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Toamnã literarã europeanã la Cluj
Adrian Popescu E
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Festivalul internaþional de carte Transilvania, aflat
acum la cea de a treia ediþie, a adus mulþi scriitori de
prima mãrime la Cluj. Dacã e sã ne referim la invitatul
de onoare poetul spaniol Antonio Gamoneda, laureat
cu prestigiosul premiu Cervantes, precum ºi la mini-
strul Culturii Ionuþ Vulpescu, este deja un lucru
extraordinar. Dar au fost nu mai puþini preþuiþi de pub-
lic scriitorii români care au ales calea exilului, sub
regimul comunist, Dorin Tudoran ºi Franz Hodjak.
Recitalul lor poetic, dar ºi prezentãrile unor titluri noi,
incitante, nu mai puþin de trei în cazul autorului
Kakistocraþiei, adicã România ca pãrere (Polirom),
Luxul indiferenþei (ªcoala ardeleanã), sau ediþia
bilingvãÞarã fãrã dovezi (traducere de Cosmin
Dragoste), în cazul poetului Franz Hodjak, au fost
ambele de zile mari. Vasile Gogea ºi Flore Pop au
fost mai mult decât convingãtori, ca referenþi,
entuziasmaþi, iar Ion Mureºan în nota liric-ludicã
obiºnuitã, prezentându-l pe Vasile Gogea cu
Anamteme-le lui de la Eikon...

Augustin Buzura a venit în oraºul tinereþii sale
literare ºi a vorbit publicului despre romanele sale mai
vechi sau mai noi, lupta sa cu cenzura ºi proiectele lui
de a difuza literatura noastrã în lume. Angela Martin
ne-a descris procesul de editare a romanelor
binecunoscute ale lui Buzura, pe care le editeazã, nu
fãrã dificultãþi.

Un eveniment cultural major a constituit negreºit
lansarea volumului Escales littéraires à Cluj. Antologie
bilingue d’auteurs francophone. Scriitori francofoni din
Belgia, Elveþia, Luxemburg ne propun texte inedite,
poezii, eseuri, proze, traduse de un grup de tineri
cercetãtori, membri ai Centrului de studii literare
belgiene, coordonaþi de profesoara  Rodica Lascu-
Pop. Participarea ambasadorului Belgiei la Bucureºti,
E.S. Thomas Baekelandt, a dl. Eric Poppe, Directorul
Delegaþiei Walonie-Bruxelles în România, la programul
de lecturi cu Paul Emond, dramaturg, eseist, prozator,
sau la dezbaterile literare au ridicat miza acestor
întâlniri. Nu mai puþin importantã a fost lansarea
volumului coordonat de E. S. Philippe Beke, fostul
ambasador belgian în România, volum recapitulând
istoria relaþiilor româno-belgiene. Lansarea antologiei,
coordonatã ºi prezentatã de Philippe Blasen, de
poezie multilingvisticã din Marele Ducat de Luxem-
burg, carte sprijinitã de Preºedinþia luxemburghezã a
Consiliul Uniunii Europei, a strâns, de asemenea,
multã lume. Toate titlurile au apãrut la editura Casa
Cãrþii de ªtiinþã. Poetul Horia Bãdescu li s-a adãugat.
Florica-Ciodaru Courriol ºi Jean-Louis Courriol, alãturi
de prozatoarea Florence Noiville,  care-ºi vede publicat
romanul Ataºamentul la Editura ªcoala ardeleanã.
Lansarea noii traduceri a romanului lui Flaubert,
Doamna Bovary, traducere datoratã d-nei Florica
Ciodaru-Courriol i-a avut ca prezentatori pe poeta
Marta Petreu, prezentã ºi la dezbaterea despre
traduceri, Valentin Derevlean etc. Cenacul UBB, condus

de Ion Mureºan, l-a omagiat pe regretatul prozator
Alexandru Vlad, un volum de poeme i-a fost tradus în
englezã de Virgil Stanciu, iar numeroºii sãi prieteni au
vorbit cu afecþiune despre om ºi despre autorul
romanului sãu din urmã, Omul de la fereastrã.

Nici istoricul Lucian Boia, prezentat de Lucian
Nastasã Kovacs, directorul Muzeului de Artã din Cluj,
nu a dus lipsã de ascultãtori, nici alþi autori de toate
calibrele intelectuale ºi adepþi ai tuturor stilurilor, de
la sobre restituiri literare, vezi poezia Yvonnei
Rossignon, tipãritã la Editura Grinta, prin grija Mariei
Vaida, cu studiul lui Mircea Popa, la dezinvolte jurnale,
cum a fost cel de la Beliºul Stelei Mariei Ivaneº. Pavel
ªuºarã, poet visând aburul de parfum himeric al
delicatei Sissi, condeiul ºi penelul lui Mircea Bochiº,
Caietele Silvane ale lui Daniel Sãuca, Corneliu Coposu
ºi Blajul... de Marin Popa, revista Oraºul, Ionel Vitoc
ºi Mircea Popa, Soloviov ºi Larionov de Evgheni
Vodolazkin, prezen tarea volumului, proaspãt editat,
fãcutã de Sanda Misirianþu ºi Judit Ban-Bartalis,
escale în literatura românã sau strãinã, momente care
nu se pot uita uºor, informaþie ºi artã adevãratã, nu
divertisment subcultural. Cu o largã participare
clericalã, cu Î.P.S. Andrei Andreicuþ la masa dezba-
terilor, s-a desfãºurat evocarea poetului Ioan
Alexandru, cu prilejul reeditãrii la editura Renaºterea
a Imnelor Transilvaniei. Poetul ºi preotul Ioan Pintea,
Ion Pop, Vasile Sebastian Dâncu au elogiat spaþiul
transilvan din care a prins viaþã poezia lui Ion
Alexandru. Nu mai puþin urmãrite de public au fost
cuvintele pãrintelui Ioan Bizãu despre Sf.Ioan de
Shanghai ºi vremea sa, pornind de la cartea lui Ber-
nard Le Caro, sau pledoariile lui Vasile Sebastian
Dâncu ºi Nicolae Turcan despre filosofii contemporani
ºi întoarcerea spre tradiþia Bisericii rãsãritene.

Nu trebuie uitatã desigur lansarea seriei de autor de
la Polirom, a scrierilor Gabrielei Adameºteanu, unde
intervenþia eseistei Irina Petraº a fost ca de obicei de
þinutã... Criticul Al. Cistelecan a reuºit un tur de forþã, schi-
þând fãrã sã ezite profilul credibil a ºase poeþi, aflaþi în
forma lor cea mai bunã, Ion Pop, Ioan Moldovan,  Aurel
Pantea, Ioan Matiuþ, Traian ªtef, Virgil Todeasã. Nu am
auzit (citit) demult portrete critice atât de percutante,
empatice ºi pãtrunzãtoare ca ale lui Cistelecan...

Standurile de cãrþi din Piaþa Unirii din Cluj au
fãcut bune vânzãri ºi reducerile la multe titluri au avut
efectul scontat. ªi editurile Polirom ºi Humanitas, ºi
editurile ªcoala ardeleanã ºi Tracus Arte, altele, toate
imposibil de enumerat, aici, s-au prezentat cu titluri
atractive, recente sau relativ recente, unele mai vechi,
dar de neocolit.

Despre poetul spaniol Antonio Gamoneda tradus
de Dinu Flãmând, care l-a însoþit alãturi de universitara
ºi traducãtoarea de la Universidad de Alicante,
Cãtãlina Iliescu-Gheorghiu, se pot spune multe
propoziþii elogioase fãrã teama de a greºi. Au fost de
altfel spuse...
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Odatã cu primele
zile tomnatice în care
studenþii îºi fac simþitã
prezenþa în oraºul de
pe Someº – în
perioada 4-6 oc-
tombrie a avut loc cea
de-a doua ediþie a
Festivalului Naþional
de Literaturã. Filiala
clujeanã a Uniunii
Scriitorilor, filialã con-
dusã de Irina Petraº a
reuºit ºi în acest an sã
propunã lecturi, coloc-
vii ºi lansãri relaxate ºi
distinse – prilej de

reîntâlnire a unora dintre cei mai importanþi scriitori
actuali români. Dupã cum bine observa Nicolae
Manolescu, preºedintele USR ºi co-amfitrion al
evenimentelor – adevãrata încercare pentru orice
organizator nu este prima ediþie, care adesea e
insuflatã de entuziastmul începuturilor, ci cea de-a
doua ediþie, moment în care se produce autentica
dovadã de continuitate. Iatã cã festivalul a trecut
cu brio aceastã probã.

Prima zi a festivalului a fost una luminoasã ºi
amicalã. Deschiderea a avut loc de la orele zece
ale dimineþii în primitoarea locaþie a Muzeului de
Artã. Rondul de galã al scriitorilor invitaþi a fost
complementat de un vernisaj intitulat Locuiri
Provizorii cu lucrãrile plastice ale Irinei Petraº.
Aceasta a aºezat ediþia actualã a întâlnirilor sub
salutul clujean servus, marcã a prieteniei
transilvane. De asemenea cuvântul de ordine a fost
cel de exerciþiu de normalitate ºi îmbiere cãtre
discuþii pe teme serioase ºi fundamentale, aºa cum
bine îi ºade intelectualului adevãrat. Într-o atmosferã
relaxatã au luat cuvântul: Nicolae Manolescu care
a vorbit despre necesitatea lecturilor publice ºi
despre potrivirea poeziei pentru deschiderea cãtre
public, Ion Cristofor care a citit un mesaj de susþinere
din partea primarului Emil Boc, Rectorul Ioan-Aurel
Pop care a transmis salutul Universitaþii Babeº-
Bolyai ca inimã spiritualã a Clujului, Lucian Nãstase,
directorul Muzeului de Artã, Vasile Sebastian Dâncu
care a punctat pertinent importanþa poeziei, a
literaturii, a cuvântului scris pentru edificarea unei
comunitãþi. În continuarea acestor discursuri de
deschidere a urmat o consistentã lecturã dar ºi alte
cuvântãri de salut din partea lui: Horea Bãdescu,
Gabriela Ademeºteanu, Leo Butnaru, Aurel Pantea,
Mihai Zamfir, Vasile Dan, Vasile Igna, Nicolae
Prelipceanu, Angelo Mitchievici, Casian Maria

În oraºul lui Blaga Festlit Cluj
2015

Spiridon, Ioan Moldovan, Rãzvan Voncu, Horia
Gârbea, Emilian Galaicu-Pãun, George Vulturescu,
Dan Cristea, Ion Mureºan, Virgil Mihaiu, Andrei
Mureºanu, Al. Cistelecan. Întâlnirea s-a încheiat cu
o miºcãtoare lecturã a lui Ion Horea a poemului La
Steaua. Tot duminicã de la ora 16 a avut loc cea
de-a doua reprizã de lecturi a invitaþilor în sala
Reduta a Muzeului Etnografic al Transilvaniei.
Directorul instituþiei, istoricul Tudor Sãlãgean a fost
gazda acestui recital unde i-am ascultat pe Ion Pop,
Mariana O Bojan, Dinu Flãmând, Adrian Popescu,
Traian ªtef, Emil Lunceanu, Gellu Dorian, Adi Cristi.

Cea de-a doua zi a stat sub semnul evocãrii
tradiþiei autentice a culturii transilvane. Dupã un
scurt vernisaj cu lucrãrile de graficã ale Radei Niþã
la Galeriile de Artã Steaua din incinta sediului
Uniunii Scriitorilor- invitaþii s-au angajat într-un
veritabil simpozion dezbatere cu tema ªcoala
Ardeleanã ºi începuturile modernitãþii româneºti.
Circumscrierea arealului discuþiilor ce au urmat a
fost foarte pertinent realizatã de cãtre Marta Petreu
care deschis lanþul cuvântãrilor. Aceasta a vorbit
despre gruparea intelectualã ce a stat la temelia

culturii române - istorica ªcoalã ardeleanã, cea a
lui Samuil Micu Klein, Petru Maior, Ioan Budai
Deleanu dar ºi despre acel Ardeal literar generic
ce cuprinde toate generaþiile de scriitori, filosofi,
poeþi ardeleni. Nicolae Manolescu a propus o serie
de precizãri liminale privind ºcoala ardeleanã,
subliniind totodatã ºi particularitãþile acestei miºcãri
de la caracterul iluminist-naþionalist la rolul formã-
rii unei limbi literare româneºti. Alte cuvântãri
pertinente au fost cele ale lui Al. Cistelecan, Cornel
Ungureanu, Constantin Cubleºan, Radu Voncu,
Adrian Lesenciuc, Angelo Mitchievici, Daniel Cristea
Enache ºi Eugeniu Nistor. Toate au radiografiat
specificul acestei însemnate miºcãri culturale
transilvane cu ecou prelung în tot arealul spirtual
românesc.

Mijlocul zilei ne-a condus spre sala
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Shakespeare a Facultãþii de Litere - unde la ora
patru, sub amfitrionajul lui Corin Braga, a avut loc
simpozionul Farmecul etimologiilor. Elogiu limbii
române. Cuvântãrile unor intelectuali de marcã cum
ar fi Nicolae Manolescu, Mihai Zamfir, Aurel Maria
Baros, ªtefan Borbély, Daniel Cristea Enache,
Rodica Marian, toate ne-au deschis un generos
orizont de problematici ºi teme care dau seama de
varietatea structuralã lingvisticã româneascã.

Universitatea s-a dovedit din nou o bunã gazdã a
festivitãþilor literare clujene.

Seara, în cadrul festivitãþilor de anunþare a
premiului Festlit, acordat lui Corin Braga pentru
cartea Acedia. Jurnal de vise s-au adresat
participanþilor Ministrul Culturii Ionuþ Vulpescu,
Nicolae Manolescu, Irina Petraº (Premiul U.S.R.

pentru coordonarea „Celei mai bune Filiale“
scriitoriceºti din þarã) Vasile S. Dâncu, Traian
Dobrinescu, Ion Pop. Premiantul, prozatorul Corin
Braga a mulþumit pentru distincþia acordatã ºi a
subliniat importanþa Univeristãþii clujene în viaþa
culturalã a Transilvaniei ºi nu doar a ei.

Ultima zi a festivalului nu a fost mai sãracã în
evenimente ºi public. Un desant scriitoricesc
cuprinzându-i pe toþi scriitorii invitaþi, de la Gabriel
Coºoveanu, Emilian-Galaicu Pãun, Mircea M.
Ionescu, Victor Gh. Stan, Sãluc Horvat, Adrian Alui
Gheorghe, George Vulurescu, Daniel Sãuca, Ion
Cocora, Rodica ºi Mircea Braga, Leo Butnaru,
Trainan Dobrinescu, Cornel Mihai Ungureanu, Petre
Tãnãsoaica la Gabriela Ademeºteanu, Horia
Gârbea ºi Nicolae Corlat împreunã cu scriiorii clujeni

printre care Ruxandra Cesereanu, ªtefan Borbély,
Constantina Buleu, gabriela Lungu,Vasile Igna,
Virgil Mihaiu, Doina Cetea, Dumitru Cerna, Mircea
Popa, Marcel Mureºeanu, ªtefan Melancu, Ion
Cristofor, Florina Ilis, Maria Pal, Ion Mureºan, Hanna
Bota, Virgil Stanciu, Mariana Gorzyca, au citit din
scrierile lor ºi au discutat despre arta literarã cu
elevii liceelor clujene George Bariþiu, George
Coºbuc, Mihai Eminescu, Avram Iancu, Liceul de
artã Romulus Ladea, Emil Racoviþã, Gheorghe
ªincai, Seminarul teologic ortodox sau Biblioteca
Judeþeanã Octavian Goga. Numeroºi cititori de
toate vârstele, cu o carte în mânã ca semn de
recunoaºtere, în prezenþa ministrului culturii Ionuþ
Vulpescu, a rectorului Universitãþii Babeº-Bolyai,
Ioan-Aurel Pop, a politologului Vasile Dâncu ºi a
altor personalitãþi ale lumii culturale ºi politice, alãturi
de scriitorii invitaþi au pornit întrun “marº” animat
din faþa rectoratului spre scena Festivalului
Internaþional de Carte Transilvania. Sufletul acestui
dinamic, eclatant eveniment inedit susþinut ºi sonor
a fost organizatorul festivalului Vasile George
Dâncu. Pe scena festivalului din piaþa Unirii au urcat
cei amintiþi mai sus ºi poetul Dinu Flãmând, tra-
ducãtorul poetului spaniol Antonio Gamoneda,
oaspetele de onoare al Festivalului de Carte
Transilvania a cãrui deschidere a coincis cu
momentul închiderii FestLit, 2015, o ediþie reuºitã
ºi bogatã în evenimente susþinutã de Primãria
Municipiului Cluj-Napoca, Banca Transilvania ºi alte
publicaþii clujene.

Cronicar
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...Prelegerea pe care
o voi þine înaintea dvs se
referã la cîteva elemente
esenþiale ale unei cetãþi în
care puteþi alege sã intraþi,
devenind studenþi ai Fa-
cultãþii de Litere. Ea s-ar
numi „Cetatea literelor”ºi
este mult mai mult decît o
facultate, este o „ºcoalã” –
un loc de formare a ca-
racterelor, ca ºi a vocaþilor,
un loc de transmitere a
înþelepciunii ºi de con-
strucþie neîntreruptã a unei
tradiþii, un loc al perfor-
manþei în studiul umani-
oarelor, un loc în care va-
lorile estetice ale marii lite-

raturi intersecteazãºi transmit valorile etice, eterne,
ireductibile, ale lumii noastre, ale lumii vechi, noi,
contemporaneºi la fel de bine – ale lumii viitoare.

Pentru cã o facultate ar trebui sã fie mult mai mult
decît suma programelor sale de studii, a creditelor
transferabile, a cadrelor sale didactice, a orelor sale de
curs ºi de seminar, a sãlilor ºi dotãrilor sale materiale.
Nu cã acestea nu ar fi importante, dimpotrivã. Dar nu
aº vrea ca importanþa lor, stresantã pentru dvs, în aceste
zile de început de an ºcolar, sã vã împiedice sã percepeþi
esenþialul gesturilor pe care le faceþi înscriindu-vã la
facultatea noastrã: opþiunea dvs de a aparþine unei ºcoli
în sensul… antic al termenului, încrederea dvs de a vã
lãsa pe mîna unor profesori de elitã, care sã vã iniþieze
atît în tainele unor profesii intelectuale, cît ºi în misterele
spirituale ale unor pasiuni: pentru literaturile ºi pentru
limbile lumii, pentru istoria ideilor ºi a formelor, pentru
imaginile artei ºi comorile civilizaþiei umane. Nu sunt
doar vorbe mari, sunt subiecte mari de studiu: fãrã
pasiune ºi fãrã o bunã iniþiere, ele vã vor rãmînea strãine.

Cum se întîmplã, însã, aceste iniþieri în studiul
filologiei? Rãspunsul e numai în aparenþã simplu: cu
ajutorul profesorilor, fireºte. Dar profesorul nu e doar
– ca în dicþionar – cel ce predã de la catedrã o lecþie
(cu tehnici multimedia sau fãrã). Pentru ca o ºcoalã
în sensul deplin al termenului sã existe, profesorii ei
trebuie sã fie pãstrãtori ai tradiþiilor (gatekeepers),
maeºtri iniþiatori ai tinerilor discipoli (masters to young
novices) ºi constructori ai unui viitor pe care ºtiu unde
sã îl caute, dar pe care ei înºiºi nu vor mai apuca sã îl

Ce este un profesor de
literaturã ºi ce facem cu el?

Ioana Bot

25 de ani de la moartea Ioanei Em. Petrescu

vadã (future seekers). Seamãnã cu personajele unor
jocuri electronice? Nu, de fapt, lucrurile stau invers:
jocurile electronice, ca multe alte limbaje ale device-
urilor de ultimã orã, se inspirã din logica vechilor
structuri de transmitere a valorilor civilizaþiei umane.

Aºadar, cine este – cum trebuie înþeles, ce i se
poate cere ºi la ce foloseºte – un profesor de literaturã?
Dar nu despre experienþa mea personalã va fi vorba, ci
despre un profesor anume, exemplar, al acestei ºcoli.
Un profesor cãruia mulþi dintre noi, actualii dumnea-
voastrã profesori, îi datorãm iniþierea într-ale literaturii.
ªi de la a cãrei dispariþie se vor împlini, sãptãmîna
aceasta, pe 1 octombrie, 25 de ani. Un profesor de
literaturã românã de o calitate intelectualã ºi spiritu-
alã cu totul ieºitã din comun, care a murit înainte ca
unii dintre voi sã se fi nãscut, chiar; care a murit în
prima zi de ºcoalã a primului an universitar liber de
comunism, obosit atît de o boalã pe care o purtase cu
discreþie o viaþã întreagã, cît ºi de o jumãtate de an
(din ianuarie 1990 pînã la 1 octombrie) în care se
clãdise pe sine în construcþia noului învãþãmînt filologic
românesc, postcomunist. Mai presus de boalã,
profesorul nostru nutrea convingerea cã pietrele de
temelie ale noii universitãþi libere trebuie puse în mod
înþelept, cã tradiþia trebuie salvatã ºi construcþia
viitorului în studiile filologice româneºti – garantatã de
o construcþie instituþionalã complet autonomã de
ingerinþele politicului, de orice fel de ingerinþe extra-
academice. S-a investit în aceastã construcþie într-
atît încît, în prima zi de cursuri, n–a mai avut,
literalmente, putere sã respire.

Profesorul din exemplul meu este Ioana Em.
Petrescu. S-a nãscut în 28 decembrie 1941 ºi a murit
la 1 octombrie 1990. În acest semestru, o veþi întîlni
evocatã într-o serie de manifestãri comemorative. Îi
veþi vedea fotografia în unele sãli de protocol ºi – mulþi
dintre voi – vã veþi întîlni cu cãrþile sale pe listele
lecturilor obligatorii de la diferite discipline. Dar
amintirea ei, amprenta ei, va mai acþiona asupra
formãrii dvs prin intermediul profesorilor voºtri pe care
ea însãºi, ca profesor, i–a format. Ceea ce poate fi o
acþiune mult mai puternicã ºi mai definitivã, chiar, decît
a cãrþilor. Pentru cã ea traverseazã una sau chiar douã
generaþii intermediare. Discipolii ei au devenit profesorii
voºtri – ºi profesorii profesorilor voºtri. Adicã, ce au
ajuns? Profesori de literaturã? Ce înseamnã asta?
Iatã întrebarea fundamentalã cãreia voi încerca sã îi
formulez un rãspuns înaintea dvs, evocînd perso-
nalitatea profesoarei mele, Ioana Em. Petrescu.

Cîteva reflecþii în loc de o definiþie, în memoria Ioanei Em. Petrescu (28.12.1941 –
1.10.1990)
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Din ce se alcãtuieºte prestigiul unui „profesor”?
Din recunoaºterea publicã de care se bucurã numele
lui înscris pe coperte de carte? Din uºurinþa cu care
autoritatea lui profesionalã ºi moralã e invocatã pînã
ºi de cei care nu l-au citit, de fapt? Mulþi dintre voi,
probabil, aþi citit – la îndemnul profesorilor voºtri de
limba românã din liceu – cãrþi sau fragmente din cãrþile
Ioanei Em. Petrescu, îndeosebi din cele consacrate
comentãrii operei lui Eminescu. Ele au intrat, e-
adevãrat, în circuitul bibliografiei ºcolare în ultimele
decenii, pe mãsurã ce foºtii ei studenþi – deveniþi
profesori în liceele patriei – primeau drept de decizie
asupra conþinutului lecþiilor lor. ªi pe mãsurã ce
mentalul vremurilor ajungea din urmã perspectivele
teoretice originale, asumate de Ioana Em. Petrescu
în cursurile sale universitare ºi apoi în cãrþile sale,
care sunt – toate, fãrã excepþie – generate de
experienþa sa didacticã, nãscute în seminarii ºi discuþii
cu studenþii, încercate în ore de deprindere a analizelor
de text ºi, în general, a metodelor de studiere a
literaturii.

Ce strãbate timpul ºi spaþiul, în absenþa unei
cunoaºteri directe? Imaginea oricãruia dintre profesorii
voºtri poate sã vã parvinã mediatã de prejudecãþile
altora, deformatã de trecerea prin timp ºi prin generaþii
– sau, chiar, numai, confruntatã cu neatenþiile la detalii
ale duratei istorice lungi. Priviþi-o cu atenþie ºi, mai
ales, recunoaºteþi cliºeele, sancþionaþi prejudecãþile.
Imaginea care ajunge cel mai adesea la cititorii de azi
ai cãrþilor Ioanei Em. Petrescu este încadratã de trei
prejudecãþi majore, care reflectã, de fapt, un anume
conservatism al societãþii româneºti ºi superficialitatea
aceleiaºi. A le îndepãrta de pe cadrul imaginii pe care
dorim sã o evocãm este un bun exerciþiu de istoria
stereotipurilor. Ce ne spun aceste trei prejudecãþi (în
sens literal: ca judecãþi fãcute înainte de a cunoaºte
obiectul de judecat): cã era o femeie frumoasã, cã
era fiica unui mare profesor de literaturã de aici (de la
care i-a fost, aºadar, uºor sã înveþe meserie) ºi cã era
eminescolog (adicã, se ocupa cu studierea operei
poetului naþional). Sã le luãm pe rînd, sã o dezvelim
din mantaua lor stînjenitoare, sã o cunoaºtem mai
bine, aducînd-o dintre cliºeele grãbite, în memoria vie.
Mai întîi, se spune (se scrie…) despre ea cã era o
femeie foarte frumoasã. Dar la frumuseþea ei fizicã,
realã (obiectivã) nu mai pot avea acces decît cei care
au cunoscut-o, prin amintirile lor. ªi, poate, nici atunci,
nici ei nu ºi-o mai amintesc astfel. Ceea ce, în schimb,
putem reconstitui dupã 25 de ani de absenþã a sa
dintre noi, este un „efect de frumuseþe”, efectul pe
care prezenþa ei – la catedrã, la cursuri, între studenþi,
în cele mai umile ocazii ale cotidianului – îl avea asupra
interlocutorilor sãi. Pentru cã era, intelectual vorbind,
o prezenþã atît de intensã, cu o voce atît de limpede
în expresia ideilor, încît pãrea frumoasã (sau apãrea
frumoasã), oglindindu-se în spiritele celor ce i se aflau
alãturi. Mai departe, putem sã aproximãm amestecul
de nuanþe care îi dãdeau aceastã staturã aparte ºi,
eventual, sã ne întrebãm în ce mãsurã noi, prin
prezenþele noastre, suntem capabili sã avem un
asemenea efect – de prezenþã frumoasã, fascinantã
à la longue, luminoasã ca o idee ºi liniºtitoare ca un

ecou muzical.
În al doilea rînd, prejudecata comunã aduce în

discuþie filiaþia intelectualã pe care Ioana Em. Petrescu
o datoreazã tatãlui ei, profesorul D. Popovici (n. 1902,
profesor de literaturã românã în aceastã facultate
între 1936 ºi 1952, anul morþii – ºi probabil cel mai
important reformator al predãrii istoriei literaturii
române pe care l-am avut, aici, de la primul rãzboi
mondial încoace). Ioana Em. Petrescu ar fi moºtenit
nu numai un patrimoniu genetic, ci ºi ideile, opþiunile
ºtiinþifice ºi studiile tatãlui sãu, care ºi–ar fi format
astfel continuatoarea la catedra universitãþii clujene.
O minimã atenþie la date ne spune, însã, cã D. Popovici
moare pe cînd fiica sa avea numai 11 ani, ceea ce
exclude orice posibilitate a unei formãri ºtiinþifice
directe. Desigur, destinul tragic al tatãlui îºi va pune
amprenta asupra devenirii fiicei (multe pagini din
Jurnalul ei fiind, în acest sens, mai mult decît
grãitoare): ea va alege sã studieze Filologia pentru a
putea edita operele acestuia, va creºte citind biblioteca
tatãlui ºi se va forma intelectual cãutîndu-i „urmele” în
manuscrise ºi în cãrþi. Ca tînãrã asistentã la catedra
unde fusese profesor tatãl sãu (cu zece ani mai-nainte),
Ioana Petrescu are de asumat – dupã propriile
mãrturisiri, în jurnal ºi în corespondenþã – mai degrabã
o „vinã”, în ochii acelora care, geloºi cîndva pe tatã,
înþelegeau cã se pot rãzbuna pe fiicã, nepedepsiþi. A
fi „fiica lui Popovici” a constituit, de aceea, întotdeauna,
un dar ambiguu. Mediatã de lecturi, de texte, înde-
pãrtatã de trecerea anilor, prezenþa lui Popovici în
studiile fiicei sale nu va fi una „dictatorialã”, ci
„dialogicã”. Ioana Em. Petrescu îºi sintetizeazã cele
mai importante ipoteze asupra operei eminesciene în
replicã la dialectica „titan-geniu”, pe axa cãreia D.
Popovici ºi le construise pe ale sale, cu patruzeci de
ani mai-nainte.

A treia prejudecatã, discutabilã ºi ea, o aºeazã
pe Ioana Em. Petrescu, ca specialist, exclusiv în
domeniul eminescologiei. Faptul se datoreazã mai
puþin succesului de public al primului ei volum dedicat
lui Eminescu (Eminescu. Modele cosmologice ºi
viziune poeticã, apãrut în 1978), cît unei prejudecãþi
„strãvechi” a cîmpului nostru literar, care clasificã mai
repede în funcþie de obiect decît de metodã sau de
idee. Într-o logicã foarte simplã, cliºeul potrivit cãruia
a scrie despre Eminescu este proba obligatorie a unui
specialist în literaturã (una din iluziile greu de ucis ale
criticii literare româneºti) îl antreneazã, pe cale de
consecinþã, pe acela care vrea ca – într-un studiu
aplicat operei eminesciene – „Eminescu” sã fie miza
cea mai importantã, de nu chiar singura. Nimic mai
reducþionist pentru tipurile de studii pe care le
construieºte Ioana Em. Petrescu. Insistent, ea însãºi
cãuta sã corecteze aceastã percepþie cînd era
convocatã la cuvînt ca „eminescolog”, schiþînd o
viziune mult mai largã ºi mai centratã asupra teoriei
criticii: „Nu mã consider eminescolog, ci, pur ºi simplu,
«critic», în accepþia ceva mai largã pe care termenul
de «criticism» îl are în terminologia anglo-saxonã. [...]
Preocupãrile mele dominante se înscriu în sfera
poeticii, a poeticii aplicate mai ales. Or, marile repere
în evoluþia limbajului poetic românesc, cele care
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marcheazã de fapt o restructurare a viziunii poetice,
mi se par a fi tocmai Budai-Deleanu, Eminescu, Barbu
ºi Nichita Stãnescu. Între aceste repere, Eminescu
rãmîne însã centrul de referinþã, acela în funcþie de
care îºi dezvãluie sensul devenirea întregii noastre
literaturi. Preocupãrile eminescologice fac aºadar
parte, pentru mine, dintr-un mai general proiect critic,
în care ocupã însã un loc privilegiat, motivat de
importanþa particularã a obiectului” (Interviu, în „Caiete
botoºãnene”, an V, nr. 10/1978). Este o ipostazã atipicã,
din nou, în care studierea lui Eminescu reprezintã calea
principalã (dar nu singura) pentru a reaºeza conceptele
generale ale literaturii ºi artei: „interesul pentru
opera lui Eminescu nu e diminuat, ci sporit, printr-o
contextualizare ceva mai largã, adicã prin interesul
pentru întreaga istorie a poeziei româneºti, sau prin
interesul pentru o sferã teoreticã mai cuprinzãtoare, de
la cercetarea specificului «poeticitãþii», la orientãrile
gîndirii poststructuraliste...” (Interviu, în „Echinox”, nr.
1-2/1990).

Înþelegerea acestei deplasãri de accent – de pe
Eminescu pe nivelul conceptual al reflecþiei literare –
e una din cheile intrãrii în cetatea Literelor pe care
cãrþile ºi cursurile Ioanei Em. Petrescu ni le dã foarte
bine. Niciodatã o lecþie despre un scriitor anume nu
trebuie sã fie doar despre acel scriitor anume. Dacã e
o lecþie adevãratã, ea va fi ºi despre un scriitor care
nu s–a nãscut încã – pe care voi veþi ajunge, poate,
sã îl citiþi, dar profesorul vostru – niciodatã. Pentru cã
lecþia e despre esenþele literaturii – sau ale interpretãrii
literaturii. Un scriitor anume, fie el ºi poet naþional, e
doar o treaptã în timp, o ocurenþã. La fel cum o lecþie
despre un scriitor nu e niciodatã – dacã e o lecþie
adevãratã – numai despre acel scriitor, nici profesorul
de literaturã nu este doar suma cãrþilor pe care le
scrie. Dar cãrþile lui deseneazã evoluþia unor idei ºi
configureazã o viziune asupra domeniului… Aºa se
întîmplã cu cãrþile Ioanei Em. Petrescu.

Eminescu, poet tragic (impus în memoria
specialiºtilor cu titlul „diplomaticeºte” reaºezat de
autoare, pentru a trece printre furcile cenzurii
comuniste, Eminescu. Modele cosmologice ºi viziune
poeticã, cu care a apãrut în 1978) este, probabil, pînã
astãzi, cartea cea mai cunoscutã a Ioanei Em.
Petrescu. Ea propune o viziune criticã integratoare
asupra operei poetice a lui Eminescu ºi a biografiei
sale intelectuale, construite în jurul a trei noduri
conceptuale, care leagã împreunã elemente aparent
disparate ale unei creaþii proteice ºi uriaºe, deschizînd
totodatã reflecþia cãtre cîteva probleme generice ale
poeticitãþii. Urmãrind evoluþia internã a operei, de la
primele încercãri poetice ale tinereþii la cãutarea
limbajelor alternative ºi intrarea în tãcere din perioada
bolii, istoria pe care Ioana Em. Petrescu o restituie
aici 1. se centreazã pe identificarea unui sentiment
de a fi în lume al eului creator (în funcþie de care acesta
se figureazã retoric, respectiv îºi modelizeazã
cosmosul), 2. conduce spre fundamentarea unui sen-
timent tragic al existenþei (care permite sinteze ideatice
comparabile cu cele ale lui Nietzsche, în filosofia epocii,
ºi constituie, totodatã, cauza primã a „despãrþirii de
romantism” la nivel estetic, a operei) ºi 3. redefineºte,

în termeni extrem de originali ºi totodatã de compatibili
cu Zeitgeist-ul sfîrºitului de secol XIX, raportul artistului
cu limbajul, într-un scenariu al imaginarului lingvistic
care se desface din utopiile mitologiei romantice pentru
a tenta noile teritorii ale destrucþiei, desfacerii ºi ros-
tirii singulare moderne. Una din axele demonstraþiei
din Eminescu, poet tragic o constituia despãrþirea de
romantism pe care o realizeazã, în poezia româ-
neascã, Eminescu; el ancoreazã, prin creaþia de
maturitate, în teritoriile primului modernism ºi anticipã
astfel soluþiile liricii secolului al XX-lea. Pe aceastã fi-
lierã, relaþionarea viziunii poetice eminesciene cu cele
patru mari universuri lirice post-eminesciene (Arghezi,
Blaga, Barbu, Stãnescu) apare ca o etapã fireascã în
construcþia proiectului de ansamblu al Ioanei Em.
Petrescu – acela (în fapt) al unei istorii comparate a
formelor poeticitãþii în literatura românã, de la Ion
Budai Deleanu pînã în contemporaneitate.

Ceea ce o atrãgea pe Ioana Em. Petrescu în inves-
tigarea fenomenului literar era, de fapt, viaþa ideilor.
O coincidenþã face ca, în istoria literaturii române
(inclusiv dacã o concepem ca pe o istorie a
interpretãrilor), momentul Eminescu sã fi produs cele
mai violente, mai traumatice, mai problematice
modificãri ale istoriei interne a ideilor – sã fi produs
mutaþiile (cu un concept propus chiar de Ioana Em.
Petrescu) cele mai interesante pentru a înþelege
evoluþiile fenomenului. Deci, sã constituie un obiect
de studiu privilegiabil ºi privilegiat.

***
Mai presus de frumuseþea unei apariþii, înainte

de prestigiul cãrþilor sale, un profesor îºi pune pecetea
pe devenirea studenþilor sãi prin cursurile pe care le
þine. Deºi e o practicã foarte comunã, în universitãþi,
ca aceste cursuri sã devinã cãrþi (marii profesori
predau un curs cîtã vreme construiesc o carte,ºi îºi
schimbã cursul cînd cartea a fost publicatã –
permiþîndu-le sã reflecteze asupra unui alt subiect), o
carte nu e (cu excepþia unor situaþii speciale)
transcrierea mai elegantã discursiv a unui curs
universitar. Un curs reuºit nu e o comunicare (de
competenþe sau cum veþi mai vrea sã le spuneþi), e o
comuniune a unor persoane care îºi recunosc astfel
apartenenþa la un set de valori comune.

Aºa a fost, dintre cursurile predate de Ioana Em.
Petrescu, în primul rînd, Cursul Eminescu. El re-
prezintã, pentru generaþiile de studenþi ai anilor 80,
de la facultatea clujeanã de filologie (cum se numea
pe atunci) una din experienþele intelectuale
fundamentale, de care aveau parte în universitate.
Iniþial, Ioana Em. Petrescu preda seminariile despre
Eminescu la cursul þinut – în anii 70 – de profesorul
Gavril Scridon, cãruia ea i-a fost asistentã (pentru
seriile din care fac parte nume astãzi celebre ale criticii
noastre literare, precum Al. Cistelecan, ªtefan Borbély
sau Ion Simuþ). Dar, foarte repede, profesorul Scridon
(universitar de ºcoalã veche ºi de o admirabilã
probitate profesionalã, ce se cuvine elogiat, aici ºi
acum, pentru asta) ºi-a dat seama cã tînãra lui
asistentã îl întrecea ºi a fãcut un gest unic în istoria
Universitãþii clujene: ºi-a cedat cursul, marele curs
despre poetul naþional, unei tinere specialiste, în al
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cãrei har credea. Ioana Em. Petrescu devine titulara
cursului din 1981 ºi pînã în momentul morþii sale.
Cursul Eminescu este mai mult decît un semestru de
lecþii despre Eminescu. El a construit contextul unei
formãri intelectuale de care eu însãmi am avut parte,
ºi care a fost pentru mulþi „ºcoala” decisivã în a-ºi
gãsi propria vocaþie. Mulþi îl invocã pentru a vorbi
despre „ºcoala clujeanã de eminescologie a Ioanei
Em. Petrescu”, fãrã ca el sã existe, cuprins între
coperþile unei cãrþi de cãtre autoarea lui, oferindu-se
astfel ca obiect unei analize critice. Deºi restituirile
fragmentelor redactate de autoare, pe care le-am fãcut
cînd am editat studiile ei, postum, sunt, uneori, spec-
taculoase prin intensitatea ideilor ºi viziunea de
ansamblu, prea puþin din acest curs a rãmas în
manuscrise. „Pierdut” în forma sa originarã (cãci
autoarea refuza sã-l scrie, pentru a-l putea modifica
mereu, folosindu-se de spaþiul lui ca de un „poligon

de încercare” a ideilor
pentru viitoarele studii),
sortit unor reconstituiri
aproximative (pornind de
la fragmentele rãmase ºi
de la notiþele studenþilor),
acesta este, totuºi, „textul”
în care se aflã una din
explicaþiile esenþiale ale
ºcolii universitare create de
Ioana Em. Petrescu.
Cursul conþinea explicite
invitaþii la continuarea
lecturii critice de cãtre
studenþi. Pentru cã orice

curs care îºi meritã numele (ºi faima) e o poartã
deschisã spre un viitor al disciplinei predate, un viitor
pe care profesorul îl aproximeazã doar, sperînd ca
studenþii sãi sã îl construiascã pe de-a-ntregul.

De asemenea, fãrã a renunþa la rigoarea
construcþiei de ansamblu, cursurile Ioanei Em. Petrescu
îºi suspendau, temporar, ideea în discuþie pentru a
analiza integral un text literar sau altul, în dezvoltãri
efervescente. Aceste momente analitice dezvãluiau o
faþã aparte a profesoarei noastre. O faþã esenþialã, însã,
a profesionistului literaturii: plãcerea analizei textului,
convingerea cã în trupul de cuvinte al textului trebuie
sã se ancoreze zborurile înalte ale comparatismului,
ale teoriilor imaginarului, ale filosofiei, care se
îngemãneazã, cel mai adesea cu subtextuale
rãspunsuri date unor perspective din bibliografia
canonicã.

În încheiere, ºi pentru cã aparþinem unei culturi
repede de mînã cînd e vorba sã-ºi creeze (sau sã îºi
distrugã) idolii, aº dori sã aºez figura profesorului
(ideal) de literaturã în relaþie tocmai cu „idolii tribului”
(nu e o vorbã urîtã, e un concept cît se poate de
onorabil, despre care mai aveþi de învãþat!). Pentru
cã, adesea, scriitorii mari ai unei naþiuni (mici) ajung
obiectul unor culte idolatre. La fel cum oamenii slabi
(ºi profesorii slabi sunt oameni…) sunt sensibili la
idolatrie, ºi-o doresc ºi o cultivã. Idolatria faþã de un
profesor în general este de naturã sã vicieze relaþia
sa cu discipolii – care e una din cele mai frumoase ºi

vulnerabile totodatã relaþii formative din orice ºcoalã,
a oricãrei epoci. Nimic din aceste greºeli la Ioana Em.
Petrescu – dimpotrivã, o atenþie sporitã la nuanþele
prin care se putea feri de idoli ºi de idolatrie. Lucru cu
atît mai important cu cît aceastã atenþie implicã, în
primul rînd, o atitudine particularã faþã de opera lui
Eminescu, înþeleasã ca vîrf al canonului literaturii
române. Nici o clipã, cursurile ºi cãrþile ei nu au
alunecat în encomiastica gratuitã a creatorilor de
statui. Stilistica exegezei sforãitoare ºi excesiv retorice
îi este strãinã – ºi se vede sancþionatã, uneori, cu
maliþie, în texte, tot astfel cum strategiile studenþilor
ce cãutau sã o „facã din vorbe”, cum se spune azi,
fãrã sã se fi pregãtit pentru examenul cu ea, erau
prompt dezvãluite ºi ironizate. Marea ei lecþie în acest
sens aºazã idolatria (presupusului specialist) pe
acelaºi plan cu impostura intelectualã. Una o
mascheazã pe cealaltã ºi nici una nu e acceptabilã.

Concret, aproprierea operei eminesciene – ca
tip de relaþie interpretantã – este întotdeauna „pãzitã”
de excese, prin exhibarea gestului exegetic. Aºa se
întîmplã cînd, la capãtul reconstituirii istoriei revoltei
eminesciene împotriva limbajului, Ioana Em. Petrescu
face sã coincidã temele operei (care alunecã în
incoerenþã) cu obsesiile creatorului, persona alunecînd
în boalã. Sunt fragmente antologice din Eminescu,
poet tragic, în care criticul schimbã regimul pronomi-
nal al propriului discurs, trecînd la o persoanã întîi
plural (deloc genericã); ea asumã ºi mãrturiseºte
resorturile intime ale unei afinitãþi elective, scriind:
„Avem oare dreptul sã alegem, aºa cum fiecare dintre
noi o face – fie ºi inconºtient – superbul portret
eminescian de tinereþe, portretul vienez, cel al unui
nespus de pur ºi de frumos exemplar uman sortit sã
suporte, zece ani mai tîrziu, nebunia care îi tulburã
privirile limpezi, durerea peste care trece, în nebunie,
euforic? Evident, dreptul acesta [...] ne este dat ca
dreaptã moºtenire a lui, a celui crucificat în gînd, în
trup ºi în limbã, a celui care s-a retras în nebunie atunci
cînd a devenit insuportabilã povara gîndului menit sã
susþinã lumile în fiinþã...”. La cealaltã extremã a
gestului axiologic, pãstrarea lui Eminescu în vîrful
canonului modernitãþii noastre literare se face în
numele unei definiri categoriale a poetului: „Eminescu
rãmîne dimensiunea fundamentalã a culturii române,
dimensiunea în raport cu care ne redefinim, în fiecare
nouã vîrstã a spiritualitãþii noastre. N-a existat în ultimul
veac nici o mutaþie culturalã esenþialã care sã nu fi
creat, obligatoriu, un nou Eminescu”, declara ea într-
un interviu din 1990 („Echinox”, nr. 1-2). O asemenea
perspectivã poate metaboliza ºi fenomenele
contestatare, ºi excesele identitare ale ultimei
perioade, ca semne ale unei crize de creºtere pentru
care Eminescu rãmîne, chiar ºi împotriva voinþei celor
implicaþi, referinþa esenþialã. Ceea ce constituie,
totodatã, un argument suplimentar al interesului pe
care literatura clasicã îl poate avea pentru studentul
de azi. Aceste opþiuni ale profesoarei noastre de
literaturã erau, toate, în esenþã, opþiuni cu substanþã
eticã – aceastã substanþã a valorilor morale nu poate
lipsi din construcþia formativã pe care un profesor
bun o oferã studenþilor sãi.
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Scrierile Ioanei Em. Petrescu, ca ºi cursurile
ei, au fost, întotdeauna, incomode. În cultura
româneascã a ultimei jumãtãþi de secol, obiºnuitã
sã afle în critica literarã creatorii de opinie politicã,
refugiul unei culturi alternative ºi supapa com-
pensatorie pentru mai multe frustrãri decât poate
spiritul duce, într-o lume literarã funcþionând dupã
asemenea reguli, ºi – cel puþin pe timpul dictaturii –
într-un context istoric bolnav de propriile-i coºmaruri,
Ioana Em. Petrescu nu s-a supus dictaturilor modei,
nici nu a cãutat luminile rampelor mediatice. Privirea
criticã asupra exegezei lui Eminescu, construcþia
fertilã conceptual în orizontul teoretizãrilor postmo-
dernismului, de exemplu, îi antrena pe studenþii sãi
(aºa cum îi poate antrena, azi, pe cititorii sãi) sã se
situeze departe de fascinaþia unei simple mode
teoretice. Apoi, calitatea lor ºtiinþificã, aportul de
noutate atât la nivelul dezbaterii teoretice cât ºi la
acela al exegezei, fixau un etalon înalt ºi un
subsecvent model de poziþionare a subiectului critic
în orizontul vieþii literare contemporane.

Asupra unei ultime trãsãturi – cred, exemplare
– a profesoarei noastre de literaturã aº mai vrea sã
mã opresc acum: coerenþa interioarã. Unii l-ar numi
„echilibru”,ºi el e esenþial pentru construcþia relaþiei
profesorului cu discipolii sãi. Nu e vorba doar de
calitãþi psihologice, sau de un anumit temperament,
ci de un acord, profund, între esenþa persoanei ºi
obligaþiile meseriei de profesor, pe care o fãcea,ºi
care devenea astfel, din meserie, concretizarea unei

vocaþii. Tot despre coerenþã vorbim cînd ne uitãm
la ansamblul operei sale ºtiinþifice. Ceea ce se
detaºeazã incontestabil ca trãsãturã aparte a
scrierilor ei este tocmai aceastã armonizare
fundamentalã a proiectului lor, indiferent de nivelul
la care el este susþinut, indiferent de miza lui, mai
mare sau mai micã. Dacã luãm în considerare atât
vicisitudinile epocii când au fost scrise, cât ºi pe
acelea biografice particulare (multe din ele, cãrþi
sau articole sau prelegeri, sunt scrise învingând
boala, pe un pat de spital) sau faptul cã moartea
autoarei suspendã pur ºi simplu opera, amputând-
o, dacã avem în minte aceste contextualizãri ne-
cesare, coerenþa ansamblului pe care cãrþile Ioanei
Em. Petrescu îl alcãtuiesc ne va apãrea cu atât mai
impresionantã.

Evocate, astfel, cãrþile ºi cursurile ei ne rea-
mintesc cât de mult ne lipseºte aceastã voce criticã,
arhitectura ei cristalinã,detaºatã de murmuirea din jur,
despre cât de mult asemenea voci construiesc efectiv
idei, acolo unde altele, mai uºor de auzit, nu fac decât
sã decoreze o realitate perisabilã.Vã doresc sã aveþi
norocul întîlnirii cu asemenea profesori ºi, peste un
sfert de veac, peste o jumãtate de veac, peste o viaþã
întreagã, sã continuaþi sã le auziþi vocea sunîndu–vã
în amintiri ºi sã vã fie dor de ea, ca de o muzicã limpede
a ideilor. Astfel încît sã continuaþi, în absenþa acelei
voci, sã aduceþi ideile în cuvinte, cu vocile voastre.

(fragmente din cursul de deschidere a anului universitar
la Facultatea de Litere din Cluj, 28 septembrie 2015)
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Ne-am adunat
azi, aici, pentru a-l
omagia pe unul din
cei mai mari poeþi
spanioli contempo-
rani, în persoana d-lui
Antonio Gamoneda,
care ne onoreazã cu
prezenþa sa, cu oca-
zia înþeleptei decizii
a Senatului Univer-
sitãþii „Babeº-Bolyai”
de a-i acorda titlul de
Doctoi Honoris Causa.

A n t o n i o
Gamoneda s-a nãs-
cut la 30 mai 1931, în
oraºul Oviedo, Pro-
vincia Asturias, Spa-

nia. Este fiul poetului modernist cu acelaºi nume,
autor, la rândul lui, al unui volum de poezie publicat
în 1919, intitulat Otra mas alta vida. În 1934, dupã
moartea tatãlui, se mutã, împreunã cu mama sa,
Amelia Lobon, în Leon. Traverseazã cu dificultate
perioada grea a Rãzboiului Civil care izbucneºte în
1936 ºi care îl împiedicã sã-ºi urmeze cursul nor-
mal al vieþii de ºcolar. Prin urmare, este nevoit sã
înveþe sã citeascã singur din puþinele cãrþi pe care
le avea, printre care cea a tatãlui sãu. Iniþial, poetul
a locuit în cartierul feroviar al oraºului, El Crucero,
un loc din care a asistat la represiunile ºi ororile
Rãzboiului civil, imagini care îl vor urmãri ºi care
se vor reflecta în scrierile sale.

În 1941 se înscrie la un Colegiu condus de
cãlugãrii augustini, unde ºcolarizarea era gratuitã
ºi unde rãmâne pânã în anul 1943, când pãrãseºte
de bunã voie ºcoala.

În ziua în care împlineºte 14 ani, se angajeazã
ca mesager la Banca Comercialã. Reuºeºte sã
termine studiile preuniversitare ºi rãmâne angajat
al Bãncii timp de 24 de ani, pânã în anul 1969,
perioadã în care ocupã diferite funcþii în cadrul
instituþiei. În toatã aceastã perioadã, desfãºoarã o
bogatã activitate în plan politic ºi social, angajându-
se ºi participând în mod activ la miºcarea de
rezistenþã a intelectualitãþii spaniole împotriva
dictaturii lui Franco.

Antonio Gamoneda a publicat prima carte,
intitulatã Sublevacion inmovil (Revoltã nemiºcatã)
în anul 1960, la Madrid, volum care a fost

nominalizat la premiile Adonais pentru poezie.
În anul 1969, la nivelul regiunii Leon, Antonio

Gamoneda primeºte o importantã funcþie culturalã
ºi înfiinþeazã o colecþie de poezie. Cu toate cã
activitatea sa era restricþionatã de cenzura franchistã,
începe sã colaboreze cu diverse reviste culturale. A
continuat sã scrie poezie, însã volumele sale nu au
fost publicate decât peste câþiva ani, din cauza
cenzurii. Acest lucru a dus la o „tãcere” poeticã de
aproximativ 8 ani. Dupã aceastã lungã pauzã, Anto-
nio Gamoneda revine cu Descripcion de la mentira
(Descrierea minciunii), (Leon, 1977), un volum în care
se resimte deja maturitatea poetului.

În 1985 primeºte premiul „Castilla y Leon”
pentru literaturã.

În 1987 publicã volumul Lapidas, la Madrid,
iar mai apoi volumul Edad, revizuit de autor, care îi
aduce Premiul Naþional pentru Literaturã.

În 1992 publicã volumul Libro del frio, volum
care îl va consacra drept unul dintre cei mai
importanþi poeþi spanioli.

În anul 2000 apare o versiune definitivã a
volumului menþionat mai sus, care include Frio de
limites, o lucrare în colaborare cu Antoni Tapies.

În 2005, Antonio Gamoneda va fi primul care
va lua Premiul European pentru Literaturã.

În 2006 obþine Premiul Regina Sofia de Poezie
Iberoamericanã, precum ºi cea mai importantã
distincþie literarã spaniolã, Premiul Miguel de
Cervantes.

În perioada 1979-1991, a fost directorul
Fundaþiei Sierra-Pambley, creatã în 1887 de cãtre
Francisco Giner de los Rios, unul din fondatorii
miºcãrii intitulate Institucion Libre de Ensenanza,
miºcare ce avea ca scop principal modernizarea
sistemului de învãþãmânt din Spania în a doua
jumãtate a secolului XIX precum ºi difuzarea culturii
în mediile populare. De remarcat cã în aceastã
miºcare s-au implicat numeroºi intelectuali de
stânga.

Este numit Doctor Honoris Causa al
Universitãþii din Leon (2000) ºi al Universitãþii
Autonoma din Santo Domingo (2011).

În martie 2009 a avut loc premiera
documentarului Antonio Gamoneda: Escritura y
alquimia, regizat de Enrique ºi Cesar Rendueles
Corti, cu un scenariu de Amalia Iglesias ºi Julia Piera.

Antonio Gamoneda ºi-a desfãºurat bogata
activitate creatoare ºi publicisticã pe douã planuri:
poezie ºi eseisticã. În domeniul poeziei, a publicat,

Viorel  Rujea

Antonio Gamoneda
sau poezia “memoriei în
perspectiva morþii„
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dacã þinem cont ºi de antologii, peste 30 de vo-
lume, din care putem aminti, începând cu primul
Sublevacion inmovil, publicat în 1960, continuând
cu Descripcion de la mentira (1977), Blues
castellano (1982), Lapidas (1986), Libro del frio
(1992), Arden las perdidas (2003), Cancion erronea
(2004), iar dintre Antologiile de autor se cuvine a fi
menþionate titluri precum: Esta luz (Antologie 1947-
1998), publicatã în anul 2000; Antologia poetica
(2002), Descripcion del frio (2002), Atravesando
olvido (2004), Antologia poetica (2006), Silabas
negras (2006, volum care a obþinut Premiul Regina
Sofia pentru Poezie Iberoamericanã), Antologia y
voz (volum însoþit de CD, în 2007).

Dintre volumele de eseuri, considerãm a fi
demne de menþionat, în primul rând, acelea în care
analizeazãºi comenteazã aspecte ale poeticii
modernismului ºi postmodernismului dintr-o viziune
proprie, în titluri precum: Poesia y conciencia. Notas
para una revision (1963), Poesia, situacion, utilidad
(1989), La poésie dans la perspective de la mort
(1995), El cuerpo de los simbolos (1997), La creacion
poetica: radicacion, espacios, limites (1998),
Conocimiento, revelacion, lenguajes (2000), Poesia
y literatura: limites? (2002), Poesia, existencia,
muerte (2004), Quelques mots sur la poésie (2006).

În al doilea rând, sunt eseurile dedicate unor
autori spanioli ºi europeni din secolul XX, (de
exemplu, poeþilor aparþinând Generaþiei de la 1927):
Una lectura posesiva de Jorge Guillen (1995),
Existe o existio la Generacion de los Cincuenta
(1997), Luis Cernuda: el poeta y el critico (2002),
Presencias de la poesia europea (2004).

Se cuvin, de asemenea, a fi menþionate cãrþile
în colaborare cu artiºti plastici, având titluri precum:
Encuentro en el territorio del frio (1995), Eros y
Thanatos (1999), Mas alla de la sombra (2002),
Extravio en la luz (2008).

Multe din cãrþile lui A. Gamoneda au fost
traduse în limbi strãine (francezã, germanã,
portughezã, norvegianã, arabã), iar în limba românã
a apãrut volumul antologic Claritate neostenitã, în
traducerea lui Dinu Flãmând, la Editura Eikon, 2012.

Despre opera lui Antonio Gamoneda s-au scris
foarte multe monografii, studii ºi recenzii critice,
publicate de reprezentanþi consacraþi ai criticii
moderne. Aceste comentarii critice, prin titlurile lor
pot sã sugereze importanþa ºi relevanþa, valoareaºi
originalitatea operei poetului spnaiol în contextul
liricii moderne. Astfel, putem menþiona: Alonso
Maria Nieves, Partes iguales de vertigo y olvido.
La poesia de Antonio Gamoneda, (2005), Alonso
Santos: Edad, de Antonio Gamoneda: la voz de la
memoria y las voces de la colectividad (1990); Jose
Luis Calvo Vidal, Antonio Gamoneda, poeta de la
marginalidad (1997), Antonio Candau, Antonio
Gamoneda: la conciencia y las formas de la ironia,
art. Publicat în prestigioasa revistã „Hispanic Re-
view”, 1994; Miguel Casado, Descripcion de la
mentira de A. Gamoneda. Las perplejidades de la
conciencia, 1985; de acelaºi autor: Abstraccion y
realidad en A. Gamoneda,º(1997); Jose Manuel

Diego, Antonio Gamoneda, el valor de la
marginalidad, în revista „Insula”(1992); Ricardo
Domenech, Poesia. Sublevacion inmovil de A.
Gamoneda, rev.„Insula” (1961); Jose Antonio
Exposito Hernandez, La obra poetica de A.
Gamoneda (tezã de doctorat); Amalia Iglesias
Serna, Antonio Gamoneda, el escultor de las
palabras (2006), Juan Jose ºi Lanz, Antonio
Gamoneda y la poetica de la despreocupacion, în
rev. „Insula” (2007); Jose Antonio Llera, La memo-
ria y la muerte en la poesia de A. Gamoneda,(2002);
Jorge Machin Lucas, La mentira como via de
conocimiento en la poesia de Antonio
Gamoneda,º(2012), de acelaºi autor: Memoria,
identidad y otredad en la obra poetica de A.
Gamoneda (2012); Jose Enrique Mart inez
Fernandez, Prometeo frente a Orfeo: poetica de
la renuncia frente a poetica de la plenitud (1998);
Esperanza Ortega, La musica de la oscuridad. An-
tonio Gamoneda (2005); Antonio Perez las Heras,
De la juventud del dolor a la frialdad de la
existencia: la poetica unitaria de Antonio
Gamoneda  (1996); Luis Antonio Vil lena,
Acercamiento a Gamoneda, (1987)

Notorietatea dobânditã de-a lungul timpului de
Gamoneda echivaleazã cu redescoperirea unei
poezii extrem de complexe, care practicã un stil
incantatoriu ºi agresiv în acelaºi timp, evoluând
obsesiv în jurul câtorva teme tutelare. Putem
recunoaºte, din identificarea lor, elemente din
parcursul biografic al poetului, crescut de mic într-
un mediu sãrac, într-o societate sufocatã de
dictatura franchistã, ca intelectual autodidact,
obligat de împrejurãri sã-ºi elaboreze nu doar
strategiile de supravieþuire fizicã, dar ºi pe cele care
sã-i salveze spiritul, conºtiinþa. Astfel, principalele
sale teme sunt: copilul orfan, sãrãcia („îi mulþumesc
sãrãciei fiindcã ea nu mã blestemã”), rãzboiul, fa-
milia, mama ca figurã tutelarã, dar ºi tatãl dispãrut
prematur, apoi bãtrâneþea, dispariþia iminentã.
Vedem însã cã peste tot un puternic suflu intern
generalizeazã ºi uniformizeazã temele personale,
conferindu-le acel caracter etern pe care numai
marea poezie îl poate capta. Aºa încât poezia sa
socialã devine o foarte sensibilã mãrturie a
compasiunii discrete ºi a prieteniei faþã de semenul
sãu, iar teama de moarte, ajunsã pânã la acea
deplinã ºi neobositã „claritate”, poate fi un indirect
ºi un puternic elogiu al vieþii.

În ceea ce priveºte retorica discursului poetic,
criticii care s-au ocupat de studierea operei sale au
invocat nume de predecesori iluºtri, unii aparþinând
marii familii europene, de la suprarealiºti, la Saint-
John Perse, trecând prin René Char, alþii aparþinând
tradiþiei iberice, gongorice ºi manieriste. Poetul
însuºi, în unele texte ce alcãtuiesc un adevãrat tratat
de esteticã, dezvãluie unele din modelele sale
poetice. De exemplu, în textul intitulat „Despre Blues
castilian”, Gamoneda explicã absenþa tonalitãþii
ludico-ironice din volumul amintit ºi mãrturiseºte cã
„am scris aceastã carte dominat de douã forþe
poetice (...). Aceste douã forþe au fost poetul turc
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Nazim Hikmet ºi cuvintele din cântecele nord-
americane de la originea jazz-ului: bluesºi spiritual.

Dar textul cel mai relevant în ce priveºte
concepþia esteticã a poetului spaniol este cel intitulat
„Poezia din perspectiva morþii”. Urmând linia
deschisã de unul dintre reprezentanþii de seamã ai
Generaþiei de la 1898, Antonio Machado, Gamoneda
descoperã, la rândul lui, cã timpul, temporalitatea
este esenþa oricãrei emoþii lirice. Antonio Machado
definea poezia, la modul cel mai laconic ºi concis cu
putinþã, ca fiind „palabra en el tiempo” („cuvânt în
timp”). În acelaºi spirit, Gamoneda afirmã cã
„Temporalitatea face posibilã o conduitã muzicalã a
limbajului, adicã o compoziþie în timp (...). Timpul ºi
memoria sunt active în momentul când îi dau conþinut
poemului”. Însã, acestei dimensiuni temporale, care
constituie ingredientul principal, Gamoneda îi adaugã
o a doua dimensiune, un al doilea ingredient, anume
perspectiva morþii: „Poezia mea”, afirmã el, cât se
poate de explicit, „s-a situat mereu în perspectiva
morþii”.

Un alt procedeu stilistic pe care credem cã
Antonio Gamoneda l-a învãþat de la poeþii Generaþiei
de 1898, preluat de cãtre aceºtia, la rândul lor, din
estetica simbolistã este muzicalitatea versului. În
acest sens, poetul este comparat cu un alchimist,
iar opera sa cu un „lucru alchimic” constând în
transsubstanþierea semnificaþiilor, inclusiv cele
derivate din suferinþã, în experienþele plãcerii”. ªi
continuã: „Operaþiunea alchimicã (...) constã în
confuzia profundã a discursului muzical ºi a
discursului semnificativ”. Cu alte cuvinte, poezia îºi
trage seva, în plan expresiv, din muzicalitatea
versului, în sensul esteticii simboliste ºi relevanþa
semnului lingvistic, în spiritul teoriei saussuriene.
„Fãrã noþiunea timpului nu este posibilã tem-
poralizarea disursului poetic”, iar „poezia nu ar fi
posibilã – nu ar exista – dacã nu am ºti cã vom
muri”. Poezia implicã aceºti doi factori fundamentali:
memoria ºi perspectiva morþii: „Memoria este
conºtiinþa pierderii prezentului, conºtiinþa trecerii,
apoi memoria mai este ºi conºtiinþa cã te îndrepþi
spre moarte. Conform acestora, poezia este arta
memoriei în perspectiva morþii.” ªi încheie poetul
consideraþiile sale despre definiþia ºi rolul poeziei,
cu aceastã confesiune de o uluitoare sinceritate ºi
totodatã de un dramatism sfâºietor: „În ceea ce mã
priveºte, mã gândesc sincer cã totalitatea poeziei
mele nu este altceva decât relatarea felului în care
eu merg spre moarte”.

În acelaºi eseu poetul ne oferã ºi câteva co-
mentarii privitoare la felul în care opera sa a fost
receptatã de critica literarã. De pildã, combate
opinia conform cãreia ar fi fost influenþat în bunã
mãsurã de estetica ºi modelele poetice supra-
realiste: „(...) se afirmã cã existã o componentã
suprarealistã în poezia mea, în special în Descrierea
minciunii. Eu nu cred”. Aceastã afirmaþie tranºantã
este urmatã de un exemplu menit sã scoatã în
evidenþã diferenþa fundamentalã dintre imaginaþia
„delirantã” a suprarealiºtilor, producãtoare de
metafore gratuite, lipsite de orice conþinut afectiv

sau emotiv – un joc gratuit al minþii – ºi metaforele
din propria sa poezie, care au la bazã un strat sen-
timental ºi emotiv, solid ancorat în memoria sa, fiind
vorba de o recuperare afectivã a trecutului: „Atunci
când spun: Existã zahãr pe dedesubtul nopþii; existã
minciuna ca o inimã clandestinã ascunsã sub
covoarele morþii, eu ºtiu cã recuperez materialitãþi
din copilãria mea, corpuri recognoscibile: eu furam
zahãr, mã jucam cu covoarele ºi mama mã
ameninþa cu moartea. Nu este vorba, deci, de
imaginaþie „delirantã”; este vorba despre invocarea
timpului; cel trecut; timpul meu”.

În opinia lui A. Gamoneda, poezia, arta,
activitatea creatoare în general, este o activitate
paradoxalã, tocmai pentru cã este realizatã din

perspectiva morþii. „Pare clar – afirmã poetul – cã,
în cazul meu, paradoxul constã în voinþa de a
construi un obiect de artã cu teama morþii”.

În finalul eseului sãu Gamoneda ne oferã
preþioase repere critice, privitoare la evoluþia liricii
sale în plan strict formal, adicã la aspecte legate
de metrica sau ritmul versului. Se desprinde, din
aceste consideraþii, o evoluþie în ce priveºte
configuraþia poemului, dinspre tradiþia organizãrii
versale ºi strofice, înspre modernitatea care
presupune dispariþia oricãror forme de conformaþie
metricã, acesta fiind înlocuite cu „blocuri ritmice”.
În ce priveºte aceste „blocuri ritmice”, afirmã autorul
„refuz sã admit cã e vorba de prozã, fiindcã eu am
noþiunea unor „contururi” poematice, noþiunea unui
fel de conformaþie stroficã.” Ar fi vorba, deci, de „o
narativitate mereu prezentã”, care ar duce, treptat,
la „o pierdere a conºtiinþei cu privire la genul literar”
ºi la „o glorioasã confuzie în legãturã cu existenþa
sau inexistenþa anumitor genuri”.

Aflat acum în acea fazã a vieþii pe care atât de
poetic o defineºte prin metafora „claridad sin
descanso”, („claritate neostenitã”) Antonio
Gamoneda continuã sã ne uimeascã prin vitalitatea
ºi forþa expresivã a poeziei sale, manifestându-se
ca unul din acei creatori profunzi care obligã
cuvântul sã scoatã la suprafaþã diversitatea
dureroasã din spiritul nostru. Înalta distincþie
academicã pe care i-o oferã azi Universitatea
„Babeº-Bolyai” nu va face decât sã adauge ºi mai
multã strãlucire acestui visãtor lucid care, într-o
singurã frazã, ºtie sã rezume ºi puterile ºi
magnificele limite ale creaþiei poetice, în coabitare
cu trupul în care locuiesc ele în chip de spirit.

(Laudatio susþinutã în data de 7 octombrie în Aula
Magna a Universitãþii „Babeº-Bolyai“)
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În pragul aniversãrii
celor opt decenii ºi jumã-
ºi-a dãruit ºi ne-a dãruit o
excelentã antologie de
poezie simbolistã fran-
cezã. Cartea a apãrut la
Editura Tracus Arte în
ediþie bilingvã sub titlul
Prin pãdurile de simbo-
luri/À travers des forêts de
symboles. Traducerea po-
emelor aparþine lui Aurel
Rãu, iar prefaþa lui Serge
Fauchereau e tradusã de
Rodica Baconsky, acea-
sta fiind ºi exemplara
îngrijitoare a ediþiei. Vo-
lumul – de o þinutã graficã
remarcabilã – include
poeme a peste 60 de
poeþi,  printre care Charles
Baudelaire, Stéphane
Mallarmé, Paul Verlaine,
Arthur Rimbaud, Albert

Samain, Paul Claudel, Paul Valéry, Francis Jammes,
Joris-Karl Huysmans, Gustave Kahn, Maurice
Maeterlink, Remy de Gourmont, Maurice Rollinat,
André Gide, Henri de Régnier, Jules Laforgue, Stuart
Merrill, Jean Moréas, Albert Samain, Émile
Verhaeren, René Ghil, Édouard Dujardin, Robert de
Montesquiou, Alfred Jarry, Ernest Raynaud, Jean
Lorrain, Henry Bataille, Georges Rodenbach, Charles
Morice etc., etc.

Invitaþia la recitirea poeziei simboliste vine din
partea unui colecþionar împãtimit. Culese de-a
lungul anilor din poezia de limbã francezã (nu doar
din Franþa), poemele sunt mãrturii ale unei cãlãtorii
estete prin/printre „câmpul, vitraliile, grãdina, porturile,
minele, gãrile, serele, zãrile simbolismului francez”,
cum spune Confesiunea poetului-traducãtor rostitã
cu înfloriturile de stil care îi sunt proprii – tot atâtea
piedici puse prea grãbitei treceri prin cuvinte:
„Singure s-au ales, te încurajezi, prin simplul fapt
al întâlnirii cu un cântec care o clipã þi s-a pãrut sã
fie al lor. În funcþie de câte puteri omeneºtiºi o
dragoste pot decide. Dar unor forþe centrifuge, ale
bucuriei gândului împlinit, trebuie sã li se punã frâu;
ºi un cuvânt de antologator – doar sã dea seamã
despre compoziþia care e cartea de acum; chiar
dacã, ºi el, neocolit de flori de stil”. Urmând reperele
capitolului lui Gaëtan Picon despre poezia secolului

Visând prin “pãdurile de
simboluri”

Aurel Rãu – 85

Irina Petraº

19 (din Histoire des Littératures), poemele acestor
„cerebrali, preþioºi, lirici, naturi epice, entuziaºti,
ironiºti, tandri sau duri” (Picon) sunt extrase din
cãrþile bibliotecii personale a poetului clujean ºi din
celebre antologii: Anthologie de la Poésie
Française, de Marcel Arland, 1941, Anthologie de
la Nouvelle Poésie Française, 1924, Le Livre d’Or
de la Poésie française (Seghers), De Rimbaud au
Surréalisme, a lui Georges-Emmanuel Clancier; La
poésie symboliste, semnatã Bernard Delvaille, darºi
Anthologie de la Poésie symboliste et décadente,
a profesorului de la Oxford Patrick McGuinness.

Este vorba, fãrã îndoialã, de o carte preþioasã,
în mai multe sensuri: nu doar fiindcã este evident
lucratã cu migalã, traducerea preluând din gesturile
ºi instrumentarul unui orfevrier, dar ea devine
lucrare de referinþã pentru oricine doreºte sã-ºi
apropie aceastã secvenþã din istoria poeziei, atât
prin numãrul mare de poeþi convocaþi – „ªi regãsibili
nu odatã la un loc, cei mai mulþi, în opþiunea pentru
«armonia muzicalã», dar ºi pentru artele plastice,
pentru cã într-o moº-
tenire ºi dinspre un
Théophile Gautier,
conform unei remarci.
În sensul cã poeziile
nu ar fi numai note
muzicale ci ºi pietre
preþioase, diamante,
cum pentru un Jarry
sunt «poliedre de idei»;
ºi cum unui Gide bipo-
laritatea aceasta,
armonie ºi muzicã ºi
faþete de cristal, îi in-
spirã sintetizant me-
tafora (McGuiness):
«orice lucru deþine,
virtualmente, intima
armonie a fiinþei lui, cum orice sare propriul cristal»”,
precizeazã Aurel Rãu în Confesiune –, cât ºi prin
consistenta prefaþã a lui Fauchereau. Epoca
simbolistã e inventariatã de acesta din urmã cu o
eleganþã pedantã ºi cu plãcerea de a amãnunþi Dulci
melancolii simboliste, Eroi wagnerieni ºi blonde
frigide, Neguri ºi volute, Ticuriºi falsuri, de a descrie
situarea Acþiune contra vis ºi de a numãra
îndreptãrile Spre suprarealism. Mallarmé, ne
aminteºte Serge Fauchereau, „îi spunea lui Jules
Huret cã versul e pretutindeni prezent în limbã ºi
cã, în consecinþã, nu existã prozã. Iar simboliºtii se
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vor face cu toþii ecoul lui: «sã afirmãm cã nu existã,
la drept vorbind, o scriere în versuri aºa cum nu
existã o scriere în prozã, existã doar un stil al
Frumosului». E poate descoperirea cea mai
importantã cu care ar trebui creditat simbolismul.
Scriitorul ºi-a dat deci seama cã poetica nu e doar
treaba poeþilor.” Prefaþatorul demonstreazã în final,
cu diplomaþie, cã e la curent ºi cu simbolismul
românesc, pomenindu-i, în fiºe succinte, pe
Macedonski, „un poet cu mult mai bun în limba
românã”, George Bacovia ºi Ion Minulescu, „ce îºi
pot spune într-un fel simboliºti”, Adrian Maniu, care
„le va atrage atenþia altor tineri, fondatori ai revistei
Simbolul (1912),ºi care vor deveni celebri sub
numele de Tristan Tzara ºi Ion Vinea”.

Ediþia fiind bilingvã, ar fi interesant de comparat
traducerile lui Aurel Rãu cu cele ale unor Ion Pillat,
Al. Philippide, Ion Frunzetti, ªtefan Augustin Doinaº,
dar ºi cu nenumãratele traduceri mai noi (multe
postate pe internet fãrã a se indica numele
traducãtorului – prilej de a ne aduce aminte, încã o
datã, cât de puþin e luatã în seamã dificila trudã a
traducãtorului într-o þarã în care, totuºi, acesta e
socotit scriitor deplin ºi primit în Uniunea Scriitorilor
ca un egal al poeþilor ºi prozatorilor). O punere faþã
în faþã ar putea fi tema unui studiu de traductologie
ºi ar evidenþia, cu siguranþã,ºi capacitatea
extraordinarã a limbii române de a se plia pe texte în
alte limbi gândite. Apoi, cu originalul la îndemânã,
aºputea exersa eu însãmi câteva genosanalize, cum
am fãcut-o deja în Feminitatea limbii române.
Spuneam acolo cã Baudelaire se imagineazã la
picioarele Uriaºei ca un motan la picioarele reginei
ºi, în ultima strofã, „comme un hameau paisible au
pied d’une montagne”. În francezã, lanþul de comparaþii
îºi pãstreazã coerenþa. Poetul, motanul, sãtucul, înfã-
þiºãri ale masculinului, se prosterneazã, omagiind-o,
la picioarele feminitãþii – uriaºa, regina ºi... muntele
sunt, în francezã, substantive feminine, imaginate ca
atare. Traducerea româneascã are de depãºit o

dificultate. Sãtucul nu e firesc sã se închine muntelui,
ambii fiind imaginaþi (la singular) ca masculini. Ca ºi
în cazul altor versiuni româneºti, Aurel Rãu e obligat
sã recurgã la un artificiu de gen, poala muntelui: „Sã
dorm uitat la umbra ce sânii ei o þes, / Ca un cãtun
de pace la poala unui munte”, dar muntele rãmâne
în fundal oarecum stânjenit.

Dar nu încap aici alte detalii. Sã spun doar cã
am citit traducerile cu senzaþia cã poezia simbolistã
l-a ales ea însãºi pe Aurel Rãu. În pãdurile ei de
simboluri, poetul a putut duce cu sine trãsãturi ale
propriei sale voci lirice. Poet al interioarelor
filigranate, el oficiazã orchestrãri de o simplitate
albã, aproape inconºtiente de subînþelesurile pe
care le poartã. Poemele sale pun la cale
corespunderi vaste pregãtind luminiºurile trãirii
poetice programatice, scãpate de sub autoritatea
simþurilor comune. ªi în traducerile sale, aceeaºi
delicateþe insinuantã, aceeaºi artã a detaliului,
aceeaºi alunecare discretã spre livresc, acelaºi
desen în peniþã.

Aleg la întâmplare câteva versuri din:
Baudelaire: „În miez de noapte vechiul ceas, /
Bãtând, ironic ne întreabã / Din ziua dispãrutã-n
grabã / De ne-amintim cu ce-am rãmas”; Mallarmé:
„Luna se întrista, serafini în lungi plânsori, / Cu arc
în mâini, prin tihnã de vaporoase flori, / Scoteau
suspine albe din leneºe viole / Ce lunecau pe-azurul
mulþimii de corole”; Verlaine: „Zori în agonie / Varsã
peste prunduri / O melancolie / De prelungi
amurguri. / ªi melancolia / Leagãnã c-un murmur, /
Inima-mi, oh!ºi ea / Prin prelungi amurguri”. În fine,
închei aceastã invitaþie la lecturã cu Rimbaud: „În
seri de varã-albastre, voi merge pe poteci, / Ciupit
de grâne, iarba cãlcând-o-n pas domol: / Simþi-voi
subt picioare fiori de rouã reci. / Visând, o sã las
vântul sã-mi scalde capul gol. / Nu voi vorbiºi nu
voi gândi nimic, hoinar; / Îmi va urca în suflet iubirea
infinitã, / ªi fericit voi merge, precum un corturar, /
Departe, prin Naturã – ca lângã o iubitã”.
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Cronica unei singurãtãþi
clarobscure
Cristina Vidruþiu

L-am întâlnit prima datã pe LOMO, la un târg de
antichitãþi. Stãtea cuminte pe o mãsuþã de lemn roasã
de carii, camuflat printre obiective, cutii cu filme  ºi
diapozitive, lângã un Polaroid prãfuit ºi o Leica trecutã
prin multe, blocând parþial vederea trecãtorului cãtre
un set de broºe  ºi un lanþ de perle de culturã.

M-am gândit atunci ce miºto ar fi fost ca aparatele
sã ne tragã în chip, de capul lor, fãrã ca noi sã o  ºtim
ori simþim, pe mãsurã ce ne perindam printre tarabe,
formând un corp compact de ochi iscoditori. Dincolo
de orice intervenþie umanã, dincolo de orice intenþie
ºi cu toate astea dincoace de orice formã de
supraveghere, dincoace de orice digitalizare. Un soi
de instantaneu emoþional, care îºi schimbã paleta
coloristicã în funcþie de starea de spirit a privitorului.

Într-o zi mohorâtã, printre picãturile de ploaie,
înarmatã cu un ceai fierbinte, am recitit-o pe-ndelete
pe Ioana Nicolaie, cu al ei volum Lomografii, apãrut
în 2015, la Editura Humanitas (Spun cã am recitit-o,
pentru cã aceastã carte adunã de fapt la un loc vocile
cãrþilor publicate anterior, care sunt antalogate în
totalitate sau selectiv  ºi la care se adaugã câteva
texte inedite, rezultând urmãtorul tablou: Pozã retu-
ºatã (2000), Nordul (2002), Credinþa (2003), Jurnal:
1986, Autoimun (2013), Mãtuºa  ºi Album).

Volumul Ioanei Nicolaie respectã decalogul
lomografic. Imaginile rezultate sunt spontane, fluide,
neuniforme, dinamice, desemnând cititorul drept spaþiu
de cristalizare al ideilor. Poeta ia scrisul cu ea oriunde
ar merge, fie la  ºcoalã, fie la înmormântare, undeva la
þarã sau pe o stradã în Bucureºti. Ea foloseºte scrisul
oricând, fie noapte, fie zi. Scrisul nu e un intrus în viaþa
ei, ci o parte din ea. Radiografeazã inclusiv de la nivelul
ºoldului. Foloseºte adesea tehnica zoom-ului. Nu stã
sã premediteze, acþioneazã rapid, curat, nu compune
artificial fundalul ºi nu se opreºte din transcrisul vieþii.
Ignorã regulile, iar rezultatul este o imagine vie, în care
contururile se topesc spontan, odatã ce declanºatorul
însãileazã instantanee ale realitãþii.

Colajul poetic rezultat în Lomografii este unul
foarte bogat, rafinat, dens, iar la nivelul acestuia
transpar mai multe filtre. Însã poate cel mai pregnant
dintre ele este acela al singurãtãþii, astfel încât volumul
în sine traseazã o geografie emoþionalã a acesteia.

Dintr-o perspectivã cronologicã, singurãtatea
copilului în pântecul mamei se împleteºte ulterior cu
cea a copilului din sânul familiei, mai apoi cu aceea a
ºcolarului ori cu aceea adolescentei, pentru ca într-un
final sã se intersecteze cu aceea a tinerei, a bolnavei
ori a femeii mature, înfãþiºând astfel caleidoscopic   ºi
totodatã palimpsestic, tabloul acestei stãri perpetue,
cu infinite tonuri  ºi accente. La Ioana Nicolaie fiecare
vârstã se conjugã cu singurãtatea (“singurãtatea mã

socoteºte în grabã pe degete”), pentru cã omul “a
venit pe lume sã caute dragoste”.

În Lomografii, singurãtatea invadeazã interstiþiile
fiecãrei zile. Ea este pe jumãtate dulceagã, atunci când
este împãrþitã cu Celãlalt, pe jumãtate amarã, atunci
când este de neîmpãrþit cu nimeni. Singurãtatea este
martorul omniprezent la nivel de dinamicã a relaþiilor,
personajul care este gonit de îndrãgostire, atunci când
spaþiul gol e mobilat cu gesturi tandre,  ºoapte,
promisiuni  ºi vise. Astfel încât, singurãtatea este
supraexpusã atunci când iubita îi spune celui drag:
º“iubitul meu, mutã-te definitiv/ între pereþii de bârne
ai inimii mele”.

Cel mai comun simptom al singurãtãþii este
nefericirea, care ajunge sã contamineze întreg tabloul,
de la sertare, la pijama, la frigul ori la guma de
mestecat, reuºind astfel sã imprime un ritm al obiº-
nuinþei, care se metamorfozeazã adesea în ritual ori
profesiune: “m-am obiºnuit sã trãiesc/ pe o jumãtate
de pernã/ pe o jumãtate de pat”.

Nota distinctivã a singurãtãþii este durerea care
fie amorþeºte  ºi e suportabilã, fie arde ca soda
causticã  ºi e neînfrânatã, ca atunci când “singurãtatea
ronþãie între mãselele-i sparte/ înfãþiºarea mea de fatã
urâtã”. Obsesia din spatele singurãtãþii este aceluia
de lângã tine  ºi din tine, a acelui “cine de atunci”  ºi
“cine de acum”, a restului care rãmâne atunci când
Celãlalt nu mai e, a permanentei cãutãri (“cu nervii
deschi  ºi te tot caut,/cãci sunt singurã”).

Asemenea unei lomografii, singurãtatea din
volumul Ioanei Nicolaie
scapã contururilor cla-
re, ea este atât “sfâºi-
erea îngheþatã/ a unui
fular/ mult prea gros”,
cât  ºi “o þesãturã de
cimbru  ºi mentã”, ori o
“o maºinã de spãlat,/
aburul atâtor întâm-
plãri risipite”, sau a-
tunci “când, în loc de
asfalt,/ dai peste bãl-
þile irizând curcubee-
le/ de carburant”. Ea
este un  organism viu,
spontan, metamorfic
care þi se înfãþiºeazã
ca un soi de instan-
taneu emoþional, care
îºi schimbã paleta
coloristicã în funcþie de
starea de spirit  a
cititorului. CAPA
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„Eu mã miºc în boala mea ca-ntr-o mamã”, scrie
Cosmin Perþa la pagina 53 a cãrþii În urmã nu mai e
nimic (Polirom, 2015). Tulburãtoare din foarte multe
puncte de vedere, intrigantã încã din prima frazã, în
care este descrisã moartea unui bãtrân, o moarte
care se numeºte „accident de muncã”, povestea
aruncã în viaþã, ca o catapultã, un copil de 11 ani.
Fiecare eveniment major care urmeazã acestei
plonjãri este unul importantºi tulburãtor, deopotrivã.
Se va fugi de acasã, se va cãuta adãpost la un
anticariat, se va ajunge la o mãnãstire, apoi într-o
instituþie, trãindu-se la „limita scufundãrii”, într-o
plutire care nu are un sens prestabilit, ci voia
hazardului – sau a propriei mame: „Te-am visat ºi
te-am imaginat tot timpul cât am avut sarcina, ai ieºit
exact aºa cum mi te imaginam, cum îmi doream,
cum mã rugam sã fii, îmi spunea mama” (p. 20)

Acest început de carte care te face curios pânã
la Dumnezeu, nu deschide însã un roman, aºa cum
te-ai aºtepta, ci o mãrturie. Trãirile ºi transformãrile
pe care un om le suferã, pe mãsurã ce intrã în viaþã,
sunt redate simplu, natural ºi incisiv, fãrã complexe
ºi fãrã teamã, în mici fragmente care relateazã
copilãria, aventura creºterii, apoi sentimentele,
angoasa ºi moartea.

Imaginea copilului care asistã la moartea
bunicului („Când capul desprins al bunicului s-a
rostogolit pe pãmânt, zeci de vrãbiuþe care îºi
fãceau baia de praf s-au împrãºtitat speriate care-
ncotro” – p. 7) declanºeazã o stare care va fi
pulverizatã peste toate celelalte trãiri. Credibil sau
nu, abia datoritã acestui eveniment (moartea cuiva
drag) personajul începe cu adevãrat sã trãiascã.
Realitatea înceteazã sã mai fie o fantã cãtre ceva,
transformându-se în conºtientizare a imposibilului
(„Moare cineva lângã tine, pãrinte, frate, vãr, prieten,
crapã – acum. Nu-l poþi ajuta”(p. 58).

Ceea ce face ca lucrarea lui Cosmin Perþa sã
rãmânã compactã, dincolo de fragmentarism, este
poziþia pe care scriitorul o dã cititorului. Pentru a
înþelege proza lui Perþa, cititorul nu trebuie sã
rãmânã pe margine. Nici nu trebuie sã rãmânã gurã-
cascã înaintea celor mãrturisite, care sunt proiectate
uneori atât de plastic încât dau senzaþia unor pelicule
3D. Cititorul lui Perþa este invitat în mijlocul minþii
lui Perþa, este adus în arenã odatã cu Perþa.
Gândurile vin buluc, uneori ajung claie peste
grãmadã, iar cititorul are drept alibi numai o fatã a
dracului („pe mine când ai sã mã slujeºti”) ºi un
pãrinte duhovnic („nu trebuie sã þinem minte rãul” –
p. 179), cel care mãrturiseºte, cel care povesteºte
fiind un pãpuºar al emoþiilor de genul: „Am luat de
la salã un cerc de cauciuc ºi seara, în chilia mea,
tot strângeam ritmic în mânã roata aceea de cauciuc
în timp ce în gând spuneam Rugãciunea inimii.
Spuneam Rugãciunea inimii încontinuu, dupã ritmul

O mãrturie cât un roman
Cãlina Bora

cu care strângeam bucata aia de cauciuc în mânã,
ca un dublu antrenament, un antrenament complet:
antebraþe ºi izbãvirea sufletului” (p. 96).

Cosmin Perþa nu vorbeºte despre viaþã elegant,
folosind metaforele drept scut, ci o face fãþiº, ca ºi
când tocmai ar lãsa dintre degete coada unei sãgeþi.
Aceastã sãgeatã ºtie unde ºi ce trebuie sã loveascã.
De aceea cartea lui are un stil simplu, aerisit ºi tãios.
Este drept cã, uneori, atunci când te aºtepþi mai puþin,
în simplitatea frazelor, în moalele capului tãu de cititor
(atent la fiecare imagine), Perþa te ia prin surprindere:
„ne hrãnim cu luminã artificialã, creºtem cu luminã
artificialã în sera memoriei culturale a Instituþiei, care
este chiar Instituþia. Din cauza luminii artificiale,
majoritatea funcþionarilor Instituþiei sunt orbi, adicã
vãd doar pe dinãuntru (...), corpurile funcþionarilor
au devenit strãvezii (...)” (107).

Fãrã sã fie, aºadar, un volum care sã ridice
pretenþii, fãrã sã aibã un stil alambicat în van, sufocat
de imagini ºi metafore, cãrat ca un mort de la începutul
pânã la finalul volumului, cartea lui Cosmin Perþa este
o mãrturie despre viaþã ºi despre societatea actualã
în care trãim: „...toþi sunt cu nasul adânc înfipt în pro-
pria lor putoare, nimeni nu se va clinti sã miroasã
putoarea noastrã, decât dacã e vorba despre bani”
(p. 53). A fi strãveziu sau nu, într-o lume a banilor,
þine foarte puþin de propria voinþã.

PERUN ªI SOARELE
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Mihail Vakulovski

Literatura românã din Basarabia n-a dat prea
multe nume de scriitori care sã rivalizeze cu scriitorii
români din partea cealaltã a Prutului. Excepþiile pot
fi numãrate pe degete: Stere, Goma, Baconsky,
Brumaru. Apoi Aureliu Busuioc, Vasile Vasilache,
Vladimir Beºleagã, Nicolae Esinencu, Leo Butnaru,
Eugen Cioclea, Vsevolod Ciornei, Em. Galaicu-Pãun,
Constantin Cheianu, Vasile Gârneþ, Nicolae Popa.
Dupã care au urmat scriitorii de dupã destrãmarea
Uniunii Sovietice, cînd s-au afirmat mai întîi poeþii,
perioadã foarte importantã pentru schimbarea
paradigmei în literatura românã din Basarabia, poeþi
care deja sînt scriitori români din toate punctele de
vedere, majoritatea lor studiind sau locuind în
România: Dumitru Crudu, Iulian Fruntaºu, ªtefan
Baºtovoi. În acelaºi timp s-au afirmat prozatorii Iulian
Ciocan, Mitoº Micleuºanu, eseistul Vasile Ernu,
dramaturgul Nicoleta Esinencu, criticul de artã
Vladimir Bulat. Îmi plac ºi alþi scriitori basa, fireºte
(din toate generaþiile), dar îi amintesc pe cei mai buni
dintre cei buni, din punctul meu de vedere, normal,
scriitori care au loc în primul raft al literaturii române,
cã despre asta e vorba aici.

Deºi foarte cunoscut datoritã apariþiilor regu-
late în revistele de culturã din România ºi
Basarabia, Alexandru Vakulovski debuteazã abia
în 2002, dar cu trei cãrþi deodatã, fiecare dintre ele
– din alt gen literar: Oedip regele mamei lui Freud
(poezie, Ed. Aula, Braºov), Pizdeþ (roman, Aula) ºi
Ruperea (teatru, Biblioteca de Poezie, Bucureºti).
Menþionez cã poezia sa (publicatã pînã acum în
volumele Oedip regele mamei lui Freud”,
(poezie,2002; „ecstasy, Pontica, 2005 ºi Daþi foc la
cãrþi, Tracus Arte, 2012) e postmodernã, experi-
mentalã, avangardistã, anarhistã, existenþialã,
cotidianã, bine primitã ºi de public, ºi de critica
literarã, tradusã în mai multe limbi, a intrat în
antologii de poezie din R. Moldova, România ºi din
strãinãtate, dupã unele poezii de-ale sale s-au fãcut
sculpturi în lut, piatrã ºi… mãmãligã.

Diana Iepure a debutat în 2004, la Vinea, cu
Liliuþa, dar a intrat în rîndurile poeþilor adevãraþi în
2011, odatã cu publicarea – la CDPL – a volumului
„O sutã cincizeci de mii la peluze”. Diana îºi începe
cartea cu un poem textualist, dar poezia îºi revine
imediat chiar din cel de-al doilea existem, dupã care
urmeazã cîteva poezii naive pe modelul picturii na-
ive, apoi moldovenismele & sovietismele sînt
înlocuite cu muntenisme, ceea ce pare nefiresc la
început, dar poemul „Eticheta” dã o nouã perspectivã
cãrþii ºi lecturii ei. Îþi dai seama cã ceea ce ai citit

pînã aici a fost doar o etapã, iar odatã ajuns la
„Eticheta” cu „familia nouã”, „un copil nou”, o viaþã
nouã, îþi dai seama cã trecutul rãmîne trecut ºi punc-
tum ºi în poezie, nu doar în viaþã. La Diana Iepure
foarte importantã e relaþia eului liric cu celãlalt, fie el
„superior” – mama, tata, fie „inferior”, dar la fel de
remarcabile sînt ºi simbolurile, foarte puternice –
rochia de mireasã a mamei, ostrovul de jucãrii, dar
ºi metaforele, cum ar fi, de exemplu, pernele fãcute
din cãmãºile tatãlui. Poeme-chipuri, multe feþe,
oameni care se deosebesc de cei din peluze, care
urmãresc acþiunea, pentru cã personajele Dianei
Iepure sînt active, în teren, în mijlocul evenimentelor
sau imediat dupã acþiune. Oricum, eul poetic, care
se aflã în tren, îi invitã mereu la joc, e un joc interactiv,
modern, un joc de-a viaþa ºi de-a moartea, însã nu
pe viaþã ºi pe moarte, nu... Diana Iepure e o poetã
completã, textele ei sînt bine scrise ºi bine controlate,
iar cartea este unitarã ºi adunã ºi formeazã o lume
proprie, ceea ce e foarte important pentru un poet, o
lume contradictorie cu titlul cãrþii, aºa cum fetiþa din
sat „îºi inventa nume lungi, melodioase”. Un experi-
ment interesant, cu rãdãcini adînci în .md, care mã
face curios în legãturã cu urmãtorul proiect al Dianei
Iepure.

Anatol Grosu a studiat la Sibiu, fãcînd parte
din Zona nouã, cenaclul lui Radu Vancu, dar s-a
nãscut ºi s-a format în Basarabia ºi asta se vede în
poezia pe care o scrie. Se vede aºa cum îmi place
sã se vadã, subtil, dar evidenþiind originalitatea ºi
diferenþa, ceea ce îi face pe basarabeni originali,
nu încercînd sã-ºi ascundã originile, ci exploatîndu-
le. Volumul sãu, Epistola din Filipeni, a cîºtigat
concursul de debut al editurilor Max Blecher & Herg
Benet ºi a cucerit ºi premiile Tiuk! ºi Eminescu.
Filipeniul lui Anatol Grosu e ca o epistolã pe care o
trimiþi, dar care nu se ºtie niciodatã dacã va ajunge
la destinatar sau dacã se va întoarce înapoi.
Epistola din Filipeni e un poem-basm despre lumea
ºi existenþa ruralã, fãrã nici o legãturã cu vreo epocã
sau vreun sistem politic. O lume vãzutã prin ochii
unui copil, de aici ºi stilul narativ. Copil pe care
nenica îl învaþã totul: de la cîntece de leagãn la
rugãciuni. Citind unele fragmente, ai impresia cã-s
scrise în ritmul acelor rugãciuni învãþate de viitorul
poet de la personajul principal. Un volum în care
frumuseþea ºi candoarea se îmbinã fericit cu
umorul.

Ion Buzu e un tînãr poet chiºinãuian despre a
cãrui existenþã ºtiam de la cenaclul Republica,
moderat de Moni Stãnilã, ºi de la emisiunea Cool
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Publika, prezentatã de Sergiu Voloc, scenarist: A.
Vakulovski. Un poet care, citit în reviste, promitea,
iar volumul sãu de debut, 3ml de konfidor,
demonstreazã clar cã avem un nou poet foarte bun
originar din R. Moldova, care – paradoxal? – n-a
debutat la Chiºinãu, ci în România (CDPL, 2013),
ca ºi majoritatea celorlalþi poeþi tineri basarabeni. „3ml
de konfidor” e o carte scrisã cu talent, umor ºi
(auto)ironie. Un volum de poezie în care eul liric se
autodistruge „puþîn cîti puþîn”, cu bunã ºtiinþã ºi chiar
cu intenþie, ca-n Palahniuk, ºi care are la îndemînã
o cerere de demisie, aºa, pentru orice eventualitate.
Un sãtean care munceºte cîmpul, stropeºte cartofii
cu konfidor, învaþã sã fie un antreprenor bun, aºteaptã
sãrbãtorile religioase ca sã rãmînã numai el ºi TV-ul
ºi se gîndeºte dacã deasupra nu e cineva care ne
stropeºte cu un fel de konfidor, aºa cum nimicim noi
gîndacii de Colorado. Munceºte ºi se plictiseºte, pînã
devine o cicatrice din altã realitate, cãutînd pericolul,
venerînd autodistrugerea ºi scîrbindu-se. Dar e un
sãtean care se joacã pe computer, foloseºte google
ºi lucreazã în companii internaþionale, avînd gînduri
mai mult decît serioase – sã nimiceascã firma la care
lucreazã sau chiar capitalismul, toate astea pornind
de la ceva existenþial, fireºte, de la ceva concret.
Deºi e un volum de debut, 3ml de Konfidor ne
convinge cã autorul lui, Ion Buzu, are deja un stil al
sãu. Scriitura sa seamãnã cu poezia tinerilor scriitori
basarabeni care s-au impus peste pîrîu, dar
totodatã… e altfel. Originalitatea lui Buzu se
evidenþiazã ºi pentru cã el îºi scrie poezia ca ºi cum
ar scrie prozã (iar eul liric e mai degrabã un narator)
– ca fond, nu ca formã. Poeziile lui au subiect, cartea
are naraþiune ºi un fel de scenariu, o linie de subiect
ºi niºte teme în jurul cãrora graviteazã ºi face „cicatrici
din altã realitate”. O realitate foarte interesantã, pe
care vã invit s-o cunoaºteþi.

Alexandru Cosmescu debuteazã cu o carte
foarte bine scrisã, Un spaþiu blînd care mã primeºte
cum m-ar îmbrãþiºa (Ed. Cartier, 2013), un debut
impresionant, un volum compus din 10 poeme care
pot fi citite ºi ca un tot întreg. Tema centralã a
„spaþiului…” este dragostea, dar nu o dragoste
adolescentinã, ci mai degrabã una existenþialã, o
iubire maturã în care iubita îi asigurã eului liric
liniºtea ºi îi îndepãrteazã frica. Iubirea aici e ca ºi
cuþitul pe care l-a avut în adolescenþã, obiect pe
care-l þinea lîngã mãtãniile dãruite de mamã-sa,
armã albã care-i dãdea încredere în sine, chiar dacã
pînã la urmã nu i-a folosit la nimic. De altfel, Cuþitul
e unul din puþinele poeme nu de dragoste, un poem
(auto)biografic care se înscrie, totuºi, firesc în corpul
cãrþii, deºi iniþial ai impresia cã e unul din existemele
din trecut, care nu a fost încã înlocuit ºi care doar îi
þine locul unuia nou, aºa cum se întîmplã ºi cu
celulele eului liric. ªi-n acest prim poem, ºi-n tot
restul cãrþii liniºtea ºi tãcerea sînt la fel de
importante ca dragostea ºi frica (chiar dacã de multe
ori e o dragoste de dupã dragoste aici).

Hose Pablo e pseudonimul unui poet tînãr care
ºi-a creat o imagine psihedelicã în mediile on-line.
Un poet care scrie foarte bine, postmodern, ºi care

s-a integrat perfect cu colegii lui de generaþie din
România. A publicat o carte la o tipografie, dar prima
lui carte care poate fi gãsitã în librãrii e Google trans-
late: ªtefan Vodã, apãrutã în 2012 la Tracus Arte.
Eul liric s-a angajat la un job numai ca sã fie mai
aproape de ea, dar „Dumnezeu a spus la început
Da apoi Nu”. Un volum de dragoste de aici ºi acum,
aºa cum e ea în realitate, nu cum e… în cãrþi, cu
stãri contradictorii, limbaj direct, trãiri puternice.
Dragoste combinatã cu stînjenealã, fricã, fotbal,
dorinþe, bãuturã… Un volum scurt ca o relaþie
scurtã, eºuatã, nefericitã. O lecturã fainã, care te
face sã te oftici cã s-a sfîrºit atît de repede – ºi
volumul, ºi relaþia (sau invers), dar care-þi dã
speranþe cã în scurt timp vei mai citi ceva „tradus”
de Hose Pablo.

Virgil Botnaru a debutat cu Return to Innocence
(CDPL, 2014), un volum dedicat, voiniceºte, „pentru
V., I., R. ºi toate celelalte”. O cãrþulie scurtã ºi
nervoasã, ca ºi poeziile care o alcãtuiesc. Return
to Innocence se citeºte cu interes ºi foarte repede,
încît îþi pare rãu cînd se terminã, dar asta nu
înseamnã cã scapi imediat de atmosfera cãrþii,
pentru cã aceste haine mici pe care Virgil Botnaru
le-a ales pentru pãstrarea poeziei lui sînt precum
parfumurile – cele mai bune se pãstreazã în
recipiente mici. Îmi place la Virgil Botnaru ºi
dexteritatea cu care scrie, ºi stilul în care a debutat,
ºi (auto)ironia, ºi cã volumul se terminã cu „to be
continued”. Sper – ºi cred – cã urmãtorul sãu volum
va fi cel puþin la fel de bun (chiar dacã ºi-a ridicat
deja ºtacheta cam sus). Deci, încã un debut
interesant, încã un tînãr poet basarabean de
urmãrit: Virgil Botnaru!

Protagonistul lui Victor Þvetov din volumul de
debut, În lipsa unor lucruri importante (Max Blecher,
2015), e un bãiat de la sat care-ºi face un rost în
oraº. Acþiunea are loc ori pe la serviciu, ori pe drum,
în microbuz. Eul liric rãmîne mai mereu în ofsaid,
surprins de realitatea în care trãieºte. Un eu liric
stînjenit, care înþelege cã toate sînt deºarte ºi in-
utile. Victor Þvetov e un maestru al stãrilor
contradictorii. Dacã în prima parte a cãrþii poezia
lui Victor Þvetov este cotidianã & existenþialistã,
partea a II-a e mai post2000istã, mai concentratã,
aici Þvetov reuºeºte sã prindã stãri & stãri de fapt
cu ajutorul a mult mai puþine cuvinte. ªi dacã prima
parte era pe drum, ca la beatnicii americani, partea
a doua se întîmplã noaptea, acasã, în faþa
monitorului. Ca ºi la Crudu, aici „personajul” princi-
pal e singurãtatea, doar cã gîngacii lui Dudu-s
înlocuiþi cu pixelii. În era internetului „jumãtatea”
omului nou e… pe ecranul laptopului. În lipsa unor
lucruri importante de Victor Þvetov mi se pare cel
mai bun debut din 2015, cel puþin pînã acum, un
volum foarte reuºit, un poet deosebit de talentat.

Aura Maru debuteazã la editura Cartier (2015)
cu du-te free, volum în patru pãrþi, care-i permit
cititorului sã ia trei pauze de respiraþie binevenite ºi
care cresc în intensitate, fiecare din cele patru pãrþi
reprezentînd o anumitã perioadã din viaþa eului liric.
Toate pãrþile au linkuri în copilãria basarabeanã, în
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rest, personajul creºte ºi se miºcã, pentru el
miºcarea însemnînd viaþã. Dupã experienþele
existenþiale din prima parte, în partea a doua a cãrþii
eul liric se desprinde de locurile copilãriei ºi trece
Prutul, iar în partea a treia merge mai departe, cum
face ºi Aura Maru în realitate, în acest sens poezia
ei fiind ºi existenþialã, ºi cotidianã, ºi biograficã. O
poezie interesantã, proaspãtã, bine lucratã. Un de-
but original, o poetã maturã, pe care trebuie s-o
urmãrim în continuare.

Maria Pilchin, „rusoaicã la bucureºti ºi
româncã la moscova”, debuteazã în poezie cu o
carte de dragoste pentru Ivan Gogh, carte în care
descoperã „orgasmul ca specie liricã”. Volumul se
numeºte Poeme pentru Ivan Gogh ºi a apãrut la
Paralela 45 (2015). O carte de poezie de dragoste,
dar iubirea e vãzutã mereu prin prisma socialului.
Dragoste ºi adunãrile naþionale, dragoste ºi ziua
de informare politicã, dragoste ºi revoluþia din ’89,
dragoste ºi lenin-ul din copilãrie, dragoste ºi
URSS, dragoste ºi Cernobîl, dragoste ºi
comunism... Dar dragostea din cartea Mariei
Pilchin e ºi livrescã, chiar ºi gelozia e „de papirus

din palimpsest cultural”, cafeaua curge pe covor
„ca ceasurile lui salvador dali”, totul e borgesian
ºi însuºi Ivan Gogh preferã sã mãnînce „cãrþi la
rolã învelite în / foi de staniol”. ªtie ºi editorul ºi
acum, datoritã lui, ºtim ºi noi. Poeme pentru Ivan
Gogh de Maria Pilchin e o carte atît de bine scrisã,
încît n-ai zice cã-i chiar de debut.

Fireºte cã Basarabia culturalã nu înseamnã
numai literaturã ºi, oricum, cu siguranþã mai sînt ºi
alþi scriitori tineri de descoperit. Din ce-am mai citit
prin reviste ºi pe site-urile web, mi-au mai plãcut
Pavel Pãduraru, Roman Tolici, Ana Dragu, Cãtãlina
Bãlan, Aurelia Borzin, Paula Erizanu, Andrei
Gamarþ, Irina Brumã, Alexandru Buruianã,
Emanuela Sprânceanã… Dintre tinerii care s-au
afirmat definitiv în cultura românã aº menþiona ºi
formaþiile rock Zdob ºi Zdub, Alternosfera, Gîndul
Mîþei (dar vin tare din spate ºi alþii, cum ar fi metaliºtii
de la Abnormyndeffect & Infected Rain ºi raperul
Traian), cîntãreþii Pavel Stratan ºi Alexandrina,
pictorul Roman Tolici, grupul umoristic Planeta
Moldova, actorul Sergiu Voloc, regizorul Igor
Cobileanski… ªi mai are balta peºte.

Antologie * Antologie * Antologie * Antologie
Alexandru Vakulovski

Fetiþa cu ochii albaºtri

mama mea era frumoasã
ºi avea ochii albaºtri
bunicul îi spusese
cã dacã va fi cuminte
va veni
fetiþa cu ochii albaºtri
ºi atunci mama
nu va fi nevoitã
sã vorbeascã singurã ºi
în locul pãpuºilor
bunicul a spus asta mamei
ºi a fost omorât
tatãl meu a iubit-o
pe mama
mama se gândea numai
la fetiþa cu ochii albaºtri
haide ºi-om cãuta-o împreunã

i-a zis tata ºi a strâns-o
de degete

atunci când era însãrcinatã
mama mea a fost cea mai frumoasã
mama mea a fost foarte frumoasã
cineva i-a spus mamei
cã dacã va naºte fetiþa cu ochii albaºtri
frumuseþea ei se va pierde
ea te va îmblânzi
te va dresa
apoi te va omorî
aºa i-a zis cineva mamei
mama s-a speriat
a fãcut tot pentru
a pierde copilul
a sãpat grãdina
a târâit greutãþi
dar eu oricum m-am nãscut

mama mea se simþea
vinovatã de moartea
fetiþei cu ochii albaºtri
era durã cu mine
mã îmbrãca în haine de fetiþã
ºi îmi zicea fetiþa mamei
eu urlam fãrã sã plâng
ºi ea mã lovea peste bot
mama mea a îmbãtrânit repede
viseazã coºmaruri
mama mea nu o avea pe
fetiþa cu ochii albaºtri
mama mea intrã în bucãtãrie ºi
vorbeºte singurã

mama mea sperã cã o va gãsi
pe fetiþa cu ochii albaºtri
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mama mea merge la bucãtãrie
ºi vorbeºte cu ea
am auzit-o atunci
ºi am devenit gelos
deºi nu am acceptat sã fiu eu
fetiþa cu ochii albaºtri
îþi voi târâ-o aici ºi-þi
voi arunca-o la picioare
dar sã nu mai vorbeºti
niciodatã singurã
sã mãnânci cu noi
sã fii om ºi câinii sã
hârâie la tine am zis
ºi am trântit uºa

am cãutat fetiþa cu ochii albaºtri
în jurul casei – nu era
am cãutat-o în jurul grãdinii – nu era
am cãutat-o în oraº
am mers în pãdure dar
nu era nici acolo

cineva s-a apropiat atunci
de urechea mea ºi a zis
fetiþa cu ochii albaºtri
este acolo unde nimeni nu o cautã
fetiþa cu ochii albaºtri
este acolo unde nimeni n-o aºteaptã
pe fetiþa cu ochii albaºtri
o gãseºte acela ce nu o cautã
ea vine singurã la tine
cei ce o cautã o sperie
când îi vede ea se transformã
în pasãre ºi zboarã spre mare
sau munþi
ochii albaºtri ai mamei
au fost astupaþi de nori

începusem sã tresar prin somn
sã merg pe stradã ºi
sã nu vãd pe nimeni
nu-mi aminteam
ce-am visat noaptea
dar eram sigur cã a fost
fetiþa cu ochii albaºtri

vântul cald era ea
soarele era ea
noaptea era ea
ea era aceea ce

venea la mine noaptea
îmi cãsca gura
ºi îmi ºoptea la ureche

nu o mai cãutam pentru mama
nu o mai cãutam pentru mine
atunci am zis: GATA
dacã nu e azi e timpul sã plec
de aici
sã fiu minge ºi sã mã lovesc de gard
sã nu mã-ntorc dupã asta

când am sã plec am zis
voi cumpãra vopsea
ºi se va face curat ca
niciodatã
am mers acolo unde nici
nu m-am gândit
niciodatã
s-o caut
bãtrâna din piaþã mult
timp ºi-a lãudat vopseaua
eu o priveam paralizat ºi tãceam
vopseaua mea e albã
e strãlucitoare
ea miroase frumos
ºi e plãcutã la gust
nu e fãcutã la domiciliu
din prafuri
cu embleme false lipite pe cutie ca la
fetiþa cu ochii albaºtri
din faþa magazinului de vizavi
cineva a confirmat asta
da
vopseaua ta e bunã
iar a fetiþei cu ochii albaºtri
e falsã
vreau s-o vãd pe
fetiþa cu ochii albaºtri
nu-mi pasã cã vopseaua ei e falsã

ºi am mers unde mi-a arãtat bãtrâna
cerul mi s-a pãrut acolo
mai senin
oamenii – mai buni
uitasem pentru o clipã
de fetiþa cu ochii albaºtri
dar mi-am amintit brusc
ºi am privit acolo
unde trebuia sã fie
fetiþa cu ochii albaºtri

Diana Iepure

ca pe pieptul lui tata

mama face feþe de pernã
din cãmãºile vechi ale tatei
scoate gulerul mânecile lasã doar
nasturii la mijloc
sidefaþi
toatã copilãria am dormit pe pernã
ca pe pieptul lui tata
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Ion Buzu

Jaluzele

Noul meu serviciu constã în a scrie
45 de texte de 300 de cuvinte,
scriu doar despre jaluzele, nimic mai mult, asta
a fost înþelegerea,
ceva despre care nu-i nimic de scris,
de parcã aº scoate 45 de cãni cu apã dintr-o
cãldare goalã,
trebuia sã scuip mai întîi ca sã aparã ceva
lichid,
sã scuip 45 de cãni.
Sunt plãtit cu 5 bãnuþi pe cuvînt,
John Fante era plãtit cu 1 cent pe cuvînt pentru
prozã
ºi 10 cenþi pentru poezie.

Eu nu scriu nici prozã ºi nici poezie,
scriu despre jaluzele, 45 de texte,
învãþ lecþia finalã a inutilitãþii,
nimeni nu va citi aceste texte,
doar vor plasa un site pe un loc superior într-o cãutare pe google.
Sunt la al 30-lea text ºi cãldarea e golitã,
gura uscatã, dau sã scuip într-o canã
ºi nimic, am ajuns ºi eu
o maºinãrie a textelor de 15 lei despre jaluzele,
o maºinãrie a absurdului,
Camus ºi Cioran m-ar bate prieteneºte pe umãr fiind mîndri de mine,
am înþeles lecþia finalã a inutilitãþii.
Am scris despre jaluzele de care se folosesc filosofii,
din bambus pentru stare zen,
din lemn pentru stare de sãlbãticie,
din metal pentru stare de închisoare;

dragul meu îþi scriu abia acum pentru cã ultima oarã
n-am mai apucat sã schimbãm o vorbã ca lumea
aici e bine nenica e sãnãtos tun
uneori se supãrã pe mine dar ãsta-i felul lui de-a
                                                                 mã ocãrî
ºi mã bucurã cã n-o face altfel

din ce în ce mai mulþi mã întreabã
cum o duci
departe de filipeni
îmi imaginez cã nu þi-e uºor dar ºtiindu-te
îmi dau seama cã nici greul nu e în firea ta

eºti ºi tu ca noi cumva prins în filipeni
cum e apa în fântânã

cum spunea nenica ciubotele nu-s pentru-a
                                                   sta-ncuiat în casã

iar tu ai înþeles cel mai bine lucrul ãsta dintre noi cei
                                                                     rãmaºi
cu totu-n filipeni

la noi se coc zãmoºii am mâncat vreo doi mai copþi
ºtiind cât îþi plac
poate nu te-ai sãturat cu ei dar ºtii bine
ca mi-e rãu dacã mãnânc prea mulþi

pe badea gheorghe iarãºi l-au bãtut
de data asta ca prin minune a scãpat cu viaþã
iar lui tãticu nu i-a trecut supãrarea pe el
ºi are dreptate în felul lui
dar mã tem cã badea gheorghe e din ce în ce mai
                                                                        puþin
ºi dacã pânã acum nimeni nu l-a iubit cine-o sã-l
iubeascã de-acum încolo

dragul meu se-ntâmplã sã te mai caut uneori
                                                                 în filipeni
aºa cum se cautã ochelarii de pe nas

Anatol Grosu
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jucãtorii de poker online folosesc jaluzele cu telecomandã cã-s leneºi, prea leneºi
pentru a le regla cu propria mîna,
cît despre poeþi, ei se îmbatã, vomitã, rag ºi aruncã blesteme la cer
ºi nimeni nu are nici o idee fiindcã jaluzelele le sunt mereu trase.
Am scris despre jaluzele care te scapã de depresie,
reglezi cantitatea potrivitã de luminã solarã ce pãtrunde în camerã
ºi depresia se vindecã.
Am mai încercat sã scuip în canã ºi continuam cu scrisul.
Jaluzelele electrice cu telecomandã oferã speranþã de viaþã oamenilor invalizi
deoarece nu mai apeleazã la ajutorul altora ca sã le ridice dimineaþa
ºi sã le dea jos spre searã.
Am scris despre ºoferii care folosesc jaluzele la geamurile de la maºini,
managerii de oficiu au jaluzelele lor orizontale prin care îºi spioneazã angajaþii,
hoþii sunt speriaþi în faþa unei case ce posedã un sistem automat de reglare a jaluzelelor,
oamenii politici sunt la adãpost de þintele lunetiºtilor datoritã jaluzelelor potrivite,
apoi am mai scris o poveste despre un tip care a cãzut de pe scaun
ºi ºi-a rupt spatele încercînd sã ridice manual jaluzelele,
trebuia sã-ºi cumpere de alea cu telecomandã ºi nenorocirea nu i se întîmpla.
Dincolo de geam, Ana întindea rufele pe sîrmã, se holba la mine cu interes,
vãzînd cum scuip regulat într-o canã ºi scriu.
În final am încheiat cu fraza: Jaluzelele fac parte din viaþa noastrã.
ºi mi le-am tras pe ale mele.
Pentru Ana nu a mai rãmas nimic de vãzut.

Alexandru Cosmescu

(celulele mele mor ºi se înlocuiesc una pe alta)

m-a dus la un lac din apropiere, era tulbure, a spus ‘asta e buturuga mea favoritã’ ºi ne-am aºezat. ‘dacã
nu am putere, vin aici. când cerul se înnoreazã, se vãd ºi peºtii în apã. nu fac niciun zgomot ºi se apropie
de mal’. i-am povestit despre cum lucram la bibliotecã ºi am avut 20 de cititori în jumãtate de an. râdea ºi
vorbeam fãrã sã ne uitãm unul la altul. acum firele s-au rupt. a rãmas numai sã recompun.

mã duc în locuri în care oamenii fac zgomot ºi
zgomotele lor se suprapun.

îmi strâng fularul în jurul gâtului, apoi mi-l las liber.

îmi strâng buzele ºi tremur.

celulele mele mor ºi se înlocuiesc una pe alta.

cândva o sã am un corp care nu te-a vãzut niciodatã.

pe care nu l-ai vãzut niciodatã.

de ce nu vine faima mea

a fost unica întrebare pe care mi-am pus-o
încã de la 16 ani când umblam cu cãºtile
înfipte adânc în urechi aºteptând faima lãfãindu-
mã în somn pânã la amiazã chiulind de la orele
de matematicã ºi fizicã

pui pateu de peºte riga peste o bucatã de pâine pui
maionezã cea mai ieftinã pui castraveþi tãiaþi
rotisoare mãnânci biniºor dar ieftin & bei rachiu ºi
te tot întrebi unde este faima mea de ce nu vine m-
o fi confundat cu altcineva ºi dureazã pânã mã
gãseºte?

Hose Pablo
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toþi aplaudã când public cãrþi unde este faima mea
mã întreb lucrez în magazine câte 14 ore pe zi dar
încã nu vãd sã intre cumpãrãtorii sã facã poze cu
mine sã cearã autografe sã mã întrebe ce caut în
gaura asta? tatãl meu îmi sugereazã sã trec la chirie
sã stau singur ca îs suficient de matur dar eu îi
reproºez: bine tatã, dar unde este faima mea?

dragostea a venit iarna a venit ºi ea cu tot cu
frigurile ei iar faima parcã mã cautã de bani prin
buzunare ºi decepþionatã pleacã de la mine pentru
cã n-am bursã de scriitor n-am plecat sã þin lecturi
în america câºtig doar 3000 de lei faima mea nu
vrea sã vinã la mine ba mai mult de atât îºi deschide
ºliþul îºi scoate scula ºi se piºã pe munca mea.
care muncã? faima pe care trebuie s-o am eu o
are acum altcineva o alimenteazã cu droguri faima
pe care aº fi avut-o eu are acum un alt stãpân are
acum pupilele dilatate buzunarul doldora de bani
cãmaºã scumpã venele toate înþepate

fãrã þigãri

la masa din bucãtãrie
singurãtatea-ºi trosneºte degetele

ibricul bolboroseºte
rugãciuni

gânduri roase pânã la
pãmântul natal de sub unghii

pereþii nasc umezi
lucrurile intrã pe fereastrã

somnul doarme cu genunchii la gurã

Virgil Botnaru

dimineaþa atârna cumva special

dimineaþa atârna cumva specialã
ceva festiv în aer beþivul mahalalei
îi zice mamei cã nu-i nevoie sã punem o cruce
                                                          când va muri
sã-l îngropãm pânã la jumãtate ºi restul sã fie dat
cu var

Victor Þvetov

dans

târziu, când pe holuri
mirosul de weed
coboarã spre duºumea,
îmi vine deodatã sã
dansez. sã dansez
dansul imigrantului
rãtãcit. localnicii se dau
la o parte – ei ºtiu cã
dansul se poate trans-
forma oricând în
lovituri. corpul
imigrantului aruncã
astfel la suprafaþã tot

felul de calcule, frustrãri, comparaþii. nedreptatea i
s-a arãtat din toate unghiurile, ca o curvã într-o
vitrinã din amsterdam. nici mãcar nedreptatea:
contingenþa. când corpul oboseºte în sfârºit,
creierul spune cã e bine cum e ºi gãseºte motive.
imigrantul bis.

(din du-te free, Cartier, Chiºinãu, 2015)

Aura Maru

e festiv la el o dimineaþã festivã
la mine e o greaþã ca în duminica paºtelui
când am stat cu o cârpã rece pe frunte ºi cu faþa
unuia
care vrea sã moarã
aº prefera un loc mai închis ºi mai ascuns
sã fiu ºi eu cât m-or þine puterile festiv
sã fiu al naibii de festiv în propria singurãtate
afarã copiii urlã
cât mai multe cãrþi
concursuri ºi festivaluri
daþi-le premii sã fie festiv
sã fie ca atunci când un tir cu portocale s-a
                                                 rãsturnat lângã sat
ºi toþi ºi-au umplut beciurile
câteva zile copiii nu au mâncat nimic în afarã de
                                                                 portocale
niciodatã nu am vãzut aºa de multe portocale
ºi toþi de mânã am mers la spital
sã fie festiv
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Maria Pilchin

pomelnic de sânge

de fiecare datã
în decembrie
privesc documentare

cu revoluþia
din românia
ºi plâng ca
o idioatã
mã aplec peste
tinerii morþi ca ºi cum
aº fi mama lor
blestematã sã fie
sãmânþa tuturor
dictatorilor
las lista deschisã
ca tu cititorule
ca tu cititoareo
sã-i pui într-un
pomelnic de sânge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
lista poate continua

BUFNIÞA-ZDROJ
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Pentru Gellu Naum ºi, probabil, pentru toþi
suprarealiºtii, existã ºi un fel al ºaptelea simþ, al
eternitãþii. El e mãrturisit uneori ca atare („Nu existã
decât eternitatea/.../Când spun eternitate mã
gândesc la ceea ce curge”, Calea ªearpelui, 1948,
2002) sau se ghiceºte în reluãrile, revenirile,
reîntoarcerile la propriile texte. Acestea, la rândul
lor vorbesc de menþinerea ºi, mai ales de revenirea
unor stãri; extazul pe care îl cãuta tânãrul Naum în
asaltul poetic din Drumeþul incendiar (1936) ºi
despre care scrisese, mult mai... „teoretic”, André
Breton în Nadja (1928), avea sã revinã în mai multe
rânduri în continuumul naumian viaþã-poezie: fie prin
viziunile amintite într-un interviu des citat din 1992
(cu Elena ªtefoi, revista Contrapunct, nr. 19/29 mai-
4 iunie) ºi legate acolo de scrierea poemelor din
Malul albastru ºi Faþa ºi suprafaþa, fie în refuzul
constant al oricãror cartografieri precise, reductive
ale realitãþii ºi dimensiunilor ei (timpul ºi spaþiul nu
funcþioneazã ca autoritãþi supreme, sunt ca într-un
poem, doar un loc acolo, dar ar putea fi la fel de
bine sã fie un timp acolo, „un timp acid ºi înebunitor”
(Tatãl meu obosit, 1972). Eternitatea, cuvânt greu,
suprasaturat cultural ºi aparent incompatibil cu
rigorile suprarealismului, þine de un fel de a fi ºi nu
de aºteptarea unei vieþi viitoare ºi indefinite. Ea este
trãitã ca stare privilegiatã încã de aici, iar existenþa
însãºi nu e decât un coridor plin de contorsiuni  cu
multiple intrãri, niºe, concavitãþi. Poate ºi de aici
dezinvoltura pe care suprarealiºtii ºi-au asumat-o
prin repetatele ºi intensele lor intrãri ºi ieºiri din viaþã,
uneori înþelese în modul cel mai propriu. Acelaºi
joc îl gãsim în volumul Athanor (1968), unde poemul
Secretele golului ºi ale plinului (cu al sãu vers
emblematic pentru dizolvarea fenomenelor
esenþiale pentru natura umanã: „de câte ori murea
îºi punea ciorapii”), e aºezat între Crusta ºi
Torsiunea lui Möbius. Toate cele trei texte vorbesc
despre o miºcare continuã, a corpului,  a
suprafeþelor, a dimensiunilor.

Caravela lui Gellu

Aceeaºi lipsã sau, mai degrabã, „îmblânzire”
a distanþelor o gãsim în oricare dintre zonele marelui
organism care este opera lui Gellu Naum (în prefaþa
de la antologia Despre identic ºi felurit, 2004, p. 8,
Simona Popescu scria cã „de la debut la sfârºit,
ansamblul cãrþilor lui Gellu Naum este un straniu
«obiect» fractalic”). ªi pentru cã lucrurile se leagã,
ceea ce scrie Gellu Naum se „întâmplã” (uneori cu
o consecvenþã care trece experienþa cotidianã spre
transã) ca într-un vis pe care Lyggia Naum îl

Fragmentarium cu
Gellu Naum ºi Paul Pãun
Florin Balotescu

povestea cunoscuþilor în ultimii ani: aflatã într-un
contur ca un fir luminos, protectoarea de o viaþã a
poetului încearcã sã întindã braþul pentru a simþi
zãpada care cade. Conturul se miºcã însã, astfel
cã mâna nu poate trece dincolo. Zona nu permite,
aºadar, locuitorului ei sã treacã dincolo de ea.
Fenomenul merge în ambele sensuri: nu doar zona
interzice, ci ºi locuitorul ei, acelaºi care, mascând
misterele în miºcãri domestice ºi copiind cândva
„lista de rufe a lui Flamel” (Lacrima, poem datat
1941, prezent în Poeme alese, 1970), nu lasã decât
vagi intrãri spre castelul sãu mediumnic. Meritã
amintit tot aici un element rar în universul naumian:
alãturi de mai multe desene realizate în diverse
tehnici, unele descrise în Zenobia, Lyggia Naum
compune în 1945, cu o simplitate aproape tãioasã,
un colaj în care chipul lui Gellu Naum decupat dintr-
o fotografie e lipit peste imaginea jucãuºã a unei
ambarcaþiuni; un an memorabil, 1492, ca ºi o
inscripþie din stânga, sus (în limbile germanã,
francezã, englezã ºi spaniolã), spun cã e vorba de
caravela lui Cristofor Columb. Lyggia nu pãstreazã
decât cuvântul caravelã în ultimele trei limbi ºi ºterge
numele exploratorului, înlocuindu-l cu „Gellu”. Un
alt joc? Se poate, doar cã, în limbaj naumian, jocul
nu era lipsit de virtuþi dintre cele mai serioase. Jocul
era vecin cu mediumnitatea ºi experienþele
periferice, împingând individul spre locurile care,
ºtim din Medium, te umplu de spaimã. Gellu Naum
e poate ºi un fel de explorator. Unul neagajat însã,
la care descoperirea nu e în primul rând idealul
unei cãutãri asidue, a unei queste, ci survine dintre
gesturi... curate, pãstrând, ca într-un poem, „tonul
ºi mãsura”, pãstrând intact doar sentimentul de
extaz continuu, chiar ºi în cele mai profunde tristeþi,
aºa cum se întâmplã cu Robinson Crusoe, personaj
naumian ºi el, cum se ºtie, în piesa „Insula”.

Un strigãt cât lumea

Nu doar în piesa lui Gellu Naum este Robinson
Crusoe personaj. El apare ºi în poemul lui Paul
Pãun, Plãmânul sãlbatec (1939). Exuberanþa
destinelor suprarealiste face ca în 2015 sã fie
centenarul celor doi poeþi, cândva afini, despãrþiþi
mai târziu, aºa cum despãrþite erau ºi metodele lor
poetice. Fãrã îndoialã, înrudirea a existat; grupul
suprarealist a fost activ ºi determinator, iar Paul
Pãun participã energic la jocurile suprarealiste, ba
mai mult, la elaborarea unor dintre cele mai
percutante manifeste. Cu toate acestea, discursul
lui Paul Pãun are alte resorturi. Violenþa de limbaj
nu mai e tãioasã ºi organicã, aºa cum se petrecea
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Mîn Drumeþul incendiar (1936). În poemul naumian,
sensul era puternic vizionar, individul avea o
disponibilitate organicã, aproape inocentã pentru
revoltã, tradusã de fiecare gest: drumul aparent
dezordonat, mersul în rãspãr, gesturile antisociale
ºi exprimarea dezinvoltã a nevoilor ireprimabile, fie
înalt erotice, fie fizice ºi primare. Sexualizarea
limbajului face ca expresia sã fie secretorie, iar
manifestul este umoral la propriu, astfel cã viziunea
transpusã textual devine un fel de funcþie a corpului
– „Voi putea sã-mi scurg fluviile ºi gârlele ºi tobele”,
se întreba poetul, „spre caietele subþiri ale pletelor”?
Poetul opereazã aici cum vor face mai târziu
grafferii, luând în posesie lumea ºi reînvestind-o
cu spirit poetic. Vom regãsi gestul în poemul Paºii,
din 1970: „Gura lui ºoptea un numãr zguduitor,
arãtãtorul lui feroce ºi naiv desena pânã la cele
mai mici amãnunte formele suple ale ameþelii. Dar
nimeni nu ºtia cã gâtlejul îi era doldora de injurii,
egalã recompensã ºi pentru laºitate ºi pentru
îndrãznealã”. Nu e departe nici cuminþenia Zenobiei,
definitã de poet ca echilibru între „ascezã ºi
destrãbãlare”, cu toate cã aceste cuvinte, ca oricare
alte cuvinte, înseamnã cu totul altceva la Gellu
Naum; probabil, dacã am reuºi sincronizarea gest-
limbaj-imagine, lucrurile ar sta altfel, iar funcþia
magicã a limbajului ar fi accesibilã.

Pe de altã parte, la Paul Pãun, ca ºi în
tablourile sale, poezia e membranoasã, fragilã, iar
imaginarul e aproape bacoviano-blecherian,
descoperind afinitatea pentru o corporalitate
cavernoasã ºi sangvinolentã care descrie arcanele
poeziei infuzate de fantasmele dragostei în Marea
palidã sau anticipeazã prin imaginea oraºului înecat
– oraºul inundat apare ºi în Poetizaþi, poetizaþi...,
din naumianul Teribilul interzis, 1945) – intepretãri
psihanalitice moderne, stând sub semnul

nesfârºitului simbolism al imersiei. Cu toate cã va
vorbi ºi el, cu acelaºi sens ceremonial al ereziilor
limbajului, despre „sãmânþa incendiarã” ºi despre
„drumurile mele ºi vorbele tari”, metaforele sunt mult
mai explicite; noaptea e spaþiu predilect de întâlnire
cu iubita sau, poate, ea însãºi o iubitã („Îi spuneam
în gând/noapte, logodnica mea,/ce mult iubesc lu-
mina ta de fantomã,/ce mult iubesc, în libertatea
singurãtãþii tale/arborii fãrã rãdãcinã ai delirului/ce
mult iubesc, în ploile tale negre, suferinþa.”).
„Plãmânii în flãcãri”, „plãmânul sãlbatec”, în cele
din urmã, ca ºi „fericirea mea de Robinson Crusoe”
sunt probabil imaginile cele mai puternice ºi autentic
poetice; ele sunt cele care traduc strigãtul teribil,
extatic, preuman, dar tot în numele unui nou fel de
umanitate care e, de fapt, poezia – „þineam
pãmântul între firele genelor ºi populam cu mine
toatã lumea.” Finalul se întoarce la idealul
suprarealist al poetului ca mediu între lume ºi... ea
însãºi: „m’am rezemat de un zid/în timp ce delira în
cap,/obscenã,/rãsturnatã,/toatã lumea asta, toatã
lumea.”

Poetul lui Paul Pãun aminteºte numai aparent
de Robinsonul naumian pe care, proaspãt
naufragiat, îl gãsim intonând imnuri de preamãrie
a Providenþei, ca mai apoi sã-ºi plângã tragedia ºi
singurãtatea, cu atât mai mult cu cât ºi la Gellu
Naum vom regãsi ceva asemãnãtor: „ºedeam la
ochi cu faþa rezematã de un zid/(...)/vedeam cum
se despicã lumea” (Planºa). Esenþial diferite, cele
douã poeme, Drumeþul incendiar ºi Plãmânul
sãlbatec, apãrute la distanþã de trei ani, 1936-1939,
împart o idee, a corpului care devine manifest po-
et ic. Sau, mai exact spus, a lumii care,
recorporalizatã prin gestul revoluþionar, îºi
expulzeazã poeþii cu forþã aproape universalã, în
numele unei noi vârste, a poeziei.

JOURNEY ZMEU
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Într-unul din nenumãratele sale sensuri, critica
înseamnã eminamente descriere, înainte de orice
altã intenþie. ªi aceasta pentru cã, pur ºi simplu,
mai întîi de toate trebuie stabilite obiectul ºi definiþia
lui. Iar orice descriere tinde sã le aproximeze cu o
cît mai mare fidelitate. Ideea cã un critic îºi
inventeazã obiectul este un evident paradox, frumos
desigur, dar ineficace ºi irelevant, dacã trans-
cendem planul subiectivitãþii, în cãutarea unui
adevãr al „existenþei pozitive”. Pe de altã parte,
circumscrierea obiectului de interes exegetic
depinde ºi de tipul ºi modalitatea abordãrii. Dincolo
de redarea lui brutã, am zice chiar tautologicã,
descrierea pe cale analiticã priveºte în principal, dacã
nu exclusiv, formele ºi mecanismele de producere a
efectului estetic. De unde ºi importanþa ei excepþionalã
ºi decisivã în exerciþiul judecãþii axiologice.

Dar analiza, ca mod privilegiat de descriere a
obiectului artistic, poate avea în vedere, discrimina-
tor ºi exhaustiv, nu mai puþin semantica textului literar,
punînd între paranteze problema valorii estetice, în
beneficiul substanþei simbolistice ºi ideatice. În felul
acesta însã, vede oricine cã analiza semanticã
alunecã lent din planul descrierii pozitive în acela al
hermeneuticii, adicã al extragerii semnificaþiilor din
configuraþia operei. Iar aici e posibil mai întîi un tip
de abordare „denotativã”, care fixeazã interpretarea
obiectivã ºi singularã a operei respective, coincidentã
mai totdeauna ºi cu intenþia autorului, mai presus de
orice ipotezã (cazul Luceafãrului eminescian).
Simplitatea ºi relativa facilitate a acestui tip de
interpretare (denotativã), oricît adevãr ar pune în
luminã, nu satisfac însã gustul celor mai mulþi dintre
critici, care se simt obligaþi sã îmbogãþeascã orizontul
semnificaþiei fundamentale, recurgînd la virtuþile
„conotative” ale aspectelor aºa-zicînd materiale, care
concretizeazã opera. Se înþelege cã aceastã
abordare, din perspectiva capacitãþii „conotative” a
textului ºi a simbolisticii lui, deschide calea tuturor
speculaþiilor sau utilizãrilor, cum ar spune Umberto
Eco, posibile ºi imposibile, pînã la cele mai aberante
ºi uneori chiar mai fantasmagorice, a ipotezelor celor
mai imprevizibile, dar ºi mai specioase din pãcate,
în pofida inteligenþei ºi originalitãþii cu care nu o datã
sînt formulate. Farmecul fanteziei dezlãnþuite nu e
totuºi adevãr.

Rari sînt criticii care sã se înscrie într-un singur
plan, fie al analizei formale, fie al semanticii textului,
fie în sfîrºit al interpretãrii „conotative”. Obiectul
curent este amestecul ºi interferenþa planurilor, cu
o mai frecventã supralicitare a celui din urmã,
întrucît o asemenea hermeneuticã, în totalã sfidare
a oricãrei norme de control, dã criticilor sentimentul
unei libertãþi creatoare nelimitate ºi „nepedepsite”
(„ce vice impuni”). În consecinþã, comentariile lor

sînt de o abundenþã ºi de o varietate mirobolantã,
care le mîngîie ºi le amplificã orgoliul de a se socoti
scriitori în acelaºi sens cu „beletriºtii”. Nu adevãrul
mai conteazã pentru mulþi („Ce e acela adevãr?”),
ci farmecul imaginaþiei, al inventivitãþii ºi al
inteligenþei critice (sã ne reamintim de voga de care
s-a bucurat o vorbã a lui Ralea , devenitã un soi de
emblemã a noii critici din anii ’60-’70 ai secolului
trecut). Dar dacã o enormitate de lucruri se pot
amesteca în comentariile criticii, e bine totuºi sã nu
neglijãm ordinea planurilor principale, chiar dacã
nu o respectãm ºi chiar dacã nimeni sau aproape
nimeni nu-ºi declarã o opþiune semnificativã pentru
unul sau altul dintre ele. Am þinut sã facem aceste
disocieri pornind de la lectura unei noi cãrþi a lui
Constantin Trandafir, Pactul conversaþiei. Naraþiuni
critice (Editura Ideea Europeanã, 2014), întrucît, aºa
cum cititorii noºtri vor fi observat de mai multã
vreme, noi nu recenzãm în sens propriu, ci preferãm
sã discutãm ºi sã problematizãm întotdeauna ideile
ºi atitudinile conþinute în diversele volume care ne-
au reþinut atenþia.

Pactul conversaþiei este un exemplu concludent
pentru multe din aceste consideraþii preliminare ºi
contribuie la o bunã caracterizare a autorului sãu. El
adunã laolaltã, în trei secþiuni, texte despre poezie,
prozã ºi criticã literarã. Constantin Trandafir scrie cu
egalã umoare ºi disponibilitate despre oricare dintre
acestea. El este neîndoielnic un exeget fãrã preferinþe
partizane, comprehensiv ºi echidistant. Cartea de faþã
o dovedeºte ºi mai bine decît altele prin comparaþia
nemijlocitã pe care ne-o faciliteazã. Abordînd orice
gen, fãrã angajamente sau prejudecãþi, autorul nostru
se aratã tot aºa de deschis ºi de receptiv faþã de
perspectivele metodologice. El practicã ºi analiza, mai
mult cea semanticã decît cea formalã, ºi intepretarea,
mai mult cea „conotativã”, liberã ºi prezumtiv crea-
toare, dar mai puþin condiþionatã de obiectualitatea
operei ºi de intenþionalitatea ei auctorialã („intentional
fallacy?”). Totuºi, în raport cu ele se judecã ºi se
stabileºte valoarea esteticã a unei opere, iar nu prin
prisma productivitãþii hermeneutice, a fanteziei specu-
lative ºi a „imaginaþiei” critice. Se poate constata cu
ochiul liber cã în concepþia ºi practica lui Constantin
Trandafir aparþin domeniului artistic atît scrisul, cît ºi
oficiul critic, la fel cu un roman, sau cu o poezie. Este
bineînþeles aici vechea schismã care a generat disputa
dintre impresionism ºi pozitivism, neîncheiatã încã,
dupã cum se vede, pînã azi, în pofida alegaþiei cu aer
de superioritate absolut gratuitã cã ea s-ar fi clasat
demult. Fascinaþia cãlinescianã care face victime în
prea multe privinþe, se aflã cu siguranþã printre factorii
de maximã influenþã în acreditarea acestei credinþe.
Criticul nostru îºi asociazã ºi alþi confraþi, dînd impresia
cã opiniile sînt doar ale acestora, deºi el le

Ordinea din amestec
Florin Mihãilescu
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îmbrãþiºeazã cu nu mai puþinã convingere. Dar mai
curînd demodatã ni se pare discuþia despre „critica
totalã”, o himerã de mult expiratã. Aceasta este ºi o
altã mare ºi complicatã problemã, pe care nu o vom
relua aici ºi acum.

Întrebarea capitalã ar fi cea privitoare la relaþia
criticii cu obiectul sãu. Pornind de la Gabriel
Dimisianu, Constantin Trandafir noteazã: „A vedea
critic înseamnã a vedea obiectiv”, dar continuã
oximoronic: „Aº adãuga, o imparþialitate a gustului
propriu, cãci critica este prin definiþie subiectivã”
(p. 213). Or, atunci ar însemna cã actul critic e unul
de creaþie literarã, ceea ce ne aruncã într-o gravã
confuzie ºi într-o veritabilã fundãturã terminologicã.
În aceste condiþii, ce însuºiri ar intra în definiþia
artisticã a criticii? „La calitatea literarã a criticii
contribuie mulþi factori, dintre care sã amintim doar
individualizarea sensibilã, semnificat ivã,
deschiderea stilisticã, propensiunea oralã, refuzul
preþiozitãþii, chiar ironia ºi umorul” (p. 264). Însã
dacã e adevãrat cã în criticã nimic nu împiedicã a fi
folosite ºi mijloace literare, aceasta nu elucideazã

cîtuºi de puþin chestiunea fundamentalã a relaþiei
dintre subiect ºi obiect, care neliniºteºte conºtiinþa
noastrã teoreticã.

Amestecînd într-o deplinã libertate diverse
forme de expresivitate cu precizia ºi acurateþea
ideilor (sînt în volum bunãoarã cîteva portrete
remarcabile etc.), dar mai cu seamã aproape toate
abordãrile metodologice, Constantin Trandafir n-ar
fi desigur încîntat sã se miºte pe traiectorii limita-
tive, adept cum se înfãþiºeazã al criticii ca varietate
de artã ºi nu al uneia ca disciplinã intelectualã,
însetatã de adevãr ºi claritate raþionalistã.
Amestecul (dar nu amalgamul!) e greu de evitat,
mai ales cã face parte din farmecul libertãþii de
miºcare ºi de exprimare. Ordinea rãmîne pe seama
noastrã, a spiritelor logocentrice, partizani mai
degrabã ai reconstrucþiei decît ai deconstrucþiei ºi
mai mult ai luciditãþii decît ai confuziei. Mãcar pe
planul conºtiinþei teoretice, ne-ar plãcea sã-l regãsim
alãturi pe talentatul nostru confrate. Sînt destule
semne ºi dovezi în prezenta carte, care ne
încredinþeazã în acest sens.

BESTIAR, EX LIBRIS
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Eugen Negrici s-a
arãtat interesat de multã
vreme de ceea ce a numit,
cu o formulã care s-a impus,
„expresivitatea involunta-
rã”. Emanciparea privirii,
volumul apãrut la Cartea
Româneascã în 2014,
îmbogãþeºte mult „dosarul”
acestei teme. Esenþialul a
fost spus, desigur, în eseurile
din volumele Expresivitatea
involuntarã (1977) ºi Ima-
nenþa literaturii (1981),  cu un

însemnat angajament teoretic, de esteticã a receptãrii,
anunþând dezbateri care vor fi tot mai animate din
perspectiva (re)lecturilor postmoderne ale unei bune
pãrþi a literaturii române ºi nu numai. Multe dintre
disputele care au avut ºi mai au loc cu privire la
raporturile dintre estetic ºi nonestetic pot avea un reper
în acele reflecþii, care atrãgeau atenþia asupra unor
deplasãri de accent ce urmau sã fie tot mai evidente,
cu atât mai mult cu cât chestiunea „autenticitãþii” scrisului,
a unei tranzitivitãþi a discursului poetic ce pare a se
dispensa de medierile metaforic-simbolice amendate
ca excesive la „neomoderniºtii” blamaþi de noiile promoþii
ale anilor 2000 continuã sã fie de actualitate.

Completat cu eseuri, note de lecturã, marginalii,
tot atâtea variaþiuni pe aceeaºi temã, sumarul cãrþii
recent apãrute în 2014 face ºi fireºti trimiteri la cele
douã cãrþi amintite, cu unele secvenþe preluate pentru
a întãri argumentaþia.Criticul-teoretician îºi extinde mult
aria cercetãrii, aduce noi mostre de texte despre care
crede cã pot ilustra acest fenomen care e unul prin
excelenþã al receptãrii marcate de miºcarea în timp a
literaturii ºi nonliteraturii – cãci involuntar expresivã ar
fi,  înaintea altora, mai  ales aceastã din urmã categorie
de texte. Cumva mai destinsã pare ºi atitudinea
teoreticianului de acum, care, în ciuda organizãrii pe
capitole tematice a materiei cãrþii (de exemplu: Cum
e posibilã înnoirea. Provocarea semiozei.
Reinventarea textului; Catharsisisul receptãrii
înnoitoare. Potenþarea trãirilor interpretului – aceasta
cu subcapitole precum: Informul, Incompletitudinea,
Imaturitatea; Vechimea, Rutina, Împrospãtarea
perspectivei), scrie foarte liber, într-un  stil cvasicoloc-
vial, evitând programatic morga academicã ºi cu o
anumitã reþinere faþã de ideea de codificare ºi de
sistem, – deºi va vorbi, spre final, despre o
„sistematicã” a înnoirii, cu ghilimelele relativizante
necesare într-un asemenea context.
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“emanciparea
privirii„
Ion Pop

Încã din subtitlul volumului – Despre binefacerile
infidelitãþii – suntem averizaþi cã atitudinea (re)cititorului
va fi cât se poate de binevoitoare, iar glosele la
mulþimea de producþii chemate la apel o dovedesc cu
prisosinþã. „Infidelitatea” e proclamatã, desigur, în
raport cu formulele, genurile, speciile, convenþiile,
codurile stabilite tradiþional de critica ºi istoria literarã,
cu un  fel de sentiment de saþietate în ce priveºte
multiplele scheme ºi grile de interpetare solidificate în
câmpul cercetãrii de pânã acum, geometrizat ºi
constrâns cumva de teorii ºi concepte (prea) frecvent
vehiculate de interpreþii specializaþi. Eugen Negrici
pare a opta definitiv pentru ceea ce s-a tot numit o
„esteticã a imperfecþiunii”, exaltatã cândva ºi de
avangardã (miza pe naivitate, stângãcie, nesiguranþã
stilisticã, sinceritate nejenatã de protocolul scrisului
acceptat), un fel de nouã reabilitare a „planului primar”
al trãirii trecute în scris, a autenticitãþii, cu eliminarea
sau negjlijarea medierilor simbolice, a poeticitãþii
programate (ºtim cã suprarealiºtii cereau, de pildã,
transcrierea viselor, fãrã nicio intervenþie „poetizantã”),
avangarda în general respingea „opera” ºi mai ales
„capodopera” din aceleaºi pricini de autenticitate ºi
evitare a cãderii în repudiata „convenþie”. Asocierile
ce pot fi fãcute cu acest mod de aprivi literatura pot fi
înmulþite, – fapt e cã în acest volum tot ce intrã în
categoria operelor împlinite estetic, înregistrate ca
performanþe de construcþie ºi stil, este privit  cu un soi
de blazare, de om (critic, teoretician) oarecum obosit
de de reguli ºi reþete prestabilite în numele Esteticului.
Poziþia sa apare drept extrem-relativizantã, în ton, de
altminteri, cu tendinþele „gândirii slabe”, opuse
„sistemelor”, pe urme nietzscheene, iubitoare, în
schimb, de fragmentar, de detaliul semnificativ,  con-
tra tablourilor închegate dupã reguli, tocmai în mãsura
în care el atrage atenþia asupra unor mãrci de vitalitate
proaspãtã, presupusã a fi sabotatã de tiparul
structurant, de codificãrile admise ºi consacrate  în
câmpul simbolic. E de înþeles de ce una dintre
refereinþele mari ale autorului este Roland Barthes,
cel preocupat pânã la obsesie de „subversiunea”
limbajelor, ameninþate de „recuperare”, ba chiar a
Limbii, considerate, într-un moment extrem drept...
„fascistã”, din cauza constrângerilor unei ordini prea
strict „gramaticale”),  a Formei cu majusculã (Eugen
Negrici vorbeºte cu plãcere mai ales despre „inform,”
în vecinãtatea „incompletitudinii” ºi a „imaturitãþii”, puse
în faþa „perimãrii limbajului”, a „poeticii inactuale”, a
„imaginarului convenþional”). Criticul promoveazã încã
odatã un fel de lecturã hedonistã,   a unor texte ºi
imagini ieºite din „rama” lor trasatã de preceptele
estetice, de „doxa” frumosului, de „codurile” artelor
plastice (Barthes le evoca în legãturã cu fotografia,
ce risca sã intre în  seria recuperãrilor Codului, drept
care cãuta detaliul marginal ce mai putea provoca
emoþia nealteratã,  numit „punctum”)... Dar, atenþie,
Barthes însuºi s-a declarat în ultimii sãi ani excedat
de teoriile avangardiste ºi ºi-a mãrturisit dorinþa de a
se instala tihnit la gura sobei, recitindu-i pe clasici...

Deplasarea foarte liberã printre scrieri cu
precãdere nonliterare, pagini de cronicã, jitii (vieþi ale
sfinþilor), coduri de legi vechi româneºti, cãrþi populare,
dar ºi barochisme cantemireºti, de „istorie ieroglificã”,

Cartea Româneascã,
2014

EMANCIPAREA
PRIVIRII

EUGEN NEGRICI
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amintiri precum cele lãudate cândva ºi de Camil
Petrescu, ale colonelului Lãcusteanu, scrieri ca
Arhondolgia Moldovei a lui Sion, gustate pentru fru-
steþea expresiei necenzurate stilistic/estetic/etic etc.)
pe care, în parte, o mai fãcuse argumentând
„expresivitatea involuntarã”, e efectiv delectabilã.
Comentatorul scrie foarte expresiv, cu o evidentã
plãcere de povestitor (cautã fire epice mai peste tot –
ar fi putut face trimiteri la Timp ºi povestire a lui
Ricoeur), întreprinde, aºadar, o acþiune de reabilitare
a „marginalului”, a ceea ce e de obicei neglijat de
estetica înaltã, exigentã. Va pune, în consecinþã, un
accent puternic, mereu reluat, asupra receptãrii, a
cititorului/privitorului în calitate de co-autor, invitând la
o colaborare activã, provocând imaginaþia cu scop
mai curând delectabil decît marcând esenþe ºi
adâncimi abisale ale gândului ºi închipuirii. Toate
aceste incursiuni dau o notã de vivacitate ºi de pros-
peþime, „privirea” simþindu-se agreabil „emancipatã”,
cum spune ºi titlul cãrþii, dupã atâtea obositoare ºi
fastidioase investigaþii ale mulþimilor de specialiºti ai
lecturii din perspectivã esteticã „dogmaticã” a opere-
lor ºi sprijiniþi pe o armãturã teoreticã excesivã.

Multiplicarea punctelor de vedere datoritã apelului
la inventivitatea cititorului ºi la deplasarea de accent
asupra fragmentului/detaliului recontextualizat este
contrapusã totuºi unei abordãri hermeneutice comple-
xe, în sensul tradiþional al interpretãrii. Relativizarea
privirii („emanciparea” ei) devine maximã, în detrimentul
perspectivei unitare, chiar dacã admiþând grile diverse
de lecturã, propusã de critica ºi estetica „clasice”.
Marginalizarea, ca sã spunem aºa, a operei întregi, a
capodoperei, în replicã severã ºi cumva compensatoare
la marginalizãrile de pânã acum ale fragmentului ºi
viziunii secvenþiale asupra artei/literaturii, apare, de la
un punct încolo prea radicalã totuºi, ca ºi cum operele
mari, consacrate aproape cã n-ar mai merita de acum
înainte interesul, de teama împietririi lor în formule ºi
convenþii ale receptãrii. La acest punct echilibrul vederii
se pierde ºi apare o disonanþã, un exces care trãdeazã
absolutizarea unor aspecte ce nu au cum sã fie situate
în centrul receptãrii ºi nici valorizate la acelaºi nivel cu
structurile complexe ale unor opere aºa-zicând „cano-
nice” din repertoriul  universal. La urma urmei, ºi detaliul
plastic ori  secvenþa neliterarã decontextualizatã (re)cititã
ca literaturã prin participarea substanþialã a receptorului
nu sunt relevante decât tot prin raportare la un model,
sã-i zicem ideal, al operei închegate, multiplu etajate
ca semnificaþie ºi univers imaginar. Iar accentul pus,
de la un punct încolo de aºa-numitul ready made,
obiectul gata fãcut, introdus de un Marcel Duchamp
prin cutezãtor-prozaica ºi ironica sa „Fântânã”, în
realitate un pisoar semnat cu un pseudonim, nu poate
ocupa, oricât ar tulbura ierarhiile estetice moºtenite, un
spaþiu mai plin de ecouri decât un tablou de Rembrandt
sau de Van Gogh. Gioconda cãreia Duchamp i-a pus
mustãþi dadaiste, recuperatã de spaþiul muzeal, are mai
curând o semnificaþie intelectualã, de criticã acutã a
convenþiei artistice ºi a tradiþiei mari, decât una cu
adevãrat artisticã, oricât s-ar relativiza calitatea esteticã
a „operei”. Expuse în muzee, asemenea obiecte (se
dã ºi exemplul cutiilor de Coca Cola multiplicate dintr-
un tablou Pop-Art), capãtã doar un reziduu de valoare

simbolicã tocmai fiindcã se expun într-un  spaþiu altul
decât al contextului real, concret, din care a fost
înstrãinat obiectul obligat sã devinã, în replicã,  „artã”.
Arthur Danto ori Nelson Goodman ºi alþii, pot avea ºi
au dreptate sã explice deplasãrile de perspectivã ºi
semnificaþie  a obiectului artistic prin valoarea intrinsecã
ori prin atribuire de valoare contextualã, dar asemenea
obiecte nu pot  concura, orice s-ar zice, nici cu Venus
din Milo, nici cu un, de pildã, Brâncuºi. „Absolutul” nu e
chiar atât de uºor de  relativizat... Ca sã nu mai vorbim
de foarte sumara  „artã conceptualã”, rezultat al purei
speculaþii intelectuale, ori de arta concretã, cu obiecte
lãsate sã se descompunã chiar ºi în spaþiul muzeal.
Asemenea minimalisme capãtã o anumitã semnificaþie,
tot ºi numai pe un fundal de Muzeu cu majusculã...

Emanciparea privirii are, cred,  limitele ei.   Eugen
Negrici e poate prea generos cu nonliterarul ºi
neartisticul de- ºi re-contextualizate, chemate sã fie
judecate, totuºi, din pespectivã... artisticã. Speculaþiile
sale, fine ºi de o mare mobilitate în cãutarea ºi
identificarea „mecanismelor producerii” ºi a „expre-
sivitãþii involuntare”, susþinute de expresivitatea
scriiturii unui literat de înaltã clasã,  sunt perfect
sincronizate  cu procesul de mutaþie a valorilor
estetice care se petrece sub ochii contemporanilor
noºtri postmoderni, dar am sentimentul cã ele mai
degrabã compleâteazã câmpul privirii receptorului,
îmbogãþindu-l cu elemente adesea trecute cu
vederea,cu drept de reabilitare, decât e în stare sã
elimine din acest spaþiu al vederii emoþionat-
înþelegãtoare  operele-reper ale Muzeului imaginar
universal. Dar poate le împinge numai într-un
provizoriu con de umbrã, pentru ca priviri odihnite ºi
împrospãtate sã le redescopere în vremuri mai puþin
nevoiaºe.

Charmides, 2015

DORM DAR
STAU CU TINE

DENISA DURAN

Poezia românã post-
Revoluþie stã foarte bine la
capitolul reflectãrii trãirilor
maternale/paternale, la
liricizarea înmuguririi fiinþei
umane. Dorm dar stau cu
tine (Editura Charmides),
placheta Denisei Duran,
este cea mai sincerã ºi mai
sensibilã apãrutã în aceastã
direcþie. Nu întotdeauna
sinceritatea ºi sensibilitatea
sunt mãrci ale unei literaturi
de calitate, cum se ºtie.

Majoritatea poemelor-notaþie de aici sunt dublate de
o remarcabilã inteligenþã emoþionalã, însã. În loc sã
pãlãvrãgeascã despre minunãþia ei de copil, poeta
pune la treabã miracolul relaþiei mamã-bebelaºã ºi îi
traseazã un contur artistic. Ca la Ion Creangã, aici
este vorba despre bebeluºul universal, nu despre o
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Veris leta facies
Fel ix Nicolau
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anumitã fetiþã fetiºizatã de pãrinþi isterizaþi. De la par-
ticular se realizeazã proiecþia în universal, condiþie a
artei adevãrate. Dar, aºa cum particularul fãrã valenþe
universale sfârºeºte ca reportaj, aºa ºi universalul fãrã
ancorare în particular devine apã dublu distilatã
asepticã ºi impersonalã. Aºadar, aici mama spune
rugãciunea în locul micuþei – ca ºi cum ar spune-o ea,
sfãtuieºte bunica –, iar fiecare gest, privire, gângurit
este plin de semnificaþie. Pofta de comunicare, tactilã
ºi gânguritã, pânã una alta, este imensã. Relaþia
mamã fiicã este subtilã, finã ºi parcã reciproc
admirativã. Dragostea este ardentã, dar nu kitschoasã,
ci vibrantã. Dupã efortul primei ridicãri în funduleþ ºi
oboseala în care sfârºeºte curiozitatea nesãþioasã,
mama se înduioºeazã: „Mai puiuþ de-atât nu va fi
niciodatã”.

Este o surprizã acest volum al Denisei Duran,
cãci anterior ea se afirmase cu o poezie inteligentã,
informatã teoretic ºi adesea îmbibatã de un scepti-
cism când întristat, când caustic. Ceea ce
caracterizeazã versurile ei era o detaºare aproape
ºtiinþificã de realitatea poetizatã. Inteligentã este ºi
colaborarea cu Floarea Þuþuianu. Artista a inserat în
volum imagini alb-gri realizate cu diverse tehnici.
Fotografiile ce surprind diverse pãrþi ale corpului
bebeluºei sunt feliate, alunecate, suprapuse ori
combinate cu desene naive ori cu obiecte geometrice.
Ideea este relevarea artisticitãþii fragilului, fragedului
ºi inocentului.

În toate aceste poeme nu transpare vreodatã
epuizarea sau iritarea þipãtoare a copilului. În poezia
românã bebeluºia ºi maternitatea/paternitatea sunt
anvelopate în muzicalitate ºi radiaþie paradisiacã.
Poeticitate, aºadar, ce poate fi ºi poeticã dacã scriitorul
surprinde cu acuitate analogii inexplicabile: „În timp
ce doarme, ofteazã uneori de mulþumire ºi liniºtire: de
douã/ ori, scurt. Nu o datã ºi lung, de obosealã ºi griji,
ca oamenii mari”.

Aº putea foarte bine boteza acest tip de scriiturã
ca poezie-traducere. Cam aºa ceva aveau în vedere
ºi romanticii de fazã secundã: arta ca descifrare a
mesajelor universului-hieroglifã. Pentru proaspãta
mamã, copilaºul nu este doar centrul universului, ci
universul în sine: „Când e supãratã ºi plânge de ceva
timp, bombãnind singurã la ea în pãtuþ, începe sã
strige tot mai clar ºi mai tare: maaa-ma!, maaa-ma!
Mama nu e un cuvânt, e un strigãt de ajutor”.

Aºadar, Denisa Duran nu inoveazã mijloacele
poetice, ea recurgând la acel juste millieu care încã le
plãcea clasiciºtilor la apariþia impresioniºtilor, adecvare
ce poate exprima limpede un mesaj puþin poetizat în
detaliu pânã acum. Metoda este behavioristã, dar se
autodepãºeºte prin surprinderea unor momente deli-
cate, fragile ºi sublime ce pun în valoare splendoarea
fiinþei umane ingenue. Aceastã viziune romantic-
rousseauistã este completatã de fineþea cu care mama
traduce gesturile, gângurelile ºi chemãrile copilei.
Atractivitatea poeziei derivã din simbioza între douã
fiinþe ce (re)descoperã lumea ºi îºi gãsesc noi sensuri
una prin cealaltã. O poezie a relaþionãrii, corespon-
dent extern al poeticii relaþionãrii þupiene.º

Dupã bebeluºenie începe faza copilãrelilor, cu

invenþii de limbaj ºi o viziune originalã a lumii.
Spectuaculoasã este ºi faza a doua, dar mai subtilã
se dovedeºte prima, comunicarea efectuându-se tactil
ºi pre-lingvistic, aproape telepatic. Încheierea acestei
faze este cuprinsã într-o metaforã pertinentã: „Azi are
un an.//Mi se pare cã a ieºit din bebeluºenie ca un
fluture din cocon. Uºor ºi mãtãsos”.

Denisa Duran a ºtiut sã profite la modul cel mai
înþelept de experienþa virginalã a primei maternitãþi ºi
de cea e bebeluºeniei. Întrebarea este cum poate
rezulta poezie din ceva aparent atât de simplu dupã
experimentele hipersofisticate ale modernismului înalt
ºi, mai ales, dupã livrescul postmodernismului
românesc ori dupã fracturile unor douãmiiºti. Este
aceastã soluþie a simplitãþii tandre doar o reuºitã
pasagerã, ori meritã a fi cultivatã în vederea re-
apropierii cititorilor de poezie? În viziunea mea,
adevãrata simplitate echivaleazã cu eleganþa, iar
eleganþa se obþine greu, dupã îndelungi rafinãri ale
substanþei care stã la baza capacitãþii de selecþie.
Simplitate au încercat sã obþinã ºi cei din sub-promoþia
2000+ ori gruparea pixelicã, dar acolo era cãinare,
plictis ºi înduioºare faþã de cãþei ºi pãpãdii. Treabã nu
prea autenticã, mai ales când se manifesta la (viitori)
bãrbaþi pasionaþi de bere. Denisa Duran interpreteazã,
aºadar, partitura potrivitã pentru cã scrie atât din
cunoaºtere a tehnicilor poetice, cât ºi dintr-o anumitã
euforie a fiinþei. Chiar dacã nu toate poemele au
aceeaºi intensitate a sensibilitãþii ºi miraculosului
minimalist, unele sunt remarcabile ºi împrospãteazã
lirica actualã. Poeta ºi-a demonstrat eficacitatea ºi
flexibilitatea instrumentului poetic ºi în volumele
anterioare. Acum ea confirmã capacitatea de a se
reinventa, de a rãmâne interesantã ºi în alt registru.

Colonia
Sagarmathei
Marius Conkan

Cartea Româneascã,
2015

COLONIA
FABRICII

MONI STÃNILÃ

Este evident faptul cã,
mai ales în rândul poeþilor
de calibru din literatura
recentã, constanþa stilului
începe sã fie evitatã cu
orice preþ, întrucât aceasta
ar putea împinge discursul
poetic pânã la limita
monotoniei sau chiar a
manierismului. În schimbul
unor mãrci stilistice care
sunt în mãsurã sã con-
struiascã un limbaj incon-
fundabil prin omogenita-

tea sa, este preferatã variaþia tematicã ºi formalã,
cu scopul de a surprinde, din unghiuri diverse,
expresia unei sensibilitãþi profund individualizate.
Lãudabilã mi se pare, în acest sens, naturaleþea
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cu care poeþi ºi poete din generaþii diferite (cum ar
fi ªtefan Manasia, Dan Sociu, Radu Vancu,
Ruxandra Cesereanu sau Angela Marinescu)
izbutesc, de la un volum la altul, sã-ºi reinventeze
stilul, rãmânând de fapt, în stratul de adâncime al
poeziei lor, identici cu ei înºiºi/ identice cu ele însele.

Într-un asemenea peisaj polimorf ºi incongru-
ent cu reproducerea, pânã la saþietate, a aceluiaºi
imaginar în maniere prestabilite, îºi aflã un loc
binemeritat poetica lui Moni Stãnilã care, de la
volumul de debut Postoi Parovoz. Confesiunile
dogmatistei (2009), urmat de Sagarmatha (Tracus
Arte, 2012) ºi, recent, de Colonia fabricii (Cartea
Româneascã, 2015), s-a modificat substanþial, fãrã
ca vreo urmã de artificiu sã-i dilueze forþa ºi
consistenþa. Din contrã, Moni Stãnilã pareazã
întotdeauna un posibil blocaj stilistic, gãsind soluþii
inedite atât în ceea ce priveºte tematica poeziei
sale, cât ºi instrumentele prin care aceasta poate fi
configuratã. Faptul cã autoarea nu poartã stigmatul
unei mode poetice este vizibil încã din Sagarmatha,
o „epopee” a lumii actuale, scrisã în tonuri liturgice
ºi militante, care a fost pe nedrept ignoratã de
cronicarii literari, cu toate cã a reprezentat una dintre
cele mai bune cãrþi apãrute într-un an benefic pentru
poezia româneascã, ºi anume 2012. Dacã poemele
din Sagarmatha graviteazã în jurul unei voci
intransigente (chiar virilizate), care mitificã realitatea
socialã ºi rosteºte, folosind limbajul unei religii
personale, cãlãtoria lumii cãtre dezastru, Colonia
fabricii se remarcã, întâi de toate, prin polifonia care
preschimbã discursul lui Moni Stãnilã, pânã acum
expansiv ºi virulent, într-un ansamblu de registre
(vocale, imaginare ºi formale) care comunicã la
modul simfonic.

A fost analizat suficient felul în care autoarea
creeazã o cronicã de familie (miticã ºi exhaustivã),
pornind de la portretele celor trei personajele-cheie
ale cãrþii: Alexandru, Ion ºi Dan. De altfel,
microcosmosul familial, marcat de stihia existenþei
rurale (mã refer aici la brutalitatea paradoxal diafanã
care atinge legãturile umane, de la cele de rudenie
pânã la cele erotice, sub semnul unei naturi
mitizate), reflectã în permanenþã cosmosul istoriei,
care se extinde traumatic dinspre comunism spre
postcomunism: „În Evanghelii ni se spun multe
lucruri frumoase, pilde ºi învãþãturi. Iisus ne-a vorbit.
Se dau multe detalii, sunt epitete, comparaþii,
parabole, pericope. Doar rãstignirea se tace. Se
tace ºi se face. Sunt câteva verbe, parcã: L-au luat,
L-au bãtut, L-au batjocorit, L-au dezbrãcat, L-au
rãstignit, L-au strãpuns, L-au coborât, L-au
îngropat.// Ne-au luat, ne-au dus, ne-au pus sã
tragem, au tras în noi, ne-au înfometat ºi ne-au
abandonat. În Alpi.” (p. 8). Tragismul acestei lumi
în derivã este conþinut, deseori, de cele mai
mãrunte gesturi, fapte, nãzuinþe ºi frici, pânã în
punctul în care cronica de familie, descrisã minuþios
ºi cu sânge rece, devine o cronicã simbolicã a
României comuniste. Între Sagarmatha ºi Colonia
fabricii poate fi stabilitã, totuºi, o relaþie de
continuitate, deopotrivã stilisticã ºi imaginarã: dacã

Sagarmatha, ca personaj, este cãlãuza unei armate
mistice ºi descrie, în ritm profetic, epopeea celor
deposedaþi (fie cã vorbim despre asupriþii unei
societãþi distopice sau despre deþinuþii din închisorile
comuniste), Colonia fabricii are structura unui
letopiseþ post-postmodern, relatat de aceeaºi
Sagarmatha care ºi-a obiectivizat vocea, pânã
atunci aprigã ºi militantã. Rãmãºiþe stilistice din
vechea Sagarmatha sunt de gãsit în asemenea
poeme care compenseazã caracterul intenþionat
anti-liric al întregului volum: „Mi-am cumpãrat oi.//
(dacã fericirea e somn, mâncare ºi multã-multã
pãdure, dacã e gândul la morþi ºi mâna la inimã,
dacã e o þigarã fumatã în curtea bisericii, dacã e
pocãinþã, dacã e o felie de caº în mâinile fetei tale
astmatice, dacã e luna plinã, dacã e doi bãieþi deja
mari ºi veºnic îndrãgostiþi de altã femeie, dacã e
moniºidanaºimihaºimihãiþã, dacã e un ginere beþiv,
dar suficient de puternic sã-þi scoatã fata în braþe
noapte de noapte la aer când i se închid plãmânii,
dacã e mariavioletagelu, dacã e adi, dacã e
mãmãligã cu brânzã ºi ceai cu unt, dacã e o sticlã
de vin începutã care se îngroaºã ca sângele la tãiere
mulþi ani dupã tine, dacã e o cruce neagrã în munte
cu litere ºterse demult, dacã sunt cele douã bârne
de lemn deasupra porþii rãmase la fel ºi dupã
parastasul de 33 de ani, dacã e o pereche de mâini
mici-mici cât douã vrãbii sãpându-þi mormântul,
dacã e pãrul ºi mãrul ºi sicriul, dacã e o pãlãrie
maro înþepenitã în poze decolorate, dacã e brâul ºi
cristelniþa, dacã e moartea aproape – atunci, da,
atunci, da, atunci pot spune cã sunt fericit)” (p. 41).

Dincolo de tematica spinoasã, pe care Moni
Stãnilã o rescrie fãrã patos ºi instincte
moralizatoare, ceea ce frapeazã în acest volum este,
cum spuneam, polifonia atipicã, exercitatã într-un
dublu sens. Pe de o parte, avem sumedenia de
voci poetice care se întrepãtrund ca într-un malaxor,
în aºa mãsurã încât vocea autoarei poate fi doar
intuitã în adâncimea suprafeþelor textuale, fiind un
ecou lipsit de stridenþã al volumelor sale anterioare.
Moni Stãnilã este pe rând Alexandru, Ion ºi Dan,
precum ºi funcþionarul care scrie decizia
„lãsãmântalã” sau securistul care emite dispoziþii
de urmãrire. Dar vocea adevãratei Moni Stãnilã este
dinadins topitã în documente birocratice care
stârnesc umorul prin agramatismul lor (aceasta fiind
o calitate esenþialã a acestui volum care descrie
mai ales tragedii individuale ºi comune), în scrisori
redactate fãrã falsã candoare sau, pur ºi simplu, în
paginile aproape albe, care spun doar atât: „24
februarie 1995// Neputinþã ºi fricã” (p. 77). Pe de
altã parte, polifonia cãrþii trebuie neapãrat înþeleasã
plecând de la ceea ce poemele ne oferã din punct
de vedere stilistic. Aceastã cronicã de familie,
orchestratã subtil de fosta Sagarmatha sau de fosta
„dogmatistã” din volumul de debut, este un hibrid
care îmbinã, adesea cu virtuozitate, registre care
îºi depãºesc statutul convenþional, aºa încât
scrierile de arhivã sunt transformate, de pildã, în
fitilul unei fuziuni poetice.

Firesc este ca întrebarea elementarã de final
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Creºtinism
ºi medievalitate
Ovidiu Pecican

O culegere de texte
postumã este cea a
Gabrielei-Lucia ªiclovan,
Elemente de fi losofie
politicã în gândirea
creºtinã a Evului Mediu
apusean. Încercare de
reinterpretare a gândirii
medievale din perspectiva
raportului dintre filosofia
politicã ºi filosofia religiei
(Chiºinãu, Ed. Cartier,
2013, 146 p.), aparþinând
unei profesoare care a

studiat filosofia ºi a ajuns sã se intereseze de istorie,
ºi care s-a ocupat asiduu, la maturitate, de
transpunerea în limba noastrã a numeroase cãrþi
din zona ºtiinþelor sociale ºi a politologiei. Adunând
studii rãmase în sertarele autoarei, editorii, Ana-
Irina Iorga ºi Alexandru ªiclovan, aduc un omagiu
celei plecate, dar încearcã ºi sã ofere publicului de
limbã românã un florilegiu semnificativ pentru sfera
preocupãrilor savante ale cercetãtoarei. Din acest
punct de vedere, se cuvine notat cã oferta aduce
în atenþie rodul strãdaniilor cãrturãreºti solitare ale
unei intelectuale a României actuale care nu a
activat într-o instituþie de cercetare ºtiinþificã, nici
într-o echipã convergentã prin preocupãri, ci a luat
pe cont propriu, din pasiune ºi interes ºtiinþific,
aceastã muncã, vãzând în ea un mijloc de
pãtrundere mai adâncã a problematicilor cãrora li
se dedicase. Este, deci, vorba despre ceea ce a
scos la ivealã pasiunea ºi ºtiinþa unei profesoare
din învãþãmântul liceal, angajatã la un colegiu
naþional ieºean. Deºi actuala concepþie asupra
cercetãrii exclude tot mai mult efortul de cunoaºtere
solitar ºi pe cont propriu, legând descoperirile de o
anumitã culturã instituþionalã, fãcând caz de
obþinerea de granturi ºi de finanþãri, cazul Gabrielei-
Lucia ªiclovan pledeazã, alãturi de atâtea altele,

pentru o îndreptare a interesului empatic, în
continuare, cãtre luarea pe cont propriu a chestiunii
cunoaºterii. În acest sens pleda ºi Constantin Noica,
la începutul anilor 1980, arãtând cu temei cã o
culturã de performanþã porneºte ºi se întoarce, în
cele din urmã, de la ºi tot la individ.

Problematica adusã în discuþie de cercetãtoare
este una crucialã pentru descifrarea epocii
medievale, epocã în care politica ºi religia fãceau,
fãrã excepþie, corp comun, chiar dacã în moduri ºi
feluri diferite, în funcþie de loc, de moment ºi de
personalitãþile celor implicaþi în practicarea
modelului acesta de înþelegere a unei relaþii între
domenii. Pasiunea pentru gândirea medievalã
occidentalã traducea, la sfârºitul anilor optzeci ºi
în anii care au urmat marii schimbãri de sistem poli-
tic o declaraþie de solidaritate cu Apusul, cãtre
integrarea în el aspirând pe atunci întreaga
Românie sãtulã de satelitizarea URSS vreme de
jumãtate de secol. Alegerea ca teren de exerciþiu
al meditaþiei profesionale a unei problematici
medievale indicã, de la bun început, opþiunea
pentru o zonã de interes care privilegia creºtinismul
în toate manifestãrile lui, mai cu seamã la nivelul
gândirii doctrinare ºi a practicilor religioase ºi politice
europene. În fine, interesul pentru gânditorii acelei
epoci, astãzi socotiþi ca apariþii exotice ºi, din pãcate,
posesori ai unei experienþe de gândire epuizate,
nu poate ascunde substanþa acestei orientãri a
interesului: bucuria unei intelectuale scãpate de sub
domnia materialismului dialectic ºi istoric obligatoriu
de a face joncþiunea cu o gândire infuzatã profund
de spiritualitate, de idealism teocratic, fãrã a mai
resimþi impedimentele ºi presiunile vreunei cenzuri
ideologice.

Cred cã asta trebuie descifrat, în primul rând,
în moºtenirea autoarei. Nu atât exegeza de tip aca-
demic pe teme de un interes foarte selectiv,
rezervate, în aparenþã, câtorva experþi, cât o
confesiune deghizatã, o spovedanie intelectualã
disimulatã, împreunã cu bucuria de a descoperi ºi
frecventa la vedere, prin intermediul scrisului, o
problematicã ºi dimensiune umanã. Sigur cã, în
mãnunchiul de studii pus cu grijã în paginã de
îngrijitorii ediþiei, însoþit de ilustraþii bine alese,
reprezentând personaje umane ºi ipostaze divine
specifice, chestiunea medievalitãþii ca expresie a
unui mod de a gândi specific, la fel ca ºi
problematica gândirii latine, catolice, pe un fundal
istoric marcat de întâlnirile, uneori mirabile, alte ori
contondente, cu moºtenirea arabã ºi cu cea iudaicã,
sunt abordate într-un înþeles specific, dintr-o
angulaþie care spune adeseori mai multe despre
autoare decât despre dinamicile ideilor din epocã.
Accentul cade însã nu pe efortul „arheologic”,
reconstitutiv, ci pe hermeneuticã, pe exploatarea
posibilitãþilor interpretative. Gabriela-Lucia ªiclovan
nu brutalizeazã materialul cu care lucreazã.
Temperamentul ei, precum ºi un anume „spirit de
fineþe” o pãstreazã într-o atitudine interesatã mai
curând de modul cel mai adecvat de a-ºi apropria
conþinuturile unei epoci efervescente a culturii înalte

Cartier, 2013

ELEMENTE DE
FILOSOFIE

POLITICÃ ÎN
GÂNDIREA

CREªTINÃ A
EVULUI MEDIU

APUSEAN

GABRIELA-LUCIA
ªICLOVAN

sã fie aceasta: ce este Colonia fabricii, o carte de
prozã sau de poezie? Majoritatea recenzenþilor au
numit-o poem în prozã sau prozo-poem, dar în mod
cert volumul lui Moni Stãnilã interogheazã tocmai
preconcepþia cititorului (avizat sau nu) cu privire la
distribuþia destul de problematicã a genurilor literare.
Convingerea mea este cã, datoritã acestei polifonii
care, departe de a fi una standard, regleazã
narativitatea ºi anti-lirismul poemelor în funcþie de
un bioritm pur poetic, Colonia fabricii este un volum
foarte bun de poezie, probabil cel mai original din
literatura românã a ultimilor ani.
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pãstrate în regim manuscris, decât storcându-le,
aºezându-le într-o luminã abruptã, pentru a le forþa
sã declare ceea ce, poate, conþin doar marginal
sau nu conþin deloc.

Întrebãrile de fundal pe care Gabriela-Lucia
ªiclovan le formuleazã rãmân deschise ºi
rãspunsurilor noastre, ale celorlalþi. Câtã libertate
de miºcare politicã au deschis interpretãrile
teologice furnizate în concilii ºi universitãþi? Au
urmat teologii ºi ideologii direcþiile politicii practice,
ale puterii laice, ori, dimpotrivã, aceasta din urmã
nu a putut decât sã se conformeze celor preconizate
deja dupã modele teologice celebre, precum cel al
lui pseudo-Dionisie Areopagitul? Câtã conformitate
la modelul biblic de reprezentare a lumii ºi a puterii
descoperim în Evul Mediu occidental ºi din ce mo-
tive lucrurile aratã aºa ºi nu altfel? Ce însemna
pentru principe gândirea unui filosof medieval ºi în
ce mãsurã gânditorul, laic sau de profesie
ecleziasticã, trebuia sã þinã seama de cel aºezat
pe tron? Cine avea în Apus autoritatea cea mai mare
în lumea cãrturãrimii: principele sau papa?

Gabriela-Lucia ªiclovan frecventeazã un câmp
ºtiinþific de cel mai mare interes, iar cartea ei
postumã – cea în care vorbeºte cu o voce proprie,
nu transpunând în românã gândurile altor autori –,
atacând cu surprinzãtoare ºi vitalã curiozitate
intelectualã probleme cruciale ale medievalitãþii, din
stirpea celor pe care astãzi le redescoperim cu
uimire faþã de prospeþimea ºi acuitatea lor,
descoperã un profil intelectual românesc al tranziþiei
postcomuniste demn de tot respectul.
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Literatura noastrã
contemporanã include
firesc ºi literatura moldo-
veneascã – marea fracturã
care era atît de vizibilã în
primii ani de dupã 1989, în
ceea ce priveºte orientã-
rile, formarea, gusturile ºi
posibilitãþile scriitorilor de
dincolo de Prut faþã de cei
de dincoace este acum tot
mai greu observabilã, iar
cititorii asimileazã textele

fãrã a le disjunge. „Pãºunismul” prãfuit, bombastic
ºi romantic a cedat locul unor texte scrise de autori
formaþi în descendenþa aceloraºi valori, sub umbra
unei istorii literare comun asumate ºi dezvoltînd
gusturi ºi instincte perfect comparabile. ªi totuºi,
literatura basarabeanã pãstrezã o serie de elemente
definitorii care o fac uºor recognoscibilã ºi îi dau
un aer particular fãrã a acþiona minimalizator sau
devalorizant. Este aici pecetea unei teribile presiuni
sociale, politice ºi culturale exercitatã decenii la rînd

fãrã nici un fel de îngrãdire. Or markerul cel mai
particular îl reprezintã chiar ruºii, mai exact obsesia,
conºtientã uneori sau subliminalã adesea, faþã de
aceºtia.

Prin cel mai recent roman pe care îl semneazã,
Iar dimineaþa vor veni ruºii, Iulian Ciocan propune
un roman care ilustreazã perfect amplitudinea
acestei obsesii. Construcþia e ingenioasã, o formulã
modernã clasicã, re-legitimatã prin sita post-
modernismului, cea care pune în paralel corpul unui
roman ºi povestea scrierii sale. Avem astfel planul
unei Moldove din 2020, invadatã ºi cuceritã se
secesioniºtii tiraspoleni cu sprijin rusesc ºi planul
unei Moldove de la începutul anilor 90 în debutul
tranziþiei spre democraþie, în care un tînãr literat
încearcã sã-ºi facã un rost în viaþã ºi sã publice
manuscrisul despre revenirea ruºilor.

Ideea ºi formula sînt ofertante ºi fãcute
cîºtigãtoare de cãtre Iulian Ciocan care reuºeºte
sã aleagã foarte bine tonul ºi cadenþa naraþiunii.
Lumile trecutului nu foarte îndepãrtat precum ºi cea
a viitorului imediat sînt vãzute prin perspectiva mai
multor personaje, a mai multor poveºti care se
întretaie într-o plasã echilibratã care reuºeºte ex-
act ceea ce ºi propune romancierul, o radiografie
pertinentã a întregii societãþi, de la pensionarii
alcoolici care-ºi petrec zilele bînd vodcã pe bãnci
în staþia de autobuz ºi pînã la vîrfurile formate din
parveniþi, excroci ºi farisei. Iulian Ciocan are exact
doza de ironie (ºi autoironie deopotrivã) necesarã
pentru a pãstra textul înafara oricãrei inutile ºi
dizgraþioase cãderi înspre rãfuieli minore cu lumea,
societatea ºi politicul, aºa cum din pãcate
procedeazã neinspirat o serie de congeneri. Autorul,
de altfel un foarte bun ºi echilibrat critic, are
suficientã fineþe pentru a ºti sã intercaleze o nuanþã
de nostalgie, puþin romantism, o tuºã de ºarjã
caricaturalã ºi suficient acid. Iar dimineaþa vor veni
ruºii e astfel o bomboanã dulce-acriºoarã care lasã
în urmã un gust proaspãt.

Povestea invaziei armatei din Tiraspol e naratã
în jurul personajului unui profesor universitar de
latinã de vreo ºaizeci de ani, puþin ratat, puþin
burghez, cam detaºat de actualitate ºi care se
complace într-o existenþã cãlduþã. Traseul sãu, de
la cetãþean pasiv care preferã sã-ºi viziteze amanta
în timpul declanºãrii atacului, la cel de potenþial
refugiat care se aruncã pe drumul exilului în
România, apoi de martor al conflictului, de individ
resemnat, mai apoi de persecutat ºi în cele din urmã
de om cãruia nu îi mai rãmîne altceva de fãcut decît
sã ia atitudine, este extrem de natural dezvoltat,
credibil, simpatic ºi în final emoþionant. Iulian Ciocan
nu încearcã nici o clipã sã-ºi tranforme personajul
în erou sau sã-i forþeze paºii în posturi
moralizatoare, revelatorii sau simbolice, deci
neplauzibile. Romancierul îºi simpatizeazã
personajele (chiar ºi pe cele negative) ºi are
delicateþea de a le prezenta uman ºi raþional. Este
o poveste despre ce poate fi rezistenþa în faþa rãului,
a agentului care ºtii cã îþi va corupe iremediabil
sufletul.

Iar ruºii
Victor  Cubleºan

IULIAN CIOCAN

Polirom, 2015

IAR
DIMINEAÞA
VOR VENI

RUªII



3 6

C
R

O
N

IC
A

  
L

IT
E

R
A

R
Ã Chiºinãul anilor 90 e mult mai vizibil interferat

în construcþie de experienþa personalã a autorului.
Proiecþii ale experienþei trãite sînt recognoscibile,
dar nu deranjeazã, din contrã, oferã un plus de
atractivitate. Aici ºarjele ºi (auto)ironiile sînt mai
dese. Lumea Chiºinãului aflat într-o to]talã
descompunere, materialã ºi moralã, oferã un suport
solid pentru demonstraþia pe care romancierul o
executã pe îndelete. Tribulaþiile tînãrului literat, pe
rînd ºomer, ziarist aspirant, speculant mãrunt,
cenaclist fãrã voie ºi în fine profesor sînt sacadate
de istoria eroticã a personajului, de la amoruri
gimnaziale la iubiri fatale ºi escapade interesate.
Moldova pare sã fi devenit o cloacã în care chiar ºi
dragostea se dizolvã, iar graniþa dintre realitate ºi
ficþiune e desfiinþatã oficial de serviciul de securitate
care va lua în vizor, în cele din urmã, romanul
tînãrului nostru literat.

Ambele lumi ale romanului stau voluntar sub
umbra ruºilor. Într-o extremã gãsim lumea lãsatã
dupã plecarea lor, tarele, reflexele, mizeriile rãmase,
toate aceste cicatrici teribile care marcheazã
definitiv fiecare membru al societãþii. În cealaltã
avem noua lor sosire, aºteptarea entuziastã a
unora care aºteaptã revenirea la ceea ce
considerau normalitate ºi teroarea celorlalþi care

constatã acum cã vindecarea de mocirlã devine
imposibilã. Ruºii, cu toatã concreteþea a ceea ce
presupune fosta ºi noua ocupaþie, apar ca un semn
al coruperii totale ºi pînã la urmã ireversibile.

Dar influenþele ruseºti sînt chiar mai profunde
ºi ar fi interesant de ºtiut dacã romancierul a
detectat în propria scriiturã amprentele vizibile
lãsate de lectura prozatorilor ruºi, mai ales ai celor
moderni. Imagini, cadenþe, cîteva locuri comune
tipice pentru literatura rusã, indicã un grad mai mare
de apropiere de cultura rusã decît ar dori poate sã
accepte conºtient autorul, chiar dacã vorbim despre
elemente valoroase, dintr-o literaturã deloc minorã.
ªukºin, Strugaþki sînt doar cîþiva dintre autorii ale
cãror influenþe nu rãmîn ascunse.

Încã de la Înainte sã moarã Brejnev (2007),
Iulian Ciocan s-a dovedit un prozator de realã forþã.
Foarte conºtient de propriile resurse, romancierul
ºtie exact ce îºi permite ºi cît trebuie sã forþeze. De
aici impresia de fineþe ºi de uºurinþã în lecturã. Iar
dimineaþa vor veni ruºii este un roman care te atrage
în poveºtile sale aiuritoare cu mult umor ºi oferta
unor întrebãri aruncate discret, dar pe care cititorul
le va rumega mult timp dupã terminarea lecturii.
Altfel spus, un roman excelent. Desigur, despre
români, moldoveni ºi, inevitabil, ruºi. Iar ruºi.
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Dan Cãilean s-a nãscut în 1953 la Cluj-Napoca.
În cadrul Insitutului Politehnic Iaºi a urmat cursurile
Facultãþii de Mecanicã (promoþia 1977), creînd ºi
conducînd – în perioada studenþiei, timp de trei ani
– cenaclul „Moldavia”. Dar autorul, optzecist prin
naºtere, nu a debutat, în volum, alãturi de congenerii
sãi (în anii 80 sau la începutul anilor 1990). A
încercat însã, dupã Revoluþie, sã editeze prima
revistã clujeanã de benzi desenate; a participat în
2011 la concursul de scenarii de film al postului
HBO. ªi, abia în 2012, debuteazã editorial cu
volumul A doua laturã a cercului, pentru ca, în 2014,
sã publice romanul Stabilopozii, care îi contureazã
o identitate fermã în comunitatea povestitorilor
transilvãneni. Ambele cãrþi apar la Editura Eikon.

În cronica mea din Tribuna, dedicatã
Stabilopozilor, am notat, nu de mult: „A doua laturã
a cercului era un text promiþãtor, scris cu plãcere,
cu o anume senzualitate ºi cunoaºterea limitelor
tehnice (la acel moment) de cãtre un – biologic–
autor optzecist, Dan Cãilean. [...] Stabilopozii
înseamnã aproape douã sute de pagini de ficþiune
de calitate. Tomografie de înaltã fidelitate a
României contemporane, cu tumorile ºi diformitãþile
ei. Titlul inspirat de ingineria marinã (dar ºi de
mitologia elinã), convoacã toate personajele într-o
staþiune de pe litoralul românesc, nu atît pentru a-ºi
expune, obscen, trupurile, ci, mai degrabã, pentru
ca naratorul («povestitorul» acestei cãrþi) sã le
investigheze caracterele alterate, conºtiinþele
putrefacte. Discursul lui Dan Cãilean este aici origi-
nal, personal. Ezitãrile ºi licenþele din primul roman
dispar acum, lãsînd locul unui epic pur funcþional,
acþiunii alerte ca într-un thriller.”

Apetitul prozatorului înseamnã – îmi dau
seama acum, scriind despre volumul de povestiri
Sinenomia (Cluj, Editura ªcoala Ardeleanã, 2015)
sub soarele plãcut al începutului de toamnã – ºi o
anume revanºã. Aflat la a treia carte, Dan Cãilean
experimenteazã, în totalã libertate, ºi testeazã
formele narative. Are o mare disponibilitate ludicã,
publicã aparent într-un ritm galopant (dar asta este,
cred eu, numai cruciada editorialã a optzecistului
întîrziat; ieºirea din carapace într-un moment fast
al literelor româneºti). Sinenomia, a treia carte,
asumã versatilitatea marginalului, prozatorului care
nu aparþine unei ºcoli, grupãri literare.

Ca sã plonjãm în lumea fantasticã unde
obiectele nu mai au nevoie de nume (dupã cum
volumul nu mai are nevoie de motto, Sine motto!)
ºi în care existenþa se propune pur ºi simplu – ah,
plãcerea dintotdeauna a scriitorului de a-l concura
ºi corecta pe Dumnezeu! –, autorul însceneazã joc
dupã joc, discuþie dupã discuþie. Încã din intro-ul
cãrþii, „Hanul Ancuþei” devine bar postmodern:
Domnul Negru (tachinat Enule!) ºi bunul sãu prieten,

domnul Alb (alintat, poate ºi din pricina barbiºonului
coliliu, Aule!), îºi dau rendez-vous în fiecare zi de
vineri a lunii, de la ora 18, în acelaºi local „tineresc”.
Insolitul prezenþei lor va trece aici – datoritã
prezenþei ritmice, englezeºti – aproape neobservat.
Cunoscîndu-ºi vieþile, ticurile ºi gusturile ca doi
camarazi, domnul Negru ºi domnul Alb ajung, cît
de curînd, sã opteze pentru nobila artã a povestitului
(în locul discuþiilor falimentar-prozaice, angoasant
blocate în cotidian). Reluînd ºi amplificînd tema,
ca în muzica de jazz, ei re-descoperã ºi modeleazã
tiparul povestirii, fantazãrii, arborînd – mai degrabã
jovial decît ostentativ – gustul pentru povestirea
fantasticã (peste care pluteºte duhul vechiului ºi
bunului serial The Twilight Zone). Fiecare dintre cei
doi va fi, pe rînd, rege capricios ºi ªeherezadã
inventivã. Ceasurile petrecute în acel local tineresc
se dilatã, bulimia narativã e în crescendo, cititorul
va fi purtat – cu viclenia pãianjenului – spre inima
plasei. Ambiþia cãrþii este – încã din primele pagini
– aceea de a verifica rezistenþa structurii epice
elaborate o datã cu uluitoarea Carte a celor o mie
ºi una de nopþi, continuate cu Decameronul,
Povestirile din Canterbury, pînã la arborescenþele
halucina(n)te din literatura contemporanã (pînã la
– sã zicem – Bîntuiþii lui Chuck Palahniuk).

Odatã stabilit tonul, o
datã fixat cadrul, Domnul alb povesteºte despre

umbre ºi povestirea îmbracã un întunecat halou
poesc (umbrele „alunecã pe scãri asemeni unor
reptile late ºi întunecate”); în contrapartidã Domnul
Negru povesteºte despre un funcþionar ciudat,
urmaº original & perfecþionat în demenþã al lui
Bartleby, eroul povestirii lui Melville, sau al
Cosaºului, din povestirea omonimã a lui Ray
Bradbury. Apoi Domnul alb povesteºte despre doi
soþi ºi o oglindã – ºi arta lui Dan Cãilean e de a
face imposibilul, ilogicul sã parã perfect verosimil,
perfect realist. Ca rãspuns, Domnul Negru
povesteºte improvizînd ºi construieºte o istorioarã
unde umanitãþii nu-i rezervã deloc un viitor ispititor.
În fine, Povestea Sinenomiei o va dezvãlui Strãinul
în jeanºi, spectatorul – pentru cine ºtie cîtã vreme?
– mut al ping-pongului narativ performat de cei doi.

Dacã povestirile lor plãcute dar „inventate” l-
au atras, prin cine ºtie ce mijloace oculte, pe
Strãin? Dacã divinitatea (Lumii acesteia ºi a epicii
Lumii acesteia) s-a distrat – cel puþin la fel de mult
ca autorul volumului de povestiri Sinenomia –,
livrîndu-le o experienþã narativã, existenþialã pe
care abia o pot duce? Dacã oniromanþii performanþi
ajung, adesea, fãrã sã conºtientizeze, în toposul
relaxant & supertehnologizat al Sinenomiei? Sînt
întrebãri la care, alãturi de Domnul Negru ºi
Domnul Alb, tu, cititorule, vei putea abia acuma –
în cunoºtinþã de cauzã – la finalul lecturii, sã
rãspunzi.
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Povestaºii porto-franco  &
Salmarinii (II)

În acest numãr publicãm câteva din povestirile scrise în tabãra de scriere creatoare
de la Sulina (20-25 iulie 2015), despre care au redactat, în numãrul anterior al revistei,
câte un jurnal de bord, Ruxandra Cesereanu ºi Simona Popescu, conducãtoarele celor
douã ateliere. Prozele din acest grupaj au fost elaborate în cadrul atelierului tutelat de
Ruxandra Cesereanu. În numãrul urmãtor al revistei vom publica fragmente de prozã

de la atelierul coordonat de Simona Popescu.

Cât teritoriu
Cãlina Pãrãu

Pe vremea aceea, vasele duceau oamenii în
explorãri, descoperiri ºi rãzboaie. Toate astea
posibile doar datoritã unei forþe ciudate, cea a
presiunii, pe care oamenii o pregãteau pentru lumea
ce avea sã vinã, mânând vapoarele ca pe niºte
teritorii mobile pentru a obþine teritorii stabile. Pentru
mulþi era un mister cum reuºesc aceºti munþi de
metal sã se miºte pe râuri, ca ºi când toate apele
lumii s-ar putea întâlni într-un singur loc, sorbite
fiind de o unicã gurã de canalizare. Dar nu puneau
întrebãri, cãci în porturi se vorbeau altele, limbajul
întâlnirilor fiind unul destul de complex, în care nu
era loc de explicaþii. Dacã nici mãcar destinaþiile
nu erau lãmurite, cãci nici lumea nu fusese în
întregime descoperitã, bineînþeles cã nimeni nu
îndrãznea sã întrebe. Uneori, vapoarele nu se mai
întorceau ºi nici mãcar atunci nu se puneau întrebãri
cã doar absenþele treceau de la sine înþelese ºi
aveau posibilitatea de a rãmâne undeva atâta timp
cât hãrþile lumii nu erau complete. Poveºtile despre
þinuturi cãlãtoreau pe vapoare, dar ele nu cãpãtau
forþã de circulaþie pentru cã oamenii puneau
întrebãri, ci pentru cã ei nu îndrãzneau sãîntrebe ºi
aºteptau totul pânã la capãt, neputând înghesui
nimic, ca un port ce-ºi acceptã fãrã reacþie singurul
vapor ajuns în apele sale. Era de la sine înþeles cã
vapoarele aveau sã gãseascã pãmânt nou ºi lumea
se va lãþi cu încã un centimetru în fiecare port, dar
nimeni nu se apleca peste apã sã cerceteze în
adâncuri de unde veneau aceste prelungiri.
Începuserã ºi vizitele de la lungi distanþe cu jurnale
de bord scrise înaintea cãlãtoriilor, dar oamenii tot
se fereau sã întrebe. Poate cã nu aveau nevoie sã
ºtie mai mult, atâta vreme cât veºti ºi vapoare
soseau oricum. Întrebãrile nu puteau cãlãtori din
colonii pânã la locurile de unde plecaserã vapoarele
pentru cã nu era loc decât pentru bagajele
cãpitanilor. Oamenii nu întrebau ce e un arbore de
cauciuc, unde cresc condimentele, de unde e adus
ceaiul, cum se nasc viermii de mãtase sau dacã nu
cumva cafeaua e o buruianã. Nimeni nu voia sã

parã ignorant ºi de aceea toþi se prefãceau cã ºtiu
pânã ºi ce zeu slãvesc triburile nedescoperite încã.
Se jurau cã au mâncat tot ce-noatã prin mãri ºi
oceane ºi nimeni nu îndrãznea sã întrebe ce gust
are carnea de delfin. Nimeni nu întreba nici câte
etaje sub apã are un vapor, cãci era suficient sã le
vezi pe cele de la suprafaþã ca sã înþelegi ce
însemnã un vapor. Dar pânã la urmã cãpitanul Cha-
Day avea sã întrebe ceva, ceva ce azi nu mai are
nevoie de formulare: cum vede un vapor unde sã
meargã? Era copil ºi nu îºi mai aminteºte ºi chiar
dacã ºi-ar aminti nu ar povesti nimãnui despre
aceastã întrebare, cãci un mare cãpitan cum e el
nu vorbeºte decât limba francã a întâlnirilor, limbã
în care se dau ºi se primesc cuvinte, dar întrebãrile
îºi pãstreazã gradul lor de indecenþã. Chiar dacã
Cãpitanul Cha-Day iubea indecenþele, el totuºi nu
le cunoºtea limbajul ºi tãcea timp de douã ore ori
de câte ori se nimerea sã pofteascã la ceva mai
mult decât putea duce inima lui. Cãpitanul Cha-Day
nu s-a întrebat niciodatã pe sine ce doreºte, cãci
ºtia cã e ca în comerþul pe mare: rãspunsurile nu
s-ar mai fi oprit.

Întrerup un pic relatarea aceasta, cãci ºi eu l-
am cunoscut pe cãpitanul Cha-Day ºi aº vrea sã
spun câte ceva. Chiar dacã nu l-am ºtiut intim, pot
spune cã l-am cunoscut aºa cum niciun muritor nu
ar fi putut sã o facã. Suntem legaþi prin destrucþie.
Orice bucatã autonomã de materie are înscrisã în
structura particulelor sale principalele linii ale
chipului celui ce o va destrãma, risipi sau
transforma. De aceea chipul cãpitanului Cha-Day
e în mine, cãci el e cel cu ajutorul cãruia voi ajunge
pe fundul mãrii. Ei bine, ºi mulþumitã unui
anemometru uitat în camera de hotel, care nu a
mai mãsurat viteza vântului. Dar eu vãd acum de
pe fundul apei ºi nu pot spune povestea. Altcineva
trebuie sã o facã. Oricâtã apã ar conþine aceastã
poveste ea este totuºi una despre uscat ºi orice
om e al uscatului. În plus, un vapor nu poate vorbi
decât într-o poveste necredibilã, iar acum noi ne
vom afla crezând.

Povestea aceasta poate fi spusã într-un sigur
fel ºi doar cel ce-ºi aminteºte vremurile în care
întrebãrile erau indecente poate sã o facã, cãci el
va ºti cã nu existã, încã, nicio întrebare inocentã.
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)Cum ºtie un vapor unde sã meargã, zise el cu ex-
act douãzeci de ani înainte ca soþia lui sã-l întrebe
cum poate ºtii ea cã el se va întoarce. El a simþit
dispreþ, dezgust faþã de fiinþa care nu înþelegea ce
demnã e misiunea lui ºi cã poate sã moarã liniºtit
de mâna ruºilor atâta timp cât moartea lui conteazã.
Oare nu îi arãtase el fotografiile acelea cu soldaþii
britanici din Crimeea? Oare nu înþelegea ea
onoarea de a fi în slujba coroanei ºi de a apãra
principatele invadate de ruºi? ªi dacã te prinde
holera, gândea ea, dar nu mai îndrãzni sã întrebe
cãci vãzuse ura în ochii lui. Umblau poveºti despre
francezi care foloseau cadavrele ruºilor pe post de
saci de nisip pentru construirea barajelor ºi ea ºtia
gospodãreºte cã nu poþi face zid din carne de om
ºi nu voia ca el sã fie zid pentru nimeni altcineva
decât pentru ea.

El visa sforãind un port în care era coadã la
frizerie ºi oamenii aºteptau sã li se radã bãrbile cu
solzi de peºte ca sã li se dea voie sã trimitã o
telegramã acasã. Ea se apropie cu forfeca de capul
lui ºi privi cum i se-nvârte mãrul gâtului ca un peºte
ce vrea sã iasã afarã. Vru pentru o clipã sã-i facã
loc peºtelui sã iasã afarã ºi sã poatã înota în ape
mai dulci decât saliva, dar îºi aminti curând de ce
era acolo. Atunci îi ridicã firul de pãr mai crescut ºi
îl tãie aºa cum tai o sfoarã. În exact acelaºi mo-
ment, în visul lui, bãtrânul din port tãie sfoara ce
lega vaporul de þãrm, dupã ce pricepu cã nu poate
desface nodul marinãresc ºi va trebui sã se
grãbeascã sã taie nodul, pentru ca vaporul sã nu
plece întârziat.

Dupã câteva sãptãmâni, de când vãzuse
vaporul plecând, primise o telegramã. O desfãcu
aºa cum bãtrânul din port nu ar fi reuºit niciodatã
sã desfacã nodul marinãresc. Se aºezã pe
marginea patului ºi simþea distanþa acelei scrisori
în lungimi de apã ºi nu de uscat. Poate pentru cã
nu fusese niciodatã pe apã ºi atunci putea sã simtã
distanþele prin apa din corp ºi nu prin apa pe care o
strãbãtuse. Telegrama spunea: Viu.Sulina.Aºtept
ordine.Portinsulã. Din aceastã telegramã nu înþelese
decât primul cuvânt, despre care ºtia cã e cel mai
important, viu, dar, totodatã, cel ce o interesa cel
mai mult era cuvântul ce pãrea sã nu-ºi aibe locul
într-o telegramã, ci într-o poveste. Port insulã.
Începu sã se gândeascã serios: poate dorise sã
spunã portul e o insulã ºi economia de cuvinte de
legãturã restrânsese formularea sau poate dorise
sã scrie în port e o insulã sau poate cã vrusese sã
spunã cã poartã o insulã, ceea ce înseamnã cã
acum nu mai conduce un vas, ci o insulã. ªtia cã
niciuna dintre aceste variante nu e adevãratã,
fiindcã ar fi fost suficientã o cratimã între cele douã
cuvinte: port-insulã fiind o nouã conformaþie
teritorialã despre care numai soþul ei ce avea sã
ajungã într-un est îndepãrtat auzise. Scoase o hartã
a lumii ºi începu sã se gândeascã cum se formeazã
porturile-insulã: poate prin alipire, însemnând cã o
bucatã de port se desprinde de continent ºi
cãlãtoreºte liber pânã ce se agaþã de o insulã ce-i
iese în cale. Sau poate cã ruºii sau turcii ajunseserã

într-un oraº pe care-l scufundaserã complet cu
tunurile ºi tot ce rãmãsese din el era portul singur,
portul fãrã oraº, fãrã oameni, portul plutitor, adicã
portul-insulã. Da, asta trebuia sã fie, ºi de îndatã
ce conveni, imaginea unui vas mai mare decât
portul în care ancoreazã îi veni în minte. Bietul ei
soþ. Trebuie sã-i fie tare greu cu o bucatã de pãmânt
cât puntea, lângã el. Dacã ar fi sã coboare cu toþii,
nici mãcar nu ar avea loc de arme. Acum simþise
cã înþelege totul, cã pricepe pentru prima oarã
sensul rãzboiului. Cu siguranþã cã esticii aveau
multe porturi-insulã ºi de aceea doreau sã obþinã
mai mult teritoriu, pentru a sta toþi laolaltã ºi nu
fiecare pe insula lui micã, cât un ponton.

În portul-insulã, doi oameni, îmbrãcaþi
marinãreºte, vorbesc privind de la distanþã un
pescar.

- M-am întors dupã câþiva ani. Dacã învãþasem
ceva de la turci era sã rulez tutun în foaie de ziar ºi
sã trag mai tare decât dintr-un trabuc. Noroc cã s-
au gândit ei la asta, cãci altfel ne-am fi fumat
degetele în rãzboiul ãla. Tu fumezi, cãpitane?

- Nu. Nu-mi place sã rulez altceva decât
ciorapii albi în geanta de cãlãtorie.

- Ei, dumneata eºti un om prea serios ºi de
aceea nu-þi gãseºti liniºtea decât pe mare.

- Pe mare nu e liniºte, dar asta nu ºtiu decât
cei ce cârmuiesc.

- Cu cabina închisã, cãpitane, pluteºti zile
întregi fãrã sã ºtii dacã eºti pe pãmânt rusesc sau
turcesc. Nu trebuie decât sã-þi asculþi vaporul. Apa
bunã te ajutã sã-þi menþii direcþia.

- Vaporul meu nu vorbeºte, domnule ºi dacã
ar face-o cred c-ar speria peºtii de nu s-ar mai
întoarce ºi atunci pescarii ar prinde inimã rea pe
mine, încã mai mult decât o au azi.

- Eee, pescarii ãºtia prea cred cã marea e a
lor.

- Marea nu e a nimãnui, spuse cãpitanul Cha-
Day ºi se opri ca ºi când îi crescuserã branhii cu
care nu ºtia cum sã respire. ªi-ar fi dorit sã fie
adevãrat ce zisese. De fiecare datã când se oprea
din respirat, în timpul unei conversaþii, oricare i-ar fi
fost destinaþia gândirii ajungea la trecutul ce-l þinea
în el ca pe un peºte înghiþit de alt peºte. Dacã nu
ar fi fãcut ceea ce fãcuse poate cã ar mai fi crezut
ºi azi cã apele le cântã numai marinarilor. El ºtia cã
pe apã se petrec lucruri groaznice, cãci marea
ascunde mai bine decât o face uscatul.

Îºi amintea de vaporul cu care mersese sã
aducã materiale din colonii. La întoarcere, pe vas,
pãreau sã fie mai mulþi oameni, cãci erau mai
agitaþi. Marea era linã ºi ºtia cã e exact acel mo-
ment plãcut în care poate lãsa cârma singurã, în
voia ei, arãtând încredere faþã de zare. Coborî pe
punte. Stãtu un pic în soare ºi se hotãrî sã meargã
la subsol sã gãseascã pachetele cu trabucuri, ce
erau noua comoarã la care orice pirat visa. Mirosul
de peºte stricat îl fãcu sã ocoleascã sala prin care
oricine trecea, oprindu-se la un schimb de prognoze
asupra stãrii vântului ºi a probabilitãþilor de ploaie.
Pe când sã-ºi aprindã trabucul se auzi un zgomot
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) de dupã uºa depozitului. Când o deschise gãsi
acolo niºte temniþe de animal, dar el ºtia cã nu
transportau altceva decât ceea ce luaserã de la
sãlbatici. În umbrã, se vedeau niºte oameni, cu
trupuri negre, întinºi pe un pat ce avea deasupra o
cupolã în care erau þinute unelte. Unul bolborosea
cuvinte. Se îngrozi ºi urcã alergând în cabina de
comandã. Opri vaporul ºi chemã tot echipajul. La
început nimeni nu pãrea sã înþeleagã despre ce
vorbeºte pânã când unul dintre bucãtarii ce se
dovedi a fi medic decise sã spunã ceva.

- Cãpitane, aº vrea sã vã vorbesc. Dar trebuie
sã fim doar noi doi.

Lãsã echipajul sã se risipeascã ºi rãmaserã o
clipã în liniºte.

- Cum se poate ca un cãpitan de vas sã nu
ºtie ce se aflã în vaporul lui?

- Am primit instructaj cã doar noi medicii putem
avea ºtiinþã de acest transport, cãci putem pricepe
ce se petrece.

- Cine pricepe apele poate pricepe orice. Ceea
ce aþi fãcut dvs. eu numesc ascunziº. Vasul nu
merge mai departe pânã ce nu ajung lãmuriri ºi
prin pãrþile mele.

Medicul privi sceptic ºi se hotãrî sã vorbeascã
scurt ca un om ce ºtie lucruri pe jumãtate.

- Oamenii vãzuþi sunt oameni ai coloniei. Ne
dau ajutor pentru cercetare.

- Ce fel de cercetare?
- Nu existã decât un singur fel. Cercetarea ce

cautã leacuri. Fie ele pentru minte, spirit sau
stomace sensibile.

Cãpitanul Cha-Day aflã despre lucruri pe care,
într-adevãr, nu le înþelegea. Ultima frazã a medicului
îi rãmase însã în minte:

- Mulþi se vor grãbi sã vadã pãcatul albului în
faþa trupului gol al celui fãrã armã, dar ei nu înþeleg
cã suntem toþi un singur trup ºi acela e singurul pe
care trebuie sã-l avem în vedere. Existã un preþ,
dar nu putem gândi mãrunt. Acum, vã rog sã aveþi
discreþia pe care circumstanþele o cer.

Gãleata cu viermi a pescarului se rãstoarnã
zgomotos dupã ce acesta e tras înspre mare de o
undiþã nãrãvaºã.

- Hei, cãpitane, ia uite captura ãluia.
Cãpitanul se dezmeticeºte în ropot de aplauze

ºi vede zbaterea peºtelui cãruia numai ochii îi mai
stau fixi.

- Cred cã ai dat o fugã pânã pe mare, cãpitane.
Îþi vorbeam de trupurile negre ale þigãncilor
frumoase, dar nu mã luai în seamã.

Fie ele albe sau negre, trupurile femeilor nu i
s-au pãrut niciodatã mai frumoase decât piciorul
bãrbãtesc într-o cizmã strâmtã. Dar cum era sã-i
spunã asta. Se scuzã ºi plecã sã se plimbe mai
departe pe chei. Sulina i se pãrea joasã ca o scenã
dispusã la picioarele privitorilor. Mersul oamenilor
de clasã pãrea ºi el mult mai jos, astfel încât singurul
ce pãstra portul deasupra nivelului Dunãrii era
hotelul cu pereþii din uºi de lemn tencuite. Niciodatã
nu puteai zãri nimic prin ferestre. Înalta societate e
la fel de discretã ca Dunãrea tulbure dupã o furtunã

de cinci zile.
Într-o zi, rãtãcind prin port, pe lângã vasele

cu denumiri în greceºte, despre care nimeni nu
îndrãznea sã întrebe ce înseamnã, cãpitanul Cha-
Day se opri la o cafenea îndepãrtatã ce semãna
mai degrabã cu casa privatã a unui localnic. Abia
dupã ce-ºi trãsese scaunul aproape de fereastrã
ochiul lui observã ceva ce-l reþinu cu privirea în
interiorul spaþiului închis. Pe peretele de lângã,
stãtea fotografia unui om mic ce-ºi legase o funie
de trunchi, pãrând cã trupul lui e cel ce ancoreazã
nava mare din spatele sãu. Sub fotografie, se putea
distinge un pasaj: „Pitagoreicii susþin cã în centru
se aflã focul ºi cã Pãmântul, unul dintre astre,
rotindu-se în jurul centrului sãu, dã naºtere zilelor
ºi nopþilor. În plus, acestea alcãtuiesc un alt pãmânt,
opus planetei noastre, pe care î l numesc
Antipãmânt”.

- Foarte puþini sunt cei ce ºtiu povestea acestui
om, zise femeia cu ºorþ ce-ºi ºtergea mâinile vrând
sã îndepãrteze un strat uleios care era deja o altã
faþã a pielii ei.

- Sã-mi aduci o cafea ºi pânã te întorci cu ea
ai timp sã-þi alegi cuvintele pentru a-mi spune ºi
mie povestea.

- Se spune cã cercetase mult ºi ajunsese sã
creadã cã acest Antipãmânt nu e o altã sferã, de
partea cealaltã a Pãmântului, ci o miºcare ce
contrazice rotaþia dând naºtere unor timpuri ºi
întinsuri în care dacã ajungi poþi rãscumpãra totul,
spuse femeia aºezând cu zgomot mai multe lucruri
pe masã. Acest Antipãmânt s-ar fi aflat în cel mai
estic punct aºa cã el a pornit cu vasul într-acolo.
Într-o zi marea a adus la mal un trup despre care s-
a crezut cã e al lui. Când soþia lui s-a dus sã viziteze
mormântul a auzit o voce care parcã venea de
dedesupt de pãmânt: „Am ajuns. Antipãmântul e
aici. E o groapã din care se aude cum scârþâie
lemnul bãrcilor.” Soþia s-a dus imediat la þãrm ºi a
dezlegat barca despre care se credea cã e a lui,
pe care o lãsase în urmã. Unii zic cã ºi azi îl poþi
vedea mergând cu barca cãtre est, cãutând
Antipãmântul.

- O legendã, zise cãpitanul. Nu prea ai cum sã
o crezi. Singurul Antipãmânt care existã e apa. Ea
are altã memorie decât uscatul.

- Mi-aþi cerut sã vã povestesc. Acum nu daþi
vina pe mine dacã existã adevãr sau nu.

Femeia îºi legã mai bine ºorþul la spate. Îl
strânse atât de tare încât cãpitanul se pregãti sã-i
audã trupul cum plezneºte. Aºteptã, dar nu se
întâmplã nimic. Femeia se întoarse cu spatele ºi
vru sã plece ca un om a cãrui poveste fusese
înfrântã de necredincioºi.

- Aº vrea sã cumpãr fotografia. Cât face?
- Nu e de vânzare. E a locului.

Celor pe care vapoarele îi lasã acasã nu le
rãmâne nimic decât sã-ºi închipuie. Întreaga
memorie comunã nu e produsã de cei ce s-au întors
amintindu-ºi tot ce au fãcut, ci de cei ce au rãmas
acasã închipuindu-ºi ceea ce trãiesc cei plecaþi în
larg.. Ea nu se lãmurise încã ce e cu portul-insulã
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*
cel mai mult Sulinei îi lipsesc poveºtile sau
legendele ºi nu locurile de muncã sau peºtii care
se împuþineazã din ce în ce mai mult. Sulinarii nu
ºtiu nici mãcar sã le scorneascã. Însã îþi pot da
cele mai intime detalii despre ei, despre cum se
preparã peºtele ºi cât costã o cãlãtorie cu barca pe
canalul Dunãrii. Parcã au deja discursuri învãþate
pe de rost ºi le spun ca de Crãciun, ca sã facã ºi ei
un ban. Un oraº maritim lipsit de cântece cu marinari
ºi piraþi, lipsit de imaginaþie. Lipsit uneori ºi de peºte.
Sunt oameni simpli, care aºteaptã sã vinã mereu
vara, ca sã aibã din ce trãi. Tot ce poþi sã afli despre
insulã este un scurt istoric spus de doamna ghid
de la far, rostit mecanic ºi derulat pe fast forward
(informaþii pe care le poþi gãsi ºi pe wikipedia), cu
prea multe cifre, de parcã Sulina ar fi o teoremã
sau o axiomã care trebuie demonstratã de pozele
de pe perete.
deºi redatã mai patetic cu prea multe descrieri
pretenþioase, istoria Sulinei ar arãta cam aºa

*
Sulina, Selina, Sunne, lunã ºi soare, mamã ºi iubitã,
insula androginã.
Solina. insula care a ademenit  marinarii turci cu
braþele ei dulci, i-a îmbãtat, le-a oferit bogãþiile ei ºi
i-a fãcut stãpânii dunelor de nisip. Au luat-o de soþie,
uitând de Constantinopol ºi i-au promis faima. ªeicii

ªi dacã nu ºtim poveºti despre marinari, nu ne
rãmâne decât sã le inventãm. (Anonim)

ºi se gândea la el ca la un alt fel de a aparþine
locului. Existã atâta apã navigabilã ºi totuºi mintea
rãmâne în urmã dacã nu poate vedea sau poate cã
doar o ia înainte. ªi-ar fi dorit sã aibã o vedere din
portul-insulã, mai ales acum cã rãzboiul se sfârºise.
Cei ce rãmân acasã sunt atât de nedreptãþiþi. Rãmân
ai locului peste puterea locului de a-i reþine.
Diferenþa dintre oamenii uitaþi acasã ºi cei ce
cunosc lãrgimea mersului e ca ºi diferenþa dintre
insule ºi continente. Ea era insula sau continentul?
Niciuna. Era pur ºi simplu locul.

Cãpitanul Cha-Day tocmai ce îºi pusese
ciorapii albi în valizã ºi era gata sã urce la bord.
Avea sã fie o searã lungã, cu ape liniºtite, în care
nu priveºti în larg suspicios, ci doar ca sã-þi odihneºti
ochii. Pe la miezul nopþii cãpitanul se simþea odihnit,
ca ºi când avusese timp sã viseze. Privind prin ochii
vaporului i se pãru cã vede ceva. Coborî pe ponton
ºi se aplecã sã vadã mai bine. Era o barcã cu un
om în ea ºi, imediat, se gândi cã e tocmai cel ce
pornise sã caute Antipãmântul ºi despre care
legenda spune cã poate fi uneori zãrit. Uitându-se
mai bine vãzu cã era de fapt omul cu trup negru pe
care îl gãsise ca pe un animal pe vasul ce se
întorcea din colonie. Se privirã atât cât se pot privi
doi oameni ce nu stau cu fundul în aceeaºi barcã.
Simþind cã e nevoie de mai mult, omul îl întrebã pe
cãpitan într-o englezã creolã:

- Cãtre est?
- Da! Tu? Încotro?
- Unde ne duce apa. Departe de vina omului

vechi.
- Ce vinã?
- Vina celor ce au smuls bãrci din Antipãmânt.
Cãpitanul se prefãcu cã nu înþelege sau poate

era sigur de asta. Anemometrul începu sã-ºi învârtã
cupele mai agitat. Nu ºtia dacã trebuie sã spunã
ceva, dar omul din barcã ºtiu ce sã cearã:

- Dã-mi instrumentul tãu. Vreau sã mãsor
vântul!

În port era larmã mare ºi oamenii abia mai
încãpeau pe strãzii. Unii iubeau atmosfera. Alþii erau
aici pentru schimburi. Aºa cum spusese cineva
poate cã esenþa umanitãþii nu era totuºi competiþia,
ci comerþul.

- Faceþi loc! Faceþi loc! Am veºti la
Administraþia navalã.

Unii deja aflaserã. Nu era chiar ceva aºa de
surprinzãtor când un vas se mai scufunda. Natura
are multe surprize. Mai ciudat era atunci când nava
se scufunda din pricina greºelilor de manevrã ale
cãpitanului.

- Cine era acest cãpitan care nu ºtia cã un
vapor nu vede singur pe unde sã meargã, zise
râzând cineva din marinã, cu mustãþile aranjate cu
salivã.

- Cãpitanul Cha-Day. E ãla despre care se zice
cã îi plãceau bãrbaþii.

Dupã un timp, celor ce rãmân acasã le mai
soseºte câte ceva, ca ºi când e sigur cã existã
continuitate, chiar dacã n-ar mai exista spaþiu sau
non-locuri ca puncte de trecere. Aflase cã a murit

ºi simþea o rãcealã vinovatã ca aceea a omului ce
rãmâne pe celãlalt capãt de þãrm ºtiind sigur cã va
trãi mai mult decât cel de vis-à-vis. Ceea ce nu
bãnuia era cã aveau sã-i trimitã o cutie cu lucruri
de-ale lui, lãsate în camera de hotel. Pentru cine?
Cu siguranþã cã nu pentru ea, doar ºtia cã numai
cei ce sperã sã se trezeascã dimineaþa lasã ceva
pe noptierã. În urma lui rãmãseserã o pereche de
ciorapi albi rulaþi, lama de bãrbierit, cizmele de varã,
un ceas, o pereche de pantaloni descusuþi, un
anemometru uitat care ar fi trebuit sã fie pe vas ºi o
hârtie pe care era desenatã faþada unui hotel.
Încercã sã descifreze scrisul de mânã de pe spatele
hârtiei.

Port-insulã. Insula nu are port, cãci nu aºteaptã
pe nimeni, ci creºte ca o anti-lume din dorinþa celor
ce pleacã. Portul e lumea:se þine doar evidenþa
sosirilor. Cât teritoriu încape în cei ce nu separã
portul de insulã?
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au construit moschee ºi ceainãrii din care ieºea
fumul de narghilea în valuri de arome pe care
dansau cadânele din buric.
la pântecul ei se strângeau corãbii de piraþi greci ºi
ciprioþi care n-au mai plecat, au gãsit în Sulina o
zeiþã ºi i-au promis viaþa. Selene, iubita piraþilor,
pasionalã ºi necruþãtoare. Corãbiile au rãmas
apelor, iar trupurile, cimitirului.
în continuare vine partea cu Rãzboiul Crimeii,
Comisia Europeanã a Dunãrii ºi palatul pe care l-
au construit în Sulina pentru ea
imperii ºi regate au fãcut pace ca pe braþul Sulinei
sã circule vasele cu cereale. Gândacii de Colorado
au lãsat Anglia în secetã ºi cereau ajutor grânarului
de peste Marea Neagrã (nu gândacii cereau ajutor).
Oare cum pot sã uite englezii cât de mult i-am
ajutat? Atunci Sulina a încetat sã mai fie insula
pescarilor selenari ºi a pescarilor solari, a devenit
oraºul-port. Mater Gaia în plinã ascensiune
comercialã. Au fãcut din ea o precupeaþã mândrã
(ºi nu, nu pãstra banii la ciorapi) condusã de marile
puteri europene (ciorapii erau la ei, deja goi, daþi
pe bombele din rãzboaiele ce vor urma).
Sunne, oraºul luminii. Veneau ºi plecau vapoare
cu strãini, vapoare cu mãrfuri. L-au numit porto-
franco, locul unde se întâlnea Orientul cu
Occidentul, marea cu Dunãrea, vapoarele cu
uscatul. Scriitorul din farul de piatrã l-a numit
Europolis.
aici este o trimitere la Jean Bart, fireºte. ªi când
crezi cã scapi de rãzboi...
dupã primul ºi al doilea rãzboi mondial, insula a
fost în mare parte distrusã de bombardamente.
Ruºii nu iau în glumã tratatele. Au rãmas doar farul,
câteva clãdiri vechi, un hotel pãrãginit în care stau
copii de paisprezece ani care fumeazã ºi palatul
comisiei europene. Canalul Dunãrii s-a îngustat, iar
marea s-a retras. Sulina de odinioarã s-a retras în
cimitirul actual. O parte din locuitori trãiesc doar
din turismul din perioada verii, alþii lucreazã pe
vapoare, însã cei mai mulþi au plecat în strãinãtate,
iar cei ce au rãmas doresc sã facã asta cât de
curând.

*
Tu eºti un oarecare James Murray sau Mowray (aºa
cum pronunþã mã-ta nãtângã, cu dinþii din faþã lãsaþi
peste buza de jos). Te-ai nãscut într-un bordel din
Newport, Anglia, cã aºa vreau eu. Taicã-tu ar putea
fi oricine. Însã pe sorã-ta o cunoaºte toatã lumea,
mai întrebi de ce?! Adevãrul e cã tu nu ai fost bãiat,
asta pretindeai tu cã eºti. Ai fost dintotdeauna urâtã,
slabã ºi cu pãrul scurt din cauza pãduchilor, de asta
toatã lumea credea cã eºti bãiat. Marinarii care
veneau la bordel ºi o ciupeau pe sorã-ta de fund îþi
spuneau James în loc de Jane. ªi cu toate astea,
unii din ei s-ar fi dat ºi la un bãieþel slãbãnog ciupit
de pojar ºi nu de fund. Oricum, pe tine nu te
interesau marinarii, deºi mamei tale i-ar fi plãcut,
ar fi fãcut bani mai mulþi, dar nu risca sã te arate în
halul ãla bãrbaþior, aºa cã te punea sã speli podele
ºi sã aduci bere.
Faþã de femeile din jurul tãu, tu erai fascinatã de

vapoare ºi nu de marinari. Voiai sã ºtii de ce pluteºte
un vapor, ce-l face sã strãbatã apa. Singurul lucru
pe care l-ai cerut mamei tale, a fost sã-þi ia un va-
por sau o barcã, dar ea a început sã râdã isteric cu
mâinile în ºold, de-i ieºeau sânii peste corset; dupã
ce a terminat de râs, ºi-a bãgat bãrbia în piept de i
s-a fãcut o guºã ca de curcã ºi a aranjat corsetul la
loc. Apoi þi-a dat cu mãtura peste cap ºi þi-a zis cã
o sã ai un vapor când oi fi tu frumoasã ºi o sã te
placã marinarii. Ai început sã crezi la fel ca sorã-ta,
cã dumnezeu a greºit cu tine, cã trebuia sã fii bãiat.
Îþi fãceai bãrcuþe din hârtie ºi le lãsai la malul
oceanului, pluteau puþin pânã hârtia se uda.
Ai învãþat sã citeºti de la un cãpitan de vas care-i
dãdea târcoale surorii tale ºi nu plãtea. Zicea cã te
educã ºi cu asta plãteºte dublu. Cãpitanul se purta
bine cu tine, îþi aducea cãrþi când venea la bordel
dintr-o cãlãtorie. Ai citit Charlotte Brönte, Jane
Austen ºi ai început sã-þi pui probleme existenþiale
legate de sexualitate ºi sã întelegi cã nu dumnezeu
þi-a dat sexul greºit, ci societatea e cea care trãieºte
dupã convenþii patriarhale ºi cã femeile nu sunt
tratate ca egalul bãrbaþilor, deºi sunt la fel de
inteligente, ba, poate chiar mai inteligente ºi ar putea
sã facã aceleaºi lucruri ca ei. Apoi, ai privit-o pe
sorã-ta care se scobea în nas în timp ce se uita în
oglindã ºi þi-ai dat seama, cã poate, totuºi, nu toate
femeile sunt inteligente, dar nici toþi bãrbaþii or fi.
Bine, nu gândeai tu chiar în cuvintele de genul ãsta,
dar te-ai dus direct la cãpitanul de vas ºi i-ai spus
cã vrei sã faci ca vapoarele sã meargã ºi ai specificat
cã nu cele din hârtie. El þi-a zâmbit, te-a dus pe
vasul lui ºi þi-a dat un mop. Ai ajuns de unde ai
plecat.
Deºi susþineai drepturile femeilor ºi credeai în
emanciparea lor, preferai sã te îmbraci ºi sã te
comporþi ca un bãrbat. În felul ãsta, te adaptai mai
repede ºi scãpai de încurcãturi. Îþi spuneai cã ºi
surorile Brönte publicã sub pseudonim de bãrbat,
iar tu ai putea la fel de bine sã joci rolul unui inginer
pe vapor.
Când ai plecat de acasã, adicã de la bordel, i-ai
spus mamei tale cã te duci, iar ea era fericitã cu
scapã de o ciudãþenie. Deºi era cam miratã de
gusturile cãpitanului Chardei, i-a trecut repede
gândul „ciudat bãtrânul”. El te-a dat pe mâna celor
mai dibaci ingineri ºi ai reuºit sã fii una dintre puþinele
femei care ºtiau cum funcþioneazã un motor cu
aburi. De fapt, eu nu mã ocup de statistici, ce-i
drept. Dar noutatea era însuºi motorul cu aburi ºi
nu tu neapãrat.
Pentru cã în Anglia era foamete din cauza invaziei
gândacilor de Colorado, pe care îi mai gãsim ºi
acum în rândurile de cartofi, sute de flote erau
trimise pe mare pânã pe canalul Sulinei, ca sã
primeascã încãrcãturi cu cereale. Pe una din flotele
acelea te aflai tu, Jane, te asigurai cã  motorul
merge în regulã ºi cã scoate câþi aburi trebuie.
Când ai ajuns la Sulina, s-a întâmplat ce s-a
întâmplat ºi te-ai îndrãgostit de o fatã. Nenorocirea
nu era cã te-ai îndrãgostit de o fatã, ci cã tu trebuia
sã pleci înapoi în Anglia. V-aþi dat întâlnire pe malul
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mãrii, însã tu trebuia sã pleci în aceeaºi searã. Flota
era deja în larg, când fata ajunsese pe malul mãrii.
O furtunã cum nu s-a mai vãzut pe Marea Neagrã
s-a dezlãnþuit, deºi e anacronic ce urmeazã sã spun,
era din cauza bombelor lansate de ruºi, din al doilea
rãzboi mondial, le-au testat încã de la jumãtatea
secolului 19 ca sã fie siguri cã o sã meargã în
secolul 20. Fata de care erai îndrãgostitã,
Gherghina sã-i zicem, stãtea în furtunã ca sã te
aºtepte. Crezând cã te vede, mergea de fapt spre
mare ºi aºa a dispãrut; în acelaºi timp, flota a fost
scufundatã de valuri.
Aºa ai murit, Jane.

*
Lespezi de piatrã din cimitirul maritim sunt gravate
dupã nume, etnii ºi religii. Un loc aparte au cele pe
care sunt numele englezilor, care au murit în rãzboi.
Cele mai interesante sunt cele albe, care nu sunt
însemnate cu nimic, pentru cã le poþi da tu o
poveste.

Ai 28 de ani ºi eºti fost comandant de vas. Nu
e un vas foarte mare, dar e ceea ce þi-ai dorit. Te-ai
nãscut în Londra ºi pãrinþii tãi au fost oameni
importanþi.  La 22 de ani ai terminat dreptul, ºi tot
atunci ai ales sã mergi în marinã.

Am 28 de ani ºi sunt fost comandant al vasului
acesta. Nu e mare, e unul simplu, cu vele, dar e
ceea ce mi-am dorit. Ai mei au fost oameni de
seamã ai Londrei, tata era unul dintre cei mai cãutaþi
avocaþi ai capitalei iar mama - oricine poate sã
confirme cã era una dintre cele mai distinse
prezenþe chiar pânã ºi în cadrul evenimentelor re-
gale. ªi-ar fi dorit mult sã-i urmez. Am încercat,
dar... La 22 de ani am terminat dreptul, ºi tot atunci
am intrat în marinã.

- Hai, Jamie, ieºi din apã ºi du-te la masã. N-o
mai supãra pe bunica ta.

- De ce se prind peºtii cu cârligele ãstea aºa
ascuþite?

- Copile, iar ai umblat cu undiþele mele? Þi-am
mai zis sã laºi lucrurile marinãreºti ºi sã-þi vezi de
jucãriile tale .

- Dar...Credeam cã dacã învãþ sã pescuiesc
poate o sã vin ºi eu cu tine!

- Jamie, dragã, lasã marea. Îþi furã minþile. Hai,
mai bine, fuga la masã!

Viaþa ta de marinar. Mi-e destul de greu sã
înþeleg ce înseamnã asta, oraºul de unde vin eu,
de pe continent, are un râu pe care n-ai putea naviga
nici mãcar cu o bãrcuþã.  Am cunoscut un singur
marinar, o datã, pe o insulã unde obiºnuiam sã merg
cu ai mei. Era bãtrân ºi mergea în fiecare dimineaþã,

Andreea-Cristina Mircea

Hai sã ne
învârtim

sprijinindu-se de-o cârjã, pânã la vaporaºul lui
ancorat undeva la vreo 15 m de plajã. Chiar dacã
pe uscat de abia reuºea sã umble, un-doi sãrea în
bãrcuþa lui, cu care vâslea pânã la micuþul vas pe
care scria cu litere aurii “Regina”. Acolo, toatã ziua
îl ºlefuia ºi aranja, spãla, dichisea, vopsea pe ici ºi
colo. Când începea sã se întunece, încet, parcã
nostalgic, se urca din nou în barcuþã ºi vâslea spre
mal, de unde apoi mergea din nou greoi, iarãºi
sprijinit de cârjã, spre casã, parcã abia aºteptând
sã fie dimineaþã.

Dar tu. Tu ai cunoscut marea când erai mic, la
bunici. Acolo ai învãþat ce înseamnã un vas, de
câte feluri poate sã fie, ce face cãpitanul, cum sã
pescuieºti, chiar ºi cum sã gãteºti peºte la grãtar
sau în cine ºtie câte alte feluri! Ai auzit niºte poveºti
despre cum unii somni ajung sã aibã sute de kg ºi
în ei se gãsesc bucãþi mari de om – ba chiar, cred
cã ai fost prezent la aºa o capturã cândva, dar erai
prea mic sã þi-o poþi aminti perfect. ªtii doar cã toþi
s-au strâns în port ºi cã te-ai strecurat ºi tu, mic
cum erai nu þi-era greu sã faci asta, ºi ai vãzut acolo
monstrul marin cu mustãcioara lui lungã – spintecat
- avea o întreagã colecþie de membre umane, þi-
era milã de el, restul erau încântaþi, din ochiul tãu
drept începea sã curgã o lacrimã.

Pânã la 15 ani am locuit la bunica mea, în St.
Ives. Toþi prietenii mei erau copii, nepoþi sau fraþi
de pescari ºi marinari. De multe ori mã luau cu ei
pe mare, iubeam asta. Îmi plãcea sã plutesc, sã
simt calmul mãrii ºi ritmul valurilor. Prima mea
dragoste a fost fiicã de cãpitan. El era tare mândru
de mine, cã fata lui umblã cu un viitor avocat de
succes, cã mã va avea mereu lângã ea. Îl întrista
gândul cã fetiþa lui ar putea rãmâne luni la rând
aºteptându-ºi bãrbatul sã ajungã acasã, tremurând
numai la orice veste legatã de vreun naufragiu, aºa
cum a trãit nu doar soþia lui cât ºi mama, bunica,
strãbunicile sale. Ei îi plãcea totuºi marea, se
ascundea dupã copaci sã urmãreascã velierii în
timpul lucrului. Am auzit cã ar fi fugit cu un cãpitan
francez ºi cã din cauza asta pãrinþii ei ar fi supãraþi.

“Ce mai faceþi? Merge treaba?”
“Facem cum putem, mãcar suntem în þara

noastrã! Aici dacã pic pe stradã, tu vii ºi mã ridici!
Acolo nimeni nu înþelege ce zic, trec pe lângã mine
ºi mã lasã sã mor acolo la picioarele lor.”

“Ei, nu peste tot i-aºa. E fiica dumneavoastrã?”
“E... ea e acolo, în Spania. Nu i-am vãzut pe

nepoþi de cinci ani da’ au promis cã vin anul ãsta
sã mã viziteze. Am venit cu nepoatã-mea astalaltã.
Ei îi place sã stea cu mine, îi bunã sã stea în cort,
se mai joacã p-aicea cu copii, îi place.”

„Cât staþi în Sulina?”
„Stau pânã termin cu transportul ãsta, apoi mai

fac unul, cam peste trei sãptãmâni, ºi când îi gata
ºi ãla mergem acasã. Nu prea cumpãrã lumea
pepeni anul ãsta, domniºoarã.”

“O sa trec ºi eu pe la dumneavoastrã sã iau -
mâine, cã azi toatã lumea-i ocupatã cu vasul de
trebuie sã ajungã.”

“Am auzit eu cã îi mare nebunie cu englejii
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ãºtia, da îþi zic eu fatã dragã, nu-i de umblat cu ei,
gãseºte-þi un român, cã tu ai sânge de româncã,
nu merge cu cei strãini.”

Ce doamnã simpaticã ºi deschisã. Uite, James,
tocmai am aflat ceva despre tine - din ceva motiv,
tu nu prea voiai sã cobori de pe vasul tãu. Niciodatã.
Chiar dacã ceilalþi din echipaj insistau, tu nu voiai
sã cobori. Vezi, dacã ai fi vrut sã ieºi mai des în
porturile în care opreai, cu siguranþã ai fi vorbit cu
mulþi oameni ca doamna cu pepenii. Ai fi dat de
persoane care sã-þi înºiruiascã toatã viaþa lor ca
sã-i þii minte sau alþii care au învãþat atâtea cã
probabil ai fi strâns o grãmadã de poveºti. Ce zi
interesantã, e atâta agitaþie pentru vasul ãsta de
englezi.

Nu am coborât de aproape trei ani de pe vas
pentru cã nu am vrut. Velierii ajung sã râdã de mine
dupã ce beau câteva pahare - nu, nu e cã îºi bat
joc sau ceva, mã respectã toþi cu toate ciudãþeniile
mele, dar des, dupã câteva mãsuri bune încearcã
sã mã convingã sã-i însoþesc. Mie îmi place sã
rãmân pe vas. Scap de agitaþie. Nu-mi trebuiau
petreceri ºi seri de galã nici atunci când mã puneau
ai mei sã-i însoþesc. Îmi place sã stau cu marea,
singur. De multe ori mã gândesc cã atunci când
marea te ia în braþe, nu o face cu gând rãu. Te
rostogoleºte, se prinde de gleznele tale, vrea sã
rãmâi. Nu ºtie cã pentru tine aerul e mai important
decât îmbrãþiºarea ei.

Sã vezi ºi sã nu crezi! Asearã te-am visat,
James, pe tine, cã ai fost la mine în camerã. Eu
stãteam, aºa, încercam sã adorm ºi ascultam piesa
din The Island care-mi place cu He’s alone on the
Island ºi încercam sã-mi dau seama ce era cu tine,
ºi dintr-o datã, lângã dulap, vãd pe cineva în
întuneric care se uitã spre mine. Am þipat ºi sãraca
mea colegã care dormea s-a oprit din sforãit. Dar
ai rãmas nemiºcat. Ai dispãrut numai când am
luminat cu telefonul în direcþia ta. Bine cã îl aveam
lângã mine, fãceam infarct altfel. Aºa panicatã nu
am fost de mult. Totul pãrea foarte real. Bine, mai
visez eu tot felul de chestii ciudate. De-abia mai
încolo mi-am dat seama - te-am visat pe tine. Mi-a
pãrut cumva rãu atunci cã, ºtii, mi-ar fi plãcut sã
vãd cum putea continua. În ultimul timp chiar mi-a
stat capul doar la tine ºi la ce fãceai, ce se întâmpla
pe vremea ta, ce viaþã ai fi putut avea, cum þi-a fost
copilãria, adolescenþa, multe, la cum erai, cum eºti
tu - mi-ar fi plãcut sã te întâlnesc mãcar aºa, prin
vis. ªtii, mã tot gândeam ce pãrere ai avea tu acum
despre maºini ºi avioane sau alte nebunii de-ale
noastre. Cum þi-ai închipui tu viaþa acum în Sulina,
cum m-ai putea imagina pe mine, pe cineva care ar
vrea sã te cunoascã. Iarãºi mi-am dat seama de
ceva. Da! O sã cobori la Sulina pentru prima datã
dupã mult timp. Vei coborî pentru cã oricum ºtiu cã
vei ajunge îngropat aici, dar tu nu ºtii asta, da.
Trebuie sã þi se întâmple ceva interesant aici în
Sulina. Ceva interesant înainte de moarte.

În 1843, numãrul vaselor englezeºti care intrau
pe Dunãre prin Sulina era numai ºapte. Pânã în
anul 1849 acesta a crescut la 128.

Ce plin de lumini e azi în port! Se vede cã
aºteptau transportul nostru. ªi ce simpatici sunt ºi
Henri ºi Pipo cum încã se chinuie sã acosteze.
Chiar dacã fac asta de cel puþin doi ani, de fiecare
datã nu le iese cum trebuie. Haideþi cã þin eu
frânghia asta! – Mulþumim J., mulþumim - în cor,
da, nici nu mã mai cheamã cu ei, au început sã
facã asta tot mai rar, cam de-acum vreun an jumate
au început sã se obiºnuiascã, i-aº ºoca dacã... Am
auzit de Sulina. Îi zic capãtul lumii. Hotelul aratã
întradevãr luxos - hmmm, de m-aº putea strecura
un pic sã nu mã vadã chiar toþi. Oa, ce de maºinãrii
pe aici, oare cum ar arata toate acestea în viitor?
Practic li se zic automobile dar eu le vãd aºa, un fel
de biciclete mai performante -  cred cã peste o sutã
cincizeci de ani or sã fie rapide cât zeci de cai sau
de ce nu, sute de cai, poate o sã gãseascã ºi o
soluþie sã zboare, cine ºtie. Ce rochii grele poartã
fetele. ªi aici. Le pun pãrinþii sã se aranjeze în zilele
când vin vapoare mari în port. ªtiu cã ºi Ann, chiar
dacã ne iubeam pentru totdeauna, bunica ei o obliga
sã se dichiseascã de fiecare datã când era o
sãrbãtoare care aducea cãpitani prin zonã - ºi ea,
draga, plângea ºi striga cã mã iubeºte pe mine,
dar bunica ei o asigura cã trebuie sã aibã ºi alter-
native, doar e tânãrã. Bunica ei a fost întradevãr
înþeleaptã. Dar chiar aratã bine orãºelul. Un capãt
de lume - care aparþine întregii lumi, cumva.

Aici la Sulina o sã cobori James, am zis, o sã
cobori. Niºte fete se uitã la tine, tu eviþi sã le priveºti
în ochi. Te strecori ºi reuºeºti sã treci pe lângã
terasele unde echipajul se tolãneºte fãrã sã fii
observat. Nu ºtiu de ce cobori în Sulina dar e ceva
important. Trebuie sã-mi vinã o idee. Ce spectacol,
cum se apropie vasul ãsta! Marinarii pe catarge,
probabil sunt ceva asistenþi de bord, marinari mai
mici, nu le ºtiu ierarhia dar înþeleg de ce toþi
aºteaptã în port entuziasmaþi, ce impresionant.
Când te gândeºti cã vântul singur poate purta aºa
un monstru de ambarcaþiune!

-V-am auzit cã vorbeaþi românã. Eu am fost
cãpitanul celui mai mare vas italian al vremii. Am
circulat de multe ori pe Dunãre! România!

ªchiopãtând, ne-a întins niºte fotografii pe care
le þinea tremurând în mânã - cu el, în porturi mari
lângã vase gigantice, sau, în cabine de control cu
o grãmadã de tot felul de butoane ºi luminiþe, ce
mai, aveam în faþã un fost cãpitan de navã uriaºã.

- Vedeþi aici? Acela de acolo sunt eu! Am iubit
douã lucruri în viaþa asta: vasul acesta ºi pe Maria.

Soþia lui, despre care am aflat cã era româncã,
pe care a iubit-o, a fost prima ºi ultima lui iubire. S-
au întâlnit la Odessa când aveau amândoi 21 de
ani. Ea era foarte frumoasã, iar el era tânãr ºi ele-
gant. Ea l-a aºteptat, a plecat cu el de câte ori a
putut, pânã când la pensie s-au retras pe insulã
amândoi, sã trãiascã împreunã. Averea oamenilor
mãrii e formatã din ambarcaþiuni ºi naþionalizarea
i-a luat vapoarele. Tot ce a rãmas a fost “Regina”.

- A murit acum doi ani ºi de atunci aºtept sã
ma duc ºi eu la ea.
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Se zgâlþâie scaunele goale lângã mese, în cor
cu paharele pline. Vapoarele sunt întâmpinate
întotdeauna curios iar ele rãspund cu un strigãt.
Se aude multã francezã. Pare sã fie atmosfera tipicã
din fiecare port. Capãtul mãrii. Capãtul Dunãrii.
Sulina. Farurile lumineazã puternic, asta e de bine
întotdeauna. Dacã e începutul?

James, hai. Trebuie sã te gãsesc pe aici
undeva sau mãcar, hai, o parte din tine. ªtiu cã
aveai ochii ºi pãrul negru – deºi ai încãrunþit un pic
înainte de vreme – cã erai destul de înalt ºi cã purtai
la pantofi 44 – 44 mãrimea pentru noi, probabil la
tine era 8, sau cum se numeroteazã, n-am putut sã
reþin niciodatã, aveþi ºi cu ½, în fine. Ce o sã faci,
James? De ce nu-mi pot da seama? ªtiu totul
despre tine. Probabil ai stat în hotelul ãsta. GHI-
TU-ce scrie aici?, pe marmurã, familia de care þinea
sau ceva. Ce de saloane trebuiau sã fie pe aici!
“Uite draga mea ce vei purta în seara asta, am luat-
o de la Madame Julie.” Da, erau elegante fetele
atunci, mai ales în zilele importante. “Azi vine
Vaporul. Gãsim un motiv sã urci ºi te uiþi pe acolo.
Taicã-to o sã zicã cã e interesat de ceva, sau face
pe mecanicul, ºi mergi ºi tu cu el.” Mici miºmaºuri
din ãstea.”Ce frumos ar fi sã te vãd soþie de
cãpitan!” rãsunã parcã prin toþi pereþii! Sã aºtepþi
luni de zile sã-þi vinã - sau sã nu-þi vinã - soþul.
Aproape ca mine cu James ãsta, imediat. Bune
glume, frumos Andreea. James? Hai James
încoace! Heei, James?

- Salut, bãiete, e bunica ta acasã?
- Da, domnule! Dar puteþi sã-mi daþi ºi mie

plicul, sunt bãiat mare! Ieri am plãtit singur omul
care aduce laptele! Nu a trebuit sã vinã bunica sã
mã ajute, nu mint!

- Jamie, ºtiu cã eºti bãiat mare. Dar de data
asta ar fi mai bine dacã ai chema-o totuºi pe bunica
ta.

- Domnule poºtaº, de ce vã tremurã vocea?
Sunteþi trist?

- Jamie, scumpule, îmi pare aºa rãu. Cheam-
o, te rog, sã-i dau...

- O chem acum! Nu fiþi supãrat! o strig acum -
Bunica! A venit poºta! Te cheamã special pe tine!
Haide!

- Era un om aºa bun, îmi pare rãu...
Are doi copii, amândoi acum cãpitani,

bineînþeles, prea ocupaþi ca sã vinã des în vizitã,
dar care îl iubesc foarte mult. Mai des vin nepoþii
sã-l viziteze. Cred cã e plãcerea cea mai mare sã-
i instruiascã cu jocurile mãrii.

În fiecare dimineaþã mã uitam cu inima cât un
ghem sã vãd dacã mai iese din casã, dacã e pe
acolo - o datã vaporaºul lipsea ºi am început sã
plâng. Seara s-a întors - doar plecase, scurt, la
pescuit.

Oare peste o sutã cincizeci de ani fetele o sã
aºtepte în continuare dichisite dupã cãpitani? Cred
cã nu. Ar trebui sã devinã mai comozi oamenii, cu
timpul. Probabil, oricum, portul va fi în paraginã.
Lumea o sã vinã pe aici ca sã vadã cum a fost mai
de mult. Câtã luminã. ªi câte flori. GHI-TU-LESCU.

Ce nume ciudat. Bonjour, Bonjour - Sper cã nu m-
au vãzut ai mei, nu vreau sã stau cu ei azi. Poate
mâine. Dacã mã vãd, cred cã ºapte zile o sã-mi
toarne bãuturã cu forþa pe gât. Mai bine la etaj.

James? O, doamne. Uitã-te numai pe unde
umblu sã pot sã-mi dau seama ce se întâmplã cu
tine. Andreea, eºti nebunã, cum te bagi în clãdiri
dinãstea singurã! Sã poþi sã scrii mai multe despre
James, umbli pe stâlpii de susþinere ºi în jurul tãu
picã tavanul, bine mãcar cã ai tãi îs constuctori ºi
te descurci sã vezi care zonã a peretelui pare mai
stabilã, ce-i cu tine! Mai bine ia-o ºi tu aºa, a gãsit o
gagicã în port, a picat de pe vapor înainte sã ajungã,
a sãrit de pe geam, ce naiba, a fãcut ceva ºi gata,
ceva ce fac toþi oamenii, s-a cãsãtorit ºi a avut cinci
copii, fiecare cu numele începând cu A- Ana,
Anabel, Andrew, An... Ce fac aici, da, hai James,
ce ai fãcut, sigur ai venit ºi tu aici.

Sclipeºte totul! De mult nu am mai vãzut aºa
eleganþã. Îmi aminteºte de Londra, de când eram
mic. Lumea e la fel de rafinatã ºi aici, chiar dacã e
departe. Ce ciudat cã-mi place. Oare cum ar arãta
locul ãsta pãrãsit? Cândva o sã ajungã în paraginã,
ca vasele eºuate pe care nimeni nu se mai
sinchiseºte sã le mute undeva. Probabil va pica
tencuiala, ºi tavanul. Ar fi frumos dacã cineva ar fi
aici. Poate gândindu-se la mine. Þac ar pica
peretele ãsta. ªi geamul acela ar fi spart. Din
mesele frumoase ºi canapelele tapiþate nu ar mai
rãmâne nimic, sau ba da, un fotoliu, dar plin de
mizerii, plin de sticle ºi cioburi, sau bucãþi de lemn.
Acolo ar fi gaurã în perete. ªi aici.

Andreea terminã cu prostiile! Uitã-te ºi tu aici,
cãrþi de vizitã pe jos ºi ce e aia acolo, abonament
de autobuz pentru Constanþa, ãstea sigur au fost
de prin portofele furate - acte, uite acolo e o
grãmãjoarã de portofele, ce intuiþie minunatã ai,
super, aici locuiesc oameni, nu e ok, aud voci acum,
ce naiba, cine mai e aici - SIGUR CÃ ACUM TE
RESETEZI - bine mãcar cã mã pot sprijini de fotoliul
ãsta - niciodatã când am nevoie de tine nu
funcþionezi cum trebuie, DE CE EªTI AICI
ANDREEA, DE CE AI INTRAT AICI, ºi de ce nu iau
ºi eu o lanternã normalã, nu, eu, mã bazez pe
telefon, sigur, ãsta lumineazã, CE, Andreea, nu fii
nebunã, hai, te rog, CEEE, CINE E ACOLO?

Întotdeuna mi-au plãcut vapoarele cu vele.
Chiar daca au o destinaþie, trebuie sã se supunã
naturii.

Noi zicem cã am reuºit sã supunem natura.
Avem motoare. Luptãm împotriva vântului.

ªi doar de ea depinde dacã totuºi, acea
destinaþie, va fi posibilã.

Avem un vapor mare sigur pe zi. “45 lei biletul
de la Tulcea la Sulina. Uneori vine ºi catamaranul.
Sâmbãta nu circulã nimic. Puteþi încerca un rapid
sau ceva, dar trebuia rezervare.”

Când eºti în mare, respiri timp, nu aer. Îmi place
aici. Capãtul lumii, e acolo unde eºti singur. M-aº
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putea obiºnui, de fapt, mi se pare cã aici trebuia sã
ajung.

 “He’s alone on the island” - la capãtul lumii nu
vine nimeni sã mai verifice viaþa.

Tu vei purta capãtul lumii pe dinãuntru. Mereu.
M-a chemat marea de atâtea ori - acum parcã mã
cheamã pãmântul.

Nu te lãsa, curenþii devin mai puternici pe uscat.

- Cam de douã ori pe sãptãmânã am auzit cã
se face aici foc de tabarã. Înainte e karaoke.

- Kara..,ce?
- Karaoke. Se pun melodii pe un ecran ºi se

cântã la microfon. Se aude numai negativul ºi tu poþi
sã cânþi în locul cântãreþului care a înregistrat-o.

-  Nu prea înþeleg. Oare nu ies în evidenþã
aºa?

- Nu. Dacã se uitã la tine e poate doar fiindcã
eºti nou pe aici. Deºi eºti de fapt vechi. Adicã mai
vechi decât sunt ei pe aici, mã rog, dar nou. Da.
Stai liniºtit. Hai sã ne învãrtim. Uitã-te spre cer ºi
lasã-te pe spate.

- Ce datã e azi?
- E 10 octombrie, James...

Szonja Kadar

Sunderland
Prima oarã când am auzit de Sulina nu ºtiam

nimic despre ea. Tot ce conta pentru mine era sã
plec cât mai repede, nu conta unde, cum ºi nici cu
cine. Sunderland, la fel cum îi spune numele,
devenise pentru mine locul care distrugea tot ce
era în jurul meu ºi reuºea sã mã despartã de mine
însãmi prin suferinþe brutale, fuga fiind singurul
mod prin care puteam continua sã respir.

Tatãl meu, cãpitanul James Wilson, al cãrui
nume l-am ºi moºtenit, a murit când aveam zece
ani undeva în largul oceanului. Nu îmi amintesc
aproape nimic despre el, nici nu mai am imaginea
lui în minte. Doar sunetul vocii mi-a mai rãmas, o
voce rãguºitã care mã critica constant când
îndrãzneam sã plâng sau sã mã comport
copilãreºte, cuvintele lui reuºind sã mã bântuie ºi
dupã dispariþia sa. Acesta a fost motivul pentru
care nimic nu mi s-a pãrut mai firesc decât sã am
grijã de mama ºi de sora mea pentru care moartea
tatãlui însemnase aproape o renegare din partea
societãþii, o cãdere în sãrãcie, adicã pierderea
oricãrei forme de importanþã în Sunderland, un port
mâncat de lãcomie. Fiind cãpitan de vas, tata a
reuºit sã ne ofere o viaþã lipsitã de griji, chiar ºi cu
toate limitãrile pe care le impunea. Relaþiile pe care
familia mea le avusese înainte de moartea
cãpitanului s-au rãcit foarte repede, iar mama,
bolnãvicioasã ºi mereu izolatã la pat, nu a mai
reuºit sã gãseascã pe nimeni sã înlocuiascã
pierderea suferitã.

Am fãcut tot ce am putut ca sã-mi întreþin fa-

milia care în curând a ajuns sã piardã tot, dar
întâmpinam dificultãþi, având în vedere cã eram doar
un copil. Am reuºit în cele din urmã sã lucrez în
port, ajutând pe cine puteam ºi ajungând sã fiu
cunoscut ca Jamey good-at-all. Fie cã era nevoie
de cineva care sã cureþe un bric, fie cã era nevoie
de cineva care sã pescuiascã, am învãþat sã le fac
pe toate din disperarea de a nu-mi vedea familia
evaporându-se în jurul meu din lipsa mâncãrii.
Mama ºi sora mea au murit amândouã la o lunã
distanþã, îmbolnãvindu-se de o gripã devastatoare
de care am scãpat într-un mod deloc suprinzãtor,
având în vedere cã în viaþa mea tragedia nu era
îndreptatã cãtre mine, ci cãtre cei din jur.

ªocul creat de realizarea cã sunt singur pe
lume a constat în faptul cã nu mai era nevoie de
mine la un nivel mai ridicat ca ajutorul pe care îl
acordam în port. Nu mai trebuia sã fiu bãrbat pentru
nimeni altcineva decât pentru mine.

Am decis sã plec din spaþiul care ar fi putut sã
trezeascã în mine sentimente care aveau puterea
de a mã dezmorþi ºi de a mã duce în cel mai negru
lãcaº din mine, care nu mã speria ca suferinþã, ci
ca o certã dezamãgire pe care aº provoca-o amintirii
tatãlui meu, ce în continuare mã tiraniza. În felul
acesta am ajuns sã las totul în urmã ºi sã mã îmbarc
pe Phoenician of Sunderland, având în continuare
rolul de good-at-all, dar simþindu-mã în realitate
good-at-nothing. Marea a devenit pentru mine un
prieten apropiat, o prezenþã constantã care reuºea
sã îmi pãstreze mintea liniºtitã chiar ºi în crizele
aprige ºi efemere de furie când simþeam cã mã va
smulge din viaþã ºi mã va culca la fundul ei.

Când am privit prima oarã portul Sulina, am
simþit un început de clocot în mine ºi cum sentimente
îngropate demult au început sã sape cu nerãbdare
sã ajungã la suprafaþã. Nu înþelegeam ce se
întâmplã, deoarece un simþãmânt necunoscut m-a
tulburat ºi doar mai târziu am reuºit sã îi gãsesc
înþelesul -  era vorba de speranþã. Dar am devenit
curând conºtient cã moartea este pasagerul care
mã urmeazã indiferent cât de tare ºi departe încerc
sã fug ºi indiferent cât de linã mi s-ar pãrea calea.

Sulina, 2015
Prima oarã când am vãzut Sulina eram cuprins

de nerãbdarea provocatã de concediu ºi de
moleºeala drumului lung, transpirat. Nu ºtiam multe
despre atmosfera portului, eram doar familiarizat
cu anumite legende pe care le gãsisem pe internet
în timp ce cãutam locul potrivit în care sã mã izolez.
M-a atras ideea unui spaþiu pãrãsit, dar încãrcat cu
o istorie de o complexitate ineditã, magicã, o oazã
în care m-aº fi putut retrage pentru câteva zile,
departe de oraº ºi departe de orice formã de
agitaþie, sperând totuºi la o plajã care sã suprindã
boemitatea demult pierdutã a Vãmii Vechi. Mã
aºteptam la chitãri lângã focuri de tabãrã, beþii spre
rãsãrit, libertate, aruncãri în mare ºi în vagine. Un
loc perfect în care sã vin singur, gol ºi sã plec
încãrcat mãcar cu o tentativã de intensitate, de feel-
ing, orice, orice sã mã trezeascã din amorþealã.
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M-am lãsat racolat rapid ºi fãrã sã obiectez de
rechinii cazãrilor de la debarcare, plecând cu un
bãrbat în vârstã, lipsind câþiva dinþi în gurã ºi
mirosind puternic a transpiraþie, datoritã talentului
lui de a mã convinge chiar brutal, trãgând de mine
fizic ºi luându-mi practic bagajele din mânã. “Hai
mã bãiete cã am io ce trebe pentru tine, e pe strada
3, aproape de restu“. Mi-am lãsat bagajele în came-
ra micuþã, care în mod surprinzãtor mirosea a
munte, nu a mare, ºi am pornit spre plajã,
nerãbdãtor sã încep experimentãrile.

Drumul mi s-a pãrut interminabil deoarece
sarea mãrii, pe care eram obiºnuit sã o simt
umplându-mi nãrile, nu pãrea sã aparã, indiferent
din ce parte sufla vântul, ceea ce mi-a dat impresia
cã nu voi mai ajunge niciodatã la apã, sã mã arunc
în valurile învolburate. Totuºi, ea a  apãrut subit la
un moment dat, aducând aminte de mare doar prin
formã, nu ºi prin conþinut.

Spre dezamãgirea mea, plaja reprezenta într-
adevãr o oazã, dar pentru familiºti, babe din sat cu
prunci isterizaþi, turiºti hipsteri care considerã cã
Sulina încã nu e mainstream, cupluri de bãtrâni
nudiºti care îºi retrãiesc sexualitatea prin scurte
iepureli semi obscene în marea care ºi în larg
ajunge exact pana la adâncimea în care sã acopere,
dar totuºi sã nu ascundã.

Sulina, 1852
Am încercat sã ascund ceea ce simþeam atât

faþã de mine, cât ºi faþã de restul echipajului, dar o
schimbare nemaiîntâlnitã în obrajii mei m-a trãdat
în faþa oglinzii. Am încercat sã depãºesc momentul,
dar când am debarcat în Sulina, m-am simþit pentru
prima oarã ca ºi copilul care nu am fost lãsat sã fiu
niciodatã. Ceva în aer, în atmosferã, în vocile din
jur îmi dãdea o energie ciudatã, o dorinþã de a râde,
dansa ºi trãi care mã surprindea ºi îi surprindea ºi
pe cei din jurul meu. Un sentiment care devenea tot
mai puternic cu fiecare clipã îmi oferea convingerea
cã se va întâmpla ceva, ceva trebuia sã se întâmple
acolo, în acel loc din care nu mai voiam sã plec
niciodatã. Nu ºtiam ce, dar eram convins cã aceastã
nouã formã de trãire, în care viitorul nu mai conta,
mã va împinge pe drumul potrivit. Simþeam cum viaþa
mea avea în sfârºit un rol, eu aveam un rol ºi tot ce
trebuia sã fac era sã exist, sã respir.

Sulina 2015
Am vãzut-o pe plajã când eram chiar convins cã

tentativa mea de excursie va eºua lamentabil. Nu
pãrea sã aibã mai mult de 16 ani, o Lolita apusã care
totuºi îºi mai pãstra inocenþa, sânii ei abia foºnind
sub cãmaºa transparentã care o acoperea în timp ce
cãuta fostele cãsuþe de moluºte sfãrâmate pe malul
mãrii. Am ºtiut din acel prim moment cã trebuie sã
pun mâna pe ea, oricât de pedo-bear ar suna treaba
asta. Fetele din ziua de azi fac 18 ani prin clasa I
când deja cunosc anatomia umanã ºi rolul betiºorului
de acolo jos. Am intrat rapid în stalker mode, mi-am
luat câteva pet-uri de bere ºi m-am postat strategic,
nici prea departe de ea, nici prea aproape. Devenisem

un mic Aschenbach ºi ea era Tadzia mea, dar speram
cã povestea noastrã se va termina diferit, în artificii
vocale ºi cât mai mulþi zei invocaþi.

Sulina, 1852
Am vãzut-o pe plajã, în rochiþa albã, adunând

scoici aruncate de mare pentru deliciul ei. Am vãzut-
o din depãrtare, nu ºtiam cum aratã ºi nici nu conta
pentru mine. Ceva din aura ei mã chema
hipnotizant. Seara era magicã, soarele apunea,
valurile începeau sã creascã ºi sã se tulbure, la fel
ca ritmul bãtãii inimii mele. Am simþit cum tot ce
ascunsesem, tot ce þinusem în mine atâta timp a
ieºit la suprafaþã într-o explozie de râsete, lacrimi
ºi durere. Am redevenit om, am redevenit copil ºi
totul datoritã prezenþei acestei nimfe de împrumut.
Mi-am imaginat ce s-ar întâmpla dacã m-aº apropia,
cu cât ar mai putea sã se intensifice starea mea de
extaz, sentiment proaspãt descoperit? Am pornit
cãtre silueta ei, eram doar noi pe plajã, totul pãrea
sã fie perfect. Am încercat sã nu alerg, sã nu o
sperii. Ea a continuat sã culeagã scoici, ignorând
prezenþa mea, dar ºi-a ridicat ochii de un verde
smarald din pãmânt când mi-am fãcut curajul sã
intru în vorbã cu ea ºi sã o întreb simplu, cum o
cheamã.

“Mã numesc Ana.”

Sulina, 2015
M-a observat. Am ºtiut asta în momentul în

care a început sã facã mici gesturi spre a-mi atrage
atenþia. Aplecãri mai periculoase dupã scoici, scurte
întinderi de spate care îi ridicau sânii spre cer,
fluturãri din pãr tip Head and Shoulders. Tot ce
trebuia sã se întâmple era sã apunã soarele ºi sã îi
plece supraveghetorii, spre a putea intra în ea, par-
don, în vorbã cu ea, liniºtit.

Au trecut orele, berile ºi-au facut deja datoria
ºi s-au scurs în buda turceascã din barul de lângã
plajã, faþa mea s-a înroºit puternic, dar nu de la
soare. Dupã cum am presupus, fata a fãcut în aºa
fel încât sã rãmânã pe plajã dupã plecarea pãrinþilor.
Cine ºtie ce le-a spus, poate cã mai are nevoie de
trei scoici faine pentru pizdele de acasã, poate cã
mai vrea sã se bage o datã în mare, poate cã pur
ºi simplu le-a spus cã nu are chef sã plece. Soarele
a apus, plaja se golise ºi am ºtiut cã acela era
momentul sã trec la acþiune.

Sulina 1852
Simþeam cum mã transform, cum dorinþa

pentru ea îmi umple fiecare por, ca sã evadeze, sã
sarã pe ea, sã îi atingã pielea, sã îi atingã buzele,
pielea finã a sânilor, umezeala sexului, doamne,
gânduri pe care nu credeam niciodatã cã ar fi posibil
sã îºi facã culcuºul în mintea mea m-au atacat, Ana,
mã uitam în ochii ei ºi nu mai spuneam nimic, Ana,
ce mã fac, simþi ce simt ºi eu, vrei, nu-i aºa? Nu
mai pot vorbi dar mã simþi, mã citeºti cum te citesc
ºi eu, doamne, oare cum ar fi sã am ochii tãi cu
mine tot timpul, verde, verde, cercei cu irisul tau,
cu sfârcurile tale, medalion din dinþii tãi printre buze,
Ana, pot? Nu pot? Te rog, Ana, pot sã te sfâºii în
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bucãþi, sã te simt, sã te gust, sã te am, sã fii a mea,
cine eºti, ce se întâmplã?! Ana. Doamne, nu mã
lovi, te iubesc, vreau doar sã fiu în tine, nu te speria,
nu-þi fac nimic, râd ca dementul, cum sã nu-þi fac,
îþi fac, dar o sã îþi placã, o sã vezi. Vezi? Nu e aºa
rãu! Roºu, roºu, negru. Ana.  Ana?

Sulina 2015
A zâmbit, i-am rânjit înapoi ºi rãguºit, am fãcut

primul pas ºi am întrebat-o cum o cheamã.
“Mã numesc...”
Pe fundal, de la terasa de karaoke, se auzea un

tip înmuiat în hamei cântând cu o voce plângãreaþã
Vama Veche, o voce care acoperea urletele disperate
care încercau sã îºi facã loc de pe plajã, oriunde, în
orice colþiºor, dar nu, nimeni nu observã, nu mai sunt
locuri libere în bar, nu aude nimeni.

“era viaþa mea ºi se numea ANA?
ce nume simplu…
Iar eu de-aº fi ºtiut ce va urma
fugeam din calea sa...”
(Vama Veche - Ana)

O scrisoare
pe mare

într-o sticlã ºi
pãrul alb

Yoshiro Sakamoto

*1.Buail fut! *

Bunica mea mi-a spus “Farraige”, ca sã-mi
rãspundã la întrebare - “Ce e cel mai frumos ºi im-
portant în aceastã lume, bunicã?” Adicã “Farraige”
înseamnã “mare” în limba ei. Când auzisem
rãspunsul prima datã, mã simþisem un pic ciudat ºi
mi se pãrea misterios, pentru cã ea fusese nãscutã
oarbã. Dar imediat am ºtiut de ce îmi spusese aºa,
întrucât erau peste o mie de poveºti de basme ºi
mituri legate de mare în buzunarul micuþ cusut de
mâna ei. Îmi spunea repede aceste poveºti de
fiecare datã când locuiam cu ea. <<Mo bòideach
balach, Buail fut!>> “Dragul meu, aºazã-te, te rog!”
Cu aceastã rostire magicã a pornit  sã se
rostogoleascã inima mea în adâncimea mãrii, fiind
în vâltoarea de însufleþire, fricã, înmãrmurire. Ea a
pierdut cinci copii din cauza mãrii. Tatãl meu a fost
singurul supravieþuitor. În ciuda mãrii ca loc care
se îmbrãþiºeazã cu moartea, mi-a povestit multe
poveºti tocmai despre morþi. Acum îmi pot închipui
cã se poate sã-ºi fi mãrturisit tristeþea cãtre marea
care fusese privitã prin fereastra încãperii ei vechi,
prin poveºtile ei.

* 2. Nil aon Ghaeilge thart faoi se… *

Cine ascultã vocea morþilor? Cine le spune un
cuvânt de consolare? Cine ºtie? Nu ºtiu, totuºi am
cãutat rãspunsul prin pelerinajul meu îndelungat.
Pelerinajul, dupã acea zi, moartea noastrã, numai
eu singur, supravieþuitor. Da, mi-am dorit sã cred
cã viaþa mea a fost un soi de pelerinaj în care cãutam
ieºirea din labirintul acesta, fãcut de oasele lipite
de stânci în fundul Mãrii Baltice, unde prietenii mei
dorm veºnic. Michael, Francis, James, muzicanþii
compatrioþi ºi tineri din insula noastrã. Chiar dacã
aº cãuta vocile lor ºi aº încerca sã le fac sã
þâºneascã prin trompetã cu vântul sufletului meu,
tot degeaba. Rãtãcire fãrã sfârºit.

Dupã rãzboi, am simþit cã toate lucrurile sunt
fãrã rost. Am pierdut vigoarea de a trãi. Dar am
fost angajat ca trompetist în trupa muzicalã a
marinarilor Marii Britanii ºi am cãlãtorit peste tot în
lume. Rotterdam, Cape Town, Veneþia, Saint-Louis,
Santo Domingo, Papeete, Melbourne, Lisabona, Rio
de Janeiro... numai porturi, dar peste tot rãtãcire.

<<Nil aon Ghaeilge thart faoi se…>>
Mi se pare cã nu este nici mãcar un gal

primprejur...

* 3. Litir – Scrisoare *

Draga mea bunicã,
atât de departe acum, odihnind dincolo de

mare,
Ce mai faceþi? Cum e locul unde sunteþi acum?

S-ar putea sã fie încã prea devreme sã vã trimit o
scrisoare. Însã acum doresc sã vã scriu, chiar dacã
va fi un mesaj insuficient.

Pânã acum, am rãtãcit în noianul mãrii ca o
scrisoare în sticlã care se pierde în valuri. Singur
am plutit prin apã un timp veºnic, fãrã nici o
destinaþie ºi fãrã nici un destinatar. Totuºi mesajele
ºi ºiroiul sentimentului asurzitor ºi haotic sunt
înãuntrul meu. Numai sunetele valurilor din câmpia
mãrii ºi muzica interpretatã în locurile vizitate în
aceastã cãlãtorie nesfârºitã au consolat inima mea
care a fost schiloditã de rãzboi. Deºi acest lucru
poate vã întristeazã, deseori am simþit cã am vrut
sã mã arunc în neantul unde dormiþi dumneavoastrã
ºi familia noastrã. Dar, de fiecare datã am gândit
aºa, bunico, cântecele ºi poveºtile dumneavoastrã
vechi au ajuns la urechile mele ºi m-au fãcut sã
hotãrâsc sã continui cãlãtoria. Mi s-a pãrut cã
dumneavoastrã, ca sã supravieþuiþi, mi-aþi povestit
multe poveºti, inclusiv unele dureroase.

Iar, acum bag de seamã cã, în sfârºit, pot sã
mã îndepãrtez de aceastã cãlãtorie. Am dat de un
pãmânt liniºtit. Este atât de diferit de porturile pe
care le-am vizitat pânã acum. Sulina e un loc într-o
parte a continentului, dar în acelaºi timp e o insulã
izolatã. Într-o parte este mare, într-alta e râu. Oraºul
e mic, dar destul de drãguþ ºi sofisticat, arãtând ºi
chipuri primitive care par a fi din pustia sãlbaticã.
Pãsãrile de apã nenumãrate ciripesc strident ºi nava
de marfã rãspunde suflând ºi fumegând fum alb.

P
O

V
E

S
T
A

ª
II

 P
O

R
T

O
-F

R
A

N
C

O
 &

 S
A

L
M

A
R

IN
II

 (
II

)



49

Acum mã aflu în acest soi de zonã intermediarã.
Aici, fluxul vast al Dunãrii cãlãtorind prin multe þãri
se varsã în sfârºit în Marea Neagrã. Tumultul mãrii
s-a topit în apa dulce a Dunãrii ºi din pricina asta
portul s-a liniºtit. Sulina. Vioiciunea lipsitã de gãlãgie
de aici este specialã pentru un om a cãrui inimã a
fost rãnitã de zgomotele altor porturi.

Acum câteva luni, vaporul nostru a ancorat în
acest port. Turneul nostru aici a fost grozav, din
pricina faptului cã s-au petrecut multe interferenþe
cu muzicieni din alte þãri, de pildã, o pianistã tânãrã
foarte talentatã din Astrahan, un percuþionist rus
de la Sankt Peterburg, ºi uneori, un violonist evreu
de la Salonic care cântã frumos. ªi numeroºi
muzicieni de la Viena, cãpitala imperialã a Casei
de Habsburg, s-au adunat aici.

Însã un lucru minunat este timpul în care
cântãm doar de plãcere, noaptea în cârciumã, dupã
muzica rigidã de concert, în clãdirea teatrului.
Suntem liberi. Cântãm cum vrem noi. Aruncãm toate
partiturile muzicale, improvizând cu prietenii.
Ritmuri indivizibile, sunete restante, unul câte unul,
agitã inima noastrã ce sare, fie cu bucurie, fie cu
sentimente amare. Adesea, am cântat muzicile
fiecãrei þãri dupã sentimentele de nostalgie ale
cãlãtorilor. Acest loc e plin de melancolii diverse.
Deºi e doar o cârciumã, aici se împletesc melodii
din jurul lumii.

Cârciuma este împodobitã cu specimene de
fluturi, acoperind pereþii, de pildã Fluturele Bric
Filipinez, Papilio Helenus, Împãrat, Zmeul de Hârtie,
ºi aºa mai departe. Au fost comorile unuia dintre
preºedinþii de companie comercialã care a locuit
aici. Unii sunt fluturi din insulele Oceanului Pacific,
urmând vapoarele îmbarcate pe coastã ºi
cocoþându-se pe marginea catargului, dupã
îmbarcare, nu au mai putut sã se întoarcã în insulele
lor. Se spune cã fluturii sunt încarnãri ale morþilor.
Aceºti fluturi au încercat sã ne transmitã mesajele
morþilor? Oaspeþii de aici clatinã paharele, rugându-
se pentru amintirile fluturilor care au cãlãtorit ºi au
murit peste mare.

Aici în cârciumã, sunt un muzicant de fiddle ºi
am cântat la multe instrumente din alte þãri. Deodatã,
m-am îndrãgostit de cântãreaþa armenianã de la
Odessa, pe când vocea ei a zburat în cer cu melodia
fiddle-lui meu ºi a alintat obrazul lunii. A fost
frumuseþea însãºi. Cântece armene, moºtenite din
timpuri vechi, s-au contopit cu muzica noastrã. Pare
o muzicã nemaiascultatã de nimeni sau un sunet
foarte vechi deja pierdut odinioarã, ca timpul înainte
de istorie.

Uneori, noi am compus limericks1. I-am învãþat
sã facã rime în acest tip de poezie tradiþionalã din
þara noastrã ºi apoi am adunat poemele fãcute de
fiecare. Ne-am amuzat când cu unul când cu altul,
în Europolis, cafeneaua boemã care a fost deschisã
recent lângã coasta Dunãrii. Noi am scris, de pildã,
poemul urmãtor:

Tãceri cad peste noi într-o searã
Între Aran, Odessa ºi Marea Neagrã
Ninge cu bucãþi de vis pe lume

Câteodatã îmi aduc aminte de un nume
ºi se-aprinde într’un far o luminã stinsã2

Acest timp cu ea a fost atât de fericit. Noaptea
în cârciumã, din când în când, ea a cântat pe muzica
mea aceste poeme pe care le-am fãcut împreunã.
Nu am înþeles limba armeanã, dar nu a contat deloc.
Noi am umblat împreunã cu picioarele goale,
cântând ºi alergând pânã la mare, pe nisipuri albe
acoperind toate uliþele portului, în nopþi neagre
nesfârºite.

În timpul zilei, uneori, am vizitat Biserica
greceascã Sfântul Nicolae. Ne-a plãcut cupola roºie.
Înãuntru, peretele gri este modest ºi frumos. În umbrã
în colþ, de obicei e doar întuneric, dar câteodatã,
când soarele urcã la o anumitã înãlþime, lumina
vitraliilor lumineazã aceastã parte. Atunci, ea s-a dus
acolo, ºi a stat în picioare, rugându-se cu ochii
închiºi. Stând în lumina de ºapte culori precum
curcubeul, mi s-a pãrut femeia cea mai frumoasã.

Dupã câteva luni fermecãtoare, ea a decis sã
plece, întrucât a gãsit o nouã slujbã, în altã þarã. A
pornit în cãlãtorie încã o datã. Am fost despãrþiþi.

Am hotãrât sã rãmân aici, fiindcã simt cã doar
în Sulina pot atinge ceea ce nu e de atins. ªi acum
simt cã trebuie sã vã scriu ceva, deci vã trimit
aceastã scrisoare, punând-o într-o sticlã. O arunc
în valurile Mãrii Negre ca sã fie purtatã cãtre
dumneavoastrã. Eu cred cã va ajunge la destinaþie,
fiindcã toate mãrile sunt conectate între ele, iar apa
e omniprezentã.

 “Dia go deo Linn!”  Draga mea bunicã...

* 4. Draiocht – Magie *

Deja sunt zece ani de când am venit aici.
Aproape în fiecare zi, înainte de apusul de soare,
m-am plimbat pe plajã, cu fiecare pas scufundat în
nisipul mãrii; fiinþe mãrunte nenumãrate se miºcã
ºi îmi muºcã pielea picioarelor. Vremea a trecut
tãcutã aici. Cândva am crezut cã pot sã aflu un loc
în care sã mã stabilesc, dar nu era adevãrat. Ceva
lipseºte întotdeauna. Chiar dacã trãiesc aici de zece
ani, vidul îngropat sub piele s-a umflat, aproape sã
explodeze...

Am zãbovit pe plajã ºi am privit departe chiar
cãtre farul ridicat în larg. Niºte minute au trecut.
Fãrã sã ºtiu de ce, am picurat acel vechi cuvânt
din gurã,

“Brail fut…”

Hodoronc-tronc, în apa mãrii, lângã mine, o fetiþã
a apãrut de nicãieri. Am vãzut-o stând pe jos, în
apã. Se înfãþiºa ca o þigãncuºã cu pãr alb ºi piele de
ruginã. Într-o clipã, mi-am bãnuit ochiul cã greºeºte
ºi n-am avut altã alegere decât sã-i spun aºa:

“Ce faci copilã? De când stai acolo?”
Ea s-a întors ºi a zâmbit moale, dar nu mi-a

rãspuns. Tãcutã. Doar m-a þintuit cu o privire care
îmi vede în inimã sau care, dimpotrivã, nu vede
nimic, ca o oarbã. Nu am înþeles de unde izvorãºte
aceastã privire.

“De ce eºti tãcutã? Spune-mi, te rog, ceva.”
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În loc sã-mi rãspundã, brusc s-a þinut de mâna
mea. A tras-o puternic fãrã niciun cuvânt ºi a
încercat sã mã ducã undeva. M-am simþit bizar, dar
nu am opus rezistenþã. Totuºi a fost ciudat, nu ºtiu
de ce, m-am scufundat în liniºte la atingerea mâinii
ei. Am urmat calea pe care aceastã fetiþã cu pãr
alb m-a dus.

* 5. Uiece – Apã *

Barca de lemn, plutind liniºtit pe apa diafanã a
canalului Caldron ne poartã în Delta Dunãrii. Ea,
fetiþa tãcutã, încã mã þine de mânã cu putere. Dar
mâna ei e rece, e fãrã cãldurã. Ea mã priveºte
zâmbind tainic. Liniºtea ºi neliniºtea se contopesc
împreunã cu apa omniprezentã a Dunãrii. Îmi opresc
toate gândurile. Acum, nu pot rezista acestui flux,
curgând undeva înainte, sau înapoi.

“Unde vrei sã mã duci tu, domiºoarã?”
Eu îmi las cealaltã mânã sã alunece din barcã

sã ating apa canalului, simþind avalanºa micro-
spumelor în palmã. Stuful se ridicâ ferm dinãuntrul
apei, nuferi plutesc pe oglinda care reflectã umbra
florilor galbene. Mulþi peºti mici înoatã jucându-se
unii cu alþii în lumea apei plinã de ierburi ºi alge.
Deseori, plantele îmi lovesc palma. Împotriva
fluxului apei, încerc sã apuc aceste plante dar nu
pot. Întotdeauna, ele scapã uºor din palma mea,
chiar dacã le pot atinge.

O salcie de pe mal s-a apropiat. Sub ea, un
bãrbat aºteaptã sosirea bãrcii noastre. E
înveºmântat decent. Dupã ce am ajuns la mal, el a
urcat în barcã ºi s-a aºezat cu noi.

Acest domn îmi spune: “Gloria de odinioarã a
devenit deja trecut, ºi casa mea ce înflorise ieri e
acum învelitã de tufiºuri ºi iederã. Ce carte am scris?
Doar am înscris slava, cultura ºi istoria acestui port?
Doar i-am fãcut sicriul sau am gravat un epitaf pe
piatra sa de mormânt? Europolis s-a pierdut? Eu nu
gândesc aºa. Scrierea nu înseamnã acþiunea de a
conserva. Oraºul e ca ºi tine. Muzicã. Oraºul nu
existã material faþã de tine, ci este o secvenþã de
forþe improvizate care se aflã sufleteºte, în fiecare
clipã, în spiritele oamenilor. Poveºtile trecute ale
oraºului rãsunã în poveºtile prezente, parcã orice
muzicã, chiar muzica improvizatã, e alcãtuitã din
ansamblul omagiilor pentru toate sunetele care au
fost deja cântate în trecut ºi care, de aceea, produc
sunete noi pentru astãzi. Poveºtile spuse mereu curg
aici ºi acum, peste timp, peste loc, configurând sau
transfigurând oraºul. ªi astãzi eu adaug poveºti mai
departe peste Europolis, scriind în casa mea învelitã
în tufiºuri ºi iederã. Întotodeauna scrierea e
impersonalã, dar aceastã impersonalitate
subiectivizeazã oraºul, însãºi Sulina. În casa de
tufiºuri ºi iederã, Europolis trãieºte. “

Dupã aceste cuvinte, el doar tãcu cu pleoapele
lãsate, apoi îºi lasã corpul în barca curgând dupã
fluxul Dunãrii.

Barca naviga în piroteala apei. Toate fiinþele
sunt atât de statice. Tãcerea de sub ape pãtrunde
în aer. Se pare cã acum suntem aproape de Marea

Neagrã. Ciulini plutesc pe apã, acoperind vast zona
în culoarea verde. Barca alunecã pe suprafaþa
aceasta, fãcându-ºi cale nouã. Nu mi-am dat seama
când a cãzut soarele ºi a venit noaptea. Luna plinã
ilumineazã moale traiectoria bãrcii. Mâna mea
apucã, din apã, frunzele ºi florile de ciulin mari cât
aripile pãsãrilor. De sub frunze, craniile mici ale
dracilor mã privesc în ochi. Cât mai înaintez în
marea ciulinilor, mâna mea atinge nenumãraþi draci.

Dupã ce ieºim din acestã zonã de ciulini,
intrãm în golfuleþ ºi ajungem la mal. Fetiþa tãcutã
mã priveºte ca ºi cum vrea sã-mi spunã cã eu
trebuie sã cobor aici. Mã mir de plaja la fel de vastã
ca deºertul, chiar dacã e înconjuratã de pãdure.
Luna, care e agãþatã acum pe vârful azurului, se
aprinde ºi contureazã siluetele a trei oameni stând
în picioare pe nisipul alb, lângã clipoceala din mare.

Nu pot sã rostesc nici mãcar un cuvânt.
Francis... James... Michel... Cum puteþi fi aici? Am
crezut cã aþi murit în rãzboi, în Marea Balticã. I-am
strigat. Dar nu mi-au dat niciun rãspuns. Sar din
barcã ºi alerg înspre ei.

Înþeleg cã fiecare din ei are instrumente
muzicale. Píb Uilleann, bodhár, feadóg, sunt
instrumentele noastre nostalgice. Ei mã privesc
pentru o clipã cu ochi diafani, apoi închid pleoapele,
începând sã cânte o muzicã plinã de melancolie. E
o piesã veche ºi familiarã pentru noi. Muzica pe
care pãrinþii, bunicii ºi noi, întotodeauna, am jucat
ºi cântat în insula noastrã.

Scena aceasta mã tulburã tare. Mã strãduiesc
sã îi ating, dar nu ºtiu de ce, nu pot sã mã miºc.
Încerc sã le vorbesc, dar mi se pare cã nu mã aud
deloc. Nu aud vocea mea. Morþii îmi dãruiesc mie
muzicã, însã vocea mea nu poate sã ajungã la ei.

Apuc acum fiddle-ul ºi încerc sã cânt în
armonie cu melodia lor, amintindu-mi copilãria
noastrã ºi punându-mi toatã inima în joc. Pe plajã,
cu picioarele îngropate în nisipul alb, cântãm
împreunã, aºa cum o fãceam în cârciumã,
odinioarã. Muzica rãsunã împreunã cu sunetul
valurilor ºi vocile pãdurilor. Ei închid ochii. Nu ajunge
la ei nici mãcar sunetul meu care fusese mereu
împreunã cu al lor? Sunt trist, dar simultan, mã
miºcã atât de mult melodia noastrã neschimbatã,
de odinioarã. Cu siguranþã cã, aici ºi acum, sunetele
noastre vibreazã reciproc ºi formeazã o singurã
armonie, totuºi sunetele mele nu pot ajunge la
prietenii mei. Ca un singur ecou, rãsunã în aceeaºi
lume, muzica dureazã nesfârºit.

* 6. ag baile – acasã *

Zori de zi, luna cade ºi începe sã se apropie
de orizont. Cerul se înãlbeºte pe îndelete. Ceaþa
acoperã toate obiectele pe apã, nu e nimic altceva
decât tãcere. Existã numai vocile ascuþite ale
pãsãrilor care se ascund în umbra plantelor. ªi, în
plus, existã sunetul valurilor pe care barca noastrã
le împinge, mergând peste Deltã. Acum suntem la
marginea Sulinei, ieºind spre Marea Neagrã.
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Plantele sunt din ce în ce mai puþine. Vedem în
depãrtare, la orizont, silueta farului care se ridicã
pe un banc de nisip învelit de pãdure.

Aici, au dispãrut toþi în afarã de mine ºi fetiþã,
acum suntem numai noi doi. ªi, fãrã sã ºtiu de ce,
pe fundul bãrcii, se aflã trei flori înþepenite, având
forma craniului de drac. Aºa se spune, da, acele
cranii de ciulini se numesc Drac de Mare.

Toate lucrurile sunt vagi în conºtiinþa mea. Nu
pot sã gândesc ºi nu pot sã înþeleg nimic. Ceaþa
pãtrunde înãuntrul capului meu, copleºind toate
gândurile, emoþiile, senzaþiile. Simt doar tristeþe ºi
durere surdã în adâncul inimii.

Barca se apropie de far, acum, ca ºi cum existã
o forþã magicã care ne trage într-acolo. Se opreºte
la mal, în faþa farului. Fetiþa se ridicã ºi, încã o datã,
mã trage de mânã, privindu-mã în ochi. Am înþeles
cã aici trebuie sã coborâm. Pãºim pe nisipul iluminat
moale de razele dinãuntrul farului. Lumina emanã
nuanþe calde ce plutesc în ceaþã. Se vede doar uºa,
restul farului e înghiþit de bezna ceþii. Traversãm
prin nisip, apropiindu-ne de uºã. Aici, mirosul e
cumva familiar, atât de nostalgic. Nu ºtiu de ce.

Fetiþa apucã mânerul uºii ºi îl apasã.
Uºa se deschide.

Plasele pescarului, de pe perete, sunt pregãtite
pentru a fi folosite în mare. Ceasul de stejar mare
ºi vechi pãstreazã mereu timpul arhaic. Tapiseria
neterminatã care deseneazã jumãtate de vârtej
atârnã din rãzboiul de þesut. Focul în cãmin fluturã
fiecare obiect în cãldura liniºtitã.

Ce s-a întâmplat aici? Pare a fi încãperea în
care am locuit în copilãrie. Încã umblu în camerã ºi
ating fiecare obiect pe care fusesem obiºinuit sã-l
vãd mai demult. Pandantivul albastru decorat cu
modelul de cãluþ de mare pe care bunica mea,
întotodeauna, l-a purtat. Inelul de chihlimbar roºu
ca soarele la apus. Îmi aduc aminte cã a fost
verigheta ei. Un scaun special fãcut din coloana
vertebralã a unei balene ca un butuc foarte vechi în
care se disting nenumãrate inele anuale. E foarte
ciudat. Aici, pe altarul de comori al bunicii existã un
ºirag fãcut din multe flori de ciulin, din craniile
dracilor de mare. Dar nu se poate ca acestea sã fie
aici. Bunica mea nu a avut aºa ceva.

Înnebunesc? Visez în barcã? E foarte bizar!
Oricum, trebuie sã ies de aici. Încerc sã deschid
uºa. Însã e închisã. E atât de rigidã cã nu pot nici
mãcar sã o miºc.

În acel moment, brusc, simt cãldurã în palmã.
Fetiþa trebuie sã mã fi þinut de mânã ºi mâna ei a
fost rece, dar acum e caldã. Mã mir ºi mã întorc
spre ea, dar acolo nu mai pot gãsi figura ei. Nu se
vede nici mãcar umbra ei, fetiþa a dispãrut. Mâna
ei e acum ºifonatã, cu nenumãrate riduri, ca mâna
unei femei bãtrâne. Mã þine de mânã bunica mea.
În locul fetiþei, ea este în faþa mea. Doar pãrul alb
al fetiþei rãmâne aici ca pãrul bunicii.

<<Mo bòideach balach, Buail fut!>> “Dragul
meu, aºezã-te, te rog!”

Câteva secunde, nu pot decât sã tac.

ªi apoi cad în genunchi ºi îi îmbrãþiºez
picioarele, îngropându-mi faþa în fusta ei cu
buzunarul micuþ cusut.

Marea rãspunde infinit, afarã, pe fereastra
încãperii vechi, ca de obicei.

 * 7. Dia go deo Linn. – Zeiþe sã vã
binecuvânteze. *

Dupã aceea, niciodatã, nimeni n-a putut sã-l
mai vadã pe acest muzician marinar, care a cântat
treisprezece ani la Sulina. A dispãrut. Totuºi, a
rãmas sunetul trompetei ºi a fiddle-lui sãu rãsunând
în capetele locuitorilor timp de câþiva ani.

William Simpson
1838-1874

“Dia go deo Linn.”

1Limerick e o formã tradiíonalã de poem din
Irlanda, caracterizatã de o rimã specificã alcãtuitã
din 5 versuri ca: AABBA

2Acest vers a fost inspirat de un catren al lui
ªtefan Baciu, nr.353, din cartea Peste o mie de
catrene.
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J.M. Coetzee: ficþiune ºi
reprezentare
Marius Jucan

     În romanul ce îi
poartã numele, doamna
Elizabeth Costello, o scrii-
toare ºi intelectualã au-
stralianã, are mereu cu-
vântul. Doamna Costello,
romancierã celebrã, ca-
podopera ei fiind Casa de
pe strada Eccles, o re-
scriere a romanului Ulise,
din perspectiva lui Molly
Bloom, participã constant
la întâlnirile internaþionale
ale scriitorilor ºi intelec-
tualilor de pretutindeni,
unde, în arena ideilor
contemporane, luptã ca o
gladiatoare pentru cea
mai veridicã interpretare a
lumii de azi ºi din tot-
deauna. Doamna Costello
mai are un merit, (e o
fiinþã într-adevãr excep-
þionalã!), unul nu mai puþin
strãlucit decât celelalte;
cel de a încarna personajul

locutor ce susþine cele opt capitole ale romanului
omonim, intitulate demon-strativ „lecþii”, adevãrate
monologuri filosofice ºi politice susþinute sub
monitorizarea sponsorului ei literar, J.M. Coetzee.
În aceste lecþii, prilejuri cvasi-didactice, unele
oficiale, altele familiale, doamna Costello îºi revarsã
neîntrerupt pãrerile, convingerile, ruminaþiile, într-o
dramaticã tentativã de a înþelege lumea ºi de a da
sens ultimei pãrþi a vieþii ei cuprinse de un irepresibil
taedium vitae.

Nu e greu de constatat cã J. M. Coetzee
problematizeazã relaþia dintre viaþã, artã ºi
reprezentare. Romanul începe cu câteva rânduri
despre o cãlãtorie cãtre un teritoriu ideal, dincolo de
realitatea imediatã, un spaþiu al intervalului, un no
man’s land, în care trecerea, pasajul nu au loc de la
sine, ci trebuie construite prin convenþia pactului
literar. „În primul rând este problema începutului, mai
exact, cum sã ajungem din locul de unde suntem,
adicã deocamdatã de nicãieri, pânã pe þãrmul
celãlalt. O problemã simplã, de construire a unui pod,
problema înjghebãrii unui pod.” (J. M. Coetzee, Eliza-
beth Costello, Humanitas, Bucureºti, 2015, p. 1).
Ideile lui J.M. Coetzee, transmise fictivei sale colege
ºi pânã la un punct, concurente, doamna Costello,
sunt puse în acþiune (respectiv, în ficþiune) în
capitolele „Realism”, „Romanul în Africa”, „Vieþile

animalelor, UNU: Filosofii ºi animalele”, „Vieþile
animalelor DOI: Poeþii ºi animalele”, „Umanioarele
în Africa”, „Problema rãului”, „Eros”. În ultimul capi-
tol, intitulat „La poartã”, trimitere evidentã la parabola
kafkianã „În faþa legii”, scriitoarea ajunge în faþa unui
complet de judecatã, unde trebuie sã dea seama de
toatã creaþia ei, dar mai ales de mecanismele
intenþiei creatoare, ca scriitoare.

Majoritatea recenzenþilor britanici ºi americani
(îi menþionãm pe aceºtia, deoarece J. M.  Coetzee
a fost beneficiarul unor prestigioase premii literare
britanice, irlandeze ºi americane) s-au îndoit în 2003
cã romanul ar satisface standardele genului. Privit
de pe culmile unor scrieri anterioare, (menþionãm
doar Aºteptându-i pe barbari, Vârsta de fier,
Dezonoare, Maestrul din Petersburg), romanul
publicat de Coetzee în anul conferirii premiului
Nobel, e neîmplinit; schematic o eboºã, urât ca un
ecorºeu, discursiv ca o preþioasã melodramã
intelectualã. Romanului îi lipseºte romanescul, au
spus criticii. Austeritatea, precizia, rafinamentul lui
Cotzee s-au diluat în relatare. Sentimentele sunt
declarative, disonanþa dintre gravitatea ideilor ºi
epicul subþire e involuntar grotescã. Încercarea de
a resuscita romanul printr-o mulþime de referinþe
livreºti,  derizorie. Elizabeth Costello nu ar fi decât
un eºec interesant.

Dupã câþiva ani, însã, romanul s-a plasat pe o
pistã analiticã mai comprehensivã: chestiunea
autoritãþii în ficþiunea de azi. Mai precis, cum scrie
David Atwell, hermeneut al ficþiunii australiene, (din
2006, Coetzee a devenit australian), în Elizabeth
Costello, eu-l auctorial e suprimat, iar cunoaºterea
auctorialã e doar paranteticã, lucru ce se rãsfrânge
ºi asupra sensului literaturii înseºi. Acelaºi lucru
este remarcat de Chris Danta, într-o carte despre
rolul autoritãþii în ficþiunea contemporanã (Strong
Opinions, Continuum, Londra, 2011), în care susþine
cã J.M. Coetzee nu e doar un admirator al lui
Dostoievski, Joyce, Kafka, Beckett, ci ºi un
perseverent cititor al lui Kirkegaard, de la care a
preluat definiþia creatorului „fãrã voce”. Dupã
alungarea poetului din Cetate, vezi Republica lui
Platon, adevãrul ºi autoritatea ficþiunii au rãmas o
problemã indecidabilã. În acest sens desluºim
sensurile ultimului capitol („ La poartã”), în care
Elizabeth Costello, acuzatã de lipsã de credinþã ºi
de cinism în scris, aºteaptã un verdict mereu
amânat (altã referinþã kafkianã!). Doamna Costello
nu are altã apãrare decât crezul în profesiunea ei:
„Sunt scriitoare ºi ceea ce scriu e ceea ce aud.
(…). Asta e chemarea mea. Secretarã dupã
dictare”. (ibid. p.211), sau mai succint, „secretarã a
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invizibilului”, cum scria Czeslaw Milosz (iar, o
referinþã!). Problema fidelitãþii faþã de reprezentare,
ºi nu faþã de o credinþã ori de credinþe, apare cu ºi
mai mare claritate atunci când Coetzee (vocea
paternã din off) ne spune: „Cãrþile ei nu învaþã pe
nimeni nimic, nu propovãduiesc nimic; pur ºi simplu
înfãþiºeazã. (…)…ele înfãþiºeazã cum a trãit o
persoanã, una din câteva de miliarde – persoana
pe care ea o numeºte în sinea ei ea, ºi pe care alþii
o numesc Elizabeth Costello” (ibid.220). Precauþia
scriitorului de a-ºi devoala ºi proteja în acelaºi timp
abordarea reprezentãrii în ficþiune, punând totul pe
seama bietei doamne Costello, ne aminteºte de
cruzimea lui Coetzee faþã de personajele sale.
Gândindu-ne totuºi, la similitudinea posibilã a lui
Coetzee cu personajul sãu, Elizabeth Costello, a
oricãrui scriitor cu personajele sale, am putea spune
cã romanul e într-adevãr imitaþie, nicidecum tribunã
de idei, amvon propovãduitor ori scriere esteticã
purã. Romanul nu are alt adevãr decât viaþa, deºi
nu poate reprezenta veridic existenþa oamenilor

despre care face vorbire, decât dacã nu are ceva
în plus, ceea ce nu þine de asemãnarea romanului
cu viaþa, ci de similitudinea autorului cu un personaj
din alte sfere, care îi îngãduie din când în când
autorului, ca într-un joc, sã creeze biografii similare
pânã la un punct, cu cele reale. Este scriitorul
secretarul acestui personaj, aflat la o înãlþime atât
de necuprinsã încât e invizibil ? Cum face atunci,
cã aude vocea acelui personaj?

Douã ni se par a fi atuurile acestui roman,
straniu ca formã, ºocant ca lecturã. Primul þine de
sobrietatea unui cleric care testeazã cu de la sine
putere, limitele misiunii sale. Al doilea atu e întrupat
în curajul unui acrobat care evolueazã, în aplauzele
spectatorilor, fãrã de centura de siguranþã, ori plasa
elasticã de dedesubt. Din solitudinea sa, clericul îl
ceartã pe acrobat, fãcându-l cu dispreþ, circar.
Încurajat de public, acrobatul îl apostrofeazã pe
cleric, spunându-i cã e servantul unei absenþe
mistificatoare. Oricât de mult s-ar certa cei doi,
romanul despre care scriem are nevoie de amândoi.
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«Cave musicam»
                                                        Nietzsche1

Poate arta sã ne salveze de nihilism? Poate
ea mãcar sã constituie, aºa cum spera Nietzsche,
un «contra-curent»2 care sã se împotriveascã
nihilismului? De-a lungul întregii sale opere
romaneºti, Thomas Mann n-a încetat sã se zbatã
cu aceastã problemã care cãpãta pentru el forma
unei contradicþii de nesuportat: cum poate arta lãsa
sã se întrevadã o ieºire din nihilism, dacã e adevãrat
cã creaþia îºi înfige rãdãcinile în strãfundul bolii ºi
al tuturor formelor de decadenþã? Întrebarea,
desigur, nu-i era strãinã lui Nietzsche, care nu
ºovãia sã mãrturiseascã cititorilor sãi, în pragul lui
Ecce homo, «dubla sa provenienþã [doppelte
Herkunft]» ºi se prezenta încã de la începutul jocului
sub cele douã figuri antagonice – «decadent» ºi
«debutant»3 –, ca ºi cum abordarea timpurilor noi
n-ar fi fost posibilã decât dupã inventarierea
multiplelor figuri ale decadenþei, ca ºi cum vestirea
valorilor viitorului ar fi presupus sondarea prealabilã
a abisului nihilismului. De aici, se pare cã a reþinut
Thomas Mann ideea unei ambiguitãþi funciare a
creaþiei artistice, ale cãrei mistere nu s-ar lãsa
dezvãluite decât acelora pe care boala i-a iniþiat
sau acelora care trãiesc retraºi departe de viaþã
sau în marginea societãþii, precum Tonio Kröger sau
eroul din Doctor Faustus, compozitorul Adrian
Leverkühn.

Ca ºi cum ar fi vrut sã evite neînþelegerile care
puteau sã se iveascã printre contemporanii sãi –
dacã nu cumva i-a plãcut ironistului desãvârºit care
era, sã dejoace interpretãrile prea simple
multiplicând declaraþiile în legãturã cu romanul sãu
–, Thomas Mann a acumulat în jurul lui Doctor
Faustus un ansamblu de comentarii de-o rarã
abundenþã. În sine, un asemenea procedeu nu e
câtuºi de puþin neobiºnuit, ºi chiar «romanul unui
roman» care este Die Entstehung des Doktor
Faustus îºi are un precedent în Jurnalul
«Calpuzanilor» . În schimb, e mai puþin frecvent sã
vezi un scriitor cã le oferã cu anticipaþie cititorilor
sãi cheia romanului pe care tocmai îl scrie, cum a
fãcut Thomas Mann rost ind la Biblioteca
Congresului din Washington o conferinþã întitulatã
«Germania ºi germanii». În circumstanþe istorice
deosebit de dramatice, dupã numai o lunã de la
capitularea oficialã a Reich-ului ºi semnarea
armistiþiului, Thomas Mann încerca din nou sã
rãspundã la fatidica întrebare «Ce înseamnã a fi
german?». Dupã primele cuvinte prin care oratorul
exprimã recunoºtinþa exilatului devenit, cu puþin timp
în urmã, cetãþean american, urmeazã o evocare a

Muzica, Germania ºi diavolul.
Thomas Mann ºi nihilismul
Jacques Olivier Bégot

oraºului natal Lübeck ºi a fizionomiei sale specific
germane, un amestec de modernitate ºi rãmãºiþe
din Evul Mediu, ceea ce îl face pe Thomas Mann
sã presupunã existenþa unei «legãturi secrete a
sensibilitãþii germane cu demonismul», cãreia Faust
i-ar fi emblema. Acest mit nu trimite nicidecum la
un trecut revolut, ci e de-o actualitate teribilã:

Un gânditor ºi cercetãtor solitar, un teolog ºi
filozof închis în chilia sa, din dorinþa de-a poseda ºi
domina lumea, îºi vinde sufletul diavolului – oare
nu e acum momentul potrivit pentru a vedea în
aceastã imagine Germania de astãzi când
literalmente diavolul o ia cu el?4

Pentru cã ºi-a «vândut sufletul diavolului»
aducând la putere un dictator demoniac, «din
dorinþa de-a poseda ºi domina lumea, Germania e
sortitã  infernului distrugerii care se abate asupra
ei. În aceastã interpretare a prezentului în lumina
mitului, într-un singur punct Thomas Mann gãseºte
cã legenda se înºealã, iar pasajul din conferinþã în
care explicã aceastã «gravã eroare» seamãnã ca
douã picãturi de apã cu schema propriului sãu ro-
man:

«O gravã eroare (Fehler) a legendei ºi a
poemului e de-a nu face legãtura între Faust ºi
muzicã. Nu putea sã nu fie meloman, muzician.
Muzica aparþine domeniului demonic [...] Dacã Faust
reprezintã sufletul germann el nu poate fi decât
muzician [...]»5

Thomas Mann nu e probabil primul care
subliniazã afinitãþile ce unesc în mod intim Germania
ºi muzica, «cea mai germanã dintre arte (die
deutscheste der Künste )»6, iar teza pe care o
susþine aici nu face decât sã reia un motiv orchestrat
mai întâi de romantism ºi de Wagner. Ce aduce
nou (ºi conþine un element provocator) romanul –
redactarea acestuia Thomas Mann o începe în 1943
–, e în altã parte ºi þine de crearea acestui personaj
inedit, acest Faust muzician care e de fapt Adrian
Leverkühn, compozitorul german7 a cãrui viaþã e
povestitã de cãtre un prieten. În jurul acestei figuri
se formeazã astfel un nod de relaþii între Germania,
muzicã ºi diavol, ceea ce îi acordã lui Doctor
Faustus un loc deosebit în opera lui Thomas Mann.

Cã aceastã interogaþie sfâºietoare asupra artei
e de nedespãrþit de o dezbatere cu Nietzsche e
ceea ce Thoams Mann a lãsat sã se înþeleagã,
calchiind principalele episoade din biografia eroului
sãu dupã viaþa celui ce-a scris Dincolo de bine ºi
de rãu: nãscut în 1885, Adrian Leverkühn a început
prin a studia teologia pe care a abandonat-o pentru
a se consacra vocaþiei sale muzicale, inventeazã
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apoi o metodã revoluþionarã de-a compune, înainte
de-a se îmbolnãvi de sifilis pe care intenþionat l-a
contractat cu o prostituatã, sperând nebuneºte cã
boala îi va procura un surplus de energie creatoare
; dupã zece ani de nãucealã, vegheat de mama
sa, moare la 55 de ani, ca ºi Nietzsche, pe 25 au-
gust. Thomas Mann a fost de acord cu
caracterizarea romanului sãu drept un Nietzsche-
roman, cum au propus deja primii sãi cititori, ba
chiar a enumerat în Jurnalul lui «Doctor Faustus»
câteva din acele episoade ale vieþii lui Nietzsche
transpuse în biografia lui Adrian Levekühn:

«Restituirea experienþei trãite de Nietzsche în
bordelul din Köln, simptomele bolii, citatele din Ecce
homo fãcute de diavol, acela (cu greu de recunoscut
de vreun cititor) al meniului de regim luat din
scrisorile lui Nietzsche expediate din Nisa, toate
astea sunt veridice ; precum ºi (alt citat greu de
identificat) ultima vizitã pe care Deussen, în braþe
cu un buchet de flori, i-o face filozofului a cãrui minte
e deja întunecatã.»8

Printre toate aceste aluzii ºi «citate»
nietzscheene pe care autorul lui Doctor Faustus le-
a multiplicat cu vãditã plãcere în cursul lecturilor
sale, problema nihilismului nu pare sã ocupe la
început decât un loc secundar, mai ales dacã trebuie
sã þinem seama de puþinele împrejurãri în care
termenul apare sub pana lui Serenus Zeitblom,
prietenul devotat al compozitorului Adrian
Leverkühn, devenit biograful sãu. Invers decât în
Muntele vrãjit, unde ecoul gândirii lui Nietzsche e
perceptibil în numeroase pasaje din conversaþiile
între protagoniºti, în Doctor Faustus referinþele la
Nietzsche par sã fie plasate în registru biografic,
dacã nu chiar anecdotic, în detrimentul unei discuþii
explicite a tezelor propriu-zis filozofice. Când
cuvântul «nihilism» e într-adevãr folosit, e mai
degrabã în interiorul unui citat, dar nu din
fragmentele lãsate de Nietzsche, ci mai curând din
reacþiile stârnite în rândul publicului de operele
compozitorului. Dacã ne luãm dupã ce povesteºte
Zeitblom, termenul a fost mai întâi lansat, sub formã
de acuzaþie împotriva «uimitoarei simfonii sau
fantezii pentru orchestrã, compuse în timpul
ultimelor luni ale anului 1913 ºi în primele ale anului
urmãtor», întitulate prin antifrazã Minunile Marelui
Tot:

«Aceastã compoziþie a contribuit sã atragã
asupra artei prietenului meu reproºul  unei
virtuozitãþi anti-artistice, acuzaþia de blasfem, de
crimã nihilistã [den Vorwurf einer virtuos
antikünstlischen Gesinnung, der Lästerung des
nihilistischen Frevels]9».

În acest context, termenul e o referinþã la
distanþa care desparte creaþiile artistului solitar de
masa unui public ostil oricãrei inovaþii. Reacþiile
vehemente de respingere reprezintã în acelasi timp
climatul intelectual al epocii, astfel încât termenul
de nihilism, când e lansat ca o injurie împotriva
muzicii celei mai avansate, reprezintã mai degrabã

un simptom social decât un autentic concept
filozofic. E ceea ce confirmã un pasaj ulterior din
roman, situat în a doua jumãtate a anilor 1920: în
pofida rãsturnãrilor provocate de rãzboi ºi a reînoirii
formulelor artistice sub impulsul avangardei,
aprecierea publicului e la fel de severã ca ºi la prima
reprezentare a oratoriului compus dupã seria de
gravuri ale lui Dürer, Apocalypsis cum figuris:

«Se vorbea cu amãrãciune de «deriziunea
artei», de nihilism, de atentat împotriva muzicii sau,
pentru a întrebuinþa o insultã curentã pe vremea
aceea, de «bolºevism cultural»10.

Cu aceastã ultimã acuzaþie, Thomas Mann lasã
sã transparã devierea noþiunii de nihilism al cãrei
uzaj ideologic anunþã retorica folositã de naziºti
pentru denunþarea diverselor forme de artã
«degeneratã».

Forþa romanului constã totuºi în faptul cã nu
se menþine în aceastã opoziþie tranºantã ºi
sugereazã, cu riscul de-a face mai puþin liniºtitoare
opoziþia dintre avangarda artisticã ºi reflexele
reacþionare ale publicului ºi ale criticilor, cã lucrãrile
lui Adrian Leverkühn nu erau cu totul scutite de
«nihilism». Cel puþin asta e interpretarea pe care o
o sugereazã un extras din conversaþia dintre
compozitor ºi diavol, în care cuvântul îºi face o a
treia apariþie. Ca un fel de indiciu – în mod deliberat
lãsat la latitudinea cititorilor, Thomas Mann pune în
gura diavolului cuvântul «nihilism», în contextul unei
discuþii despre dificultãþile creaþiei muzicale cu care
Leverkühn se vede confruntat în vremea când se
considerã cã acest dialog ar fi avut loc, în timpul
uneia din cele douã ºederi ale compozitorului în
Italia, în 1911 sau 1912. Când terminã de expus
situaþia muzicii contemporane, diavolul constatã în
chip de concluzie perempþiunea convenþiilor din
muzica tradiþionalã. Atunci Leverkühn îi atrage
atenþia cã nimic nu împiedicã folosirea ludicã,
distanþatã, a aceloraºi convenþii ºi îºi exprimã
certitudinea cã «oriºice viaþã a dispãrut» din aceste
forme – la care diavolul îºi exprimã astfel
dezacordul: «Stiu asta. Stiu...Parodia. Ar fi ceva
vesel, dacã n-ar fi prea lugubrã în nihilismul ei aris-
tocratic.11» În aceastã replicã a diavolului, «nihil-
ism» înseamnã deci recursul «parodic» la niºte
forme moarte, însoþit de conºtiinþa sterilitãþii unui
asemenea procedeu.

Fãrã a solicita în mod excesiv aceste trei pasaje
în care irumpe cuvântul «nihilism», e interesant de
observat convergenþa lor cãtre o aceeaºi enigmã:
a inventãrii de noi forme muzicale în contextul
acestei zdruncinãri a tradiþiei. Interpretat la un mod
care nu e fãrã legãturã cu teoria nietzscheanã,
nihilismul ar fi expresia acestui interval de timp în
care vechile valori ºi-au pierdut forþa de-a se pune
în evidenþã ºi nici o perspectivã nouã nu s-a conturat
încã – timp de incertitudine în care singura soluþie
pare sã fie jocul cu vechile valori, ºtiind totodatã cã
nu mai au nici un viitor.

Recitit din aceastã perspectivã, Doctor Faustus
apare drept un roman în aceeaºi mãsurã despre
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Nietzsche cât ºi despre muzicã, artã de care Tho-
mas Mann s-a simþit la fel de aproape ca ºi autorul
Cazului Wagner. Prin prisma biografiei lui Adrian
Leverkühn, se poate spune cã întreaga istorie a
muzicii defileazã în mod accelerat sub ochii noºtri:
de la trezirea urechii tânãrului compozitor în con-
tact cu sonoritãþile deosebit de muzicale ale vocii
materne, la ariile cântate împreunã cu slujnica
Hanne în grajd, educaþie curând prelungitã datoritã
învãþãturilor mult mai elaborate ale organistului
catedralei, Wendell Kretzschmar, mai întâi în
conferinþele publice ale acestuia în Kaisersaschern,
pe urmã în lecþiile sale de compoziþie. Thomas Mann
a continuat sã deruleze aceastã istorie pânã ºi în
succesunea operelor compozitorului. Fosforescenþa
mãrii, compoziþie terminatã «sub ochii ochii lui
Kretschmar», adoptã un stil impresionist la antipodul
lui Wagner, ceea ce face ca autorul ei sã fie socotit
«un continuator extrem de înzestrat pe linia
Debussy-Ravel», deºi el deja nu mai crede în
fertilitatea acestui curent muzical. Sub influenþa lui
Mahler12, Leverkühn compune apoi o serie de
lieduri, de «cântece scurte sau lungi, ba chiar ºi
fragmente epice», înainte de-a întreprinde o
adaptare dupã Love’s Labour Last în care
realizeazã o alianþã ineditã ºi paradoxalã între
«elementul convenþional tradiþionalist, arhaic ºi
perimat» ºi elementul «modern», pãrþile libere ºi
mai mult decât libere, rebele, care desfid oriºice
raport tonal 13». În loc sã vadã în aceastã operã o
împlinire, compozitorul «pãrea s-o lase baltã ca pe
ceva terminat ºi fãrã interes»14. Aceastã detaºare,
care se exprimã în opere prin efectele parodice pe
care compozitorul nu se poate abþine sã nu le
introducã, trimite la situaþia de crizã în care se aflã
muzica. Oricare ar fi îndrãzneala de care dã
dovadã, amestecul de forme tradiþionale ºi inovaþii
în rupturã cu muzica tonalã e totuºi o formã de
compromis ºi astfel un mod de a-ºi mãrturisi
neputinþa.

La capãtul acestei incorporãri a ansamblului
tradiþiei muzicale, tânãrul compozitor devine într-
adevãr conºtient de obsolescenþa formelor
moºtenite, ceea ce face problematicã activitatea
creatoare însãºi. Încã de la rezumarea conferinþelor
lui Kretzschmar, Thomas Mann introdusese, odatã
cu figura lui Beethoven ºi datoritã comentariului la
sonata opus 111, împrumutat de la Adorno, ideea
dacã nu a sfârºitului artei, cel puþin a unei epuizãri
a formelor tradiþionale. Pus în faþa epuizãrii
posibilitãþilor moºtenite din tradiþia romanticã ºi
wagnerianã, Leverkühn e nevoit sã recurgã la
parodie ca fiind singura marcã a noutãþii, fãrã ca
un asemenea procedeu sã poatã înfrunta
ameninþarea din ce în ce mai puternicã de sterilitate
care planeazã deasupra creaþiei muzicale ºi justificã
înaltele ambiþii ale compozitorului. Alãturi de
reflecþiile naratorului despre statutul de «aparenþã»
al operei ºi de temerile privind legitimitatea cãutãrii
perfecþiunii formale într-un context social dominat
de «incertitudine ºi absenþa armoniei» romanul
juxtapune, opunându-le, declaraþiile tranºante ale

compozitorului, în care condamnarea operei de artã
ca «momealã» îndreptatã «împotriva adevãrului ºi
a seriozitãþii» duce pânã la urmã la sfidare: «Arta
vrea sã înceteze de-a mai fi aparenþã ºi joc [Schein
und Spiel], ea vrea sã devinã cunoaºtere
[Erkenntnis].»15 Dezbaterea aceasta, ai cãrei
termeni amintesc tezele lui Adorno, îºi ia un nou
avânt în centrul însuºi al dialogului fatidic dintre
Adrian Leverkühn ºi diavol, acesta dezvãluindu-i
(în termeni mai puþin adornieni) cauza fundamentalã
a crizei muzicale:

«Nu arunca vina pe condiþiile sociale. ªtiu cã
te-ai obiºnuit sã spui cã aceste condiþii nu reprezintã
ceva atât de angajant ºi de sigur pentru a garanta
armonia unei opere care îºi ajunge sieºi.
Raþionament just, dar subsidiar. Dificultãþile prohibi-
tive ale unei opere rezidã în adâncul ei înseºi.
Evoluþia istoricã a materialului muzical s-a întors
împotriva operei desãvârºite care formeazã un
întreg armonios în sine [hat sich gegen das
geschlossene Werk gekehrt]» 16.

În centrul pactului diabolic la care eroul nu va
putea rezista, e formulatã fãgãduiala unei ieºiri din
impasul unde opera se afla paralizatã.

Aºa cum o expune Adrian Leverkühn, în
termeni care amintesc de cei ai lui Nietzsche
descriind esenþa «stilului înalt», noua tehnicã de
compoziþie, chematã sã rezolve aceastã crizã,
marcheazã o rupturã cu ceea ce, dispreþuitor,
numeºte el «verbiajul romantic»17despre artist ºi
exaltarea spontaneitãþii creatoare geniale, dincolo
de orice regulã, spre profitul luciditãþii pe care o
promite acest nou sistem de compoziþie. Naratorul
aminteºte de fascinaþia exercitatã de matematicã
asupra tânãrului, atât de mare încât obiºnuita sa
ironie cedeazã locul unor declaraþii solemne: «Nimic
nu e mai interesant decât sã vezi cum se ordoneazã
niºte raporturi. Organizarea e totul [Die Ordnung
ist alles]»18. Expresia revine în centrul expozeului
fãcut de compozitor despre principiile sale teoretice,
sub forma însã a unei afirmaþii care depãºeºte cu
mult limitele artei: «Organizarea e totul. Fãrã ea
nimic nu existã, arta încã ºi mai puþin»19. Simbol al
acestei organizãri riguroase ºi imanente a
materialului, careul magic împrumutat de la
Melancolia lui Dürer e atârnat deasupra mesei de
lucru a lui Adrian. La capãtul acestei raþionalizãri a
tehnicii de compoziþie, în centrul acestei «scriituri
riguroase» în care «n-ar mai fi nici o notã liberã»20,
cliºeul spontaneitãþii creaþiei cedeazã locul unui fel
de auto-zãmislire a formei muzicale. Unele pasaje
din roman sugereazã cã aceste cãutãri formale
complexe nu sunt cu totul dezinteresate din partea
compozitorului ºi trimit la o preocupare care nu din
întâmplare se formuleazã în termeni etici: dacã
muzica, aºa cum susþine Leverkühn încã din vremea
conferinþelor lui Kretzschmar, are «nevoie de tot
soiul de reguli refrigerente [de «legi»: allerlei
gesetzliche Abkühlung]» , dacã cere o autenticã
activitate de ascezã, e pentru cã are în ea o
«cãldurã proprie [Eigenwärme]» care trebuie sã fie
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temperatã de teamã cã ar putea dezlãnþui un ºir de
pulsiuni distrugãtoare.21

Aceastã rigoare formalã nu e totuºi decât unul
din aspectele operei compozitorului ºi poate cã
nu-i este nici mãcar scopul. În mai multe rânduri,
Zeitblom subliniazã dualitatea surselor din care se
inspirã cercetãrile prietenului sãu, al cãrui
constructivism nu exclude câtuºi de puþin un anumit
«expresionism»:

«La el a predominat dintotdeauna o voinþã de
expresie încordatã la maximum, alãturi de pasiunea
intelectualã riguroasã, linearã, a olandezilor. Cu alte
cuvinte, cãldura ºi rãceala îi administrau pe rând
opera ºi uneori, în clipele  de avânt genial, se
confundau, expresivul uzurpa strictul contrapunct,
obiectivitatea  se încãlzea în contact cu sentimentul
; ºi aveam impresia unei construcþii ordonate care,
mai mult decât orice pe lumea asta, mã trimitea la
ideea de diabolic [...]»22

Aceastã coincidenþã a obiect ivului cu
subiectivul o regãsim în ultima operã a lui
Leverkühn, pe care naratorul o interpreteazã
trimiþând în mod explicit la conversaþia în timpul
cãreia prietenul i-a expus ideea unei «scriituri
riguroase» corespunzând, pentru a relua formula
lui Zeitblom, «unui fel de compoziþie anterioarã
compoziþiei [eine Art von Komponieren vor dem
Komponieren]»23. Ajuns pe culmea artei sale,
compozitorul a reuºit în ultima sa operã sã împace
exigenþa  rigorii extreme cu expresia subiectivitãþii
celei mai intense:

«Creatorul Cântecului de durere al doctorului
Faustus poate, în materialul organizat dinainte, sã
se abandoneze fãrã nici o reþinere, fãrã sã-i pese de
structura prevãzutã, prestabilitã, sã se abandoneze
subiectivitãþii ºi, în felul ãsta, opera sa cea mai
riguroasã, o operã în care calculul e împins pânã la
limitã, ajunge a fi totodatã ºi pur expresivã.»24

Ar fi o eroare sã facem din asemenea pasaje
doar transpunerea problemelor relative la istoria
formelor muzicale, ca ºi cum Doctor Faustus ar fi
cumva versiunea romanþatã a creaþiei lui Schönberg.
O datã cu criza creaþiei muzicale al cãrui martor ex-
emplar e Adrian Leverkühn, creaþia artisticã în ge-
neral devine problematicã ºi totodatã aºteptãrile,
speranþele ºi promisiunile incluse în ea.25 Dea-
semenea, cãutarea unei soluþii care sã permitã
depãºirea acestei crize nu se reduce, în ciuda
aparenþelor, la o problemã þinând numai de domeniul
limitat al muzicii, ca ºi cum întrebãrile iscate de artã
n-ar privi, dupã concepþia esteticii criticate de
Zeitblom, decât «un compartiment îngust ºi special
al umanului»26. Bineînþeles, totul pare cã se petrece
ca ºi cum cãutãrile lui Leverkühn, care trãieºte izolat
de contemporanii sãi, n-ar fi întreprinse decât pentru
gãsi forme inedite de expresie muzicalã, dar datã
fiind afinitatea electivã care unificã muzica în
Germania, cãile urmate de compozitor sunt fãrã
îndoialã inseparabile de cele ale compatrioþilor sãi.
Metoda lui Thomas Mann constã în a repera în

tradiþia muzicalã ºi artisticã semnul catastrofei ce va
sã vinã. E din partea sa o adevãratã sfidare când
sugereazã cã dacã Germania s-a cufundat în
barbarie, aceasta nu s-a întâmplat în pofida iubirii
pentru muzicã, ci mai degrabã din pricina acestui
cult, a acestei «vecinãtãþi a estetismului cu barbaria»
evocatã în roman.27

Distribuirea rolurilor în roman, mai exact spus
contrastul între îndrãzneala compozitorului (care nu
degeaba poartã numele de Leverkühn) ºi
cumpãtarea naratorului, aduce o probã
suplimentarã a imposibili tãþii  de-a separa
dezbaterile, despre creaþia muzicalã ºi analiza
operelor compozitorului, aflate cam peste tot în ro-
man, de reflecþiile asupra destinului Germaniei.
Fãcând din narator un filolog în cea mai purã tradiþie
a umanismului german, Thomas Mann a dat glas
acestei concepþii despre frumuseþe care nu
celebreazã armonia ºi înþãrcuirea de sine a
frumoasei totalitãþi care e opera de artã, decât
pentru cã reprezintã imaginea ºi simbolul unei
perfecþiuni morale ºi spirituale spre care frumuseþea
e chematã sã ne împingã. Departe de-a avea
sensul unei izolãri nepãsãtoare faþã de haosul
treburilor omeneºti, autonomia operei de artã
întruchipeazã idealul unei existenþe care nu-ºi lasã
nici una din virtualitãþi în starea de posibilitate
nerealizatã, e modelul unei coexistenþe armonioase
ºi paºnice a pãrþilor liberate de sub obstacolele care
le dominau.  Aceasta e concepþia despre opera de
artã pe care Doctor Faustus o îngroapã,
demonstrând nu numai cã nu existã nici o legãturã
necesarã între frumos ºi bine, dar ºi cã, dupã
pãrerea multora, singurul mijloc de-a depãºi criza
cu care se confruntã arta e de-a recurge pur ºi
simplu la diavol. Cu câteva clipe înainte de-a se
prãbuºi, fulgerat de boalã, într-un discurs care
capãtã valoare de testament, Adrian Leverkühn
rezumã în faþa invitaþilor sãi sensul destinului sãu
fatal: «De-acum înainte, arta nu mai e cu putinþã
fãrã ajutorul Satanei».28

Dincolo de destinul singular al compozitorului
Adrian Leverkühn, concluzia aceasta e valabilã
pentru o întreagã concepþie despre artã ºi rolul sãu,
în principiu, civilizator ºi cãruia Thomas Mann îi face
un bilanþ lipsit de oriºice complezenþã. Prelungind
ºi variind criticile lui Nietzsche, Thomas Mann
reproºeazã tradiþiei umaniste germane nu numai
cã ºi-a construit idealurile pornind de la o înþelegere
trunchiatã a Greciei, din care a fost ocultatã cu bunã
ºtiinþã ºi cea mai micã urmã de violenþã, dar s-a
complãcut într-o concepþie idilicã despre artã ºi
virtuþile sale educative, fãrã sã vadã cã orice creaþie
artisticã îºi împlântã rãdãcinile într-un haos de
impulsuri iraþionale. Mai grav, aceastã concepþie,
în ciuda tuturor declaraþiilor ambiþioase, s-a dovedit
incapabilã sã opunã o rezistenþã serioasã barbariei
care a pus stãpânire pe Germania. Indirect,
Zeitblom o recunoaºte când, într-o parantezã,
evocând anii de studiu în teologie petrecuþi de
prietenul sãu la Halle, subliniazã slãbiciunea
«teologiei liberale»: «moralismului ºi umanismului
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acesteia le lipseºte perceperea caracterului de-
monic al existenþei umane29». Cã acest reproº e
valabil nu numai pentru teologie, dar ºi pentru
aceastã f ilo logie cãreia Zeitblom îi este
reprezentantul atât de paradigmatic încât devine o
caricaturã a ei, iar din aproape în aproape se întinde
pânã la umanismul ca atare, e ceea ce concede
însuºi naratorul, când trage retrospectiv învãþãturã
din vinovata sa toleranþã faþã de apologia violenþei
ºi a iraþionalismului anumitor cercuri de intelectuali.

«Vedem astãzi cã eroarea (Fehler) civilizaþiei
noastre a fost de-a da dovadã de prea mult respect
ºi mãsurã, de o exageratã generozitate, când avea
de-a face, în celaltã tabãrã, cu insolenþa goalã ºi
cea mai ireductibilã intoleranþã.»30

Zeitblom trage consecinþele acestei «erori»,
anunþând în epilog cã renunþã sã-ºi reia misiunea
de educator dupã rãzboi.

Din aceastã rupturã cu idealurile fondatoare
ale clasicismului ºi umanismului, Thomas Mann a
lãsat în romanul sãu o urmã izbitoare, în pasajul
unde Leverkühn exclamã: «nu trebuie sã fie ! [es
soll nicht sein]». Continuarea dialogului cu Zeitblom
face explicit sensul acestei aluzii beethoveniene în
termenii urmãtori: ce «nu trebuie sã fie» nu e nimic
altceva decât «ce e bun ºi nobil, spune el, ceea ce
numim uman, deºi bun ºi nobil. Pentru ceea ce
oamenii s-au luptat, au luat cu asalt bastiliile
opresorilor, ceea ce marii iniþiaþi au anunþat exultând,
asta nu trebuie sã fie! Asta trebuie sã fie ºters !
Vreau sã ºterg [...] Simfonia a Noua [...]31. În ultima
operã a lui Leverkühn, Cântecul de durere al
doctorului Faustus, Zeitblom va pune în evidenþã
aluziile la finalul Simfoniei a IX-a asupra cãruia
Leverkühn a efectuat o inversare radicalã: «E evi-
dent cã l-a compus cu ochii aþintiþi pe a IX-a  a lui
Beethoven, în chip de contraparte [Gegenstück] în
sensul cel mai melancolic al termenului» ca s-o
respingã ori s-o inverseze.32

Odatã cu «ºtergerea» Simfoniei a IX-a, se pare
cã arta, în loc sã se salveze de nihilism, a cãzut ºi
ea sub stãpânirea acestuia, opera lui Leverkühn
nemaifiind conceputã decât la modul negativ al unui
refuz al valorilor ºi al dezgustului pentru umanitate.

La toate concluziile care se pot trage din lectura
lui Doctor Faustus trebuie adãugatã o serie de
observaþii iscate de însãºi forma operei compuse
de Thomas Mann. Nu numai cã autorul a plasat
interpretarea nihilismului, dar a decis sã recurgã la
forma unei expuneri epice a cãrei complexitate pare
sã desfidã oriºice interpretare definitivã. Presupunând
cã e posibil ºi legitim sã vedem în roman cãutarea
unei soluþii la o problemã, mai trebuie sã ºi arãtãm
de ce tratarea acestei probleme nu se prezintã sub
forma unei discuþii explicite a tezelor filozofice, ci are
nevoie de inventarea unui dispozitiv compoziþional
singular cãruia trebuie, în chip de concluzie, sã-i
degajãm pe scurt mizele principale.

În Jurnalul lui «Doctor Faustus», Thomas
Mann însuºi subliniazã dublul interes pe care l-a
prezentat pentru el introducerea unui narator in-

tern: în afarã de posibilitatea de-a reduce tensiunea
dramaticã ºi de-a «lãsa sã se înfiltreze demoniacul
graþie unui mediator exemplar, non-demoniac, un
suflet fervent ºi simplu de umanist, tandru ºi puþin
nãuc», autorul scoate în evidenþã mai ales resursele
acestui dublu registru din punctul de vedere al
problematicii temporalitãþii:

«Dar mai ales, introducând un narator,
obþineam posibilitatea sã desfãºor povestirea pe
douã planuri cronologice ºi sã îmbin într-o polifonie
evenimentele care îl zdruncinã pe cronicar în timp
ce scrie cele relatate.»33

La intervale regulate, la început de capitol,
Serenus Zeitblom întrerupe firul biografiei sale
pentru a menþiona evenimentele contemporane ºi
a confrunta cu episoadele marcante din viaþa lui
Adrian Levekühn principalele etape care scandeazã
ultimii ani ai celui de-al doilea rãzboi mondial.
Prãbuºirea compozitorului  se produce în 1930, în
momentul în care se anunþã dãrâmarea Republicii
de la Weimar, cãreia cronica lui Zeitblom, redactatã
între 27 mai 1943 ºi sfârºitul rãzboiului, îi relateazã
consecinþele dramatice. Leverkühn moare în 1940,
în momentul în care Germania se aflã «la apogeul
sãlbatecelor sale triumfuri, pe punctul de-a cuceri
lumea graþie unui pact pe care era hotãrîtã sã-l
respecte ºi pe care îl semnase cu sânge»34. Destinul
compozitorului apare astfel ca o anticipare a
dezastrului care aºteaptã Germania.

Dar complexitatea romanului se întinde dincolo
chiar de aceste douã planuri menþionate de Tho-
mas Mann, iar însemnãtatea istoricã le devanseazã
în cronologie. Punând romanul sub semnul mitic al
lui Faust, Thomas Mann înscrie destinul lui Adrian
Leverkühn în lunga duratã a unei tradiþii a cãrei
origini coincide cu Reforma ºi intrarea în
modernitate. De la oraºul sãu natal Kaisersaschern
ºi pânã la anii de învãþãturã la Halle, locurile unde
se formeazã Leverkühn sunt pline de referinþe la
un trecut care, departe de-a fi terminat, influenþeazã
într-atât prezentul încât în momentul în care
izbucneºte primul rãzboi mondial, compozitorul face
acest comentariu enigmatic: «Kaisersachern
(pretinde) sã devinã metropola lumii.»35 La cealaltã
extremã se aflã timpul cititorilor ce vor veni ºi la
care naratorul cheamã în mod explicit:

E aici o ciudatã încruciºare de epoci, sortitã
de altfel sã se întretaie cu o a treia perioadã, când
cititorul va binevoi sã primeascã relatarea mea,
astfel încât ea se ataºeazã la un triplu registru al
timpului: al sãu propriu, al cronicarului ºi timpul
istoric.»36

Datoritã acestei multiplicãri de puncte de
vedere în care diverºi interpreþi au vrut sã vadã un
ecou al perspectivismului, iar Thomas Mann a
asimilat-o unui tratament polifonic al materialului
romanesc, statutul naratorului se complicã ºi se
îndepãrteazã de modelul naratorului omniscient.
Îndoielile recurente ale lui Zeitbloom în privinþa
capacitãþii sale de-a fi biograful prietenului dispãrut,
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agravate prin auto-deriziune, lasã la rândul lor sã
«filtreze» o auto-ironie care aminteºte caracterul
fictiv al acestei povestiri ºi sugereazã prezenþa unui
alt narator scriind, ca sã spunem aºa, în spatele lui
Zeitblom. Datoritã acestul decalaj se introduce o
dimensiune reflexivã esenþialã structurii lui Doctor
Faustus, devreme ce ultima compoziþie a lui
Leverkühn, Cântecul de durere al doctorului
Faustus, se adapã la aceleaºi izvoare ca ºi romanul:
înainte de a-ºi oferi titlul unei opere de Thomas
Mann, legenda lui Faust formeazã materia ultimei
opere a compozitorului. Dupã un preocedeu a cãrui
logicã fusese formalizatã de romanticii din Iena,
totul se petrece ca ºi cum romanul ar include prin
reflecþie propria sa imagine redusã. Pe urmele
romanticilor, cititorul poate vedea în aceastã
dedublare specularã debutul unei auto-interpretãri
critice a romanului. Pentru ultima sa operã, unde
nu mai e nici urmã de parodie, Leverkühn a decis
sã aºeze întreaga arhitecturã a compoziþiei sale
pe fraza de douãsprezece silabe «Mor ca un rãu ºi
totuºi ca  un bun creºtin   [Denn ich sterbe als ein
böser und guter Christ]»37. Celor care i-au ascultat
conferinþa «Germania ºi germanii», Thomas Mann
le-a dat cu anticipaþie cheia acestui Faust al lui
Leverkühn, dacã nu a propriului sãu Faust, criticând
ideea cã ar exista douã Germanii pe care le-am
putea distinge, una bunã ºi alta rea:

«[...] nu existã douã Germanii, una bunã ºi alta
rea, ci una singurã, unde, printr-o viclenie a
diavolului, tot ce era mai bun a degenerat în rãu.
Germania cea rea era Germania cea bunã care a
luat-o razna, Germania cea bunã în urgie, în pãcat
ºi pierzanie [Das böse Deutschland im Unglück, in
Schuld und Untergang]»38.

Dacã romanul exprimã o criticã radicalã a
tradiþiei umaniste, Thomas Mann refuzã aici sã
exonereze o anumitã Germanie de orice
responsabilitate în catastrofa care a avut loc.
Formularea totuºi prudentã lasã totodatã deschisã
posibilitatea unei întoarceri la drumul cel drept. Tot
aºa cum eroul lui Leverkühn moare «ca un rãu ºi
totuºi ca un bun creºtin», o singurã ºi aceeaºi
Germanie, bunã ºi rea în acelaºi timp, e cea care a
sucombat tentaþiei nihilismului. Pentru a analiza, în
toatã complexitatea ei, aceastã încâlcealã
ameþitoare de  bine ºi de rãu, erau probabil mai
mult decât necesare toate aceste resurse ale formei
romaneºti, subterfugiile impuse de jocurile în oglindã
ºi distanþa creatã graþie ironiilor.39 Deºi romanul lui
Thomas Mann se încheie fãrã a formula o lecþie
univocã ºi rãmâne pânã la capãt suspendat între
bine ºi rãu, el comportã mãcar o învãþãturã clarã:
dacã nu promite o ieºire din catastrofã, arta
îngãduie mãcar sã se descopere capcanele pe care
le disimuleazã oriºice tentativã de-a rezolva imediat
enigma nihilismului.

Traducere din francezã de D. Þepeneag

(Cf. « Les configurations du nihilisme», ed. Vrin
2012)

NOTE

1 F. Nietzsche, Uman, prea umanII, “Cuvânt
înainte”, § 3.

2 Termenul Gegenbewegungapare în numeroase
rânduri într-o serie de fragmente postume de la
începutul anului 1888. Vezi mai ales, în caietul 14,
fragmentele 14, 35, 47, 117, 119, 169 ºi 170. În ce
priveºte întrebarea “Arta ne mai poate oare salva?”,
vezi analizele lui M.Crépon, Nietzsche. Arta ºi politica
viitorului, Paris,  P.U.F., 2003, p. 118-124. Cf.
deasemenea, despre conceptul de decadenþã, întreg
capitolul “Culturã, istorie, politicã”, p.125- 140.

3 F. Nietzsche, Ecce homo “De ce sunt atât de
înþelept”, §1, in Opere filozofice complete, t. VIII/1,
trad. fr. J.-C.Hémery, Paris, Gallimard 1974, p. 246
(trad. mod.); Kritische Studienausgabe, München, DTV,
1988, vol. 6,  p. 264. Despre aceastã tensiune care îl
face pe Nietzsche sã spunã: “Independent de faptul
cã sunt un decadent, sunt ºi tot ce poate fi mai opus”,
ibid., §2, trad., p. 247; KSA, vezi paginile din J. Derrida,
Otobiografii: învãþãtura lui Nietzsche ºi politica numelui
propriu, Paris, Galilée, 1984, p. 64-69.

4 Thomas Mann, “Germania ºi germanii”, in
Exigenþele zilei, trad. fr. L.Servicen ºi J.Noujac, Paris,
Grasset, 1976, p. 317 (trad. mod.); “Deutschland und
die Deutschen”, in Gesammelte Werke in zwölf Bände,
vol. XI “Reden und Aufsätze”, Frankfurt/Main, S.Fischer,
1960, p.1131 (de acum încolo GW, XI, 1131). Textul
englez al conferinþei e reluat în culegerea Thomas
Mann’s Addresses delivered at the Library of Congress,
1942-1949, Washington Library of Congress.

5 “Germania ºi germanii”, art. cit., trad., p. 317;
GW, IX, 1131-1132.

6 Jurnalul lui “Doctor Faustus”: romanul unui ro-
man, trad. fr. L.Servicen, Paris, Bourgois, 1994; reed.,
2007,  p. 159; GW, IX, 227. Pe aceeaºi temã, vezi
culegerea Music and German National Identity,
C.Applegate ºi P. Potter (ed.), Chicago-Londra, Univ.
of Chicago Press, 2002.

7 Cum a arãtat H. R. Vaget, probabil cãnu e
întâmplãtor cã Thomas Mann preferã termenul de
Tonsetzer  cuvântului strãin (Fremdwort) de
Komponist, cf.“German Music” and German Catastro-
phe: A Re – Reading of Doktor Faustus“, in H. Lehnert
ºi F.Wessel (ed.), A Companion to the Work of Tho-
mas Mann, Rochester [NY], Camden House, 2004, p.
221-244  [note 26, p. 241].

8 Jurnalul lui “Doctor Faustus“, trad. p. 67; GW,
XI, 165-166. Tot din 1947, anul publicãrii lui Doctor
Faustus, dateazã eseul  “Filozofia lui Nietzsche în lu-
mina experienþei noastre”, reluat în Studii, trad.fr.
Ph.Jaccottet, Paris, Gallimard, 2006, p.73-129. Printre
numeroasele lucrãri consacrate lui Nietzsche ºi lui
Thomas Mann, vezi recenta sintezã a lui Ch. Schmidt,
Ehrfurcht und Erbarmen, Thomas Manns Nietzsche-
Rezeption 1914 bis 1947, Trier, Wisenschaftlicher
Verlag Trier, 1997.

9 Doctor Faustus. Viaþa compozitorului german
Adrian Leverkühn  povestitã de un prieten, trad.fr. L.
Servicen, Paris, Albin Michel, 1950, reedit. Le livre de
poche, “Biblio”, 1993, p. 368. Publicat  în vol. VI al
ediþiei în 12 volume în Gesammelte Werke, Frankfurt/
Main, Fischer, 1960, deja citatã, romanul apare într-o
recentã ediþie criticãîn Große kommentierte Frankfurter
Ausgabe, în curs de publicare (de-acum înainte GKFA;
vezi vol. 10/1, ed. R.Wimmer, Frankfurt/Main, Fischer
Verlag 2007, p. 401, corespunzând cu GW, VI, 966.)
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10 Doctor Faustus, trad. p.511 (trad. modif.), GW,
VI, 515; GKFA, 10/1, 563.

11 Doctor Faustus, trad. p. 328. GW, VI, 322;
GKFA, 10/1, 353.

12 Vezi Doctor Faustus, trad., p. 225. GW, VI,
348; GKFA, 10/1, 326.

13 Doctor Faustus, trad., p. 353 (trad. modif.).
GW, VI, 348; GKFA,10/1, 381-382.

14 Doctor Faustus, trad., p. 353. GW, VI, 349;
GKFA, 10/1, 382.

15 Doctor Faustus, trad., p. 249-250 (trad. modif.).
GW, VI, 242; GKFA, 10/1,265.

16 Doctor Faustus, trad. p. 326 (trad. modif.).
GW,VI, 320; GKFA, 10/1, 351.

17 Vezi Doctor Faustus, trad. p. 45. GW, VI, 38;
GKFA, 10/1, 42. Un pasaj ulterior nuanþeazã aceastã
criticã recunoscând romantismului meritul de-a fi
emancipat muzica, scoþând-o din provincialismul ei.
Vezi trad. p. 199; GW, VI, 64; GKFA, 10/1, 209-210.

18 Doctor Faustus, trad. p. 73. GW, VI, 64; GKFA,
10.1, 72.

19 Doctor Faustus, trad. p. 262. GW, VI, 254;
GKFA, 10/1, 278.

20 Doctor Faustus, trad., p. 264. GW, VI, 94;
GKFA, 10/1, 280.

21 Vezi Doctor Faustus, trad., p. 101. GW, VI, 94;
GKFA, 10/1, 104

22 Doctor Faustus, trad., p. 245-246. GW, VI, 237;
GKFA, 10/1, 260.

23 Doctor Faustus, trad., p. 265. GW, VI, 257;
GKFA, 10/1, 281.

24 Doctor Faustus, trad., p. 638. GW, VI, 647;
GKFA, 10/1, 706-707.

25 Aceastã tragedie a artei moderne «formeazã
firul conductor al lecturii lui G.Lukacs (Thomas Mann,
trad. fr. P. Laveau, Paris, Maspero, 1967, p. 49-102 )
ºi a lui  H. Mayer, “Thomas Manns Doktor Faustus:
Roman einer Endzeit und Endzeit des Romans“, Von
Lessing bis Thomas Mann, Pfulligen, Neske, 1959, p.

383-404.
26 Doctor Faustus, trad., p. 411. GW, VI,411;

GKFA, 10/1, 541.
27 Doctor Faustus, trad., p. 491. GW, VI, 495;

GKFA, 10/1, 541.
28 Doctor Faustus, trad., p. 652. GW, VI, 662;

GKFA, 10/1, 723.
29 Doctor Faustus, trad., p. 130. GW, VI, 122;

GKFA, 10/1, 135.
30 Doctor Faustus, trad., p. 380. GW, VI, 378 ;

GKFA,10/1,413
31 Doctor Faustus, trad., p. 626. GW, VI, 634;

GKFA, 10/1, 692-693.
32 Doctor Faustus, trad., p. 640. GW, VI, 649;

GKFA, 10/1, 709-710.
33 Jurnalul lui “Doctor Faustus”, trad., p. 65 ºi 66;

GW, IX, 164-165.
34 Doctor Faustus, trad., p. 666. GW, VI, 676;

GFKA, 10/1, 738.
35 Doctor Faustus, p. 409-410. GW, VI, 409;

GKFA, 10/1, 448.
36 Doctor Faustus, p. 340. GW, VI, 335; GKFA,10/

1, 367.
37 Doctor Faustus, trad. p. 637. GW, VI, 648;

GKFA, 10/1, 708. Adorno i-a suflat tema lui Thomas
Mann.

38 “Germania ºi germanii”, art. cit., trad. p. 330.
GW, XI, 1146.

39 Spre deosebire de parodie, asociatã în mod
regulat cu motivul diabolic, ironia nu e pur ºi simplu
negativã ºi destructivã; ba chiar reuseste, fãrã sã se
contrazicã, sã facã semn cãtre un dincolo de nihilism.
Îi mulþumesc lui Marc de Launay cã mi-a atras atenþia
asupra acestei deosebiri decisive. Într-un studiu re-
cent reeditat de Danielle Cohen-Levinas, Stephane
Moses a explorat «afinitãþile» lui Doctor Faustus cu
romantismul. Cf. O afinitate literarã. «Titan»-ul lui Jean-
Paul ºi “Doctor Faustus” de Thomas Mann [1972], re-
edit. Paris, Hermann, 2009.
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1 Antonin Ciolan (1883, Iaºi – 1970, Cluj-Napoca)
– profesor la Conservatorul de Muzicã ºi Artã Dramaticã
din Iaºi (1913 – 1949), director al acestei instituþii în
anii 1919 – 1922, dirijor ºi director general muzical al
Societãþii Simfonice „George Enescu” din Iaºi în perioada
1919 – 1922, apoi profesor la Institutul de Artã Român
din Cluj (1949 – 1950), devenit, în septembrie 1950,
Conservatorul de Muzicã (1950 – 1962), prim-dirijor al
Orchestrei Operei Maghiare din Cluj (1950–1955).
Întemeietor (1955), dirijor ºi director al Filarmonicii de
Stat din Cluj (1955 – 1970). Astfel, bucuria aniversãrii
se dubleazã în acest an prin celebrarea a 60 de ani de
la înfiinþarea acestei instituþii de prestigiu.

Muzicieni la ceas aniversar

Eliza Ciolan (1900-1980), creator
de ºcoalã pianisticã

Clujul este un tãrâm în
care s-au conjugat
armonios, de-a lungul
timpului, forþe intelectuale ºi
spirituale puternice care au
convers spre constituirea
unei solide citadele a
culturii. Printre acestea un
loc de seamã ocupã Eliza
ºi Antonin Ciolan, care au
ridicat împreunã viaþa
artisticã a oraºului la cel mai
înalt nivel al competenþei ºi
mãiestriei interpretative. ªi

pentru cã anul acesta aniversãm ºi comemorãm ani
rotunzi de la naºterea, respectiv moartea profesoarei,
vom parcurge câteva momente din cariera ºi viaþa ei.

Nãscutã la Iaºi, într-o familie cu preocupãri artistice
elevate, Eliza Ciolan a trãit într-un mediu favorabil
dezvoltãrii evidentelor sale aptitudini muzicale,
înþelegând de timpuriu cã în artã numai printr-o muncã
asiduã se poate învinge.

Formatã sub influenþa unor personalitãþi care au
marcat cultura muzicalã româneascã la începutul
secolului XX, precum Eduard Caudella, Enrico
Mezzetti, Alexandru Zirra, Antonin Ciolan, perfec-
þionându-se la Viena ºi Paris sub îndrumarea unor
interpreþi ºi pedagogi de renume – Paul Weingarten,
Alfred Cortot, Lazare Lévy, Eliza Ciolan ºi-a însuºit o
bogatã culturã muzicalã, o admirabilã artã pianisticã
pe care le-a dãruit cu pasiune publicului, le-a împãrtãºit
cu generozitatea celui prea înzestrat elevilor, colegilor.

Cãsãtoria cu Antonin Ciolan1 (30 decembrie 1924)
va însemna nu numai un nou drum în viaþã, ci ºi
începutul unei colaborãri rodnice pe tãrâm muzical
dintre doi artiºti înzestraþi cu un har unic, într-o atmosferã
de profundã preþuire.

În perioada 1922-1959, Eliza Ciolan a desfãºurat
o bogatã activitate artisticã, susþinând numeroase

concerte ºi recitaluri cu un program bogat, variat (Bach,
Beethoven, Liszt, César Franck, Debussy, Enrique
Granados º.a.), stârnind ovaþiile publicului ºi elogiile
presei muzicale. Spre sfârºitul carierei sale pianistice
s-a dedicat muzicii de camerã, remarcându-se, în mod
deosebit în trio-ul format împreunã cu George Iarosevici
(violoncel) ºi Nicolae Broºteanu (clarinet), colegi la
Conservatorul clujean.

Cei care au avut ºansa ºi inspiraþia de a se fi aflat
în apropierea domniei sale, aºazã astãzi în sipetul cu
amintiri, trãiri profunde, emoþii veritabile, clipe de bucurie
luminoase ºi curate. Acestea poartã amprenta unei
concepþii didactice complexe ce reunea ideile peda-
gogice europene cu tradiþia româneascã. Aºa cum ne-a
mãrturisit, de altfel, una dintre elevele sale, Ileana Janki-
Prada, fost cadru didactic la Academia de Muzicã din
Cluj-Napoca: „în personalitatea Elizei Ciolan s-a îmbinat
armonios muzicianul interpret cu pedagogul. Pe lângã
cariera concertisticã a practicat pedagogia cu o dãruire
neasemuitã, ca pe un apostolat, iar cei care au avut
fericirea de a fi discipolii ei, se pot considera privilegiaþi
de soartã. A înþeles munca de pedagog al pianului în
toatã complexitatea ºi nobleþea sa.”

Dupã o rodnicã activitate didacticã desfãºuratã în
tinereþe la Iaºi (1932-1949), anii deplinei maturitãþi
muzicale i-a consacrat vieþii muzicale clujene, formând
generaþii de interpreþi, profesori, muzicieni (1949-1980).

Dintre aceºtia îi menþionãm pe: Romeo Ghircoiaºiu,
Elena Margareta Gherman, Harald Enghiurliu, Cornel
Þãranu, Szarvadi Irina, Kiss-Ghitea Judit, Walter
Metzger, Buzás Paul, Petre Florian, Kemeness-Balla
Csilla, Szász Tiberiu º.a.

În activitatea pedagogicã, Eliza Ciolan a ºtiut sã
rãspândeascã tot ce aducea ea nou – interpretativ din
arta pianisticã occidentalã. A considerat progresul
tehnic, preocuparea pentru diferenþierea tuºeului, pentru

Cristina Pascu
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cultivarea unei sonoritãþi nobile ca premise ale redãrii
autentice a textului muzical, înþeles în toatã com-
plexitatea ºi profunzimea sa.

În personalitatea Elizei Ciolan s-au îmbinat
armonios cultura muzicalã vastã, þinuta eticã irepro-
ºabilã cu vocaþia pentru activitatea didacticã. La clasã
lucra cu rãbdare, stãpânire de sine, interes,
entuziasm, dorind sã valorifice la maximum
aptitudinile muzicale, valenþele cognitive, afective ale
elevului. Lecþiile sale erau profunde analize ale
textului muzical: melodia, ritmul, structura piesei, stilul
lucrãrii, al compozitorului, al epocii. Cunoscând
personalitatea elevului, folosea selectiv metodele,
procedeele pedagogice, explicaþiile clare erau însoþite
de demonstraþii – modele de mãiestrie interpretativã.
Comparaþiile (atât de necesare în demersul instructiv-

educativ) cu imagini din naturã ºi din alte arte erau
folosite cu pricepere ºi fantezie. Cultiva o atitudine
de încurajare a elevului, stimulându-i voinþa ºi
dragostea pentru studiu. A fost preþuitã ºi respectatã
de elevi, apreciatã de colegi, a menþinut relaþii de
colaborare cu profesorii din Conservator – Ecaterina
Fotino-Negru, Sigismund Toduþã, Gheorghe Halmos,
George Ciolac, Alexandru Demetriad.

Prin activitatea artisticã ºi contribuþia adusã la
îmbogãþirea tradiþiei ºcolii pianistice, Eliza Ciolan se
înscrie în Pantheonul vieþii culturale clujene a secolului
XX. Evocarea personalitãþii sale se impune astãzi ca
o reverenþã în faþa trecutului, pentru cã, iatã cã avem
cui ne pleca frunþile, cuminte ºi recunoscãtor, cu buna-
cuviinþã datoratã celor care ne pot fi oricând modele
de viaþã, perseverenþã ºi dãruire.

DETALIU BESTIAR
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Pentru a marca jubileul acestei rubrici, care  împlineºte
în 2015 un sfert de secol de apariþie neîntreruptã (record de
anduranþã în jazzologia românã!), am transmis câtorva dintre
potenþialii colaboratori, sau doar lectori, ai Jazz Context-ului
urmãtoarea invitaþie: Anul acesta se împlineºte un sfert de
secol de când mensualul STEAUA (editat de Uniunea
Scriitorilor din România) cuprinde în fiecare numãr paginile
JAZZ CONTEXT, iniþiate ºi coordonate de subsemnatul. Cu
ocazia fericitei aniversãri, aº fi încântat sã pot include în
J.C. orice fel de consemnare, meditaþie, cugetare, comentariu,
eseu, poem (sau ce altceva preferã Domniile Voastre), cu
referire la acest fenomen unic: o rubricã de jazz publicatã
fãrã întrerupere, în presa culturalã românã, timp de 25 de
ani. Din fericire STEAUA continuã sã aparã pe hârtie, dar
numerele dintre ianuarie 2008 pânã în ianuarie 2015 pot fi
consultate ºi accesând arhiva electronica a revistei, pe acest
link: www.revisteaua.ro.

Redau, în continuare, mesajul primit din partea lui Sorin
Antohi – acest spirit enciclopedic, apt sã consolideze punþile
dintre cultura limbii sale materne ºi cea universalã. Într’o
perioadã de traumatizante destructurãri – în care noþiunea
de prietenie e permanent pusã sub semnul întrebãrii, ºi în
pofida vicisitudinilor ºi adversitãþilor pe care le avea de
înfruntat el însuºi  admirabilul meu confrate moldav nu a
încetat vreodatã sã-mi ofere suport moral: semnale de
solidaritate, deplinã comprehensiune faþã de propriile-mi
rãtãciri, o amiciþie jovialã ºi totodatã profundã, despre care
nu pot crede altceva decât cã este inebranlabilã. O fericire
pe cât de rarã, pe atât de preþioasã. Pentru care îi sunt
recunoscãtor în eternitate.

Ca ilustrare a textului am propus reproducerea afiºului
prezenþei lui Sorin Antohi, ca invitat special, la Cursul de
Estetica Jazzului pe care îl susþin la Academia de Muzicã
G. Dima începând din 1997. Memorabila întâlnire avu loc cu
ocazia echinox-ului 2013, cuvânt încãrcat la Cluj de conotaþii
afectiv-culturale.

Virgil Mihaiu

În tot mai ininteligibilul an 1982, dupã o scurtã
experienþã la primul fanzin românesc de jazz (Jazz-
Club, apãrut cu un an înainte sub egida Clubului
de Jazz al Casei de Culturã a Municipiului Iaºi),
am iniþiat o rubricã de profil în revista ieºeanã Dia-
log, al cãrei redactor-ºef devenisem. Mã
apropiasem de jazz din adolescenþã, în anii 70 ai
secolului trecut, alãturi de milioane de alþi
ascultãtori din toatã lumea. Asemeni multora, ºi
spre deosebire de nord-americani (postul nu se
putea recepþiona în acel spaþiu), am avut parte de
magisteriul radiofonic exercitat de Willis Conover
(1920-1996) la microfonul Vocii Americii. Prin
urmare, mã simþeam parte a unei culturi globale,
chiar a unei comunitãþi culturale, fiindcã Willis
Conover vorbea despre practica ºi teoria jazzului
pe toate continentele, deopotrivã atent la detaliile
muzicale, la culoarea localã ºi la ansamblul epocii,
capabil pânã ºi de pronunþia corectã a numelor celor
pe care-i comenta ºi promova. Pe lângã muzicã,
pe care o gustam pânã la extaz, dar pe care, din
decenþã ºi caritate, nu o practicam, mã interesau
foarte mult elementele ideologice ºi culturale,

Preistoria unei rubrici
estetice, sociologice ºi chiar politice ale jazzului. În
plin Rãzboi Rece, ca ºi azi, ca întotdeauna, toate
aceste elemente sunt interdependente ºi
semnificative. Ele formeazã ceea ce voiam eu sã
discut în rubrica mea: contextul. Sau, folosind
expresii cândva curente, astãzi aproape uitate:
spiritul timpului, saeculum, doxa, pneuma, episteme,
Zeitgeist, l’air du temps etc. Reflecþia din domenii

foarte tehnice precum istoria ideilor, teoria literaturii,
istoria conceptualã, ºtiinþele cognitive a stabilit cã
orice obiect de studiu, oricât simplu (un scaun, sã
zicem; ºi nu numai pentru Platon), este o constelaþie
fluidã, eterogenã, discontinuã ºi interactivã. O
constelaþie în care intrã, împreunã cu obiectul,
contextul. Poate mai bine zis: contextele.

Rubrica mea astfel intitulatã, Jazz Context, a avut
o viaþã foarte scurtã, fiindcã eu ºi alþi câþiva am fost
îndepãrtaþi în mai 1983 de la conducerea revistei Dia-
log. Deºi am mai scris despre jazz în acelaºi fel, adicã
în context (în Jazz Forum, revista Federaþiei
Internaþionale de Jazz, ºi în câteva periodice româneºti),
m-am îndepãrtat progresiv de acest mediu esenþial
pentru formarea ºi supravieþuirea mea, presat de alte
pasiuni ºi interese. S-ar putea ca îndepãrtarea mea de
jazz dupã 1990 sã fi fost paradoxal acceleratã de
împlinirea visului meu de a trãi liber. Ani ºi ani, cãutasem
ºi gãsisem în jazz libertatea (interioarã, în absenþa celei
exterioare). Dupã 1990, deºi societatea româneascã
nu ºi-a gãsit drumul spre prosperitate, pace publicã ºi
reconstrucþie, a ajuns totuºi la libertate. În fond, ºtim cã
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mentorul nostru radiofonic urmãrea un scop înalt de
acelaºi tip. Astfel, Conover declara în cartea lui John
Litweiler cu un titlu clar ca un manifest, The Freedom
Principle. Jazz After 1958: “The music of jazz parallels
the freedom that we have in America. Something that
not every country has.” În orice caz, chiar cei care
jinduiau doar la formele minore de libertate, esenþiale
ºi ele (boema, rebeliunea fãrã cauzã, nonconformismul
fãrã agendã, iconoclasmul fãrã argumente etc.) se
contaminau cumva de visul libertãþii spirituale, iar unii
ajungeau ºi prin jazz la utopia libertãþii politice.

Am lãsat deci în urmã studiul ºi exegeza jazzului.
Dar am avut ºi am o mare consolare. Vechiul meu
prieten fratern Virgil Mihaiu, fãrã de care viaþa mea ar
fi fost mai sãracã, iar jazzul românesc ºi cel global ar
fi mai greu de legat de lumile culturale din care provine
ºi în care ajunge, a preluat (cu acordul meu) genericul

rubricii mele dispãrute prematur ºi a construit în acelaºi
spirit – dar mai bine!  o saga de un sfert de secol.
Astfel, viaþa postumã a unui titlu a devenit adevãrata
sa istorie, iar începuturile sale au rãmas acolo unde
trebuie – în preistorie. Îi rãmân dator în eternitate
prietenului meu: a desãvârºit proiectul frumos ºi ide-
alist pe care-l fãuream împreunã acum peste trei
decenii. Scrisul, activismul jazzistic sincretic
transnaþional, opera de profesor, mediator cultural ºi
mentor, prezenþele pe scene ºi în culise, la radio ºi la
televiziune, pe noile medii ºi în jurii, ca toate celelalte
forme ºi modalitãþi de a sluji jazzul, l-au impus pe Virgil
Mihaiu într-o ligã selectã, la care puþini pot nãzui. Mã
bucur sã-l vãd pururea tânãr, dedicat trup ºi suflet
jazzului … în context, ubicuu ºi energic. ªi sunt
convins cã aºa va fi încã multã vreme.

Sorin Antohi

Desene de Octavian Bour




