
statuetelor de pãmânt ars, gãsite în necropolele din
Tanagra. Toate acestea sunt strânse sub semnul
unui citat din Kazantzakis: „Acum cãutãm
Megalopolisul prin ierburi ºi nu-l gãsim”, anunþând
relaþia dintre macroscopic ºi microscopic, prin
intermediul trecerilor tematice, a salturilor ritmice
ºi a unirii discontinuitãþilor, pe care doar poezia le
poate face.

Întregul volum, citit pe nerãsuflate, pare a fi
confesiunea unei aranjãri cubiste a unei memorii
ce ºi-a însuºit atât micile acte de conºtiinþã a unui
sine care se autociteazã senzorial („nu am avut
nici mãcar o boalã importantã/din aceea de care
nu te desparþi/trãieºti ºi mori cu ea/nici vise
recurente/numai sfârºitul de toamnã”), cât ºi
mimarea interiorizatã a fricilor ºi dramelor colective
(„nu ne aduce nouã/dimineaþa decât foarte târziu/
dupã ce vântul a luat/zmeiele copiilor uciºi de
tancuri/dupã ce radarele spaþiale/au mãsurat paºii
teroriºtilor”). Lirica Elizei Macadan vrea sã fie un
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Istrigãt visceral al unei conºtiinþe sociale ºi
existenþiale nevoitã sã-ºi îmblânzeascã amintirile
printr-o arheologie a recuperãrilor post-dramatice
înãbuºite, dar ceea ce reuºeºte este sã creeze
spaþiul în care forþa de reificare a limbajului triumfã
în raport cu dinamica „trãiri i” lirice prin
confecþionarea de imagini („pe mail un academician
nobelizabil/mã anunþã cã am intrat în epoca
postpetrolierã/postalimentarã/pãi vã aºtept acolo
ceva mai umani/rãspund neuronal/trimit o cuantã
diurnã/nicãieri”). Poezia autoarei pare sã se încarce
de o oarecare „misiune” socialã în momentul în care
slujeºte ºi urmãreºte o decantare a postumanului
din însãºi elementele cotidianitãþii internalizate.
Recuperarea liricã a postumanului deschide
posibilitatea unei noi tectonici a expresivitãþii
limbajului la întâlnirea dintre cele douã tipuri diferite
de inumanitate (cea intrinsecã a limbajului însuºi
ºi cea profetic-huxleyianã a hibridãri i ºi
predictibilitãþii subiecþilor). „Cer ºi pãmânt se
închinã/cu faþa spre un profet care se va naºte/în
eprubetã/sunete cad cu fulgii de nea din difuzoare”.

Astãzi poezia vorbeºte unei sensibilitãþi lirice
uzate, aflatã la o limitã post-lingvisticã, în care
transmisia ºi conjucþia umanã trebuie reinventate,
iar poezia poate face asta doar prin intermediul unor
electro-ºocuri metaforico-simbiotice ºi nu printr-un
apel la stimulii stinºi ai lãuntricitãþii poetice: „ceaþa
se desprinde de parbriz/inima se opreºte la
frontiera de est”.

Sub derrideanul titlu Mâna scrie sunetul.
Elecþiuni afective de poezie italianã contemporanã
apare, în 2014, la editura Eikon selecþia de poeþi
italieni într-o antologie, pe care Eliza Macadan se
fereºte sã o numeascã astfel pentru a alunga
cititorii care ar putea sã se apropie de aceastã
colecþie cu intenþia de a gãsi judecãþi de valoare ºi
aprecieri critice legate de cele 120 de poeme
cuprinse. Ceea ce scoate în evidenþã Eliza
Macadan în ceea ce priveºte un asfel de proiect
este, în primul rând, acþiunea de selecþie care se
poate tranforma într-un act la fel de poetic precum
scrierea în momentul în care aceasta se face în
relaþie cu propria genealogie poeticã identitarã: „Eu
i-am ales cu aceeaºi inspiraþie cu care mi-am ales,
de-a lungul vieþii, lecturile. Alegem ceea ce
seamãnã cu noi”. Acest criteriu este cel care
încurajeazã o pãtrundere picarescã a cititorului în
acest volum, întrucât fiecare poem, adicã fiecare
alegere se poate transforma într-un “hyperlink”
pentru propria manifestare tentacularã a autorului
antologiei. Mâna care scrie sunetul poate deveni,
astfel, o metaforã pentru conºtiinþa de sine a
selecþiei poetice, care ascultã ºi traseazã în funcþie
de un sunet conducãtor ce nu reprezintã nimic
altceva decât posibilitatea intuiþei ºi a clarviziunii
în câmpul poeziei contemporane.

Inserþie ºi selecþie: dispozitive poetice
Cãlina Pãrãu

Eliza Macadan abordeazã doisprezece poeþi
italieni, fãrã a încerca sã punã lirica acestora în
niciun soi de dialog, ci într-un format individualizant
în care o forþã a alãturãrii aduce în acelaºi spaþiu o
liricã a ne-spusului ºi una ce „menþine puritatea
originilor sale”. Poeþii care fac parte din acest volum,
pãrând sã defineascã geografic ºi spiritual o
dimensiune faþetatã a poeziei contemporane sunt:
Laura Accerboni, Francesca Serragnoli, Milo De
Angelis, Mia Lecomte, Marco Conti, Elio Grassio,
Corrado Benigni, Cristina Alziati, Carlo Alberto Sitta,
Amedeo Anelli, Alessandra Pellizzari, Alessandro
Moscè.

“Dar poetul e dincolo/de scriere/în scriere/cãtre
om/cãtre lucru/în neîmplinirea/deplinei umanitãþi/a
multor cãi/a lucrului însuºi/Povestitorul e mai mult/
decât pura forþã narativã/decât forþa originarã a
povestirii/cãtre om” (Amedeo Anelli). Aceastã
antologie demonstreazã forþa de absorbþie a
povestirii, care îi grupeazã pe poeþi într-un
desfãºurãtor expoziþ ional, ce dezvãluie
efemeritatea ºi scurtimea atât a inserþiei, cât ºi a
emoþiei poetice.

Cãlina Pãrãu
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„De-ar fi s-arãt ce-i pentru mine lumea,/aº lua
un hârciog, un arici sau un sobol,/i-aº aºeza pe-un
fotoliu seara la teatru/ºi-ndesându-mi urechea spre
botul lor umed/aº asculta ce spun despre lumina
rampei,/despre sunetul muzicii, despre balet.”
Acesta este citatul, fragment din poemul Pe
pãmântul nostru de Czesław Miłosz, cu care
Veronica D. Niculescu începe cea mai recentã
carte a sa, Simfonia animalierã, apãrutã în 2014 la
Casa de pariuri literare. Dupã copertã ºi format,
Simfonia animalierã pare o carte pentru copii, dupã
citatul ales, pare mai mult decât atât, însã aceste
elemente nu ne pregãtesc în nici un caz pentru
ceea ce micul volum este de fapt: o alegorie cu
cele trei animãluþe ale lui Miłosz, un poem în prozã
în care natura, interioritatea ºi arta gãsesc puncte
comune.

Volumul este structurat în patru pãrþi: „Allegro
spiritoso”, „Andantino grazioso”, „Allegro
affettuoso” ºi „Presto”, fragmente care alcãtuiesc
simfonia ºi construiesc o anumitã ordine necesarã
pentru complexitatea cãrþii. Printr-o astfel de
structurã, autoarea reuºeºte sã organizeze un
text care, deºi are doar ºaptezeci ºi cinci de pagini
într-o cãrticicã-obiect, cu ilustraþii sugestive,
acoperã un numãr curajos de teme ºi motive.
Astfel, fiecare fragment are în centru un personaj
animal care dicteazã limbajul stilistic, imaginarul
ºi tematica, cu toate cã întreaga poveste este
bazatã pe reflexiile unui personaj-narator feminin,
identificabil cu eul creator sau cel puþin cu o naturã
evident artisticã. Pentru a pãstra o anumitã ordine
structuralã, ariciul, hârciogul ºi cârtiþa o vor însoþi
pe naratoarea anonimã a poveºtii, pe rând, la câte
un spectacol de teatru ºi vor contribui substanþial
la autodefinirea acesteia. Prima parte îi este
dedicatã, aºadar, ariciului Doinel, ºi reprezintã un
allegro spiritoso tocmai datoritã tonului ludic ºi
aluziilor evidente la copilãrie posibile prin natura
jucãuºã a ariciului portretizat ca un copil inocent,
lipsit de subtilitate, care va stârni imediat
curiozitatea spectatorilor. Ca stil,  întreaga scenã
este imaginatã prin filtrul acestui arici-copil ºi se
bazeazã, de fapt, pe frânturi de limbaj, pe
onomatopee, gesturi de sugar ºi constatãri
inocente, însã nu lipsite de substanþã. Astfel, dacã
primele pagini ale micului volum puneau cititorul
în dif icultate prin alegerea improbabilã a
personajelor ºi a spaþiului,  spre sfârºitul
fragmentului putem desluºi clar o încercare de a
ordona fiinþa umanã prin simboluri ºi metafore,
precum ºi de a defini leit-motivul întregului volum:

singurãtatea.
La ariciul-copil Doinel, singurãtatea este

echivalentã în mare mãsurã cu imposibilitatea de
a stãpâni limbajul ºi de a comunica eficient cu lumea
din afarã, însã în cazul urmãtorului musafir la teatru,
hârciogul Ciobi, avem de-a face cu un alt nivel al
raportãrii la celãlalt. Sobolul trece neobservat de
momentul întâlnirii cu lumea în foaier, fiind construit
în termeni diferiþi. Ciobi nu mai are inocenþa ºi
stângãcia atât de bãtãtoare la ochi pentru
spectatorul educat. El este un „prieten tãcut”, care
cunoaºte ruºinea ºi care se ascunde în galeriile
meticuloase de sub pãmânt. Hârciogul este solitar
pentru cã aºa a ales sã f ie ºi chiar dacã
personalitatea lui nu este întru totul cizelatã,
reprezintã o altã vârstã a singurãtãþii, o vârstã care
începe sã semene tot mai mult cu refuzul artistului
de a se identifica ºi de a intra în ritmul lumii de afarã
tocmai pentru a putea recepþiona ceea ce trece de
multe ori pe lângã privirea omului de rând. Nu e de
mirare, astfel, cã Simfonia animalierã este
construitã prin intermediul unei structuri de prim-
planuri ºi imagini surprinzãtoare care trimit pe de-o
parte la sensibilitatea artistului care vede dincolo
de formulãri previzibile în timp ce, pe de altã parte,
reuºesc sã defineascã subtil felul în care se vede
lumea prin ochi de copil.

În f ine, pentru ca volumul sã ofere o
perspectivã unitarã concordantã cu structura deja
începutã, ultimul însoþitor la teatru este cârtiþa
Dede, sau mai complet, Dedesubtilã. Metafora aici
este clarã, iar singurãtatea este pusã în permanenþã
în legãturã cu natura introspectivã a fiinþei. Cârtiþa
este oarbã, ea nu va putea sã vadã spectacolul
propriu-zis, însã înþelegerea ei despre lume este,
fãrã îndoialã, cea mai complexã. Relaþia care se
instaleazã între naratoarea-personaj ºi Dede trece
dincolo de conduita socialã, este simbioticã ºi
predispusã la dependenþã. Singurãtatea filtratã prin
Dede este, în mod evident, singurãtatea artistului.
De altfel, finalul fragmentului va mãrturisi explicit
aceastã dependenþã prin implicarea directã a
personajului animal în creaþia artisticã propriu-zisã:
„cartea asta a noastrã, fã-o sã fie micã, micã ºi
pãtratã, atât de micã încât sã poatã fi luatã în
muºuroi de oricine, ºi acolo cititã la lumina
lãuntricã”.

Simfonia animalierã e o carte artizanalã, micã
ºi pãtratã, care pe lângã ilustraþii sau jocuri de copii,
ascunde meditaþii grave ºi are curajul sã punã în
discuþie teme majore fãrã a da impresia preþiozitãþii
marilor literaturi.

Alexandra Veronica Vescan
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Interviu cu poetul Manachem M. Falek, vicepreºedinte al Asociaþiei Scriitorilor din Israel

– Cum aþi ajuns,
tocmai din Israel, la
Festivalul Artgothica
de la Sibiu, domnule
Menachem M. Falek?

–L-am cunoscut pe
poetul Adrian Suciu
înainte cu o lunã, la un
alt festival. Faptul cã el
e nãscut în Bist riþa,
puþin mai târziu decât
mine, ne-a apropiat.
(“Prima mea naºtere
s-a petrecut/ De mult,
lângã pãdurile lui Dra-
cula”.) Am fãcut, ime-
diat, o legãturã directã
între noi. Am devenit
prieteni ºi el m-a invitat

la festivalul acesta. Pentru cã “mulþi ani dupã
aceea m-am nãscut a doua oarã/ din foile scrise”.

- ªtiu cã aþi plecat din Bistriþa la 13 ani ºi
jumãtate. Ce amintiri mai aveþi din copilãria dv.
bistriþeanã?

- Am douã amintiri dureroase. Tatãl meu a
trebuit mereu sã treacã, din timp în timp, de la un
loc de muncã la altul pentru ca sã-i dea funcþia lui
cuiva de la partid. Al doilea lucru pe care mi-l
amintesc e cã aveam o învãþãtoare ºi eram coleg
cu câþiva copii care, oficial, nu erau antisemiþi, dar,
de fapt, erau. Þin minte cum eu îl ajutam la carte pe
un prieten de la ºcoalã. Dupã un timp, el s-a supãrat
pe mine ºi a fugit. A cãzut ºi s-a lovit puþin. A venit
învãþãtoarea  (pe care, dacã þin bine minte, o chema
Maria) ºi mi-a spus ca eu sã ies din clasã. Ea a
rãmas cu el ºi i-a spus “nu plânge, nu plânge, cã el
peste puþin timp pleacã în Palestina”. Pentru un copil
asta-i dureros. La puþin timp dupã aceea s-a
întâmplat cã am participat la un concurs de ºah.
Cu un an înainte am luat locul 2 pe regiune ºi, în
anul urmãtor, am  luat iarãºi  locul 2. Mi-au zis cã,
peste o lunã, sã vin la Casa Pionierilor sã-mi
primesc diploma. Am aºteptat sã treacã luna ºi m-
am dus, copil de 13 ani, spre Casa Pionierilor. Pe
drum mã gândeam cât de frumos are sã fie. Când
am ajuns acolo, doi bãieþi mari, probabil de la liceu,
m-au întrebat dacã sunt pionier. Am spus cã nu
sunt. “Atunci,  n-ai ce intra!”, au zis ei. “Dar eu nu
sunt pionier pentru cã sunt evreu ºi, probabil, o sã
plec în Israel.” “Nu ne intereseazã, pleacã de aici!”
Þin minte cum mergeam spre casã ºi dãdeam cu
piciorul în pietre. Cum am ajuns acasã, am plâns.
Dupã o zi-douã, îl întâlnesc pe profesorul meu, care
a organizat acest concurs de ºah. Era un ºahist

foarte mare ºi i-am povestit întâmplarea. Mi-a zis:
“Sã n-ai nici o grijã, îþi aduc eu diploma la începutul
anului ºcolar.” Dar, la începutul anului ºcolar, eu
nu mai eram în România.

- Erau mulþi evrei în Bistriþa acelor ani?

- Dupã cât ºtiam eu, erau 106 familii ºi în jur
de 400 de evrei. Dar aveau o bisericã mare ºi foarte
frumoasã. “Tata mulþumea Domnului în fiecare
dimineaþã/ Cu talit curat de sânge/ Cu intenþii mari/
Aºteptând ziua în care i se va permite sã plece în
Þara fãgãduitã/ Despre care nu ºtia decât din
cartea de rugãciune…”

- Ce însemna pentru dv. ºi comunitatea din
care fãceaþi parte Sinagaga din Bistriþa?

- De sãrbãtori chiar ºi evreii care nu erau foarte
religioºi mergeau la sinogagã. Toþi se îmbrãcau
frumos ºi se pregãteau, în mod special, acasã. Þin
minte cum mergeam la sinagogã, care era frumos
împodobitã, erau multe candelabre ºi îmi amintesc
ce frumos citea rabinul ºi cum mai cânta hazanul.
Se spuneau diverse povestiri din Biblie care pãreau
niºte lucruri istorice pentru noi, copiii. Pãreau un
fel de basme... În Ierusalim am vãzut mulþi nebuni
care se învârt în Oraºul sfânt. Toþi cred cã sunt
profeþi sau, cel puþin, mesagerii lor. Asta e soarta
unui oraº bãtrân.

- Care erau sãrbãtorile mari la care participa
toatã comunitatea?

- Cele douã sãrbãtori mari erau Roº Haºana,
în septembrie, ºi Pesah-ul (Paºtele) în aprilie sau
mai. Mai sunt Sucot-ul, Hanuca, la care participau
oamenii, dar nu la fel de mulþi ca la primele douã…
De Anul Nou se mãnâncã peºte ºi capul peºtelui
era mâncat de capul familiei. De ce? Pentru cã este
mai multã ºtiinþã în capul peºtelui, aºa mi s-a
povestit. De Paºti se mãnâncã maþah. Adicã
pascã… Apoi se beau “Trei pahare de vin/ ªi încã
unul - pentru profetul Eliahu, spunea el./ Cine este
Eliahu? îl întrebam./ ªi îmi rãspundea cã exact nu
ºtia, un profet./ ªi adãuga: Când vei creºte ºi vei
ºti sã citeºti în Cartea sfântã/ ªi în cartea de
rugãciuni/ Vei afla.”

- Când aþi emigrat în Israel v-aþi stabilit într-un
kibuþ?

- La început ne-au dus într-un oraº, Miþ-
Peramon, departe de Beer-Sheva. Era cam la 70
de km, dar am stat acolo doar o singurã zi. Am
mers, apoi, într-un alt orãºel, Ieruham, între Beer-
Sheva ºi Miþ-Peramon. Acolo era o parte din familie,
care a emigrat cu trei luni înaintea noastrã.
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- Erau tot din Bistriþa?

- Nu, ei erau din Reghin. Am stat la ei douã
sãptãmâni. Tata, însã, nu avea stare. Nu putea sã
stea locului ºi sã nu lucreze ceva. El era mãcelar.
(“Tata mi-a apãrut deodatã în faþã/ Cu un surâs real/
Gras, butucãnos, cu mâini de mãcelar/ Spunând
cuvinte blânde, abia le auzeam…”) S-a dus la Beer-
Sheva unde aveam un neam care deþinea o
brutãrie. Lângã brutãrie era ºi o mãcelãrie. Aºa cã
tatãl meu a ajuns sã lucreze într-o mãcelãrie ºi sã
locuiascã într-o brutãrie. Cu ºoarecii ºi ºobolanii
împreunã… El a stat acolo cam douã sãptãmâni
pânã când a întâlnit pe cineva care era, probabil,
tot din Bistriþa ºi care lucra la serviciul care dãdea
locuinþe. Aºa am ajuns sã locuim în Beer-Sheva,
unde am rãmas pânã când am început eu gradul II
la Universitate.

- Cum v-aþi adaptat în Israel? Aþi învãþat
repede limba ebraicã?

- Cât am fost în România, eu am învãþat literele
dar de vorbit, n-am ºtiut sã vorbesc. Tatãl meu
vorbea vreo ºapte limbi, dar nu ºtia sã citeascã ºi
sã scrie. ªtia româneºte, ungureºte, nemþeºte,
þigãneºte, ruseºte, vorbea  în idiº ºi ebraicã. Aºa
cum am spus eu într-o poezie, el vorbea ºapte limbi
dar, în special, vorbea limba iubirii. Când mergea
la lucru în afara oraºului el lua doar bani de autobuz
ºi ceva mãrunþiº. Asta în caz cã va întâlni, în calea
lui, niºte copii care plângeau ºi-i cereau ceva de
pomanã. Aºa un om bun era… În Israel au fost,
iniþial, niºte ºcoli pentru emigranþii care voiau sã
înveþe limba. Când am ajuns noi, nu mai erau ºcolile
alea. Eu stãteam, în clasa mea, tocmai în ultima
bancã ºi încercam sã înþeleg despre ce vorbesc
cei scoºi la tablã.

- Cine v-a învãþat literele la Bistriþa?

- Ajutorul de rabin de la Sinagoga din Bistriþa.
Odatã m-a întrebat cineva, pe când eram la o
lansare de carte, dacã am câºtigat lupta cu limba.
Mi-a luat 20 de ani ca s-o vorbesc bine. Primele
poezii pe care le-am scris, în ebraicã, dateazã din
1967. Adicã la 3 ani de când eram, deja, în Israel.

- Ce aþi studiat în Israel?

- La început am studiat chimia la Universitatea
“Ben-Gurion”, în Beer-Sheva. Dupã un timp mi-am
dat seama cã n-o sã pot lucra toatã viaþa în chimie,
pentru cã nu mã interesa destul. Dar, pe de altã
parte, mi-a fost fricã sã trec la literaturã. Toþi ceilalþi
studenþi de la literaturã au crescut în Israel. Ei i-au
citit pe toþi poeþii ºi pe toþi scriitorii þãrii. Eu n-am
apucat sã-i citesc. Am vorbit cu un profesor de la
Universitate, cãruia i-am arãtat poeziile mele ºi
i-am cerut un sfat. El mi-a zis: “Nu conteazã ce
ºtiu ei, tu du-te unde te trimite inima!”  În 1973, când
am început sã studiez literatura tocmai a început
Rãzboiul de Yom Kipur. În primul semestru am
terminat primul an. În doi ani, am terminat primul
grad la literaturã ºi filosofie. La Universitatea

Ebraicã din Ierusalim am studiat literatura ebraicã.
Când am început gradul II la Ierusalim cãutam ceva
de lucru. Pe atunci era un fel de minister al
Propagandei dar nu era vorba de o propagandã de
partid. Era o propagandã ce explica omului diferite
lucruri ce trebuiau sã fie fãcute pentru þarã. M-au
primit ca producãtor de cãrþi, plachete ºi alte lucruri
de astea. Acolo am lucrat mai mult de zece ani pânã
când cineva de la Ministerul Educaþiei m-a chemat
sã fiu director pentru publicaþii ºi cãrþi ºcolare. Am
fost ºi purtãtorul de cuvânt al unui ministru. De mai
bine de 20 de ani am fãcut un departament care ajutã
diferite grupuri de oameni sã primeascã sponsorizãri
ºi sã facã proiecte culturale.

- Dv. aþi fãcut armata?

- Da, am fãcut trei ani. Dupã ce m-am eliberat,
a fost rãzboiul de Yom Kipur. Am fost într-un loc ce
nu þinea de armata obiºnuitã ci, undeva, la proiecte
speciale.

- Bine. Atunci nu o sã vã întreb mai multe…
Sã vorbim, mai bine, despre limba în care scrieþi
acum…

- La un moment dat ebraica s-a confruntat cu
o mare problemã pentru cã nu avea cuvinte noi.
Ele nu existau în Biblie ºi limba nu le primea. De
exemplu, “maºinã”...

…Aici ar trebui sã explicãm cã bãrbaþii, de fapt
copiii de la vârsta de 13 ani, cei religioºi, au fost
pregãtiþi sã se ocupe numai de Biblie. De aceea, ei
vorbeau doar în limba sfântã, ebraica. Ei învaþã
toatã viaþa iar soþiile lor se ocupã de lucru, de bani,
de casã ºi de educaþia copiilor. (De exemplu, ele
se ocupau cu creºterea fetelor pânã la nuntã ºi la
formarea noii familii. “Bãrbatul are nevoie de casã/
Ca în spatele uºii/ Sã gãseascã în ea o femeie.”
Din acest motiv, femeiile nu aveau voie sã
vorbeascã ebraica, limba sfântã, ci idiº-ul, limba
de zi de zi, sau limba þãrii.) Aºa cum se vorbeºte
româneºte în România, poloneza în Polonia,
maghiara în Ungaria ºi aºa mai departe. Deoarece
ele învaþau limbile strãine, ele ºtiau sã citeascã ºi
literaturã strãinã. Situaþia a început sã se schimbe
când au apãrut intelectulii, cei care au trãit în jurul
anilor 1850. Atunci ºi bãrbaþii au început sã
vorbeascã  limbi strãine ºi sã scrie în idiº.
Urmãtoarea treaptã apare atunci când câþiva
intelectuali încep sã îmbogãþeascã lexiconul biblic
ºi încep sã se foloseascã de el atât în vorbitul zilnic
cât ºi în literaturã (nu numai în legãturã cu Biblia).

- Care e teoria oficialã  privitoare la lexicul
modern ºi Biblie?

- Eliezer Ben Yehuda a înoit, pe la 1900, limba
cu foarte multe cuvinte moderne. El a promis cã îºi
va da toatã viaþa pentru a îmbogãþi limba noastrã.
Înaintea lui a fost un adevãrat rãzboi al limbilor între
idiº (limba vorbitã de cei mai mulþi dintre evrei) ºi
limba ebraicã (ivrit) care este limba Bibliei. Femeile
vorbeau, de obicei, în idiº iar bãrbaþii învãþau ºi
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vorbeau ebraica. Pe la 1880 a început sã se scrie
ºi în limba ebraicã. Atunci s-au scris poezii ºi
povestiri foarte frumoase dar multe dintre ele erau
cu niºte cuvinte cam grele, vechi ºi neclare.

- Cum aºa, domnule Falek?

- Sã luãm, de exemplu, cuvântul “maºinã”. În
Biblie nu existã aºa ceva. Sau, sã zicem, “ochelari”.
“Telefonul” nu se regãseºte în Biblie. Fiecare scriitor
îºi cautã felul lui ca sã exprime ceea ce vrea sã
spunã. Eliezer Ben Yehuda a hotãrât cã treaba asta
o s-o facã el. El nu era scriitor dar a promis cã o sã
reînoiascã limba. În fiecare zi, el nãscocea cuvinte
noi. Cele mai multe au fost primite de limba ebraicã
ºi sunt folosite pânã astãzi.

- Cum s-a desfãºurat acest ambiþios proiect
lingvistic?

- Ben Yehuda trimitea Academiei propunerile
sale ºi cei de acolo confirmau sau infirmau inovaþiile
sale. ªi astãzi s-a menþinut aceeaºi regulã. Dacã
cineva vrea sã introducã un cuvânt nou în
vocabular, el trimite propunerea sa la Academie ºi,
acolo, e un grup mare de savanþi ºi scriitori care
hotãrãsc dacã cuvântul e destul de bun pentru limba
ebraicã. Dar asta nu înseamnã cã ºi poporul
primeºte cuvântul. Poporul hotãrãºte, în ultimã
instanþã, dacã acel cuvânt se va folosi sau nu. De
exemplu, Ben Yehuda a vrut sã foloseascã pentru
“telefon” cuvântul “sahrahok” ceea ce înseamnã
cã “vorbeºti de departe”. Poporul nu a primit
cuvântul lui Ben Yehuda ºi pânã astãzi se foloseºte,
în ebraicã, cuvântul  “telefon”.

- Care, în limba greacã, înseamnã cam tot
acelaºi lucru… Cu “maºina” cum a rãmas?

- În acest caz, propunerea lui Ben Yehuda, ca
maºinii sã i se zicã “mehonit” a fost acceptatã. Nu
acelaºi lucru s-a întîmplat cu “autobuz”-ul care a
rãmas “autobuz”.

- Cum s-au petrecut lucrurile cu Shalom
Alehem? Parcã el a scris, iniþial, în idiº ºi, apoi, s-
a tradus singur în ivrit…

- ªalom Alehem  ºi Mendele Moher Sfarim au
început sã scrie în idiº ºi, pentru cã scriau literaturã
umoristicã, toatã lumea îi citea ºi îi plãcea. Atunci,
ei au început sã se traducã în ebraicã ºi toatã lumea
a început sã-i citeascã ºi în noua lor limbã.
Intelectualii, care nu erau religioºi, au început sã-i
citeascã în ebraicã. Aºa încet, încet,  a început
revoluþia cu poetul Ialg (Iud Lamed Gordon).  Dupã
el, Haiim Nahman Bialik - care e “Eminescul” al
evreilor, a început sã foloseascã, în opera lui,
ebraica. Ei sunt cei care au impus ebraica drept
limba principalã a poeziei noastre.

- De ce nu a fost acceptatã de la bun început
aceastã limbã? Era o interdicþie de ordin religios?

- Cei mai mulþi evrei învãþaþi erau religioºi ºi ei

au zis cã nu ai voie sã vorbeºti de lucruri comune,
simple, în limba sfântã. Limba sfântã a fost limba
lui Dumnezeu, în care a dat Tablele legii, Legile
sfinte. Prin urmare, s-a considerat cã nu-i bine de
vorbit ºi de scris în limba lui Dumnezeu. De la 1400
pânã la 1850 a fost o interdicþie dar, din când în
când, mai era câte unul care încãlca regulile cu
câte o piesã de teatru sau cu câte o poezie. Dar
erau tare puþini…

- Cine este considerat eroul acestei revoluþii
lingvistice?

- Se poate spune cã revoluþia noastrã literarã
a fost începutã de Shalom Alehem iar cea
lingvisticã de Eliezer Ben Yehuda. Emanciparea
s-a fãcut în jurul anului 1850. Revoluþia asta a þinut
vreme de 30 de ani. În anii 1880 cei mai mulþi
scriitori scriau, deja, ºi în ebraicã.

- Sã înþeleg cã Shalom Alehem s-a folosit de
prestigiul numelui sãu ca sã-ºi permitã aceastã
îndrãznealã?

- Fãrã îndoialã. El ºi prietenii sãi au vrut sã
arate cã merg înaintea tuturor soldaþilor ºi a tuturor
celorlalþi scriitori.

- Care e condiþia scriitorului în Israel?

- Sã vã dau un exemplu… În anul 1967,
Shmuel Iosef Agnon, dupã pãrerea mea cel mai
important scriitor israelian, a primit premiul Nobel
pentru literaturã. Nepoata sa a primit, la ºcoalã, o
temã în care i se cerea sã vorbeascã despre o
povestire care i-a plãcut cel mai mult. ªi ea a ales
o povestire a bunicului sãu, dar învãþãtoarea habar
n-avea cã bunicul fetei era chiar Agnon. Acasã,
fata i-a zis bunicului sã stea cu ea ºi el i-a explicat
ce vrea sã spunã în povestirea pe care a scris-o.
La ºcoalã, fata a luat doar nota 8. A venit acasã ºi
bunicul ºi-a întrebat nepoata cum de a primit doar
atât. Doar i-a explicat pe îndelete ce ºi cum… “Mi-
a zis învãþãtoarea cã n-am înþeles povestirea”. A
fost un lucru interesant cã, mai târziu, un prieten al
bãiatului meu era în clasa a zecea ºi trebuia sã
explice ºi el o anumitã povestire a lui Agnon. Vine
la mine ºi-mi aratã cã a primit doar 17,5 puncte dintr-
o sutã. El scria poezii de la 16 ani. ªi eu m-am
întrebat cum a putut sã primeascã doar atât. M-am
dus la directoare, nu în calitate de scriitor, ci ca
pãrinte ºi i-am spus cã vreau sã-i reproºez ceva
profesoarei. E adevãrat cã eu sunt un scriitor, dar
asta nu are legãturã cu nota. “ªtii ce?”, mi-a zis
directoarea, “eu o sã îndrept lucrurile dar sã nu-i
spui nimic copilului”. Apoi, am auzit cã cea mai
cunoscutã explicaþie la povestirea respectivã, pe
care o explica profesoara aceea, era o una politicã.
Profesoara a dat în clasã explicaþia respectivã ºi
cine n-a scris cum a zis ea a primit 17,5 puncte.
Trebuia sã i-o retez...

- Ce aþi fãcut în repetatele cãlãtorii pe care le
întreprindeþi în România?
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- Am fãcut un mare proiect de descoperire a
scriitorilor evrei din România. Eu am aflat, cam
târziu, cã poetul Dan Pagis a fost nãscut la Rãdãuþi.
El e cunoscut ca unul din cei mai mari poeti
israelieni. Când am fost în Bucovina, am recitat o
poezie de-a lui pe care am tradus-o (“Mica poeticã”)
care e o poezie tare frumoasã. Atunci am aflat cã
Dan Pagis era bucovinean. Eu, înainte de a citi
poezia, m-am uitat peste biografia lui ºi aºa am aflat
unde s-a nãscut.  Am descoperit atunci  nouã poeþi
din Bucovina, în frunte cu Paul Celan. Acest mare
poet, Dan Pagis, era profesor la Universitatea
Ebraicã ºi, când am fãcut al doilea grad, el a fost
profesorul meu. Era un om tare, tare simpatic ºi
talentat. Pe atunci, eu nu ºtiam cã el e nãscut în
România. Când m-am uitat la datele lui biografice
am aflat lucruri foarte interesante despre el ºi am
vrut sã-l traduc. Am primit voie de la editor ºi de la
familie. El, din pãcate, nu mai trãia…

- Ce date biografice referitoare la Dan Pagis
v-au impresionat peste mãsurã?

- Viaþa lui a fost foarte grea. Pe când el avea
doar patru ani, tatãl sãu a emigrat în Israel iar mama
lui a murit. A fost crescut de bunici. La 11 ani a fost
deportat. A reuºit sã fugã în Israel la vârsta de 16
ani. Înainte ca el sã intre într-un kibuþ l-a vãzut pe
tatãl sãu doar o singurã datã. A crescut singur, a
devenit profesor universitar dar la doar 56 de ani,
în anul 1986, a murit. Eu am ales o parte din poeziile
lui ºi le-am tradus în româneºte. “Poetica micã” e,
de fapt, un tratat de Ars poetica. De aceia vreau
sã vã ºi citesc poemul: “Ai voie la tot,/ De exemplu:
de, despre./ Ai voie la toate literele care le gãseºti/
Cu toate ornamentele./ Totuºi, meritã sã controlezi/
Dacã vocea e vocea ta/ ªi dacã mâinile sunt mâinile
tale./ În cazul acesta încuie-þi vocea/  Culege-þi
mîinile/ ªi ascultã la sunetul/ Paginii goale.”

(Stop cadru. În acest moment al interviului
nostru, absolut întâmplãtor, se aud clopotele
Catedralei metropolitane din Sibiu.)

 - Vreau sã vã mai citesc ceva. E vorba de
“Consultaþie literarã”, una din cele mai frumoase
poezii pe care le-am citit ºi le-am tradus în
româneºte: “Voi mã întrebaþi cum scriu eu./ Dar
sã rãmînã între noi./ Eu iau o ceapã coaptã, o
storc, cufund stiloul în suc ºi scriu./ Aceasta este
o cernealã secretã superbã./ Sucul de ceapã e
necolorat (la fel ca ºi lacrimile care sunt produse
de ceapã) ºi, dupã ce se usucã, nu rãmîne nici un
semn./ Foaia iarãºi pare le fel de purã cum a fost./
Numai dacã o apropii de foc ºi o încãlzeºti, o sã
aparã scrisul, la început cu ezitare, literã dupã
literã, ºi la sfârºit ca legea, o propoziþie dupã alta./
Dar ce mai e de spus?/  Secretul focului nu îl ºtie
nimeni, ºi atunci, cine poate suspecta pagina purã,
cã e scris pe ea ceva?” La fel de frumoasã  e ºi
“Scris cu creion într-un vagon închis” care se
gãseºte la Yad Vaºem ºi este o poezie despre

Holocaust: “Aici în transportul acesta/ Eu, Eva/
Cu bãiatul meu, Evel/ Dacã veþi vedea pe bãiatul
meu cel mare/ Cain, omule/ Spuneþi-i cã eu…” Altã
poezie e scrisã de el în anii 70. Nu îþi poþi da seama
cã nu ar fi fost scrisã tot atunci, în timpul
Holocaustului. Ea se numeºte “Europa târziu”: “În
cer înfloresc viorile/ ªi pãlãria de paie, scuzaþi-
mã, cât e anul?/ Treizeci ºi nouã ºi jumãtate,
aproximativ, e încã devreme, devreme,/ Se poate
închide radioul,/ Cunoaºteþi: aceasta e briza mãrii,
brizã vie de promenadã,/ Necrezut de obraznicã,/
Ameþeºte rochiile clopot, bate/ Pe ziare îngrijorate:
tango! tango!/ ªi în grãdina oraºului se cîntã,/
Sãrut mîna, madam,/ Blânda mânã ca/ Mãnuºa
albã de piele,/ Totul se va rezolva/ În vis,/ Nu aveþi
grijã, madam,/Aici, niciodatã nu se va întîmpla, veþi
vedea,/Aici, niciodatã…”

- În Israel sunt mulþi scriitori evrei de expresie
românã? Sunt scriitori evrei care scriu în ambele
limbi?

- Nu sunt mulþi cei care scriu în ambele limbi.
Cei care scriu numai în limba românã sunt în jurul
a 60-70. Ei au grupul lor, publicul lor ºi sunt în
legãturã unii cu alþii.

- Câþi români îi mai citesc?

- În Israel au emigrat mai mult de o jumãtate
de million de evrei provenind din România. Cei care
sunt de vârsta mea ºi mai mult s-au integrat dar,
din când în când, le place sã citeascã în româneºte.
Ceva româneºte mai þin minte mulþi dintre ei. Tinerii,
nu. În Comitetutul de scriitori de limbã românã ei
au oamenii lor. Este o grupã ce þine de Romînia ºi
face tot felul de evenimente cu scriitori veniþi din
România, aflaþi în vizitã în Israel.

- Dv. sunteþi vicepreºedintele tuturor scriitorilor
din Israel sau numai al celor veniþi din România?

- Sunt vicepreºedintele tuturor scriitorilor din
Israel. E cea mai importantã asociaþie din Israel ºi
fiinþeazã din anul 1926. Are revista cea mai veche
din Israel ºi cei mai mulþi oameni. Sunt în jur de 700
ºi revista se numeºte “Moznaiim” ce înseamnã
“Cântar”. În urmã cu 50 de ani, asociaþia a editat un
lexicon cu datele tuturor scriitorilor din Israel. În ultimii
50 de ani au mai apãrut încã douã lexicoane. Dr.
Moshe Granot, nãscut în România, la Frumuºica, a
fost redactor la acest lexicon iar eu am fost
producãtorul. Noi am mai fãcut douã, unde sunt
“inventariaþi” 1.250 de scriitori. Recent a apãrut un
lexicon nou, al Universitãþii Beer-Sheva. E un
Lexicon academic care cuprinde tot în jur de 1.250
de scriitori.

- Dacã facem o comparaþie cu USR-ul, dv. ce
avantaje aveþi, ca scriitori evrei? Cum se intrã în
Uniunea dv. de creaþie?

- Simplu. “Petentul” trimite o cerere ºi pune,
alãturi, douã cãrþi publicate. E un comitet care
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hotãrãºte. Am fost preºedinte dar acum am cam
obosit ºi i-am lãsat, acum, pe alþii sã “sufere” în
locul meu. Înainte, pe vremea mea, cam 10-15%
din cereri erau aprobate. Acum, în ultima vreme,
se aprobã cam 50% din cereri. Cei mai mulþi care
vor sã intre sunt poeþi ºi scriitori pentru copii. Mai
puþin prozatorii…

- La noi toatã lumea scriitoriceascã se bucurã
pentru cei 50% primiþi în plus la o pensie, de obicei,
mizerabilã. La dv. este aceastã regulã? Sau aveþi
alte drepturi?

- Noi nu avem acest avantaj. ªi nici altele. Zece
scriitori, foarte cunoscuþi în Israel, au trebuit sã
predea la Universitate, în calitate de profesori
invitaþi, ca sã poatã supravieþui. Ei trãiesc din ceea
ce primesc acolo. Ceilalþi nu câºtigã aproape nimic.
Poate scriitorii pentru copii sã se poatã descurca
mai bine pentru cã, acolo, tirajele sunt mai mari.

- Dv. n-aþi putut influenþa Guvernul israelian
sã-i ajute financiar pe cei 1.000 de scriitori evrei?

- Nu numai cã n-am putut influenþa nimic dar,
tot la 3-4 ani, miniºtrii Educaþiei ºi Culturii zic cã
literatura ºi limba trebuie studiate împreunã. ªi
trebuie sã ne luptãm, an de an, ca literatura sã mai
rãmânã pe hartã. Un popor care nu îºi ºtie literatura
îºi poate pierde istoria.

-Trãieºte cineva în Israel doar din ceea ce
scrie?

- Trãiesc, dar foarte puþini. Cam 10-20 în tot
Israelul. Puþini, foarte puþini. Dacã vrei sã scoþi o carte
de prozã, editura îþi cere bani. Dacã mergi cu o carte
de poezii, editura, înainte de a-þi citi manuscrisul, îþi
cere bani. Dar librãriile noastre sunt pline de cãrþi
americane cu tiraje foarte mari. Într-un colþ, mai poþi
vedea înghesuite ºi câteva cãrþi de poezie.

- À propos, din literatura românã ce scriitori
vã plac? Pe care aþi apucat sã-i studiaþi la ºcoalã?

- Îi mai þin mine pe Coºbuc ºi pe Eminescu dar
ei sunt foarte greu de tradus.

- Nu v-aþi gândit sã deveniþi ºi membru al
USR?

- Nu mi s-a propus… Despre jumãtatea de
pensie în plus am auzit abia acum douã luni. În
Israel, bãrbaþii ies la pensie la 67 de ani iar femeile
la 65. Dar se vorbeºte, deja, sã ne scoatã la pensie
la 70 de ani. Dar pensiile noastre sunt între 1.000
ºi 1.500 de euro.

- Cât costã o carte de poezie, tipãritã în 500
de exemplare, în Israel?

- Cam cât pensia pe o lunã: 1.000 de euro. E
drept cã eu duc la tipar carte gata tehnoredactatã.
Fac asta ºi pentru alþi colegi. Asta-i meserie mare…

- Dintre scriitorii de limbã românã cu cine aveþi
raporturi mai apropiate?

- Eu nu þin legãtura cu ei. Sunt mulþi scriitori
evrei care vorbesc româneºte dar care scriu în
ebraicã. Dr. Moshe Granot e român, prietenul meu,
Avigdir Gonen, e nãscut în România ca ºi Adelina
Klein, care e din Cluj. ªi, cu toate astea, când ne
întâlnim vorbim în… ebraicã.

- Prietenii nu vã solicitã sã-i traduceþi în limba
românã?

- Cum sã nu? Am scos o antologie de 29 de
poeþi, acum doi ani. Mulþi stau la rând ºi mã roagã
sã-i traduc ºi pe ei. Ideea antologiilor mele e ca
jumãtate sã fie scriitori evrei, pe care sã-i traduc în
româneºte, ºi jumãtate sã fie români pe care sã-i
traduc în ebraicã. Asta, pentru a se cunoaºte mai
bine unul pe altul.

-  Menachem e un prenume obiºnuit în Israel?
Un  fost premier al Israelului, Begin, avea acest
prenume, nu-i aºa?

-  În  româneºte ,  p renumele  meu era
Mendel dar, tradus în ebraicã, e Menachem.
Menachem e omul care atunci când îi e milã
de cineva îi dã de pomanã. Mesia are 14 nume
diferite. Între ele e ºi Menachem. Numele de
mijloc, pe care îl semnez în literaturã, “M.”, e
de la Mordehai, un prenume pe care l-am luat
dupã un unchi de-al meu. Când am emigrat,
au u itat sã-mi treacã în  bulet in ºi acest
prenume. Într-o zi, am aflat cã cineva, în
Israel, îºi scrie numele la fel ca ºi mine.  Am
reuºit sã ajung la el. Am vorbit cu el, era un
bãiat venit din Polonia. Atunci m-am dus la
Ministerul de Interne ºi am cerut cã, dacã mai
e cineva cu numele meu, atunci sã-mi dea
înapoi prenumele Mordehai. De atunci numele
meu, civil ºi literar, e Menahem M. Falek. Cu
M de la Mordehai…

- Cum îºi zic evreii când îºi iau la revedere
dar sperã sã se mai reîntâlneascã în aceastã lume?

-“Lehitraot”. Sã ne revedem. Sau poate sã
spunã numai “Shalom”. Între prieteni se zice
“Lehitraot”.  Dar cineva, care e mai leneº, îþi poate
zice doar “Leit!”

A consemnat Mihai Barbu

Despre Menachem M. Falek

Poet, Scriitor, Traducãtor. Nãscut în anul 1951,
în oraºul Bistriþa, România. A emigrat în Israel în
anul 1964. Producãtorul Lexiconului istoric al
scriitorilor evrei în limba ebraicã (2006) ºi al
Lexiconului întreg al scriitorilor evrei în limba ebraicã
(2009).
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Nãscut în 1933 la Rzeszów (Polonia), Jerzy
Grotowski a studiat într-o primã etapã actoria la
Cracovia ºi Moscova, ºi apoi regia la Cracovia,
fiind unul dintre cei mai importanþi reformatori ai
teatrului din secolul trecut. A plecat dintre noi, în
urmã cu cincisprezece ani, în plinã activitate
creatoare, în 1999, la Pontedera, în Italia. În 1959
înfiinþeazã „Teatrul celor 13 rînduri”, la Opole. Trei
ani mai tîrziu schimbã numele teatrului sãu, în
Teatru Laborator, care se mutã în 1965 la Wrocław.
Un an mai tîrziu, teatrul primeºte statutul oficial de

Institut de Cercetãri asupra metodelor de joc ale
actorului ºi devine ulterior Institut Laborator,
subvenþionat de stat. Nu era un teatru propriu-zis,
deºi avea o trupã, nici o ºcoalã, în sensul tradiþional
al termenului,  chiar dacã cercetãrile erau
concentrate pe formarea actorului. Teatrul
Laborator se autodizolvã în 1985.

În activitatea creatoare a lui Grotowski se pot
distinge trei perioade. În prima etapã, creînd
spectacole dupã texte de Cocteau, Byron,
Maiakovski, Kalidâsa, relaþia lui cu teatrul era clarã.
Din cea de-a doua etapã, aparþinînd teatrului sãrac,
au rezultat spectacole cu totul ieºite din comun, de
o calitate excepþionalã: Akropolis, Apocalipsis cum
figuris, Prinþul constant. Cea de-a treia perioadã
este aceea în care regizorul pãrãseºte teatrul ºi
se dedicã cercetãrii parateatrale.

Teatrul Laborator

Modelul etic al lui Grotowski în crearea
Teatrului Laborator a fost cel al trupei „Reduta”
(1919-1939) condusã de Juliusz Osterwa ºi
Mieczysław Limanowski, un fel de „casã de meserii
a teatrului”, care îºi propusese la vremea
respectivã sã-ºi creeze propria ºcoalã de actorie
„în care domnea o disciplinã monasticã. Lucrul la
piesã era conceput ca demers iniþiatic, teatrul
devenind o cale spiritualã” (Tadeusz Burzynski,
Zbigniev Osinski, Le laboratoire de Grotowski,
Varsovie, Edit. Interpress, 1979, p.88). A înfiinþat
Teatrul Laborator din dorinþa de a cerceta în
profunzime jocul actoricesc, dar nu cu gîndul de a
face din interpretare un scop în sine. Prin munca
intensã ºi disciplinatã, actorii lui au ajuns sã
depãºeascã graniþa comunicãrii raþionale.
Practicînd acest teatru al „fenomenelor neobiºnuite”,
Grotowski reuºeºte sã transforme abstracþiunea
în viaþã. Cãlãtoriile pe care Grotowski le face, mai
întîi în China, apoi în India ºi Kurdistan, au însemnat
tot atîtea întîlniri cu o lume în care dincolo se
întrupeazã în aici ºi acum. Îºi numeºte calea, via
negativa, prin care se eliminã semne, automatisme,
blocaje de orice fel. Înlãturã astfel tot ceea ce el
considerã cã ar înãmoli actul pur: costume, machiaj,
decor, lumini, muzicã ºi ajunge la teatrul sãrac, un
teatru ce nu oferea un confort material, ci doar o
îmbogãþire moralã, o armonie interioarã
îndepãrtîndu-l pe actor de normalitatea cotidianului.
Prin eliminarea „balastului”, actorul lui este pus în
situaþia de a se transfigura sub privirea
spectatorului, printr-un „efect de transsubstanþiere”
(Jerzy Grotowski , Spre un teatru sãrac, în Spre
un teatru sãrac,ediþia a II-a, prefaþã de Peter  Brook,
postfaþã de George Banu, traducerea: George Banu
ºi Mirella Nedelcu-Patureau, Bucureºti, Fundaþia
Culturalã „Camil Petrescu”, Revista Teatrul azi
(supliment) prin Editura Cheiron, 2009,  p.13).

În Laboratorul condus de el a ajuns la un teatru
ascetic – cãutarea lui nu þinea de estetic – în care
efectele plastice scenografice erau obþinute de
corpurile vii ale actorilor, adevãrate „hieroglife
însufleþite”, aºa cum dorea Artaud, iar efectele
acustice erau asigurate de vocile lor. Actorii îºi
compuneau „mãºti organice”, foloseau gesturi,
poziþii, ritmuri din pantomimã. Emisia de sunete
readucea în memorie toate formele limbajului:
gîngureli de nou-nãscut, mîrîituri nearticulate,
rãgete, cîntece liturgice, recitare sofisticatã.

Rolul smereniei în „despuierea de sine”

În teatrul redus la esenþe, actorul se
îndepãrteazã de artificiile artei sale, pentru a nu se

Eugenia  Sarvari
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„lãsa eclipsat, aneantizat” de personajul „ca figurã
încarnatã”, dar nu renunþã la structura rolului care
ajutã la turnarea în formã a acestui proces. Eliberat
din chingile personajului, rolul devine „maleabil”, ºi
nu în ideea de a fi „interpretat”, „reprezentat”, ci ca
bazã a unei „partituri” prin care „ofranda” bine
supravegheatã ºi controlatã sã poatã fi înþeleasã.
În munca sa cu rolul, actorul trebuie sã elimine
rezistenþele corpului sãu ºi sã foloseascã rolul ca
pe un „instrument” cu ajutorul cãruia ajunge sã-ºi
descopere ºi sã-ºi expunã fiinþa lãuntricã, fapt ce-l
va transforma în oglindã a spectatorului, care se
vede nevoit sã se priveascã în adevãrata luminã.
Iar aici se poate ajunge doar printr-o dispoziþie
sufleteascã specialã, prin smerenie. În acest fel
actorul ajunge la o „despuiere de sine” disciplinatã,
ordonatã. Descoperit, singur ºi gol în faþa lui însuºi
ºi a spectatorului, actorul se „oferã” celui care-l
priveºte. Puterea de „iradiere”, despre care vorbea
ºi Artaud, vine din acest act-ofrandã, neviciat, care
va declanºa în spectator - fiind un act „contagios” -,
un proces de explorare interioarã. „Ofranda” nu este
un „act de prostituþie”, ci, dimpotrivã, un act sacrificial
prin care actorul devine „sfînt”, „se urcã pe rug ºi
sãvîrºeºte un act de autosacrificiu” (J. Grotowski,
op.cit., p.27). Apoi, ca acest proces sã aibã loc,
spectatorul trebuie sã se gãseascã în imediata
apropiere a actorului, sã-i simtã rãsuflarea, sã-i vadã
transpiraþia. E nevoie de un „teatru de camerã” pentru
a obþine aceastã comuniune aproape misticã, pentru
ca efectul psihoterapeutic purificator al spectacolului
asupra spectatorului sã fie cît mai uºor de atins.

Întîlniri. Exerciþii

„Sacralitatea laicã” pe care Grotowski urmãrea
sã o înfãptuiascã în teatru, era un rãspuns la
dispariþia funcþiilor lui rituale ºi a elementului sacru,
fiind posibilã doar atunci cînd întîlnirile sînt
adevãrate. Adicã, în primul rînd, întîlnirea cu tine
însuþi ca actor.  În acest sens Grotowski susþinea
cã „actorul trebuie sã se dãruiascã ºi nu sã joace
pentru el sau pentru spectator. Cãutarea trebuie
dirijatã din interior spre exterior dar nu pentru
exterior” (J. Grotowski, op.cit., p.128). Cãutarea
interioarã, urmatã de o renaºtere, începe prin
stabilirea unor contacte. Un prim contact ar fi acela
al eului cu sinele, întîlnirea cu „partenerul propriei
biografii”. Un al doilea, este cel cu partenerii de
scenã, aceºtia devenind ecrane de proiecþie pentru
personajele piesei. O a treia întîlnire se produce la
descoperirea „partenerului sigur”. Apoi este
întîlnirea dintre regizor ºi actor, în acest tip de teatru
regizorul fiind ghid, îndrumãtor, martor ºi creator al
unei atmosfere de totalã încredere; doar aºa actorul
se va angaja în aceastã muncã, fãrã limite. Cît
despre întîlnirea celor doi cu textul, Grotowski
atrãgea atenþia asupra faptului cã cel mai uºor lucru
pentru un actor este sã joace textul. Dar dacã el
va exersa textul în tãcere, luîndu-l în sine, va fi
obligat sã recurgã la propria viaþã interioarã, la
profunda lui intimitate. Cuvintele scrise devin ale lui ºi

atunci se produce adevãrata întîlnire între text ºi actor.
Cît despre regizor, confruntarea lui cu un anumit text
îl plaseazã pe poziþia celui care îºi analizeazã propriile
experienþe, trãiri, angoase, neîmpliniri, iar alegerea îl
va ajuta sã treacã peste blocaje ºi încremeniri. „Arta
nu este ºtiinþã”, ci „experimentul pe care îl facem
asupra noastrã, cînd ne deschidem faþã de ceilalþi”
cu scopul de a ne înþelege pe noi înºine (J. Grotowski,
op.cit., p.37). A fi deschis faþã de ceilalþi înseamnã, în
acelaºi timp, a avea deplinã încredere în ei – a te
încrede pentru a (te) cunoaºte. În aceste condiþii de
despuiere se produce „actul total”, ca proces de
autocunoaºtere, de confruntare, (dar ºi) un act
terapeutic, atît pentru sine, cît ºi pentru privitor.

Antrenamentul pe care Grotowski îl fãcea cu
actorii se baza pe exerciþii psiho-fizice. Pînã sã
ajungã la practicarea lor, cãutãrile au mers spre yoga

- din care a luat anumite poziþii care favorizeazã o
adaptare fireascã la mediu ºi o mai mare siguranþã
a corpului în spaþiu -, ori spre elemente din sistemul
Delsarte. „ªocul sinceritãþii” va fi foarte puternic.
„Impulsurile personale”, creativitatea, vin din lucrul
cu asociaþiile individuale cele mai intime, devenite
„partenerul” cel mai sigur. Atunci actorul va fi „pasiv
în interior” ºi „activ în exterior”. „Depãºeºte-te pe
tine” la Grotowski însemna depãºeºte-þi limita
oboselii. Odatã aceastã limitã trecutã dispãrea
controlul gîndiri i.  Avea loc o deblocare a
corpului ºi atingerea „imposibilului”. Orice este
posibil cu condiþia depãºirii confortului.
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Binomul actor-spectator

Teatrul lui Grotowski era un teatru fãrã aplauze.
Atunci cînd la sfîrºitul spectacolelor se aplauda, el
era nemulþumit; era semnul cã ceva nu mergea.
Apoi, dacã Artaud a cãzut în capcana de a se amãgi
cã „violenþa sacrificialã” ar putea sã aibã efect
asupra unei mulþimi, Grotowski ºi-a dat seama cã
un astfel de teatru nu se poate face decît pentru un
numãr restrîns de oameni - de multe ori se juca
pentru ºase sau opt spectatori. Teatrului bogat -
artã sufocatã, alteratã de „împrumuturi”, dotat cu
mijloace tehnice dintre cele mai sofisticate –
regizorul polonez îi opune teatrul sãrac în care totul
poate fi suprimat – de la costume ºi decoruri, pînã
la muzicã ºi text. Dar rãmîne, obligatoriu, actorul ºi
spectatorul. Jean-Jacques Roubine nu este de altã
pãrere cînd susþine cã în teatru „e nevoie, ºi este
suficient, [de] un actor ºi un spectator, angajîndu-
se fiecare sã-ºi asume rolul ºi funcþia sa în relaþie
cu celãlalt” (Introduction aux grandes théories du
Théâtre, Paris, Bordes, 1990, p.161).

Cercetãrile parateatrale

În cea de-a treia etapã a muncii sale,
Grotowski s-a îndepãrtat de scenã în sensul cã
cercetãrile sale nu mai aveau ca rezultat
spectacole de teatru, dar direcþia cercetãrii lui era
aceeaºi, cîºtigînd în profunzime. Grotowski  ºi-a
întrerupt activitatea teatralã în mãsura în care a
avut sentimentul cã utopia lui s-a încarnat. A refuzat
sã intre în „maºina de produs spectacole”, convins
cã drumul Teatrului Laborator ºi-a atins þinta. A
trecut în imobilismul irepetabil, propunînd un model
de teatru nedegradat prin repetiþie. Unul din punctele
de plecare pe acest drum este faptul cã „viaþa de
zi cu zi este teatru”, iar convenþiile ºi mãºtile au
înãbuºit spontaneitatea omului ºi l-au înstrãinat de
semeni. Întrebarea pe care ºi-o pune Grotowski
este dacã mai este posibilã recuperarea unitãþii
psihofizice cu un alt om. Rãspunsul se aflã în
cercetarea de dincolo de teatru prin care el a
încercat sã gãseascã actorul pe care fiecare
spectator îl poartã în sine, ºi sã-l determine pe
acesta sã se dezvãluie prin practici de grup.
Aceastã dezvãluire l-ar elibera pe om de inhibiþii ºi
închistãri. Fidel ideii de operã în proces, ºi-a axat
cercetãrile parateatrale în jurul noþiunii de
performer: persoanã care înglobeazã atît actul cît
ºi cunoaºterea, ºi ale cãrei activitãþi exploratorii se
bazeazã pe o muncã riguroasã asupra spaþiului,
ritmului, corpului ºi vocii.

Astfel, unul din proiectele sale parateatrale
numit Teatrul Originilor era fondat pe tehnici luate
din vechi ceremonialuri ce favorizau întoarcerea spre
izvoarele vieþii regãsite pe baza ritualurilor voodoo,
a teatrului japonez Nô, a tehnicilor yoga (în special
pe forma dramaticã ºi muzicalã numitã Bauli), a unor
tehnici de transfigurare ºi „posesie” africane,
anumite tehnici indiene (lumea consideratã un labirint
în care omul nu trãieºte ca un  tiran al creaþiei, ci ca

o creaturã ºi oaspete al universului creat). Toate erau
menite sã înlesneascã trecerea spre un alt univers
paralel. La fel ca în teatru, ºi în cãutãrile aflate la
graniþa dintre ritual ºi experiment antropologic,
Grotowski cerceteazã calea spre adevãr.

Un alt proiect parateatral a fost Muntele, menit
sã trezeascã în conºtiinþa colectivã fapte practice
ce þin de domeniul culturii active, de activitatea
creatoare. Prin urcarea pe „Munte”, trebuie
depãºite numeroase obstacole exterioare ºi
interioare pentru a ajunge la iluminare. În aceastã
trãire autenticã se aflã izvorul spontaneitãþii ºi
începe poezia; cine a atins înãlþimile „Muntelui”,
poate fi poet. Alte activitãþi parateatrale purtau
denumiri precum Pãmîntul, Geneza, Cãtunul,
Copacul omenirii, ultima fiind o manifestare
deschisã, extinsã pe o perioadã de mai multe zile,
în cursul cãreia membri trupei lui Grotowski au
creat o operã-fluviu împreunã cu participanþii-
spectatori.

Grotowski se centreazã strict pe acest
antrenament tehnic, care constituie în realitate un
fel de exerciþiu spiritual, din care spectatorul este
exclus. Este trecerea la un alt nivel spiritual al
actorului ºi abandonarea definitivã a spectacolului
de teatru ca divertisment, ca operã strict esteticã,
în favoarea „Noului Testament al Teatrului”, care
este transestetic. Grotowski ajunge la cercetarea
parateatralã pentru cã spectacolul de teatru nu-i
mai satisface nevoia de „transgresiune” într-o
realitate superioarã ºi nici „setea de transcendenþã”.
Tehnica actoriceascã ºi exerciþiile spirituale sînt,
de aici înainte, folosite numai pentru „identificarea
altor debuºee de deversare a tensiunii sale înspre
sacrum”.

Teatrul nu poate exista în sine – spunea
Grotowski - el este o noþiune abstractã. Pentru a
deveni concret, are nevoie de un „vehicul”, iar
„vehiculul cel mai puternic, în toate formele de
teatru, este fiinþa umanã”.
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Ioan-Aurel Pop

L-am evocat recent, într-o discuþie tihnitã, pe unul
dintre dascãlii mei, fost rector al Universitãþii din Cluj,
aducându-mi aminte cã trecuserã – când ºi cum? –
o sutã de ani de la naºterea sa. Pomenit de bine sau
de rãu, deopotrivã de cãtre chemaþi ºi nechemaþi, cum
se întâmplã prea adesea, profesorul ªtefan Pascu –
cãci despre el era vorba – reînvia cu har, în vremea
studenþiei mele ºi mai apoi, figura unicã a dascãlului
sãu, preotul, istoricul, academicianul, fondatorul de
ºcoalã Ioan Lupaº (1880-1967). ªi ca prin vis mi-am
amintit cã undeva, în cãrþile frunzãrite de mine recent
(mi-a rãmas obiceiul acestei „de folos zãbave” numite
„cetitul cãrþilor”, numai cã am ajuns de la „cetit” la
frunzãrit, atunci când nu mai birui cu timpul), apãrea
schiþatã figura lui Ioan Lupaº, se menþiona soarta
familiei sale, fãcându-se trimitere ºi la destinul cu final
trist al profesorului ºi al unora dintre ai sãi. ªtiam cã
nu fusese vorba de o carte de istorie, ci de una
oarecum literarã, de confesiune, care-mi lãsase un
gust inefabil, asemãnãtor celui din romanele de
atmosferã, de genul Matei Iliescu de Radu Petrescu.
Cartea în cauzã era Ponica, a Silviei Kerim ºi fusese
publicatã ca „ediþia a II-a, definitivã”, la Editura
Carminis din Piteºti. Nu o lãsasem din mânã din alt
motiv decât acela cã mã luasem repede cu altele,
mânat din urmã de treburi mãrunte, cu regretul
neaºezãrii vremurilor pe care le trãim. Cum vara poate
fi uneori un sfetnic bun, am reluat cartea, de data
aceasta temeinic ºi am gãsit în ea nu doar evocãri ºi
amintiri personale, ci ºi multã istorie, cu sensul de
viaþã trãitã aievea de oameni care au fãcut
cinematograful românesc ºi chiar cultura româneascã
în general, de-a lungul deceniilor recente. Aºa am aflat
cã o Doamnã a costumului de film de la noi, din secolul
trecut, fusese fiica marelui istoric transilvan Ioan
Lupaº, co-fondator al Institutului de Istorie Naþionalã
al Universitãþii Naþionale a Daciei Superioare, cum
numise Vasile Pârvan instituþia napocensã creatã sau
refondatã în 1919.

Silvia Kerim reconstituie cu migalã un univers
care nu mai este ºi care explicã, în mare mãsurã,
succesele cinematografiei româneºti din anii ’60-
’80 ai secolului trecut, din plinã perioadã comunistã.
O face prin mijlocirea unei calde evocãri, aceea a
„scenografei” Hortensia Georgescu (1909-1996),
numitã de intimi Ponica, sora lui Semproniu ºi a
Marinei, copiii Anei ºi ai lui Ioan Lupaº. Cartea,
structuratã în trei pãrþi – prima de evocãri, a doua
cu crochiul unui volum despre costumul de film ºi
a treia cu un studiu pe aceeaºi temã a condiþiei
costumului de film – este menitã sã punã în luminã
o personalitate pe nedrept uitatã ºi al cãrei destin

s-a confundat cu acela al filmului românesc, dintr-o
perioadã de mari producþii cinematografice. Prin
pana Silviei Kerim o portretizeazã pe Ponica mari
actori, regizori ºi oameni de culturã, de la Rodica
Tapalagã, Maria Ploae ºi Mircea Albulescu pânã la
Mircea Veroiu, Sergiu Nicolaescu, Mircea
Sântimbreanu sau Constantin Pivniceru. Partea

reconstitutivã ºi evocatoare este esenþialã ºi ocupã
peste douã treimi din carte, iar ultimele douã pãrþi
sunt un omagiu adus de Silvia Kerim capacitãþii de
creaþie a Hortensiei Georgescu, prin intermediul
unor texte neterminate, capabile sã explice palid,
în teorie, ceea ce artista a exprimat concret prin
costumele de film create. Cuvintele colaboratorilor
Ponicãi – aceea care ar fi putut rãmâne doar un
copil rãsfãþat ºi sensibil al unui mare om blând ºi
bun – reliefeazã un profund spirit creator, un artist
autentic, pe scurt, o Doamnã, deopotrivã în viaþa
cotidianã (privatã) ºi în cea profesionalã (publicã).
Astfel, cititorul aflã cum din mâna ºi mintea fiicei lui
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Ioan Lupaº au ieºit costumele pentru filmele
Telegrame, Tudor, Haiducii, Dacii, Mihai Viteazul,
Atunci i-am condamnat pe toþi la moarte, Dincolo de
pod, Mânia, Între oglinzi paralele, Sã mori rãnit din
dragoste de viaþã, Adela, François Villon – Poetul
vagabond ºi multe altele, majoritatea regizate de
artiºti precum Dinu Cocea, Sergiu Nicolaescu ºi mai
ales Mircea Veroiu. Toþi martorii o caracterizeazã
pe Doamna Georgescu, dupã puterea de
reconstituire a fiecãruia, drept o profesionistã
desãvârºitã, deºi nu avea studii de specialitate
(fãcuse secþia de Istoria Artei, de la Facultatea de
Litere ºi Filosofie, fiind licenþiatã în Istoria Artei,
Francezã ºi Istorie), cu o impecabilã þinutã
vestimentarã ºi intelectualã, animatã de omenie, de
bun simþ, de nobleþe sufleteascã, incapabilã de uri
ºi rãzbunãri. Se contureazã astfel un portret care ar
putea fi caracterizat sintetic prin douã noþiuni, anume
muncã stãruitoare ºi demnitate, puse sub semnul
unui fel de a fi suveran, de Doamnã, de Reginã sau
chiar de Sfântã. Sunt cuvinte folosite de evocatorii
intervievaþi de Silvia Kerim (dintre care mulþi au
pãrãsit aceastã lume ºi se aflã împreunã cu Ponica).
M-am întrebat de unde ar putea veni aceastã aurã
neobiºnuitã a Doamnei de la Buftea, ajunsã autoare
de costume la peste 50 de ani (când alþii îºi încheiau
cariera), dupã ce fusese, fugitiv ºi forþat, profesoarã
de istorie „nouã” la o ºcoalã pierdutã la marginea
Bucureºtilor. Rãspunsul l-am gãsit tot în cartea de
faþã a Silviei Kerim, printre rânduri, atunci când, cu
atâta cãldurã, înþelegere ºi conciziune, autoarea
recompune o biografie frântã, pornitã de pe solul
vãlurit al Ardealului, acela care i-a inspirat, cu
siguranþã, lui Blaga consideraþiile atât de tulburãtoare
din Trilogia culturii. Hortensia Georgescu a avut, fãrã
îndoialã, de la vârsta de 30 de ani încoace, o viaþã
tristã, frãmântatã, chinuitã de refugii, arestãri,
sãrãcie, umilinþe, dezamãgiri, boli (ale sale ºi ale celor
mai dragi dintre ai sãi), dar o viaþã demnã ºi deplinã,
în condiþiile regimului comunist, mai ales în anii de
dupã rãzboi, ai „obsedantului deceniu” ºi ai anilor
’80 ai secolului trecut. Apoi, când a venit schimbarea
de regim ºi ar fi trebuit „sã se potoleascã furtuna”
(Zaharia Bârsan), au sosit bãtrâneþea, bolile, chinurile
ºi moartea fiului, singurãtatea…

Viaþa Hortensiei Georgescu a fost, prin
urmare, din multe puncte de vedere, tristã ºi, totuºi,
dupã mãrturii, artista înnãscutã emana forþã, putere
de muncã, discreþie, maiestate, bunãtate. Este în
toate acestea, natural, ºi o zestre ereditarã familialã,
dar ºi una mai îndepãrtatã, a þãrânei care ne þine pe
toþi, a locului naºterii noastre, a moºilor din care
venim. Iar Ponica era, fãrã nicio îndoialã, fatã de
Domni, neîncoronaþi, dar domni ai pãmântului nostru
din sudul Transilvaniei. Un istoric ardelean dintre
cei mai mari, David Prodan (care l-a avut ºi el
dascãl pe Ioan Lupaº) vorbeºte despre trecutul
românilor din aceastã parte de þarã ca despre
„istoria muncii tãcute”, iar Nicolae Iorga (care l-a
cunoscut ºi apreciat pe „pãrintele ºi istoricul Ioan
Lupaº) a definit Ardealul prin „satele ºi preoþii” sãi.
Ardeleanul, neavând altceva, a pãstrat mereu – în

ciuda unor vorbe grele ale rãuvoitorilor cu
mentalitate de stãpân – cultul muncii pãmântului ºi
al creºterii animalelor, ocupaþii care nu aduceau,
în general, decât strictul necesar vieþuirii fizice.
Când ardelenii au putut accede la culturã, când li
s-a dat voie sã facã asta, au aplicat ºi în acest
domeniu gingaº, sensibil ºi subþire, aceeaºi
tenacitate a muncii anonime, tãcute, înverºunate.
De aceea, ei au fost mai mult moralizatori ºi
pedagogi decât subtili fãuritori de metafore,
exprimate de dragul „artei pentru artã”. Hortensia
Georgescu era fiica unui academician, a unui istoric
care trãise prin Marea Unire din 1918 – aidoma lui
Blaga – „poemele luminii” ºi care, în ciuda detenþiei
ºi umilinþelor, pãstrase obsesia României, a
dragostei de solul acesta ºi de oamenii aceºtia, de
„codrii verzi de brad” ºi de „câmpurile de mãtasã”,
evocate seara, la gura sobei, împreunã cu prietenul
sãu Octavian Goga. Dar mai era „Doamna
Georgescu” produsul sublimat al sutelor de
generaþii de þãrani ºi oieri din Mãrginimea Sibiului
care ºi-au purtat „þãrãnia” ca pe o zestre voievodalã
sau princiarã, în costume alb-negru, de o sobrietate
ºi de un bun gust demne de marii artiºti. Aceºti
oameni ai þãrii (adicã þãrani) s-au simþit mereu domni
la ei acasã, acolo „pe-un picior de plai”, unde cerul
ºi pãmântul se uneau.

Silvia Kerim are marele merit nu de a fi înþeles
aceste lucruri – era firesc s-o facã, în calitatea sa
de rafinatã intelectualã, om de film ºi scriitoare – ci
de a le fi dat o formã armonioasã ºi de a le fi oferit
publicului în chip de ceremonial. Scriitoarea oficiazã
în aceastã carte, aºa cum a fãcut-o de atâtea ori
(de prin anii ’80 ai secolului trecut încoace), când
s-a adresat copiilor, dar ºi copiilor mari, iubitori de
film, de literaturã, de cãlãtorii culturale... Îmi
amintesc cu emoþie de prezentarea în Lagunã, în
Casa Iorga (sau Casa Romena), pe la începutul
anilor 2000, a „Ferestrei de la Veneþia”. Prin aceastã
„fereastrã” sui generis, autoarea derula în faþa
publicului filmul lumii contemporane, cu mari figuri
ºi mari scene, cu imagini de neegalat, cu amintiri
de nerepetat. Silvia Kerim spune copiilor poveºti
fantastice, iar maturilor poveºti reale de pe ºoseaua
cea mare ºi fãrã de sfârºit a vieþii (cum ar zice
Rebreanu, pe urmele lui Slavici), fericindu-ne cu
duioºia amintirii. Ponica este un asemenea crochiu
de viaþã trecutã, cu reverberaþii în prezent, cu trãiri
care au rodit creaþii perene, cu scene de film
împletite cu scene de viaþã cotidianã.

Pentru mine, cartea închinatã amintirii
Hortensiei Georgescu, fiica marelui profesor Ioan
Lupaº, urmaºul þãranilor sfãtoºi din Mãrginime, este
o carte de istorie. Numai cã, în aceastã carte,
istoria este viaþã, iar dragostea pentru trecut
înseamnã – dupã cum ne avertizeazã autoarea,
dupã exemplul Margueritei Yourcenar – dragoste
de viaþã. Iar viaþa, deºi se transformã pânã la urmã
iremediabil, pentru oricine, în amintiri, tot viaþã
rãmâne. Fericiþi cei care au harul de a reconstitui
aceste amintiri, mai fericiþi aceia care nu pierd darul
de a le savura!
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La sfârºit de stagiune, Teatrul Naþional din Cluj
a propus Zeul mãcelului/ Le Dieu du carnage de
Yasmina Reza în regia lui Cristian Hadji-Culea.
Deºi a mai comis o montare cu aceastã piesã pe
scena Teatrului Naþional din Iaºi, regizorul spune
cã varianta clujeanã e diferitã, întrucât „ambele
montãri au depins de personalitatea actorilor”.
Mãrturisirea trãdeazã din start o lejeritate în
mânuirea actorilor. Interesant de urmãrit ce „carierã”
va avea spectacolul începând din toamnã,
deoarece el este conceput ca o comedie cu accente
dramatice pentru uzul marelui public.

Scenografia lui Valentin Codoiu are în vedere
douã aspecte. Cel strict realist – salonul familiei
Houllié cu o bibliotecã înþesatã cu cãrþi ºi albume
de artã – ºi cel expresiv simbolic, sugerat prin
mãºti, drãcuºori, forme abstracte contorsionate
neliniºtitor, agãþate sau ieºind din verticala pereþilor,
situate deasupra planului realist într-un fel de
complementaritate scenograficã la îndemâna
înþelegerii spectatorului. Dar ce sã înþeleagã el când
cele douã planuri nu se prea leagã? Raportul bine
gândit este între fizic ºi metafizic, între aparenþã ºi
esenþã, feþe ale antonimiilor existenþei cotidiene
astfel revelate vizual. Planul simbolic planeazã pe
deasupra capetelor personajelor pe tot parcursul
spectacolului, cu trimitere directã spre titlul piesei
care ar da adâncime conflictului. Sunt reprezentãri
engmatice ale unui virtual zeu al violenþei ºi
mãcelului ce stã la pândã, gata sã se avânte în
miezul dezbaterii. Este de fapt o punere în gardã a
spectatorului, imediat dupã ridicarea cortinei. La
începutul filmului lui Polanski dupã aceastã piesã
– Carnage – sunetele tobei avertizeazã asupra
gravitãþii celor ce se vor întâmpla. Acestor sunete
grave de percuþie de pe banda sonorã a filmului le
corespund pe scenã  protuberanþele hidoase
înãlþate în metalimbaj. Dacã ar exista o corelare
mai strânsã între avertismentele vizuale ºi
tonalitatea de ansamblu a derulãrii acþiunii,
spectacolul ar fi împlinit. Dar regia insistã mai puþin
pe posibilitatea unei mise en abyme, exploatând
cu precãdere comicul în variantele oferite de text
ºi chiar mai mult decât atât. Astfel cã spectacolul
devine, din punctul meu de vedere, o comicãrealã
drãguþã, fãrã mizã, antrenantã ºi deconectantã în
ansamblu.

E drept cã la aceastã impresie contribuie în
mare mãsurã jocul actorilor, poate prea puþin strunit,
îndeplinind funcþia de distribuitor de divertisment
rezultat din „rãzboiul” dintre cele douã familii. Acest
„rãzboi” poate fi tragic (Romeo ºi Julieta) sau uºurel
(Zeul mãcelului), dar cred cã atribui prea mare
importanþã unui dialog anodin, e drept, oscilând între
civilitate ºi rãbufniri sãlbatice. Poate cã varianta

aleasã de Cristian Hadji-Culea e pânã la urmã cea
amiabilã. Nici sã marºezi prea tare pe latura „serioasã”
a dialogului n-ar fi fost o soluþie pentru reprezentarea
pe scenã. În filmul lui Polanski e altceva. Sunt prea
legat în vârtejul comparaþiilor cu filmul? Poate. Odatã
îndepãrtatã aceastã prejudecatã, lucrurile s-ar aºeza
altfel. Cum? Iatã cum!

În spectacolul clujean, se þese o pânzã subþire
între realul contondent ºi metafizicul virulent, aflat în
stare latentã. Se insinueazã o îngrijorare comunã
celor douã familii prinse în conflict privind modul de
viaþã impus de reguli severe care aºteaptã sã fie
încãlcate. Primul care dã semne cã va ieºi din cercul
convenienþelor e Marian Râlea prin felul în care
abordeazã personajul interpretat. Departe de a fi
convenþional, el e pivotul care marcheazã puncte
importante în contul satirei. El este capul de afiº al
distribuþiei,  invitatul îndrãgit de public ºi din alte
colaborãri, aºteptat sã încânte ºi sã stârneascã
aplauze, ceea ce se ºi întâmplã, evident. Michel
Houllié creat de el se miºcã dezinvolt pe scenã ºi
muºcã aplicat din replicile condimentate, provocând,
nu de puþine ori, ilaritate ºi bunã dispoziþie. Actorul
reuºeºte sã-ºi punã în evidenþã calitãþile de
comedian exersat la ºcoala rafinamentului. Din
frustrãrile vieþii de cuplu rãzbat adevãruri rostite cu
un anume ºtaif de Marian Râlea, precum acest of
îndelung reprimat al lui Michel: „Cãsãtoria e cel mai
naºpa chin lãsat de Dumnezeu omului”. Tandemul
Marian Râlea – Irina Wintze funcþioneazã perfect.
Soþia lui Michel, Véronique Hullié, primeºte în
interpretarea Irinei Wintze convingãtoare atribute de
intelectualã sensibilã, ajunsã la capãtul rãbdãrii din
cauza discuþiei despre vinovãþia lui Ferdinand,
bãiatul soþilor Reille, care într-o încãierare i-a rupt
doi dinþi din faþã lui Bruno, bãiatul ei. Formele
disperãrii ating apogeul în ieºiri furibunde, evidenþiate
concludent în jocul actriþei pânã la atingerea semnelor
isteriei. Aluzia la Jane Fonda, „istericã (la un moment
dat) pentru cã este marea eroinã a miºcãrii sociale”
vine sã extindã arealul simptomatologiei
caracterologice al personajelor. Michel recunoaºte:
„Sunt un ticãlos isteric.” Alain conchide: „Toþi suntem
la fel.” Accentele grave din cãderea în isteria
generalizatã sunt subþiate în comic. Tandemul Diana
Buluga – Miron Maxim nu funcþioneazã la fel de bine.
Cred cã cei doi actori nu reuºesc sã se desprindã
de cliºeele filmului. Aceleaºi miºcãri, aceeaºi agitaþie
continuã, aceleaºi dezbrãcãri ºi îmbrãcãri repetate,
dar mai puþin fireºti, adicã de-a dreptul forþate. Anette
Reille în interpretarea Dianei Buluga e, de la început
pânã la sfârºit, acrã ºi recalcitrantã, cu prea puþine
excepþii. Alain Reille în conturarea lui Miron Maxim
e rigid (în ciuda neastâmpãrului exteriorizat),
colþuros ºi arid ca structurã comportamentalã.
Replica lui „Istoria e plinã de masacre” e aruncatã la
întâmplare nereuºind sã atingã rezonanþa scontatã,
ca ºi îndemnul pus în gura Anettei Reille „Sã plecãm.
Ãºtia sunt niºte monºtri!” Din motive de acest fel
luminarea subtextualã rãmâne ocultatã de
amprentarea pe comic facil. Dar, vorba unui reputat
critic de teatru: „Trebuie ºi aºa ceva.”

Adrian  Þion
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Virgil  Mihaiu

Sergiu Alex este pseudonimul adoptat de
Constantin Ivaneº, unul dintre corifeii postului de
Radio Cluj (supranumit la rândul sãu, pe bunã
dreptate, Vocea Transilvaniei). Însãºi ºansa mea
de a mã apropia de aceastã instituþ ie –
culturalmente emblematicã pentru Provincia pe
care o serveºte – i s’a datorat celui care în ultimii
15 ani s’a identificat cu apreciata emisiune
Incursiuni de meloman. Mai exact, pe la finele
deceniului 1960, ce coincidea cu finele studiilor
mele liceale, am pãtruns pentru prima datã (cu
evlavie, pot afirma retrospectiv)  în moderna Casã
Radio aflatã pe atunci chiar la marginea occidentalã
a Cartierului Grigorescu. Iniþiativa îi aparþinuse
nepreþuitul amic Marian Papahagi. Cunoscându-mi
preocupãrile privind muzica acelor ani, ºi aflându-
se acasã într’o vacanþã din perioada studenþiei sale
la Roma, s’a decis fãrã ezitare sã-mi faciliteze
accesul spre empireul radiofonic al ubei noastre
natale. „Omul de legãturã” pe care mi l-a prezentat,
în ideea unei posibile colaborãri, fu nimeni altul
decât dl. Ivaneº. Din câte ºtiam, el girase mult-
gustatele (cel puþin de colegii mei de generaþie)
emisiuni Anima-disc. Acestea erau realizate în
compania junilor ºi neliniºtiþilor Mihai Radu Boroº
ºi Anton Baltã (decupaje din cotidianul Fãclia/anno
1970, salvate de Mike Boroº – convertit ulterior la
stomatologie   confirmã cã programul cuprindea
nume de vârf ale epocii, precum Beatles, Cream,
Them, Animals, Led Zeppelin, Ten Years After,
Fleetwood Mac etc.). Chiar dacã aveam sã îmi
lansez emisiunile Eseu Jazz abia prin 1980, graþie
intuiþiei ºi empatiei pictoriþei ºi redactoarei Carmen
Cristian, întâlnirea facilitatã de Marian mi-a rãmas
în amintire ca un moment luminos ºi decisiv pentru
parcursul meu existenþial. Nici nu putea fi altfel,
având în vedere caracterul comunicativ ºi spiritul
pozitiv ce l-au caracterizat dintotdeauna pe omul
de radio par excellence Sergiu Alex, alias Nini
Ivaneº.

Asemenea însuºiri, augmentate de o vastã
experienþã profesionalã, transpar de la primele
rânduri ale recentului volum Incursiuni de meloman.
De la Sarah Brightman, la Enya ºi Vangelis, publicat
de Sergiu Alex la editura Eikon, Cluj/ 2014.
Coincidenþa dintre titlul cãrþii ºi cel al emisiunii
radiofonice se reflectã în conþinutul capitolelor,
cãrora li se adaugã la final ºi un CD cu selecþiuni
reprezentative.  Impulsul primordial, sã zicem aºa,
al întregului demers constã în necesitatea de a
împãrtãºi semenilor splendorile inefabile ale muzicii.
Motto-ul de pe pagina de gardã, semnat de

înveteratul romantic Shelley, e elocvent în acest
sens: „Muzica e singurul bun din lumea aceasta
pe care, cu atât mai mult îl sporeºti, cu cât îl împarþi.”

Frumoasa risipã a artei sunetelor constituie
însãºi materia primã asupra cãreia autorul îºi
revarsã primordialmente iubirea, dar ºi capacitãþile
de identificare ºi revelare ale unei anumite
continuitãþi între epoci   de la arhetipuri, pânã la
replicile lor postmoderne. Confruntat cu pericolele

quasi-ineluctabile
ale Terrei ame-
ninþate de supra-
populaþie ºi auto-
distrugere, Sergiu
Alex propune al-
ternative muzicale
la eroziunea sen-
sibilitãþii umane
permanent ultra-
giate. Cel mai
adesea, textele
sale iau aspectul
unor pledoarii apo-
linice, din care nu
lipsesc accentele
patetice, exaltate:
„Ritmul vieþ ii  e
nervos, trepidant.
E un ritm care în-
ghite, nesãþios,

timp-timp-timp, într’un malaxor gigantic, adus parcã
pe furiº dintr’un damnat Metropolis ºi depus pe
Câmpiile Elizee ale Edenului de altãdatã, în care
omul, semenul nostru, era senin, surâzãtor ºi fericit.
Unii s’au învoit. Alþii, nu. Aceºtia din urmã au rãmas
cu Legea dintâi a frumosului în artã, categorie
cãreia i se permite din ce în ce mai puþin accesul
în piaþa publicã.”

La fel ca în aceste fraze, adeseori comen-
tatorul/propagatorul muzical se bizuie ºi pe formaþia
sa de istoric. Capitolul despre Enya abundã în
referinþe la nebuloasa civilizaþie a celþilor.
Discografia Rondo Veneziano e prezentatã într’un
capitol intitulat Ritm istoric, ritm muzical. Paginile
referitoare la Michel Pépé   compositeur de
musiques de bien-être – se încheie astfel: „Iatã,
aceasta e muzica lui Michel Pépé: dacã ai mai
ascultat-o, îþi faci din ea prietenul cel mai bun, iar
dacã n’ai mai ascultat-o, rãmâi pironit acolo unde
eºti, ca ademenit de sirene. Spre deosebire de Ulise,
însã, arunci în mare dopurile cu care urma sã-þi
înfunzi urechile...”
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Dintre situaþiunile exemplare pentru raportul
muzicã/viaþã în lumea de azi, înscenarea pusã la
cale de marele instrumentist Joshua Bell (un recital
pe vioara Stradivarius din 1713, în cenuºiul unei
guri de metro din Washington – 43 de minute de
mare muzicã „remunerate” de trecãtori cu 32,17
dolari) susþine din plin opiniile lui Sergiu Alex:
„Scena s’ar putea repeta aidoma la Londra, Paris
sau Bucureºti. Postmodernismul în care trãim pare
a avea deochiul pãcatelor ce nu se iartã vreodatã,
între care primul – e ºi cazul nostru   este
indiferenþa. Indiferenþa faþã de semenul nostru,
indiferenþa faþã de homo creator.”

Pe bunã dreptate, concitadinul nostru clujean
vitupereazã contra tarelor endemice acompaniind
tranziþia spre era internet-ului: „Semnele de rãu
augur (pe plan social, spiritual, artistic etc.) ale
apropierii noului mileniu sunt deja prezente:
destructurarea cutumelor, vechi de generaþii, ale
organizãrii familiale, cultul pentru ‘noua religie’ a
mass-media junk, invazia culturii ºi artei fast-food,
ofensiva copleºitoare asupra bunului gust a
legiunilor de mercenari ai ºcolii neterminate (de
orice fel), sfidarea ºi marginalizarea spiritelor
‘anacronice’, care, în mod public sau privat chiar,
mai pun preþ pe virtuþile omeneºti, asaltul impetuos
al indivizilor dejecþi, abili cãþãrãtori pe gunoiul
tranziþiei româneºti etc.” Pe întreg parcursul
lucrãrii se remarcã abilitatea lui Sergiu Alex de a
utiliza citate cu caracter aforistic, în sinergie cu
encomiile sale în favoarea muzicii, frumosului,
binelui: „Muzica e tot, minus lumea. / Cioran”;
„Acolo unde cuvintele eºueazã, muzica vorbeºte.
/ H.C. Andersen”; „Arta este rostirea tainei prin
tainã. / Kandinsky”; sau aceastã spledidã
cugetare a lui Einstein: „Coincidenþa este acea
împrejurare în care Dumnezeu preferã sã rãmânã
anonim.”

Inevitabilele conotaþii jazzistice, chiar dacã
nesubliniate ca atare, sunt detectabile în cadrul
„ecumenismului stilistic” promovat de aceste
incursiuni ... melomaniacale. În permanentul
proces de lãrgire a frontierelor semantice ale
noþiunii de jazz, ce se accentuazã odatã cu
intrarea sa în al doilea secol de existenþã, au loc
numeroase interferenþe cu domeniile de predilecþie
ale lui Sergiu Alex. – new classical, contemporary
instrumental, ambient, electronic, new age music.
De altfel, înºiºi muzicienii celebraþi în volum sunt
conºtienþi de asta: „În interviurile sale, adesea,
Joshua Bell se referã, cum fãcea de atâtea ori ºi
Enescu, la muzica de calitate. El o numeºte
‘muzicã serioasã’ ºi nu o categoriseºte în clasic
ºi restul. ‘Am învãþat foarte mult cântând cu
muzicieni excepþionali care cântã genuri mai
accesibile marelui public. Latino ºi jazz, spre
exemplu, toate cântate cu dãruire ºi pasiune.
Serioºi fiind, am avut ºi voi avea întotdeauna de
învãþat de la ei. ªi apoi, mai e ceva: cântând ºi
alte genuri muzicale, ajung la alt public, care
descoperã, astfel, clasicul.”

În capitolul Mike Oldfield, clasicul sunt amintiþi,

alãturi de protagonist, ca spirite afine, importanþi
instrumentiºti precum John McLaughlin, Eric
Clapton, Rick Wakeman, David Gilmour. Nu
întâmplãtor, în modurile lor de exprimare, altminteri
clar individualizate, fuzioneazã elemente de blues,
jazz, rock, muzici improvizate, dar ºi riguros
structurate... Mai apoi, în paginile dedicate muzicii
de film ni se reaminteºte, în mod justificat, cã prima
peliculã sonorã, prezentatã publicului la 23 ianuarie
1927 ºi realizatã de Alan Crosland, purta un titlu
legat tot de muzica-simbol a secolului XX: The Jazz
Singer. Douã dintre motto-urile plasate la început
de capitole mi-au reamintit deviza „Cel mai frumos
sunet alãturi de tãcere”; ea girase apariþia probabil
celei mai influente case de discuri ale jazzului
ultimelor decenii   ECM-ul lui Manfred Eicher.
Ambele citate sunt prea frumoase spre a nu fi
consemnate ºi aci: „Muzica e liniºtea dintre notele
muzicale. / Claude Debussy”; „ Dupã tãcere,
muzica e singura artã ce se poate apropia de
exprimarea a ceea ce este inexprimabil. / Aldous
Huxley”.

Þinând cont de zgomotul ºi furia tot mai
ameninþãtoare în care se complace lumea actualã,
cartea lui Sergiu Alex apare ca un fel de manifest
pacifist, de genul make music, not war. Sau, într’o
formulare mai nuanþatã, din persuasiva prefaþã a
lui Aurel Sasu, ea este „un îndemn de revenire la
identitate, de ieºire din trivial ºi de cãutare a
formulei de echilibru sub bolta de sunete a muzicii.”

Oglindire
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Cu toate cã s-a desfãºurat în acalmia citadinã
generatã de Sãrbãtorile de primãvarã, concertul
Filarmonicii clujene, a reunit un numãr însemnat de
melomani în sala Auditorium Maximum a Colegiului
Academic. Motivul a constat într-o reuºitã îmbinare a
talentelor autohtone, nume de rezonanþã în lumea
muzicalã naþionalã ºi internaþionalã: dirijorul József
Horváth ºi pianistul Csíky Boldizsár. Repertoriul abordat
a fost eterogen, dificil, complex: Peter Warlock, Suita
Capriol pentru orchestrã de coarde, Wolfgang Amadeus
Mozart, Concertul pentru pian nr. 23 în La major, K.V.
488 ºi Franz Schubert, Simfonia a V-a în Si bemol major,
D. 485.

Lucrarea de început, aparþinând nonconformistului
compozitor englez, al cãrui nume real este Philip Arnold
Heseltine (1894 –1930), reprezintã o emergenþã muzicalã
a tratatului de dansuri renascentiste franceze –
Orchésographie. Acesta a fost scris de Thoinot Arbeau
(pseudonim anagramat al clericului francez Jehan
Tabourot) pentru amicul sãu, Capriol, un avocat care îºi
dorea sã înveþe sã danseze.

Farmecul partiturii, revelat cu mãiestrie de orchestrã,
constã în melanjul dintre aura arhaicã, elisabetanã ºi
limbajul modern. Realizarea unei sonoritãþi de calitate,
precum ºi interpretarea unor partituri complexe, fãrã a
beneficia de colaborarea cu suflãtorii, reprezintã o
provocare. Dirijorul József Horváth a tãlmãcit lucrarea
în virtutea unei concordii artistice, plinã de energie, accente
bine plasate ºi sensibilitate.

Arta pianisticã mozartianã presupune precizie,
supleþe, fiind o piatrã de încercare pentru muzicienii
virtuozi; ea reclamã maturitate în gândire ºi simþire,
echilibru între sonoritãþi fine ºi fermitate. Cu calm, cu o
mânã uºoarã, agilã, cu un sunet rotund, precis, pianistul
Csíky Boldizsár a creat acel nivel de cantabilitate atât de
râvnit, prin elemente echilibrate, sonoritate finã, dar sigurã.
Simplitatea (nu simplismul!) firului melodic s-a desfãºurat
cu naturaleþe, constituind temelia unui discurs muzical
proporþionat ºi expresiv.

Gândirea limpede, profundã, tuºeul admirabil au fost
revelate ºi în partea a doua. Salturile mari din Adagio au
fost realizate fãrã a frânge cursivitatea liniei melodice,
conferind tensiunea care s-a tradus printr-un efect puternic
ºi nemijlocit ºi revelând o atitudine specialã, un amestec

de seriozitate, detaºare ºi sensibilitate. Din perspectivã
orchestralã, am apreciat realizarea secþiunii mediane ai
cãrei protagoniºti au fost flautul ºi clarinetul.

Partea a treia a presupus vivacitate, un flux al
discursului sonor îmbinat cu melodicitate, dialog intens
între solist ºi orchestrã; context în care au prevalat
dozajul perfect, linia elegantã, frazarea atent condusã,
fãrã excese ori dezvoltãri bombastice.

Toate aceste virtuþi muzicale au convers spre
construirea unei versiuni interpretative de înaltã þinutã
artisticã, prin etalarea unei sonoritãþi asemãnãtoare celei
a fortepianoului (instrument din vremea lui Mozart, între
clavecin ºi pianul modern), ceea ce este lãudabil.

Un aspect important ºi demn
de apreciat a fost calitatea inter-
pretativã a ansamblului ºi comu-
nicarea dintre acesta ºi solist, reuºitã
care rezultã ºi din exigenþa artisticã
a dirijorului József Horváth ºi din
înaltul nivel tehnic ºi interpretativ al
orchestranþilor. Totodatã, am remar-
cat arta trecerii de la sonoritãþile
masive la cele transparente, solo-
urile instrumentale, minunat tâlcuite,
puse în valoare de discursul bine

proporþionat al orchestrei.
Bisul, situat pe o linie mai extrovertitã – Alexandr

Scriabin, Studiul op. 8, nr. 1 – a confirmat lejeritatea
nedisimulatã ºi virtuozitatea, pianistul redând exuberanþa
caracteristicã piesei.

Dirijorul ºi ansamblul orchestral ºi-au demonstrat
talentul ºi în lucrarea care a urmat Concertului, Simfonia
a V-a de Franz Schubert. În contextul creaþiei
schubertiene, Simfonia a V-a este un pas înapoi din punct
de vedere stilistic (dupã dramatismul Simfoniei a IV-a,
Tragica), reflectând apropierea de stilul clasic în numele
simpatiei pentru Haydn ºi Mozart: structurã de patru pãrþi,
orchestra micã, fãrã clarineþi, trompete sau timpani.

Cu o gestica dirijoralã sigurã, urmãrind în detaliu
fiecare linie melodicã, fiecare intrare, dirijorul a reuºit
sudarea partidelor, integrarea fiecãrui instrument într-un
întreg artistic remarcabil, creând astfel avântul ºi
atmosfera luminoasã indusã de partea I, Allegro.

În partea a II-a a Simfoniei (Andante con moto),
densitatea ºi omogenitatea sonorã, frazarea elegantã ºi
coloristica bogatã, evidenþierea dinamicã a celor douã
idei contrastante s-au îndreptat spre o convingãtoare
unitate a construcþiei. József Horváth a demonstrat harul
de a declanºa energiile, de a trasa clar, elocvent traseele
partiturilor, de a da fiecãrui instrumentist senzaþia cã de
prestaþia lui depinde totul.

În ultimele pãrþi (Menuetto. Allegro molto ºi Allegro vivace)
s-a reflectat atât maniera dirijorului de a conduce eficient ºi
suplu, cu o gestica precisã, restrânsã la esenþã, dar foarte
sugestivã, precum ºi implicarea orchestrei, dezvãluind
rafinamentul ºi maleabilitatea interpretativã a acesteia.

Csiky Boldizsár J
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Cristina  Pascu
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Ce îl înnobileazã pe pictorul cocoþat  pe  soclu
legendar? Sãrãcia, credinþa, belºugul prosperitãþii, insultele
ranchiunoase ale colegilor sãi sau adevãrul morþii?  Opera
sau insistenþa sa maniacalã de-a relua zi de zi, ceas de
ceas, cu disperare circumstanþele facerii ei?  Servitutea
obsedantã cã se va  despãrþi de ea dupã ce i-a dat viaþã? 
Nu existã artã dacã, puþin din toate acestea, nu alcãtuiesc
un itinerariu al penitenþei prin care Opera devine o
„hologramã” a omului pusã în serviciul unui blestem :
permanent, zi de zi, artistul pierde ceva din integritatea sa
corporal-ideaticã, rãspândind  în cele patru zãri substanþa
miraculoasã a insistenþelor sale. Vãzul „enorm” ºi simþul
„monstruos” exprimã  mãrturisirea  pateticã care, numai
graba noastrã de-a o citi într-un cheie comicã, îl apãrã  de
inconºtienþa pernicioasã  pe care  ºi-o asumã zilnic.
Generic, vorbind, m-am strãduit întotdeauna „sã-l vãd” pe
omul-pictor ca o asociere grotescã, „un monstru cu o mie
de ochi” rãspândiþi pe tot corpul, de-o agerime vizualã
fabuloasã ºi a cãrui „inteligenþã opticã” deschide cãile altor
nebãnuite drumuri spre înþelegerea lumii, spre înþelegerea
noastrã. „Argus” l-au numit vechii greci, imaginînd  prin
numele lui o plãsmuire monstruoasã cu o mare  capacitate
fabulatorie : când dormea numai jumãtate din numãrul
ochilor sãi  se odihneau acoperiþi de pleoape, cealaltã
jumãtate, treazã, continua sã vegheze, sã exploreze, sã
scruteze pericolele ºi întunericul nopþii. Pentru aceste
uluitoare însuºiri Hera, imponderabila zeiþã a frumuseþii, l-
a fãcut paznicul ei, dupã ce  o transformase pe Jo, rivala
ei la favorurile lui Zeus,  într-o vacã. Aceastã rivalitate  l-a
pierdut pe temerarul paznic, acesta fiind ucis în timpul
somnului de cãtre Hermes. Disperatã, Hera a luat ochii
monstrului ºi  i-a presãrat  pe coada  a pãunului, ochi care
nu se vãd decît atunci când coada pãsãrii este înfoiatã.
Pasãrea a devenit, în timp, un simbol creºtin al inocenþei
fastuos paradisiace, prezenþa ei în mormintele
paleocreºtine  simbolizând, deopotrivã, vanitãþile deºarte
ale unui huzur presupus de zãbava celestã ºi receptacolul
viu al frumuseþii naturii virginale. „Maestrul” tuturor acestor
amestecuri de chintesenþe, arome, chipuri ºi fapte virginale,
rãmânând artistul generic, „cel cu o mie de ochi”

Ce mai bine corespunde acestei închipuiri visãtoare
pictorul Nicolae Maniu, artistul patetic, a cãrui exultanþã
eroicã se rãspândeºte cu o prestanþã fulgurantã ºi
infatigabilã. Straºnicul paznic ºi apãrãtor al frumuseþii,
sculptor ºi dãtãtor de duh al Femeii, el însuºi un „miracol al
nopþii”, creind la adãpos-tul...întunericului, atunci, când
jumãtate din ochii lui dorm, scrutând patetic cu cealaltã
jumãtate a „ochilor minþii” impenetrabila lume virtualã, cu
desiºurile ei încâlcite prin care pot strãbate doar  cãile
imaginaþiei, visul, ale cãrui forme ºi contur scot mereu la
luminã  chipuri care nu se vãd cu slaba razã a luminii
noastre oculare dar, care, populeazã tãrâmurile isufleþite
doar de luminile ochilor lui. El întruchipeazã cel mai bine
mitul adamic ca misteriosul fãptaº al fãpturii „divine”.  Eu

însumi asistând, alãturi de el, într-un miracol al serii, când
ochii  ni se zbãteau sub curgerea unui intuneric învãluitor,
cum a coborât de pe simeze, fãrã zgomot ºi unduitor,
inspiratã, din colivia tabloului, o pasãre foºnindu-ºi aripile. 
Atunci, doar semnãtura sa de artist, calmã, relaxatã, s-a
aºezat ca un zãvor peste ocniþa fermecatã a privirii ei
visãtoare. Drama aceasta care se desfãºura liniºtit sub
ochii noºtri avea  consistenþa ºi  pregnanþã visului, surprins
parcã de cuvintele unui alt mare artist contemporan, Lucien
Freud: “În procesul creãrii unei opere de artã nu se iveºte
niciodatã vreo clipã de fericire deplinã. În actul de creaþie
simþi o astfel de promisiune, dar ea se spulberã cãtre
încheierea operei. Cãci atunci îºi dã pictorul seama cã
ceea ce a pictat el nu este decât un tablou. Pânã atunci
aproape cã a îndrãznit sã spere cã tabloul ar putea sã se
trezeascã la viaþã.”

Nu m-aº fi gândit la acest portret ipotetic al artistului
dacã omul din faþa mea nu ar fi avut acea aurã care poleia
în lumina discretã a cuvintelor judicios rostite, temperate
cu sensibilitate, lumea de himere învãluitoare, înviind din
spusele lui. ªi, totuºi, restul nu erau decât tablouri iar autorul
lor, artistul pãrea Unul – primul  din seria cifrelor, integru,
impar, din care nu poþi scãdea sau adãuga, fracþiona sau
asocia, complinindu-i statura cu rezumative virtuþi de
împrumut. N-am înþeles cum miºcã ochiul artistului mâna
sa ºi pensula, cum tema visãrii nu se aflã decât în grija
cozii de veveriþã din care se smulg firele miraculoase ale
pensulei  cu care însufleþeºte o nouã realitate. Unicã ºi
aceasta, indestructibilã!

Coada de pãun, adãpostul de circumstanþã al ochilor
lui Argus, înfoiatã, are o expresie sãrbtoreascã ºi
mirobolantã. Atunci, când se umflã ca pânza unei corãbii
sub avântul vanitos al pãsãrii prind contur puzderia de
ochi mici care sunt receptorii vulnerabili ai nesfrºitelor
cohorte de admiratori.

Strãmoºul îndepãrtat al pãunului, pasãrea frumuseþii
înzestrate de Hera este Fazanul de Malaezia care nu are
decât palide podoabe asemãnãtoare  acesteia. Hrãnindu-
se cu seminþe ºi insecte, cotcodãcind fericit la consistenþa
zemoasã a vre-unui coleopter. Ochii lui palizi decoreazã
penajul cozii fãrã amploarea regalã, somptuoasã ca a
aceleia a artistului adevãrat.  Însãºi rata de multiplicare
(înmulþire)  a fazanului malaiezian conþine existenþa
multiplului, diviziunea ºi asemãnarea. Pasãre mimeticã,
fazanul de Malaezia este un artistul slab ºi inconstant
(copia vulgarã) preocupat în primul rând de hrana lui. El
nu trãieºte pentru frumuseþe ºi, în consecinþã, nu are un
comportament regal. Nu este « un parazit », un « rege »
al frumosului » ci, este « muncitor », neobosit, obsedat,
lipsit de calitãþi transfiguratoare.  In ordinea zoologiei animale
el ocupã o “sub- specie” care mimeazã doar descendenþa
sa nobiliarã.  Doar ochii lui Argus  dinaintea decãderii sale
animale sunt pentru cunoscãtori  ºi vânãtori (colecþionari
ºi amatori) ºi lor le aducem elogiu.

Vasile  Radu

Ilustraþia numãrului
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(Potrivit unui proverb francez contemporan, “În artã
nu se ºtie niciodatã cine pe cine onoreazã…”)

Saint Just le Martel e o comunã din departamentul
Haute Vienne ce face parte din regiunea Limousin.
Numele departamentului vine de la râul Vienne ce
traverseazã þinutul iar localitatea ºi-a împrumutat
denumirea de la sfântul cu acelaºi nume. Suprafaþa
comunei este de 31,71 kmp iar populaþia numãrã 2.500
de suflete. Saint Just e una din cele 36.552 de comune
din Franþa metropolitanã. Primarul localitãþii, Gerard
Vandenbroucke, este ales, de 25 de ani, în fruntea urbei
sale pentru cã lui i se datoreazã faima de azi a localitãþii.
Accesaþi internetul ºi veþi descoperi mai mult de 639.000
de trimiteri la comunã ºi, mai ales, la marele Festival de
umor pe care îl organizeazã de mai bine de trei decenii.
Umoriºti ºi caricaturiºti din toatã lumea sunt cazaþi la
înstãriþii gospodari din localitate. Ei sunt, în marea lor
majoritate, crescãtori ai faimoaselor vaci “Limousin”, ai
mieilor “Baronet” ºi al porcului de carne numit sugestiv
“cul noir”, dupã pata de culoare neagrã din jurul cozii.
Asociaþia acestor harnici crescãtori de animale e
partenerul oficial al festivalului. Ei oferã premiile ºi asigurã
bogata masã comunã a tuturor participanþilor, fie oaspeþi,
fie gazde. Manifestarea se desfãºoarã într-un imens
“Centru permanent” destinat culturii ºi artei, amplasat în
centrul comunei. Centrul are o salã de spectacole, o salã
de expoziþie, una de conferinþe ºi altele destinate stocãrii
ºi conservãrii operelor primite de la artiºti din Australia ºi
pânã-n America. Anul acesta, România a fost re-
prezentatã la acest festival de caricaturiºtii clujeni
Octavian Bour ºi Mihai Boacã. Ca sã vã faceþi o idea
despre amploarea manifestãrilor din anul curent, vã
redãm o parte din evenimentele petrecute în aceastã
toamnã. Înmulþiþi aceste evenimente cu 33 ca sã vã fa-
ceþi o idee despre cât preþ pune pe culturã o comunã din
Franþa, la începutul secolului XXI. Al 33-lea festival
international destinat caricaturii, desenului de presã
ºi umorului s-a desfãºurat  între 27 septembrie ºi 5
octombrie. Festivalul a cuprins o expoziþie în onoarea lui
Daryl Cagle, desenatorul de la NBC News, ºi una
dedicatã desenului de presã american. Cagle a fost
laureatul de anul trecut al Marelui premiu ºi autorul afiºului
din acest an al manifestãrii. Alãturi de el au mai expus
Nate Beeler de la “Columbus Dispach” din Ohio, Steve
Sack de la “Minneapolis Star Tribune” (câºtigãtor al
Premiului “Pulitzer” pe 2013!) ºi Rick McKee de la CNN.
Al doilea mare caricaturist omagiat a fost Loup, un alt
laureat al marelui premiu la Saint Just. Alte câteva expoziþii
colective de prestigiu au întregit manifestarea. “Traits
justes”- caricaturi ºi desene publicate în 2014 - unde au
expus toþi marii desenatori de presã ai momentului din
Europa, China, USA, Coreea de Sud, din India, Africa ºi
America de Sud. Câþiva mari caricaturiºti au propus
expoziþii tematice. “Desenul de presã în Siria” e o expoziþie
propusã de Saad Hajo, “Desenul de presã în Africa”- e
un grupaj oferit de Fescarthy din Yaounde/ Camerun iar

“Putin-Ucraina-Crimeea” a fost o expoziþie selectatã de
marele caricaturist rus Mihail Zlatkovsky. “Lumea vãzutã
de caricaturiºtii australieni ºi umorul lor” s-a bucurat, în
ciuda destanþei, de participarea unei numeroase delegaþii,
bunã vorbitoare de limbã francezã. Argentinenii au propus
o expoziþie dedicatã Capitalei franceze intitulatã “Parisul
meritã un surâs”. “Cartoonig for Peace” a prezentat o
carte, un film ºi desene care ilustrau concret numele
asociaþiei create de Plantu. Li s-a dat “Carte blanche”
altor trei nume mari: lui Pichon (cu expoziþia “În scenã”,
dedicatã lumii spectacolului), lui Roth (“Caricatures et
contrepeteries”) ºi lui Coco (alt deþinãtor al Marelui premiu
la Saint Just). “Expoziþiile istorice” ºi “Marile retrospective”
au fost dedicate lui Alfred Le Petit (1841-1909) - figura
emblematicã a caricaturistului politic de la sfârºitul secolului
XIX, jurnalului satiric “Le Grelot” - primii 30 de ani existenþã
ºi “Cap mare, corp firav” (modalitatea clasicã a cari-
caturiºtilor de a face figura oamenilor zilei între 1860 ºi
1900). Expoziþiile “Decouvertes” au exemplificat cum poþi
ocoli “cãrãrile bãtute” în umorul grafic. “Desenul de presã
din Muntenegru” ºi-a propus sã ilustreze “Avertismentele
în spiritul timpului”. Charlie Chaplin a avut parte de o
expoziþie tematicã la împlinirea a 100 de ani de la primul
sãu film cu Charlot. Louis de Funes, comicul care a fãcut
faimoasã în toatã lumea figura jandarmului francez a fost
omagiat printr-o expoziþie aniversarã: “Ar fi împlinit 100
de ani!”  “Jeune public” a fost ºi el prezent prin desenele
originale ale Bernardettei Despres - autoarea faimoasei
serii “Tom-Tom ºi Nana” ce apare în magazinul “J’aime
lire”. Philip Govin cu “En avant la musique” ºi Wiaz cu
desenele sale din “Nouvel Observateur” au întregit un
festival “pas comme les autres”. Octavian Bour ºi Mihai
Boacã au reprezentat, cu cinste, România la secþiunea
“Traits justes”- o selecþie selectã din desenele de presã
ale anului în curs. Viviane Sadarnac, un artist plastic ce
trãieºte la Saint Just dar care expune în toatã lumea, ne-
a zis cã desenele românilor sunt foarte frumoase ºi foarte
triste. “De ce, Mihai?”, m-a întrebat ea. Pentru cã ar fi
trebuit sã-i fac o întreagã teorie despre firea românului i-
am zis cã întrebarea mã depãºeºte. Oricum, se apropia
ora mesei ºi nu era prea potrivit sã filozofezi înainte…

Mihai  Barbu
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Salut din inimã revenirea în capitalã a pânzelor
insolite realizate de pictoriþa Ardealului veºnic novator
în artã, Stela Vesa. Dupã ce a expus în numeroase
centre de pe glob din Austria ºi Ungaria vecine nouã
pânã în America ºi Israel, dar mai ales în Spania ºi
Franþa, artista din Beiuº aduce pe simezele Galeriei
de artã din Calea Victoriei 33 din Bucureºti o suitã de
pânze inspirate de peisajul ºi basmele româneºti
încântându-ne privirea cu primãverile ºi toamnele
carpatine, cu domniþe din poveºti etc. Locurile de
obârºie transilvane ºi feminitatea româneascã
transpar din fiecare tablou.

M-am întâlnit cu o selecþie reprezentativã din
creaþia artistei - pentru prima datã - în primãvara anului
2013, la Muzeul din Cotroceni,  când am rãmas
copleºit de forþa de expresie rar întâlnitã pe care o
degajã penelul Stelei Vesa, de râvna cu care ochiul ºi
mintea artistei sondeazã psihicul uman,  mai ales pe
cel feminin, învãluind imaginile  într-un mister suav,
uneori chiar grav. Mister pe care îl am în suflet din
poveºtile româneºti citite în copilãrie.

Am reþinut, totodatã, cã Stelei Vesa nu îi sunt
strãine inovaþiile din portretele lui Picasso, poate de
aici ºi dragostea pe care spaniolii i-o poartã româncei,
criticii din Barcelona elogiindu-i  ”maniera profundã
de a explora folosirea diferitelor culori”, mixtul ce dã
tabluirlor ei: ”o armonie în varii forme, o muzicalitate
deloc clasicã, dar foarte actualã”. (J. Pedro Ortega).

Atât la Muzeul din Cotroceni cât ºi acum la
Galeria din Calea Victoriei 33 am asociat creaþia Stelei
Vesa cu pânzele nemuritorului Chagall. Tabloul ei:
Scripcarul de pe acoperiº stã mãrturie, alãturi de alte
abordãri în anasamblul lor. Nu cunosc un artist român
care sã îl fi avut atât de mult în suflet pe confratele de
origine ucrainianã.

Multã muzicã ºi tãceri profunde gãsim în pânzele
artistei din Beiuº, vezi, de pildã: O searã muzicalã,
tablou care te invitã, te îndeamnã sã îl etalezi într-un

salon pe cât mai somputuos posibil  pentru a alunga
orice stres din inimã. Îmi închipui cât de cãutatã ºi ce
cotã înaltã trebuie sã aibã artista în mediile
colecþionarilor cât ºi al publicului sãu þintã -   clasa
mijlocie de pretutindeni. Fostul ambasador al
României la Berna, Petru Dimitriu, prezent la vernisaj,
îmi spunea cu mare bucurie cã expoziþia pe care a
prezentat-o artista româncã în þara cantoanelor a avut
o primire rar întâlnitã, ceea ce ar trebui sã determine
forurile culturale din þarã sã îi itiniereze lucrãrile cel
puþin prin Institutele Culturale Româneºti din
strãinãtate. Stela Vesa dovedeºte din plin a fi un vector
de imagine pentru plastica româneascã având o
puternicã forþã de seducþie.  Coloritul tablourilor sale
ne duce cu gândul spre arta popularã româneascã,
transpunându-ne în mediul rustic - caracteristic
Munþilor Apuseni. Este o bucurie sã constaþi cã
basmul românesc a inspirat-o ºi a cãlãuzit-o în
demersurile sale artistice.

Bine ºi puternic cantonatã în acest mediu,
constaþi o  gingãºie aparte, de o altã facturã ca la
Matisse, în portretul: Doamna îmbrãcatã într-o ie
româneascã. La fel ºi în peisajele transilvãnene, care
dominã majestuos pe simeza noii expoziþii din
Bucureºti. În acelaºi timp, cunoscuta-i tehnicã mixtã
surprinde forme  de exprimare atât de apropiate
colajului. O singurã neîmplinire la acest vernisaj
luminos. Prezentatorul (Tudor Octavian) a reuºit sã
povesteascã zeci de minute despre toate banalitãþile
care i-au trecut prin minte, fãrã a însãila douã fraze -
la obiect - despre tablourile pe care le avea în faþã.
Ce înseamnã lipsa de pregãtire ºi de respect!

Consider inspiratã folosirea îndemnului preluat
de organizatori din Sfântul Vladimir Ghica: Fericiþi cei
ce rãspândesc bucurie izvorâtã din propria lor bucurie.
În aceste zile senine de toamnã Stela Vesa a adus o
datã cu pânzele ei o mare bucurie în sufletele
bucureºtenilor.

Nicolae  Mareº
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Revizitarea clasicilor (ºi) în viaþã ai
cinematografiei române este necesarã, mai ales cã
nu sunt foarte mulþi, iar istoria filmului românesc nu
este printre cele mai reprezentative pe plan mondial
(Noul Cinema Românesc afirmat dupã 2000
necesitã o discuþie separatã, în care aspectul
contextual al impunerii sale nu este de ignorat.).
Pornind de la aceastã premisã, vom încerca sã
schiþãm în rândurile care urmeazã portretul unuia
dintre cei mai importanþi regizori români de film:
Lucian Pintilie.

E un adevãr incontestabil cã nu se poate
începe nicio discuþie serioasã despre Lucian Pintilie
fãrã, act de onestitate, a recunoaºte cã este un
monument al cinematografiei române. La fel de
onest însã trebuie sã acceptãm ºi faptul cã
monumentul îl reprezintã ºi îl omagiazã pe regizorul
care era sã fie Lucian Pintilie, nu pe cel consacrat
de o conjuncturã de douã ori nefavorabilã: o datã
pentru cã a fost interzis de comuniºti, a doua pentru
cã, dupã 1989, a alimentat un deceniu ºi mai bine
apetenþa pentru, la propriu ºi la figurat, „mizeria
altora”, perceputã ca formã de autenticitate
extravagantã, a festivalurilor occidentale, în
principal Cannes-ul, ºi a publicului, profesionist sau
nu, corect politic din România. De fapt, prin nucleul
tare al operei sale, Lucian Pintilie îºi are locul bine
stabilit în ierarhia cinematografiei române, nu are
nevoie de o abordare encomiasticã, ci de una
lucidã. Nu cã i-ar mai influenþa în vreun fel opera,
dar înþelegerea ºi receptarea acesteia, acum ºi pe
viitor, sunt totuºi importante.

Personalitate efervescentã a scenei ºi filmului
românesc, Lucian Pintilie (n. 9 noiembrie 1933,
Tarutina, jud. Cetatea Albã, Basarabia, azi în
Ucraina) este autorul unui film care legitimeazã o
operã1, dar a cãrui operã nu (prea) legitimeazã cu
adevãrat un regizor. Caz rar în filmul românesc,
Pintilie ar fi putut, cu puþin noroc, sã schimbe cursul
cinematografiei române: Reconstituirea (1970),
posibil cap de pod al unei ºcoli de film româneºti, a
rãmas un „caz izolat”, asemeni doar altor câtorva:
Independenþa României (Aristide Demetriade,
1912), O noapte furtunoasã (Jean Georgescu,
1942), La Moara cu noroc (Victor Iliu, 1957),
Pãdurea spânzuraþilor (Liviu Ciulei, 1964), Nunta
de piatrã ºi Duhul aurului (Mircea Veroiu, Dan Piþa,
1972-1974)2 sau Moromeþii (Stere Gulea, 1986) –
toate acestea, ºi încã puþine altele, insule care nu
au reuºit sã formeze un arhipelag. În loc de asta, i
s-a pus paºaportul în mânã ºi a fost lãsat sã plece
din þarã, doar pentru a nu mai crea probleme.
Proiectele lui – ori prea ambiþioase, ori prea
„provinciale”, în sensul cã subiectele, filmele pe
care a dorit sã le facã erau prea intim legate de
„acasã”, de România3 –, nu i-au permis sã facã

film în Occident4, aºa cum au reuºit alþi confraþi
din Est: Roman Polanski, Milos Forman, Andrzej
Wajda, Andrei Mihalkov-Koncealovski etc., ºi un
singur român (auto)exilat: Radu Gabrea.

Dupã 1990, Lucian Pintilie revine în România
ºi cariera lui cinematograficã se relanseazã
spectaculos. Lucreazã cu furie, cu prea multã furie,
rãfuindu-se cu trecutul ºi prezentul, eliberându-se

de frustrãrile acumulate vreme de decenii. Este de
înþeles amãrãciunea unui regizor cãruia, dupã
Reconstituirea, în loc sã i se aloce încredere
nelimitatã, posibilitatea de a lucra nestingherit,
dimpotrivã, aºa cum am spus, a fost trimis „la
plimbare” peste graniþã. Este una dintre cele mai
odioase crime culturale ale comunismului românesc
(„tratament” aplicat ºi altui mare regizor de film ºi
de teatru român: Liviu Ciulei): anihilarea unei
personalitãþi artistice de asemenea anvergurã;
anihilare, deoarece Lucian Pintilie (Liviu Ciulei nici
mãcar nu a mai încercat sã facã film dupã 1990)
nu a mai regãsit niciodatã forþa ºi echilibrul din
Reconstituirea, toate filmele sale de dupã 1989 fiind
marcate de o mizantropie indusã de ratãrile
datorate unui sistem cu care regizorul se simte
obligat sã lupte, pe care simte nevoia sã-l denunþe
chiar ºi dupã ce acesta a încetat, formal cel puin,
sã mai existe.

Nu credem cã filmele realizate de Lucian

Ioan-Pavel AzapC
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Pintilie dupã ’905sunt un „sacrificiu” asumat
pentru a alimenta momentul de curiozitate
excentricã pe care îl reprezenta România în acei
ani (era, nu-i aºa, prima þarã din lume cu o revoluþie
– a se citi: cacealma, crimã, moarte etc. – transmisã
în direct la televiziune !), în speranþa impunerii
internaþionale a cinematografiei române; aceasta s-
a produs, e adevãrat, dar ceva mai târziu, ºi nu
graþie regizorilor „de patrimoniu”. Credem, mai
degrabã, cã, neputând sã se detaºeze de trecut,
încrâncenarea apocalipticã a cineastului þine, în
primul rând, de frustrãrile artistice care i-au marcat
biografia, de o rãfuialã personalã cu un sistem care
l-a anulat practic ca regizor de film. Cum nici
Occidentul nu l-a rãsfãþat din acest punct de
vedere, reacþia sa este de înþeles din perspectivã
afectiv-umanã, dar nu salveazã opera – marea ei
parte, respectiv filmele realizate dupã 1989 – de la
caducitate. De fapt, sunt de regretat nu atât filmele
pe care le-a fãcut Pintilie dupã Reconstituirea,
„tarate” de conjunctural ºi efemer, cât mai ales cele
pe care nu le-a realizat.

Cu toate acestea, dupã 1989 Lucian Pintilie
a fost regizorul român care a conferit constant,
la nivel festivalier cel puþin, vreme de un deceniu,
prestigiu filmului românesc, chiar dacã, pe de o
parte, valoarea filmelor sale era supralicitatã de
aura dizidenþei predecembriste, iar, pe de altã
parte, aceleaºi filme poartã stigmatul unui
comercialism cu „ºtaif”:  mizeria unei þãri
prezentatã exacerba(n)t ca marcã a unei identitãþi
naþionale exotice.6

1Dacã, uneori, o secvenþã poate fi un moment de
graþie care sã salveze de la uitare / consacrare un regizor,

Lucian Pintilie are nu o secvenþã, ci un întreg film cât un
mo(nu)ment de graþie: Reconstituirea (1970).

2 În ciuda receptãrii cvasiunanime a criticii, care
favorizeazã Nunta de piatrã, cele douã filme (de fapt
patru mediumetraje) trebuie evaluate împreunã, ca un
tot, aºa fiind concepute ºi filmate de autori, doar
(o)presiunile cenzurii, conjunctura politicã fãcând sã
ruleze ca filme separate ºi sã aibã premiera la distanþã
de un an.

3 A se vedea „planul” lui de ecranizãri: Baltagul,
Vocile nopþii º.a., cu excepþiile, majore, de rigoare:
Demonii lui Dostoievski, proiect pe care e posibil sã-l fi
gândit înainte de Wajda, al cãrui film (1987) este modest,
sau Colonia penitenciarã, adaptare dupã Kafka.

4 Ironic, singurul film fãcut în exil – Salonul numãrul
ºase, adaptare liberã dupã Cehov (film de televiziune,
1973; varianta pentru marele ecran: 1978) – a fost realizat
tot într-o þarã (semi)socialistã: Yugoslavia.

5 v. Balanþa (1992), O varã de neuitat (1994), Prea
târziu (1996), Terminus Paradis (1998), Dupã-amiaza unui
torþionar (2001), Niki Ardelean, colonel în rezervã (2003).
(Avem în vedere doar lungmetrajele de ficþiune realizate
pentru sala de cinema, nu ºi filmele de televiziune, sau
– nu e cazul – filmele documentare.)

6 Acum, graþie perspectivei temporare, putem
observa cã este vorba despre un fenomen conjunctural,
pe principiul „natura nu acceptã vidul”, deºi Pintilie a
umplut un vid mai mult sau mai puþin (in)existent. Pânã
nu ºi-au dat în petec, dupã ‘89, nici Piþa, nici Daneliuc,
nici Veroiu, nici Iulian Mihu, nici Nicolaescu, nici alþii nu
creau chiar vid în cinematografia românã, ci – cu o
expresie consacratã de ceva vreme – creau sens, atât
cât se putea în contextul dat. Dincolo de aceºtia, vedete
incontestabile ale momentului, mai erau, de pildã,
prezenþe discrete, dar profunde, Alexandru Tatos, Ioan
Cãrmãzan (cel din Þapinarii ºi Liºca, perioada lui fastã),
sau Iosif Demian (cel din O lacrimã de fatã sau Baloane
de curcubeu).
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Actualmente, Festivalul de Jazz
de la Ystad e cea mai importantã
manifestare de acest gen din
Suedia. Timp de cinci zile, în portul
din extremitatea sudicã a frumoasei
þãri scandinave au avut loc peste
40 de concerte în 12 locaþii. Centrul
de greutate s’a aflat la Teatrul
Municipal, amplasat într-un graþios
edificiu de la finele secolului 19. Însã
reprezentaþii atractive au avut loc
ºi la Muzeul de Artã, în parcuri,
cafenele, sãli de cinema, sau în
pavilioanele staþiunii balneare din
învecinata „Pãdure pe nisipuri”.

De la bun început m’a frapat
atmosfera de convivialitate, ce
avea sã domneascã pe parcursul
întregului festival. Mi s’a
reconfirmat astfel convingerea cã
jazzul poate fi la fel de persuasiv,
indiferent de locul unde se cântã.
Spre satisfacþia organizatorilor,
practic toate concertele ºi-au
epuizat biletele. Celor aproximativ
30.000 de locuitori ai strãvechii
urbe li s-au adãugat numeroºi
„turiºti culturali”, veniþi special
pentru festival. Evident, un
asemenea succes ar fi fost de
neconceput fãrã un program
judicios elaborat. Aci cuvântul
decisiv i-a aparþinut directorului
artistic, Jan Lundgren, pianist
marcant pe scena jazzisticã a
secolului 21. Opþiunile sale estetice
s-au distins prin echilibru ºi bun
gust.

Joshua Redman Quartet e una
dintre cele mai stabile formaþii din
peisajul neo-bop american.
Protagonistul (n. 1969) a avut o
ascensiune rapidã, în anturajul
„leilor tineri” de la finele secolului
trecut   Brad Mehldau, Mark Turner,
Peter Bernstein, Roy Hargrove...
Dupã cum au evoluat la Ystad, e
clar cã Joshua Redman & ai sãi
Aaron Goldberg/pian, Reuben
Rogers-contrabas ºi Gregory
Hutchinson/baterie   pot fi încadraþi
printre „leii maturi” ai jazzului actual.
De-a lungul anilor, cei patru ºi-au

constituit un apreciabil patrimoniu
de compoziþii proprii, nutrite din
tezaurul diverselor subspecii ale
stilului bop. Piesele dezvoltã
energie, îl capteazã pe ascultãtor
prin sesizante întorsãturi de fraze,
culminând în poante delicioase.
Adeseori se produc acumulãri de
tensiune, urmate ºi ele de rezolvãri-
surprizã. Totul se bazeazã pe (ºi
totodatã stimuleazã) o interacþiune
quasi-telepaticã între interpreþi.

De altfel, cam aceeaºi
concluzie s’a impus ºi în cazul
recitalului susþinut de Charles
Lloyd New Quartet. La 76 de ani,

influentul lider continuã sã
impresioneze nu doar prin
magnificenþa proprie   semnalatã
din start de timbrul daurit, precum
foºnetul frunzelor târzii, extras din
saxofon ºi flaut – dar ºi prin
exigenþa ºi generozitatea cu care
îºi selecteazã „complicii” mai tineri.
Privindu-i în acþiune, mi-am amintit
de inspiratele opþiuni ale lui Lloyd
de la mijlocul anilor 1960, când
descindea prin þãrile din orbita
sovieticã (inclusiv pe la noi)
promovând tineri precum Keith
Jarrett sau Jack DeJohnette...

Junii de acuma se numesc Gerald
Clayton/pian, Joe Sanders/
contrabas, Justin Brown/baterie.
Dacã în recitalul antemenþionatului
cvartet formatul era, în esenþã, cel
al temei cu variaþiuni, cu piese de
duratã medie, în cazul lui Lloyd am
ascultat lucrãri extinse – suite pe
care îmi permit sã le numesc
picareºti, datoritã alternanþelor de
dramatism ºi de lirism epic.
Caracterul predominant rãmânea
modalismul „spre toate azi-
muturile”, ce a marcat întreaga
carierã a lui Lloyd. Nu pot ignora
profunzimile rahmaninoviene ale

solo-ului neacompaniat executat la
pian de Clayton, continuat apoi pe
fundalul contrabasului ºi al bateriei,
în sonoritãþi aerate, purificate de
noxe; de asemenea: esenþele de
blues subliminal din pasaje de trio,
aluzive la alt fenomenal veteran –
Ahmad Jamal  , cãrora li s’a
alãturat Charles Lloyd cu al sãu
flauto dolce; solo-ul de baterie
aluvionar al lui Justin Brown; bis-
ul cu intonaþii imnic-religioase,
asemenea unei rugãciuni terminate
în suspin...

Alt personaj de referinþã al

Virgil  Mihaiu

Pianistul suedez Jan Lundgren
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istoriei jazzului prezent la Ystad a
fost Abdullah Ibrahim. Pianistul a
atins statutul de patriarh al jazzului
din Africa de Sud, recunoscut, ca
atare, prin invitarea sa la
ceremonia de inaugurare a
mandatului prezidenþial al lui
Nelson Mandela. Aflat acuma în
pragul celui de-al nouãlea deceniu
de viaþã, Ibrahim alias Brand ne-a
propus la Ystad un fel de sintezã
a propriei creaþii – o înºiruire de
teme ºi improvizaþii interpretate în
tempo lent spre mediu, cu o mânã
stângã foarte discretã. Pentru un
ascultãtor român, termenul de
comparaþie familiar ar fi potpuriurile
practicate de Harry Tavitian. În cele
mai reuºite porþiuni, muzica astfel
rezultatã suna asemenea unor
impromptu-uri chopiniene trecute
prin filtrul lui Duke Ellington.
Inevitabil, gândul mi s’a întors la
seminalul album de pian solo al lui
Dollar Brand, anno 1965, unde el

reuºea câteva memorabile
reformulãri de compoziþii ale
Ducelui Jazzului. Pãstrând
metafora referitoare la Redman, aº
zice cã sudafricanul ni s’a înfãþiºat
asemenea unui leu ajuns în iarna
existenþei sale. Din fericire, dupã
suita-recital pe alocuri atinsã de
astenie, la bis, Abdullah Ibrahim a
cântat ca în zilele sale de glorie,
încã o suitã, de data asta, atent
proporþionatã – cu jocuri înºe-
lãtoare de citate, invenþiuni ºi
fulgurante reminiscenþe (inclusiv
din alt mare ellingtonian

Thelonious Monk).
Urmând prestaþiei camerale a

pianistului sud-african, recitalul
cvartetului american The John
Scofield Uberjam Band s-a situat
la polul opus al intensitãþii sonore.
Indubitabilele calitãþi muzicale ale
liderului au fost (auto)sabotate
printr-un volum excesiv, cel puþin
în condiþiile oferite de Teatrul din
Ystad, cu a sa incintã oarecum
asemãnãtoare Teatrului Thalia din
Sibiu. În pofida sforþãrilor evidente
de a eluda rutina unui jazz-rock
epigonic ºi previzibil (îndeosebi prin
adãugarea unei ghitare secunde,
mânuite simultan cu sintetizatorul
de cãtre tânãrul Avi Bortnick),
repertoriul s’a dovedit a fi trenant,
iar mult-aºteptatele solo-uri ale ex-
colaboratorului lui Miles Davis, din
anii 1982-85, eºuau repetitiv în
tendinþa de a suplini prin stridenþã
(?!) absenþa profunzimii. Impresia
mea e cã talentatul John Scofield

a preferat o soluþie de coabitare cu
dictatura sistemului comercial, din
pãcate defavorabilã pe termen
lung propriei opere.

Un recital aparte ne-a oferit
pianistul Jan Lundgren. Într’un
proiect special, Lundgren ºi-a ales
o secþie ritmicã din Danemarca,
alcãtuitã din redutabilii Jesper
Lungaard/contrabas ºi Alex Riel/
baterie. Ca invitat special a apãrut
tânãrul Gregoire Maret din Elveþia,
la muzicuþã. Acesta din urmã îºi
asumã deschis descendenþa din
modelul trasat de belgianul Toots

Thielemans. De o certã versati-
litate, Maret venea aureolat de
colaborãri cu Cassandra Wilson,
Sting, Elton John, însã în contextul
propus de Lundgren, demersul
sãu a distonat printr’o anume
monotonie, în contrast cu inven-
tivitatea debordantã a celorlalþi
trei muzicieni. Aflat deocamdatã
la debut, acest cvartet ºi-a
demonstrat potenþialul în emo-
þionanta baladã dedicatã de
Lundgren micuþei Alma, cu un solo
demn de marea ºcoalã pianisticã
suedezã inauguratã de Jan
Johansson. La fel de convingã-
toare mi s-a pãrut ºi exuberanta
compoziþie Loveland, omagiu adus
de Lundgren urbei în care trãieºte,
Ystad, pe care a ridicat-o la rang
de capitalã a jazzului în Suedia.
Dar punctul culminant al întregului
recital a fost versiunea extrem de
personalã, densã, pregnantã,
conferitã de Jan Lundgren
arhicunoscutei Round About
Midnight de Thelonious Monk.

Evoluþia cvintetului Enrico Rava
Tribe la Ystad mã determinã sã
consider formaþia italianã drept o
serioasã candidatã la titlul de jazz
group of the year pentru proximul
Down Beat Jazz Critics Poll (cel
puþin asta va fi una dintre cele trei
nominalizãri pe care am dreptul sã
le propun, la fiecare categorie, ca
membru al juriului). Epitetele ce-þi
vin în minte ascultând-o sunt
totodatã superlative ºi
aproximative: muzicalitate,
creativitate, spirit ludic, brianþã
sonorã, rafinament stilistic...
Materialul e structurat în angrenaje
de o nãucitoare complexitate ºi
inventivitate. Diversele epoci ale
istoriei jazzului transpar în
captivante suite. Avanscena e
dominatã de Enrico Rava/trompetã
ºi Gianluca Petrella/trombon.
Atacul primului e patinat, ceva mai
ezitant dar foarte expresiv, pe când
la al doilea emisia sonorã se
produce intempestiv, stringent.
Promiþãtor se manifestã junele
Giovanni Guidi   practicând un
pianism percusiv, cu linii abstracte
ºi dezvoltãri tematice copleºitoare,
din care nu absenteazã rupturile
interne. Guidi e capabil sã dizloce
o miºcare de grup quasi-
expresionistã, intervenind brusc
printr-o cadenþã desprinsã din

EnricoRava-tp,GianlucaPetrella-tb,GiovanniGuidi-p
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impresionismul pur, pentru ca
revenirea la ansamblu sã se
producã în stil latino, de facturã
italianã, cum ar veni, ... tarantellizat.
Pasaje melodice puternic
conturate sunt „subminate” de
ambiguitãþi, cu inconturnabile aluzii
la muzica lui Nino Rota. Am
savurat, cu luminoase rememorãri,
reluarea unei teme de pe albumul
The Plot (editat în 1976 la ECM, în
compania lui John Abercrombie/
ghitarã, Palle Danielsson/bas ºi
Jon Christensen/baterie), cu care
Rava mã cucerise de la prima
ascultare. Iar bis-ul de un ludic
fellinian – parafrazând ºlagãrul
Qizas, Quizas, Quizas   fu un
deliciu pentru toþi cei prezenþi. În
privinþa fundamentului ritmic al
grupului, acesta a beneficiat de
eficacitatea realmente empaticã a
contrabasistului Gabriele
Evangelista ºi a bateristului
Fabrizio Sferra.

Pe lângã antemenþionaþii
colaboratori ai lui Lundgren, ºcoala
danezã a fost reprezentatã la Ystad
de vocalista Sinne Eeg. Nãscutã
în 1977, dânsa a reuºit sã se
impunã la ea acasã, în pofida
teribilei concurenþe din acest
domeniu, ºi dispune de calitãþile
vocale necesare (plus o prezenþã
scenicã ... la înãlþime, la propriu ºi
la figurat), pentru o afirmare mai
amplã. Versatilitatea cântãreþei ºi
coerenþa trio-ului  de
acompaniament, condus de un
fervent adept al swing-ului –
pianistul Jacob Christoffersen – au
garantat succesul programului.
Întru totul   o demonstraþie a felului
cum muzicienii danezi ºtiu sã
asimileze limbajul neoclasic al
genului, pigmentându-l cu accente
de show ce denotã un
temperament aparte în familia
scandinavã.

Gala finalã de la Teatrul din
Ystad a culminat cu fericita
colaborare scenicã dintre
Bohuslän Big Band ºi Jan
Lundgren Trio, în formula actualã,
cu Matthias Svensson la
contrabas ºi Zoltan Csorsz Jr. la
baterie. Valorosul ansamblu de pe
Coasta de Vest a Suediei a fost
condus cu aceastã ocazie de
trompetistul, compozitorul ºi
aranjorul Bengt-Arne Wallin, activ
pe scena patriei sale încã de la

mijlocul anilor 1950. Repertoriul a
cuprins prelucrãri de o mare
diversitate ale interesantului tezaur
de melodii tradiþionale autohtone.
Un rol similar doinei noastre e
îndeplinit în etnomuzicologia
suedezã de cãtre un cântec
popular cu accente nostalgice,
numit visa, iar dintre dansuri am
reþinut polska (omonimul suedez
al polcãi). Explorãri similare celor
propuse de acest proiect fuseserã
întreprinse încã de la începutul
anilor 1960, când arhetipalul
pianist Jan Johansson îºi lansase
capodopera intitulatã Jazz pa
Svenska (Jazz pe suedezã). De
altfel, una dintre piesele de pe acel
album – Visa fran Järna   a fost
reconfiguratã cu aceastã ocazie,
într-un ravisant vestmânt
postmodern, beneficiind de
contribuþia plinã de nerv a italianului
naturalizat suedez Alberto Pinton,
la clarinet-bas. Implicarea trio-ului
condus de Lundgren a fãcut ca pe
scenã sã cânte (uneori simultan)
trei basiºti, doi pianiºti ºi doi
bateriºti. Intervenþiile lui Jan
Lundgren au dat o turnurã încã mai
nuanþatã peisajului sonor, oricum
luxuriant, cu armoniile sale
învãluitoare, iradiind dinspre teme
cãtre improvizaþii.

Distanþele dintre cele 12 scene
ale festivalului, multitudinea
concertelor ºi orarul lor (de
dimineaþa pânã noaptea târziu)
fãceau imposibilã participarea la
toate reprezentaþiile. Nu pot însã
trece cu vederea ºi alte importante
prezenþe la acest festival: cvintetul
trompetistului american Roy
Hargrove, grupul Celestian Circle
al cunoscutei percuþioniste daneze
Marilyn Mazur, pianista americanã
Diane Schuur, fadista portughezã
Cristina Branco, francezii Anthony
Caillet, Christophe Girard, Remi
Panossian, Nicolas Gardel,
Swedish Statesmen Jazz Group,
sextetul saxofonistului suedez
Fredrik Kronkvist Afro Cuban
Supreme, Jukka Perko Streamline
Jazztet din Finlanda etc.

La festival a fost prezent ºi
Radio Sverige, postul naþional de
radio din Stockholm, precum ºi
numeroºi jurnaliºti de primã
mãrime. Între aceºtia i-am
(re)întâlnit pe colegul Josef
Woodard din redacþia revistei

americane Down Beat, Doug
Ramsey (Wall Street Journal /
New York), Thierry Quenum (Jazz
Magazine, Paris), Sanjin Dumisic
(AlltForMusik, Goteborg) º.a. O
mare ºi agreabilã surprizã a fost
cunoºtinþa cu Christian Munch-
Hansen, jazzolog ºi poet danez,
venit la Ystad în calitate de
corespondent al principalului
cotidian naþional din Danemarca,
Politiken, cu care am împãrtãºit
numeroase afinitãþi elective. Graþie
disponibilitãþii sale de a-mi fi ghid,
la finele festivalului am reuºit o
escapadã pânã la Copenhaga,
dinamica metropolã (nu în ultimul
rând jazzisticã!), unde nu mai
fusesem din iunie 1968. O
încântare!

Ar mai fi un aspect, demn de
elogiat (ºi, pe cât posibil, de
emulat): nicãieri altundeva nu am
vãzut atât de mulþi voluntari. La
parada finalã am aflat cã erau 120.
Îi vãzusem miºunând pretutindeni
(cu maximã eficienþã), afabili,
sãritori, întotdeauna dispuºi sã dea
o mânã de ajutor, de-a lungul zilelor
ºi nopþilor de festival. Se vede cã
preºedintele acestuia, Thomas
Lantz, ºi principalii sãi asociaþi –
dintre care avui plãcerea sã-i
cunosc pe Bryan Ralph, Itta
Johnson, Urban Nilmander –
dispun de capacitatea rarã de a
transforma o asemenea ocazie
jazzisticã într-un eveniment cultural
cu adânci implicaþii umane.



Itta Johnson
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