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 1. Dacã scriitorii trebuie sau nu sã se implice în
politicã, iatã o întrebare dificilã. Cei care spun nu, au
dreptate, politica e lupta pentru obþinerea puterii, pe
care o gestionezi mai bine, democratic,  sau mai rãu,
dictatorial, mai moral sau mai puþin moral. Unii
considerã chiar cã moralitatea nici nu are ce cãuta în
politicã, ºtiinþã a manipulãrilor experte, pentru con-
servarea puterii de decizie, exerciþiu al omului machia-
velic, ca mentalitate. O politicã idealist-utopicã poate
crea cele mai dure acte de represiune împotriva celor
care refuzã binele cu forþa. Politica pretinde sã spargi
ouãle realitãþii imediate, dacã vrei omleta guvernãrii
ºi, deci, sã „te murdãreºti“ cu materialitatea ei „impurã“.
Turnul de fildeº al artiºtilor, concept  ironizat de
dictatura proletariatului, era vãzut, într-o fazã a
dictaturii, drept semn de blamabilã „neangajare“
patrioticã ºi de evazionism, de unde criticile sistematice
aduse revistelor literare, prin anii 50-60, revistei Steaua
în special, calul de bãtaie, cal de curse, nu de tracþiune
la atelajele socialismului literar. Apoi, dupã ce au fost
cucerite obiectivele comunismului, controlul societãþii,
turnul cu pricina nu mai era blamat, devenise  profitabil
sistemului, literatura era doritã a deveni un „þarc de
argint“, cum spune tot un poet, o „rezervaþie“, cum
sunt azi, în þãrile sãrace, dar cu potenþial turistic maxim,
luxoasele resort-uri, locuri izolate de populaþia
obiºnuitã a þãrii respective. În asemenea pseudo-
paradisuri, Politicul  ar fi vrut sã închidã, cu lacãte de
argint, Arta. Literatura are datoria moralã, azi,  sã se
amestece, sau nu, în forfota vieþii? Da, dar fãrã a nutri
ambiþiile de dirijism politic, fãrã a emite judecãþi
inclemente  îmbrãcate în moralisme inutile. Sã faci sã
se audã zgomotul de fond al marilor întrebãri, vuietul
depãrtat al mãrii, sau lumina celestã a constelaþiilor,
prezenþa lor amintindu-ne eternitatea. Discreþia
atitudinii etice, neimpusã, dar clarã, sugestia cã valorile
morale au mereu prioritate, cã ele trebuie respectate
nu aranjamentele, acestea-mi par însuºirile marilor
romane sau poezii. Tezismul bunelor intenþii în literaturã
provoacã, vai, efecte contrarii. Deci, politica, unde
acþiunea e directã, iar numele adversarului pronunþat,
lupta pe faþã sau pe ascuns, purtata cu toate
mijloacele, se potriveºte ea artelor?

 2. Camus, da, pare credibil, prin simplitatea
austerã a eticii sale stoic-imanente, ca angajament
politic, o conºtiinþã eticistã, pe care cinismul unui
Cioran, strãlucitor în formule paradoxal-sarcastice, îl
acuza cã are “o culturã de învãþãtor“. Uneori, învãþãtorii
au dreptate împotriva formatorilor de opinii, a „direc-
torilor de conºtiinþã“, sau a filosofilor cinici. Sartre, sau
Roland Barthes creditând comunismul ajung la afirmaþii
absurde, elogiind dictaturile roºii, asiatice. De cealaltã
parte, alþi scriitori, printre ei, intelectuali români
interbelici, laudã iresponsabil extrema dreaptã.
Exemplele se cunosc, prea bine. G.Cãlinescu, naiv
politic, speriat probabil de pierderea catedrei, care tot
i s-a luat precum lui ªerban Cioculescu, militeazã

pentru pacea înºelãtoare a comunismului impus dupã
rãzboi. Cunoºterea inutiã  a lui Jean-Françoise Revel,
Vladimir Soljeniþîn sau Paul Goma ne avertizeazã cã
nu învãþãm lecþiile elementare ale istoriei, sau cã
refuzãm de-a dreptul adevãrurile concrete,
cunoaºterea unor realitãþi, represiunile, mãrturiile unor
victime ale acestor sisteme totalitare sângeroase...
„Divinul critic“ scrie, deputat, cronicile unui optimism
indus forþat de sistemul socialist. Am avut, recitindu-
le, vie, dinaintea  ochilor, scena biblicului, respec-
tatului, Noe, ameþit de vin, gol, dormind în cort. Vinul
politicii poate ameþi la fel precum vinul obþinut din
struguri reali. Drojdia unei ideologii poate îmbãta
cumplit ºi îndemna la fapte regretabile. Aºa, penibile,
sunt multe titluri din anii dictaturii, care titluri ce bine
ar fi fost sã nu fi fost... Dar Noe rãmâne tot con-
structorul Arcei, salvatorul, Sadoveanu tot autorul
marelui epos, Arghezi, tot meºterul „slovei de foc“ ºi
al „slovei logodite“, cu toate concesiile fãcute
regimului. Da, sunt cazuri ºi mai clamoroase, politica
obliga la volume de omagii partinice, sau la adeziuni.

3. Sunt suficiente bunul-simþ, onestitatea ºi
profesionismul meseriei de bazã pentru a deveni
cineva om politic? Nu, ºtiu ce veþi spune, nu la noi.
Ce punem în locul de unde pleacã, au plecat cei
care ne-au dezamãgit un sfert de secol?Arta nu poate
schimba lumea, dar ne poate învãþa cã o gândire
confuzã, gesturile ambigui, pasivitatea vinovatã
provoacã nenorociri, iar o mentalitate coruptã
provoacã nenorociri ºi crime. Nu ºtiu dacã „
frumuseþea va salva lumea“, dar arta ne poate pregãti
pentru a gusta ºi a înþelege aceastã frumuseþe.
Solidaritatea mai multor generaþii de români ºi mai
ales eroismul tinerilor care ºi-au salvat prietenii din
infernul clubului Colectiv sunt, cred, semnele unui
alt început, dupã decenii de bâjbãialã ºi corupþie
distrugãtoare, generalizatã. Literatura va avea iar
puterea sã inspire sau mãcar sã urmeze, cu
mijloacele sale, acest elan de limpezire moralã?
Emoþia acestui doliu la nivel internaþional este nu
numai semnul cã deseori respirãm în ritm planetar,
mai ales în situaþii de crizã, dar cã tinerii de la noi,
criticaþi prea uºor, pentru presupusa lor superficialitate,
mai ales cei aflaþi la 25-30 de ani, trãiþi în condiþii de
maximã libertate, dar ºi de precaritate, au avut puterea
de a se uni dincolo de diferenþele lor sociale. Omul
profund, contrarul „omului recent“ poate nu a murit,
are cele mai sãnãtoase reacþii. Se aflã spontan lângã
cel aflat în suferinþã, nu-l judecã, îl compãtimeºte.
Gestul ierarhului romano-catolic de Bucureºti, E.S.
Ioan Robu, de a se ruga împreunã cu tinerii, de a le
cere iertare, mi se pare adecvat momentului greu,
prin care trece o þarã întreagã. solidarã prin lacrimi ºi
sânge, dar cu adevãrat creºtinesc. Învãþãm o nouã
lecþie de solidaritate, denunþând contrariul ei,
complicitatea, care e o falsã solidaritate, o vinovãþie
inerþialã.

Un incendiu social
Adr ian Popescu
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Aurel Rãu - 85

Deºi se spune cã traducerea trãdeazã, ea în
fond apropie: poezia adevãratã nu cunoaºte graniþe.
Poetul latin Ovidiu este ºi întâiul poet român. Orfeu
avea origine tracã. Marea Neagrã ºi Marea
Mediteranã au fost dintotdeauna comunicante ºi ca
mãri ale imaginaþiei lirice. În versiunea lui Kostas
Asimakopoulos (bine ºtiut cititorului român ca
romancier ºi printr-o splendidã antologie a eseului
grecesc), Aurel Rãu face azi cunoºtinþã cu limba
lui Kavafis ºi Seferis; dupã ce le-a fãcut, el însuºi,
cunoºtinþã cu limba lui Tudor Arghezi ºi Ion Barbu.
Lumea modernã viseazã o poezie care sã se poatã
dispensa de paºaport. Puþini poeþi au lucrat la noi,
mai consecvent decât Aurel Rãu, în sprijinul acestei
idei. Intelectual cultivat ºi subtil, a scris eseuri
despre mulþi din marii poeþi ai lumii; a tradus din
Machado, Seferis, Saint-John Perse, Kavafis ºi
Blok. A relatat într-o carte recentã întâlnirile lui cu
scriitorii. Lãsând la o parte magnetofonul, a încercat
sã se pãtrundã (ºi sã ne-o transmitã) de vraja
personalitãþii fiecãruia. El însuºi poet, e stãpânit de
poezia ce emanã din fiinþa ºi din lucrurile poeþilor.
A evocat clar-obscurul locuinþei singuratice a lui
Saint-John Perse de la Hyères, ori duhurile pãdurii
germane care asalteazã, ca pe un alt schit Rauten,
casa lui Ernst Jünger de la Wilflinger über
Riedlinger. A fost fascinat de silueta delicatã, ca o
figurinã de porþelan, a lui Kawabata, din grãdina
casei din Kamakura, ºi de retorica intempestivã a
lui Andrei Voznesenski, rostindu-ºi versurile de la
înãlþimea mesei unui restaurant moscovit. S-a
regãsit în spiritul inteligent ºi instruit, superior
burghez, al lui Seferis ºi în neliniºtea adaptãrii la o
întreagã lume a lui Ilya Ehrenburg. Cine i-a intrat în
casa din Cluj, situatã pe o colinã care dominã vechiul
oraº transilvãnean, a putut constata cum spiritul
artistic al poetului a strâns în ea comori de artã
naþionalã ºi strãinã, sintezã de folclor autohton ºi
de fineþe europeanã. Elegant, distins, subtil, Aurel
Rãu s-a consacrat de mult poeziei: ambianþa lui
familiarã îi indicã gusturile. „Natura” lui este o formã
de culturã. O regãseºti în casa-muzeu din Cluj; dar
ºi purtatã cu sine, de poetul cãlãtor, în sumarul bagaj
de care nu se desparte niciodatã. Volumul Cuvinte
deasupra vãmii din 1976 e un jurnal liric de cãlãtorie.
Impresia e filtratã livresc, natura se dezvãluie ca o
formã de culturã. Imaginaþia poetului are locurile ei
predilecte pretutindeni: spaþii artificial-muzeale,
grãdini japoneze, interioare de catedrale. Spaþii
închise ce se deschid spre lume. Acest „poeta
erans” e un iubitor de albume, luându-ºi parcã cu
sine viziunile de acasã, confirmându-se în

descoperire, repetându-se în revelaþii.
Nãscut în 1930, aparþine celei mai strãlucite

generaþii de poeþi români de dupã al doilea rãzboi
mondial. Temperament contemplativ, clasic prin
echilibru, a evocat la început locurile natale, o
Transilvanie care a aprins fantezia multora dintre
confraþi. Poeziile lui au devenit curând o hartã liricã
a þãrii, nãscutã din confruntarea cu peisajele cele
mai variate. Pastelist, ochi de pictor, scrie icoane
fermecãtoare ºi stilizate. E un stilist înainte de a fi
un observator. Cu trecerea timpului, peisajele se
mutã în interior. Volumul Turn cu ceas din 1971

cuprinde meditaþii melancolice, reticente ºi solemne,
afectivitatea e mereu cenzuratã intelectual. Emoþia
transportã obiectele concrete – numite sau invocate
cu tandreþe – în spirit. Peisajul are aurã metafizicã.
Peste liniile mereu ferme, nete, ale desenului,
pâlpâie focul sacru al spiritualitãþii. Anxietatea sau
jubilaþia sunt deopotrivã de stãpânite. Retorica
gestului poetic se resoarbe în delicate ritualuri
interioare. Spunerea liricã are o încordare abia
sezisabilã, metaforele sunt rare, sclipind în aparenta
banalitate a discursului ca niºte pietre scumpe. O
experienþã interesantã o reprezintã Micropoemele

Efigie
Nicolae Manolescu

Lângã statuia lui
Eminescu (de Ion Vlad)
Paris
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Cum vã consideraþi la 85 de ani în mod principal -
poet, traducãtor, eseist, memorialist, prozator?

Cum m-am considerat întotdeauna: un scriitor.
Cuvânt ocrotitor ºi blând, sau cuprinzãtor. Cu toate
componentele pe care le-aþi amintit, lor adãugându-
le ºi una de autor de cãrþi de prozã. În “scriitor”, ca
mai deplin, vãzându-l pe poet, mai întâi – “De numãr,
socotesc întâi poeþii”, sã invoc un vers care mi-a
plãcut, din Emily Dickinson. Un scriitor român.

Care sunt scriitorii cu care vã simþiþi afin?

Întrebarea face abstracþie de contextul social-
politic în care se situeazã începuturile mele literare.
Când în România, dupã 1945, literatura putea fi
realist-socialistã sau nu putea fi deloc, aceastã
parafrazã dintr-o Istorie a literaturilor. ªi când
“afinitãþile”, un inconceptibil, trebuiau simulate, iar
preferinþele nu puteau fi mãrturisite. De aici mi s-ar
putea trage poate ºi faptul cã nici azi nu pot
rãspunde direct la o astfel de întrebare. Dar a numi
câþiva poeþi preferaþi, îndrãgiþi prin ani, printre care
se poate gãsi ºi categoria la care vã referiþi. Nume
care vor fi pronunþate de atâtea ori, într-o evoluþie
în echipã, cum s-a întâmplat cu gruparea literarã
de poeþi de la Steaua, ca într-un turn de apãrare.
ªi pentru care s-au dat ºi bãtãlii. Mi-au spus  mult,
de când i-am descoperit, dintre români, primii patru
mari de la începutul alfabetului, Arghezi ºi Blaga
mai ales, dar ºi G. Bacovia ºi Ion Barbu, apoi mi-
au fost lecturi plãcute ºi Ion Pillat ºi Ion Vinea; ºi,
pe rând, mai toþi interbelicii buni, cu un loc mai la
vedere Mateiu Caragiale ºi Adrian Maniu, V.
Voiculescu ºi Al. Philippide – pe unii, dintre cei în
viaþã, reuºind sã-i ºi cunosc personal, ºi sã mã bucur
de o apropiere a lor de revistã, în demersurile câte

au putut fi fãcute aici pentru lirism ºi adevãr literar;
sau pentru trecerea a felurite punþi. Dintre poeþii
ardeleni din secolul XX i-am preþuit ºi pe Cotruº ºi
Emil Isac, pe Mihai Beniuc ºi pe baladiºtii de la
Cercul literar de la Sibiu.

Iar dintre strãini, pot sã înºir, fireºte, mai multe
preferinþe, într-un amestec, desigur foarte
incomplet. De la spanioli  Lorca, Jorge Guillen, An-
tonio Machado  ºi Aleixandre, de la “nemþi” un
Hölderlin, un  Rilke, un Trakl, un Gotfried Benn; de
la italieni un Ungaretti ºi un Montale, de la unguri
Ady Endre ºi József Attila, de la ruºi Esenin ºi Blok,
Pasternak ºi Ahmatova; de la francezi poeþi din
toate epocile, oricum Baudelaire, Verlaine ºi
Rimbaud, Apollinaire ºi Saint-John Perse, Paul
Valéry ºi Francis Jammes, Paul Eluard ºi René
Char, chiar un Jacques Prévert; dintre orientali,
Khayam ºi Tagore; de la nord-americani Edgar Allan
Poe ºi Walt Whitman, Robert Frost, E. E.
Cummings, Carl Sandburg; de la sud-americani,
Rubén Darío, César Vallejo, un Carlos Drumond
de Andrade, ºi  vreo trei mari poete, lângã mulþi
alþii, ca ºi un Octavio Paz. De la englezi John Keats,
T.S. Eliot ºi Dylan Thomas, de le neo-greci Kavafis,
Palamas, Seferis ºi Elytis; de la turci Nazim Hikmet.
Doar câteva exemple

De care volum vã simþiþi mai ataºat - dintre
cele personale ºi cele de traducere?

Nepunându-se problema posibilitãþii de
abordare a fenomenului poetic, cel puþin pentru
generaþia din care am fãcut parte, una de încercãri
dure, altfel, decât în raport cu timpul, conform ºi cu
un vers din Antonio Machado, “Nici marmurã durã
ºi eternã, / nici muzicã, nici picturã, / ci cuvânt în
timp” – în ce priveºte volumele mele publicate, mai
“ataºat” sunt de Focurile sacre, 1956, Jocul de-a
stelele, 1963,  Pe înaltele reliefuri, 1967, Turn cu
ceas, 1971, Micropoeme ºi alte poezii, 1975,
Septentrion, 1980, Miºcarea de revoluþie, 1985,
Zodiac, 1987 (1991) ºi O sutã de Sonete, 2007; le
consider ºi momente distincte evolutive. Iar în ce
priveºte volumle mele de traduceri, în principiu îmi
plac toate, chiar dacã mai pot uneori revedea unele
“rezolvãri”, în plan formal. Dintre ele mai ataºat fiind,
sã reiau expresia, de Antonio Machado Poezii ºi
poeme, 1964; Constantin Kavafis, Poezii, 1971;
Alexandr Blok, Doisprezece, 1972; Matsuo Bashô,
Note de drumeþie (prozã ºi versuri), 1998; iar din
francezi Saint-John Perse, Opera completã, 2007;
Poeþi francezi (antologie, prefaþã ºi traducere, ºase
secole de de poezie, de la Charles d’Orléans la
Yves Boneffoy), 1987; Cu Victor Hugo prin trei
veacuri (cuprinzând 22 de poeme, din tot atâtea
volumele marelui romantic francez – însoþite de un
comentariu critic), 2003; ºi Poeþi simboliºti francezi
(o altã antologie), 2015.

Regretaþi ceva în viaþã?

E greu sã alegi între regrete. Dacã ar fi sã fie
loc ºi pentru un astfel de subiect.

din 1975, epurate de lestul cuvintelor de prisos,
sugestive ca niºte definiþii ºi rotunde ca niºte
embleme. Aproape intraductibile, par ermetice ca
poeziile lui Ungaretti. Vin dupã o îndelungã
experimentare a poemului fals-descriptiv, în fond
incantaþie, ºi sunt cu atât mai expresive cu cât au
surprins prin caracterul lor de epurã a sentimentului.
Traseul liricii lui Aurel Rãu începe cu poemul so-
cial, istoric-evocator, al unei Transilvanii strãvechi,
bântuitã de focurile rãzboaielor, ºi ajunge –
deocamdatã – la intimismul reflexiv al
micropoemelor. Într-un fel, Aurel Rãu rezumã
destinul generaþiei lui: prin interiorizare treptatã ºi
redescoperire a vocaþiei pentru lirismul pur.
Descrierea devine fantezie ºi vizionarism: dar poezia
nu pãrãseºte nici o clipã þãrmul lumii reale, al
obiectului material ºi iluzoriu, concret ºi visãtor, fa-
miliar ºi straniu. Realismul poetic se converteºte în
suprarealism, la fel de plin însã de concreteþea
misterioasã a lucrurilor ce ne împrejmuiesc ºi care-
ºi proiecteazã umbra tremurãtoare pe pereþii
sufletului. (1978)

Microinterviu
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Evocaþi o întâlnire semnificativã cu un scriitor
important cum ar fi Yasunari Kawabata, E. Junger,
Saint-John Perse, Ilya Ehrenburg etc.

Îmi e sugerat
Yasunari Kawabata,
premiul Nobel pentru
o prozã poeticã de un
rar rafinament. Despre
întîlnirea cu el am
scris, în volumul de
articole, însemnãri de
cãlãtorie ºi versuri În
inima lui Yamato, din
1973. Considerându-
mã, cum am spus, un
scriitor român, mi-a
venit brusc ideea, în
timpul discuþiilor, când
el mi-a vorbit de pro-
iectul unei cãlãtorii în

Polonia, inclusiv pentru a-ºi lua niºte drepturi de
autor, sã-i fac propunerea de a veni  ºi în România,
unde are de asemenea cititori, îi erau traduse,
tipãrite, nu de mult, douã cãrþi, între care romanul
Kyoto.  Propunere vãzutã ca posibilã; sau “invitaþie”
acceptatã. A fost o discuþie de elevaþie, mã refer la
cele exprimate de gazdã, despre literatura din
perioada de aur japonezã Heian, cu mari prozatoare
femei. La plecare, mi-a dat flori diferite, din grãdina
lui, rupte din crengi, pe care le port în ambele mâini,
stând alãturi de el, opriþi o clipã din mers, în una
din cele câteva fotografii care s-au fãcut cu acel
prilej, ºi pe care am publicat-o în alt volum al  meu
(de întâlniri cu scriitori): Alcinous ºi zarva peþitorilor.

Ne putem bucura cã, ajuns la o vârstã ve-
nerabilã, Aurel Rãu se aflã într-o foarte bunã stare
de sãnãtate poeticã. Poemele publicate prin reviste
în ultima vreme adaugã notei fundamental livreºti
a scrisului sãu nuanþe  de prospeþime nouã pe care
le dã tot mai frecventa întoarcere spre o lume
elementarã, cu care cuvântul în cãutare atentã de
sine se întâlneºte în chip fericit. Nu de mult i s-a
tipãrit o consistentã antologie a poeziei simboliste
franceze, rezultat al unei aplecãri pasionate, de mulþi
ani, asupra unui spaþiu liric plin de muzici dificil de
transpus în alte graiuri, însã pe care urechea finã,
îndelung exersatã a tãlmãcitorului a reuºit, la cote
de performanþã adesea surprinzãtoare, sã le
echivaleze pentru  cititorul nostru. De altminteri, ele
sunt doar un adaos la cãrþile aduse spre limba
românã din mari poeþi precum Antonio Machado,
Giorgios Seferis, Constantin Kavafis ori Saint-John
Perse, publicate cu ani în urmã.

La ora bilanþului, scriitorul Aurel Rãu se

O reverenþã în zi de
sãrbãtoare

Ion Pop

înfãþiºeazã ca un câºtigãtor. A depãºit relativ repede
ezitãrile ºi constrângerile primilor sãi ani de creaþie
aflaþi sub presiunea ideologicã ºtiutã, eliberându-
se într-o poezie a reveriei evocatoare de peisaje
impregnate de duhul istoriei, într-o viziune
transilvan-ritualicã, cu profitabile accente blagiene,
dar s-a distins devreme de ceilalþi confraþi din
înnoitoarea grupare a revistei Steaua, cu care a
lucrat solidar pentru salvarea poeziei de cliºeele ºi
poncifele „realist-socialiste” printr-o întoarcere
reflexivã ºi autoreflexivã spre actul însuºi al scrierii
poemului. Iubitor, încã de timpuriu, de înrãmãri
stilizate, de „stampã”, ale peisajului, cu decoruri apte
desenãrii nu mai puþin stilizate a gesticulaþiei ºi
rostirii meditativ-solemne, precum în Unde apele
vorbesc cu pãmântul (1961), Jocul de-a stelele
(1963) sau Pe înaltele reliefuri (1967), Aurel Rãu
s-a definit cu precãdere drept „cel pierdut printre
cãrþi”, dar ºi mânat de un necontenit dor de cãlãtorie,
în spaþii mai largi ori mai restrânse, unde se contura
figura melancolic-gânditoare a unui nou visãtor
singuratic, pelerin ce-ºi înscrie impresionist stãrile
elegiace în ambianþa naturalã. Ajunge, astfel, în
cãrþile ceva mai recente, la rafinamente de caligraf,

nu fãrã sã „pozeze” uneori în aceste ipostaze de
desenator inspirat ºi de rostitor mereu atent la felul
cum „imaginea izvorãºte din morfeme ºi din
consoane”. Între scris ºi trãirea nemediatã are loc
o tot mai evidentã osmozã, încât asocieri de tipul
„sã scriu ºi sã fiu” devin emblematice pentru a doua
mare etapã a operei sale.  Micropoeme-le din 1973,
Septentrion (1980), dar mai ales Miºcarea de
revoluþie (1985), Ritualuri (1987), Zodiac (1991) dau
seama despre înscrierea autorului lor în categoria
poeta artifex, meºteºugar mândru de abilitãþile sale,
însã adesea ºi frustrat de contactele mai directe cu
realitatea imediatã ori de conºtiinþa precaritãþii
scriselor. Îl vãd ºi de-acum înainte pe Aurel Rãu
aºezat la aceeaºi „masã stil”, evocatã undeva,
prelungind tradiþia de eleganþã ºi rafinament a unui
A.E. Baconsky, cãruia i-a ºi urmat la conducerea
prestigioasei reviste Steaua, din 1959 pânã aproape
de noi, vreme de vreo patru decenii. Fie ca anii ce
vin  sã fie tot atât de rodnici în poeme memorabile
cum au fost cei trãiþi pânã la aceastã orã aniversarã!

Acasã la Cluj, cu Serge Fauchereau ºi Oltea Rãu

v.m.

Cu Yasunari Kawabata
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Domnul Rãu, causeur
Ruxandra Cesereanu

O redacþie ºi o revistã sunt nu doar locuri de
facere, citire ºi ºlefuire a textelor, ci ºi spaþiu de
causerie, taifas, povestelnicie. Iar revista Steaua a
fost dintotdeauna aºa ceva, în background: un loc
al snoavelor, al istorisirilor, al mãrturiilor despre
epoci, scriitori, prieteni, adversari – fie în ton serios,
fie într-unul hâtru. Povestãºia voioasã a fost ºi este
unul din atu-urile domnului Aurel Rãu, causeur fre-
netic despre vremurile de odinioarã, literar vorbind,
despre VIP-uri scriitoriceºti bãºtinaºe ori strãine.
Mi-aduc aminte poveºtile cu tâlc, boia ºi piper
despre Yasunari Kawabata, Jacques Prévert, Ilya
Ehrenburg, Saint-John Perse ori Andrei
Voznezenski, rostite de domnul Rãu, în ultima
încãpere a redacþiei (oriunde am fi fost mutaþi cu
redacþia, poveºtile ºi amintirile erau derulate în cea
mai depãrtatã încãpere de intrare, de parcã ar fi
trebuit sã existe un loc predilect al poveºtilor,
departe de restul oamenilor). Domnul Rãu nu
povesteºte brusc ºi complet, ci o face pe niºe ºi
porþii, cu nuanþe vesele ºi amuzate, în care sunt
urmãrite ºi reacþiile auditoriului ºi, în funcþie de
acesta, poveºtile continuã, se încâlcesc, se
descâlcesc, provoacã o chicotealã empaticã ori
mirare ! Apoi snoava îºi vede de calea ei tâlcuitoare,
întrucât gazda povestelnicã ºtie sã-i croiascã
meandre, urcuºuri ºi coborâºuri, în aºa fel încât
plictiseala sã nu se iveascã niciodatã. Am stat
adesea în jurul unei mese redacþionale cu fursecuri
ori zacuscã, la care astfel de snoave erau rostite
ritualic, cu ºarm, camaraderie. ªi mai exista ceva:
auditoriul empatiza ºi dintr-un alt punct de vedere
– cei care ascultam poveºtile domnului Rãu
deveneam, treptat, niºte conþinãtori ai acelor
poveºti. Dar niciunul dintre noi, cei care le-am
ascultat ºi ne-am învoioºit pornind de la aceste
istorii ori snoave (reale sau ficþionalizate într-o
anumitã mãsurã), nu am fi putut fi causeuri ºi
povestaºi de taifas atât de cu farmec precum
domnul Rãu.

Cu Nicolás Guillén la Havana, 1983

Folosind în titlul recentei sale cãrþi cuvinte din
aceeaºi familie ideaticã (Scriitori, scris, cãrþi, Ed.
Eikon, 2013), Aurel Rãu îºi mãrturiseºte deja titu-
lar atracþia sa pentru literaturã, care l-a marcat ca
poet ºi fin degustãtor al scrisului literar, oriunde
acesta s-ar fi produs. Acest volum, masiv, reuneºte
articole literare, tablete, evocãri, confesiuni, eseuri,
risipite prin publicaþiile la care a colaborat de-a
lungul timpului. Ceea ce le uneºte pe toate, dincolo
de meditaþia artisticã, este cultul pentru armonii,
starea poematicã asumatã. Autorul lor se aratã,
încã de la început, interesat de feluritele aspecte
ale travaliului literar, de la Legea dreptului de autor,
care existã scrisã, dar nu poate fi aplicatã din lipsa

banilor, ceea ce face
creaþia literarã sã fie
privitã ca un “delict de
creativitate”. Dar,
dincolo de toate, el
continuã sã creadã în
“mirajul cãrþii” ºi în
frumuseþea lãuntricã a
personalitãþilor scri-
sului.

Starea de febleþe
pentru literaturã este
dominanta cãrþii, aºa
cum dominã viaþa scrii-
torului. Ea se manifes-
tã în felurite feluri. Sa-
lutînd noua versiune a
Bibliei, datoratã lui
Valeriu Anania, arhie-
piscopului Bartolomeu,
observã cã aceasta
“angajeazã vast aria
literaturii, poate ca

principal semn al ei mai distinctiv, prin punerea în
rezonanþã a tuturor registrelor Cãrþii Cãrþilor, acum
mai trecute o datã, cum ar spune psalmistul român
din Mãrþiºor, pe la judecata întrebãrii tuturor
straturilor existenþei ºi graiurilor, în primul rînd
apartenenþa la divin, pînã la literã”. Apariþia poeziilor
lui Eminescu într-o ediþie la Chiºinãu i se relevã ca
“o carte frumoasã prin acurateþe ºi sobrietate
graficã”, dincolo de toate – o iniþiativã utilã.

Respectul autorului pentru pagina scrisã îl face
sã observe cã ea provine dintr-o muncã “de ocnã”,
prin care se obþine valoarea literarã. Sãrbãtorirea
unui veac de existenþã a revistei Viaþa româneascã
îl determinã sã evoce “cu o tandreþe de cuvinte”
numele unor Mihai Ralea, ªerban Cioculescu,
Eugen Jebeleanu etc. Numele lui Blaga i se relevã
ca “un buchet de excepþii”, lucrat “printr-un soi de
magnetism” care l-a fãcut sã fie “îmbrãcat în minuni”.
La antologia sonetului românesc, remarcã faptul cã
se referã la întreg “fenomenul poetic din secolul
XXI /.../, din spaþii mai întinse decît o þarã”. Primind

Febleþe pentru literaturã
Titu Popescu

Cu Titus Popovici, la Prislop
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La Blaga, admiraþia se transformã în termenii
definitivi ai judecãþii de istorie literarã: “atît poezia
pe care o scria, cît ºi teatrul, filosofia ºi aforismul,
cãrþile de eseuri, toate aceste entitãþi într-o memorie
culturalã aveau cumva o existenþã de sine
stãtãtoare încã în întregul interbelic, independent
de evoluþiile printre evenimente ale omului absorbit
de o muncã în diplomaþie”; tot la Blaga, sunt aduse
în discuþie multe amintiri de cînd marele om a intrat
în obiºnuinþele revistei Steaua, unde comentatorul
a fost, vreme îndelungatã, redactor-ºef. Petru
Dumitriu este evocat subliniindu-i corolarul lingvistic:
“cît de mult ºi de adînc limba românã îl locuia”. Lui
“îi vin în minte”, dintr-un bogat zãcãmînt al amintirilor
scriitoriceºti, inserþii narative în evocarea altora.
Toate amintirile sale au un aer de familie, fiindcã
sunt relatãri de la un neîntrerupt simpozion, “dãri
de seamã” despre dezbaterile lãuntrice, cu toate
cã ºtie cã acestea sunt pîndite de aproximativ din
moment ce încearcã sã surprindã o prestaþie
scriitoriceascã “nu întotdeauna uºor cuantificabilã”,
protejîndu-ºi astfel ºi teoretic febleþea sa pentru
himerele literaturii, dar ele îl locuiau definitiv, cu
trupul lor de fum, însã “într-o veselie de culori”.

Iubirea lui Aurel Rãu dã credibilitate acestor
himere, care îi depoziteazã un adevãr omenesc ce
transformã veridicul în verosimilitate. Aceastã
tandreþe, statornicã în scrisul literar al autorului, este
ea înseºi o himerã, cu care autorul se aflã într-o
convieþuire veºnicã.

Cartea Scriitori, scris, cãrþi mãrturiseºte
capacitatea de entuziasm a poetului ºi trãirea lui
de o viaþã în mijlocul literaturii, pentru care ºi-a
dezvoltat un ataºament organic, iar pentru scriitorii

de la care emanã o cordialitate desãvîrºitã.
Capacitatea lui simpateticã este enormã, ea
devenindu-i faþa primordialã a personalitãþii, care îi
coloreazã întrega reactivitate sufleteascã. Aurel
Rãu se dovedeºte a fi scriitorul cel mai ataºat de
miracolul literaturii, care i-a devenit mijloc principal
al vieþii, surclasîndu-le pe celelalte. El face, prin
scris, o “risipã de frumuseþi”, cum scrie despre
poetul Grigore Vieru, o “bîntuire de îngerime”, cum
scrie despre Cezar Ivãnescu. Pe Ioan Alexandru îl
ascultã, împreunã cu Aurel Gurghianu, “atenþi,
înveseliþi, cuceriþi, pe un adolescent cu ochi

de la Madrid cîteva cãrþi româneºti, comentatorul
exclamã: “Cãrþile scrise de români pe teme de
culturã româneºti sau ale arealurilor care le-au fost
matcã graviteazã spre izvoarele vieþii autorilor, pînã
la urmã cautã sã ajungã la vatrã, în România /.../
Lucrurile þin de o tendinþã mai generalã, parcã în
raport cu sensul drumului de apã al Dunãrii”. La
fel, erudiþia Rosei del Conte ºi ataºamentul ei de
poezia româneascã îi trezeºte “un frumos gînd”, la
centenar, cum îi suscitã ceea ce scria Blaga despre
Portugalia (“Mica Portugalie mi-a cîntat la ureche
cu numele ei frumos, cu poezia poporului, a
pãmîntului, a cerului”).

Aniversarea/comemorarea la cifre rotunde îi

solicitã ritmi participativi, de la scriitor la scriitor.
Despre Mallarmé scrie: cuvintele lui se aprind “de
la efectele reciproce, ca o virtualã trenare de focuri
pe nestemate”, la Federico Garcia Lorca depisteazã
un “dor de miei luzitani”; la împlinirea a o sutã de
ani de la apariþia, în Chile, a unei antologii de poezie
românescã, se entuziasmeazã de armoniile limbii
române, cu tandreþe pentru coloritul lor scriitoricesc.

La o ediþie Vasile Voiculescu în douã volume,
comentatorul detecteazã o serie de amãnunte care
trec, pentru alþii,  nerelevate ca surse de încîntare
(“concepþia ºi acurateþea graficã, format, calitatea
hîrtiei, paginaþie ºi, nu în ultimul rînd, elevaþia
copertei”). O ediþie Petru Dumitriu îi relevã atîtea
“nãzuinþi, cãutãri, întrebãri, permanenþe, rezolvãri,
componente caracterologice, un orizont de înnoiri
dintr-o jumãtate de veac”. Scriind profilul poetului
Nicu Caranica, simte cã nu poate scãpa de “muzica
de violoncel” pe care o trezesc versurile. La Horia
Zilieru risipeºte “o ºaradã de aur ºi zodii”, reieºite
dintr-o efervescenþã creatoare. Fãcînd portretul lui
Ion Brad, pe lîngã o “informaþie bogatã ºi o plãcere
a relatãrii, portretizãrii, un farmec personal ºi
pricepere la psihologii”, distinge “o pasiune pentru
lucruri de arhivã, de colecþionar, îndeobºte o
proprietate a termenilor, de la literaturã la politic”,
toate formînd un “un cor de  premise” luminoase.

Dupã o absenþã temporarã, îºi reia vechile
obiceiuri ºi obiºnuinþe: “Trebuie sã mã împac iar cu
masa mea, sã trec de la luciul cristalului care o
acoperã, la raft, la rafturi, cãrþi, fiecare cu povestea
ei”, cãrþi la care doreai demult “sã revii pentru o
lecturã, o rãsfoire, onorînd astfel raþiunea lor de a
fi”.

Cu Ilie Constantin ºi Miron Kiropol

Cu Tudor Arghezi, la o Conferinþã a Uniunii Scriitorilor
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scãpãrãtori ºi rîzãtori, o fîntînã neopritã, cîntînd de
imagini ºi insolit, de percepþii fruste ºi peisaje într-o
rotire”.

Autorul are vie memoria scriitorilor ºi a operei
lor, încît îºi poate însãila din aduceri aminte textele
celebrative, aducînd în prim-plan întîmplãri trãite,
alãturi de alþii, fiind nu o datã protagonist. Multe
citate sunt date din memorie, din purtarea lor în
sipetul de frumuseþi al sufletului. El ºtie sã aducã
laude unui scriitor, provocîndu-ne la a-i rãsfoi
împreunã opera.

Poate cã nimic nu e mai dificil decît încercarea
de a rezuma în cîteva fraze o puzderie de amintiri
întinse de-a lungul unui ºir de ani mai lung decît ai
vrea sã admiþi. Anecdote, momente tensionate,
bucurii, rutine, locuri comune ºi uimiri, banalitãþi ºi
episoade senzaþionale se amestecã de-a valma.
Pentru Steaua ºi pentru noi, cei din redacþie, Aurel
Rãu a însemnat foarte multe. Pentru mine a fost,
pe rînd, autor, ºef al tatãlui meu, ºeful meu, colegul
meu ºi, îndrãznesc sã spun, prietenul meu. Numele
lui Aurel Rãu este indisolubil legat de Steaua,
aidoma lui Baconsky. Eram în gimnaziu atunci cînd
tata s-a transferat de la Teatrul Naþional la Steaua
ºi cred cã atunci l-am vãzut pentru prima datã pe
radactorul ºef Aurel Rãu în biroul sãu. Realitatea
este cã imaginea de atunci se lipeºte perfect peste
cea de acum. Aurel Rãu avea ºi are aerul ºi
atitudinea unui domn. Îmbrãcat întotdeauna cu o
cochetãrie discretã (poate uºor tributarã stilului în
vogã prin anii 70, dar în continuare în trend), volubil,
amabil, familiar în discuþii fãrã a intra în familiaritãþi.
Silueta suplã, cu miºcãri energice (deºi nu ºtiu sã fi
fãcut vreodatã sport la modul serios), tendinþa se a
se aºeza întotdeauna în redacþie pe jumãtate pe
colþul unui birou, de unde, ba încruciºînd la piept
braþele, ba gesticulînd rapid, conducea discuþiile.
Ca orice ºef, Aurel Rãu a fost în redacþia Stelei
bîrfit, ironizat, stimat, respectat, îndrãgit. Dacã stai
la un pahar cu vechii membri ai redacþiei ai ºansa
de a asculta vagoane întregi de istorioare despre
revistã. Toate legate inevitabil pe undeva de cel care
i-a fost redactor ºef pentru mai bine de 40 de ani.
ªi dincolo de toate glumiþele ºi ironiile inevitabile
realizezi cã redacþia aceasta a avut întotdeauna o
atmosferã admirabilã, liberã ºi efervescentã. Ceea
ce se datoreazã în mare mãsurã unui lucru evident
– a fost condusã de un domn, ca un domn. Privind
înapoi, peste decenii lungi, realizezi cã în bunã
mãsurã spiritul revistei a rãmas nealterat datoritã,
nu în ultimul rînd, lui Aurel Rãu. Este o glumiþã mai
veche a redacþiei care spune cã deviza revistei
noastre este Noi punem Rãul în faþã. ªi dincolo de
calamburul urmãrit ºi ironia nedisimulatã adevãrul
este cã avînd acest Rãu în faþã Steaua a devenit
ceea ce continuã sã fie: o revistã echilibratã, maturã,
vie. Cred cã, în acest ceas aniversar, aºa îmi doresc

Domnul Rãu
Victor Cubleºan

Am avut ºansa sã debutez, în 1964, într-o
revistã de þinutã, Steaua, condusã de poetul Aurel
Rãu. Se produsese atunci o dechidere politicã
majorã, prin Amnistia generalã a foºtilor deþinuþi
politici, iar climatul literar era încurajator. Vremea
lui Eugen Frunzã sau Dan Deºliu cam trecuse. Apar
volumele unor tineri autori în celebra de-acum
colecþie a Editurii Tineretului, Luceafãrul,  Nichita
Stãnescu, Ana Blandiana, Marin Sorescu, Ion
Alexandru, Cezar Baltag,  lie Constantin, Gabriela
Melinescu. Aurel Rãu, redactor-ºef din 1959, îmi
citise versurile de adolescent, scrise oarecum în
stilul revistei pe care o conducea, notaþii de peisaje,
naturale sau urbane ºi hotãrâse generos publicarea
unui elev din clasa a noua în Steaua, la o rubricã
de ,,Condeie noi’’. Acel început al meu, modest,
m-a introdus  în ambianþa culturalã a  respectatei
reviste, cu sediul pe strada Horea din oraºul lui
Blaga. Apoi, la Steaua, devenitã bilunar din men-
sual, din 1971, cu o graficã elegantã, datoratã lui
Octavian Bour, am ajuns ºi eu corector, dupã o
vreme redactor. Un grup de echinoxiºti, Petru
Poantã, Eugen Uricaru, Aurel ªorobetea, plus un
alt coleg, ceva mai mare, T. Tihan formau noua
echipã. Nu am pomenit mai sus  întâmplãtor numele
poetului Nebãnuitelor trepte, acesta, cultivat de
Aurel Rãu, reuºise sã spargã blocada cenzurii ºi
sã publice câteva splendide poezii de maturitate,
Mirabila sãmânþã, Fântânile, printre ele, în revista
clujeanã. Aºa cum tot, prin eforturile, spiritul diplo-
matic ºi prin rãbdarea lui Aurel Rãu, proze de Vasile
Voiculescu, poeme de Adrian Maniu, Geo Bogza,
Tristan Tzara sunt tipãrite în mensualul de la Cluj
al Uniunii Scriitorilor. Nu se ºtersese imaginea lui
A.E. Baconsky (atras la Bucureºti cu promisiunea
lui Beniuc de a-l numi pe clujean  la conducerea
revistei  Secolul XX)  din mintea ºi sufletul cititorilor,
sau ale redactorilor. Adicã imaginea rafinatã a
promotorului unei reviste excelente de poezie,
cunoscutã prin traduceri de calitate din lirica lumii,
a unui program recuperator al interbelicilor, a unei
nesupuneri la directivele Centrului, pe cât era posibil
în epocã. Cel care-I urma, Aurel Rãu, avea o sarcinã
grea, deci, sã menþinã revista la cotele prede-
cesorului sãu. Noul redactor-ºef a reuºit acest lucru,
a rãmas  fidel programului estetic independent ºi
curajos, impus de A.E.Baconsky. Aurel Rãu a
valorificat, a îmbogãþit, a nuanþat, în alte context
social-politic, ideile directoare ale  celui pe  care îl
urmase,  la cererea colegilor, cu aprobarea forurilor
diriguitoare, la conducerea publicaþiei transilvane.
Legãturile de prietenie cu cel plecat s-au pãstrat,
am vãzut cu ochii mei admiraþia ºi afecþiunea de
care se bucura A.E.B., în continuare, printre  foºtii
lui colegi de redacþie, cu prilejul unei vizite, unde i-am

Poeta doctus
Adrian Popescu

sã-l vãd pe Aurel Rãu: nu ca poet, nu ca ºef, ci
domnul care a fãcut posibilã atmosfera de „domnie”
de la Steaua.



1 0

fost prezentat ºi eu, ca june redactor. Steaua era
consideratã o revistã elitistã, evazionistã, prea mo-
dernistã (duce o campanie prin anii 65 pentru acest
concept) unde era analizat în premierã romanul cre-
puscular al lui Mateiu Caragiale, sau era elogiat moder-
nismul lui Ion Vinea. Tot sub coordonarea lui Aurel Rãu
apar ample numere monografice, Sadoveanu, Arghezi,
Brâncuºi… Eu veneam, deci, pe fondul unui optimism
general, post -68, unul  de înnoire tematicã ºi stilisticã,
de relativã dezideologizare, tendinþe promovate  de
Aurel Rãu. Acesta nu numai cã publica poezii de Petre
Stoica, Modest Morariu, Ion Pop, Nicolae Prelipceanu,
sau Ion Cocora, pentru lirismul lor original, cu totul
altceva decât tradiþionalismul chtonic transilvan, gen
Emil Giurgiuca, sau cu ecouri vagi din poezia de la
Gândirea, altfel ambele  modele  pe drept cuvânt
preþuite, dar descuraja amatorismul, refuza poezia
pseudo-patrioticã ºi ingerinþele extraestetice. Criteriul
estetic era decisiv, atunci, un mod de a rezista politicului
la revista condusã cu tact, pricepere ºi dãruire de Aurel
Rãu, cel care devenise practic o instituþie de literaturã
ºi un special  profesor de poezie. A.E.B. cu a sa Pa-
norama poeziei universale  contemporane, ed. Univers,
1971, le dãduse tuturor steliºtilor un imbold pentru a
traduce din poezia lumii, iar Aurel Rãu le-a oferit cititorilor
echivalenþe din Antonio  Machado (a învãþat spaniola
de dragul poetului iberic) apoi  Seferis, Kavafis, Saint-
John Perse. Dupã câteva reuºite antologii ale liricii
franceze, mai nou, ne-a dãruit o Pãdure de simboluri
din lirica simboliºtilor din Hexagon sau din Belgia.

Pe primul plan stã, fãrã îndoialã, poetul multi-
form ºi supracultivat,  autorul unor poeme memorabile,
aflat mereu la cotele lirismului neo-modernist
substanþial, explorator „al înaltelor reliefuri’’, unde
geografia simbolicã ºi istoria imediatã sau cea
exemplarã nu doar cã nu lipsesc, dar ne iniþiazã discret
în valorile spiritului. Poezia lui Aurel Rãu, apreciatã
unanim de istoria ºi critica literarã porneºte dintr-un
fond neo-tradiþional, este acolo ºi o adiere dinspre
metafizica lui Blaga ºi idealismul lui Giovanni Pascoli,
pentru tenta expresivitãþi postmoderniste în volumele
mai noi. În orice caz, lirismul lui  Aurel Rãu, un poet
complet, dublat de un fin eseist, un intelectual
redutabil, dotat cu intuþia neezitantã a valorii estetice,
are toate semnele unui poeta doctus. Invitat la
seminariile unor universitãþi, dupã modelul celor
americane, ar putea „învãþa’’ multe promoþii de tineri
derutate de amestecul lirismului autentic cu mimarea
lui, de nobleþea patosului sau rolul antilirismului, de
procesul de asumare a avangardei, care nu înseamnã
doar transcrierea brutã ºi brutalã a unor simple  emoþii
febricitare, provocate de o vârstã ingratã, ori prea
necoaptã, ori prea coaptã.

Pânza freaticã a lirismului, propriu sau al unor voci
strãine,  Aurel Rãu ne-o oferã, ne-a oferit-o vreme de
ºase decenii ºi în vase ingenios smãlþuite ºi  în cupe
de Murano. Un om care prin poezia pe care a scris-o a
devenit un mesager al ei, dincolo de timp sau mode.
Cu sentimentul de a sta alãturi de un clasic în viaþã, îi
dorim ani rodnici de scris, plini de bucurii spirituale!
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Adevãrul lui Paul Goma este alcãtuit din
constelaþii de adevãruri ale multor trãitori ºi truditori
anonimi împotriva sistemului comunist din ultimii
50 de ani ºi mai bine. Paul Goma le exprimã
tãcerea, dând anonimatului lor o vizibilitate
paradoxalã, luminiscentã, prin captarea lor în fluxul
memoriei neamului, verbalizându-le durerea tãcutã,
scriindu-le apãsat revolta, concentrându-le
testamentul ºi mesajul cãtre noi, identificându-se
cu fondul lor de umanitate ultragiatã ce refuzã
pactul/compromisul cu tot ce a însemnat rãul adus
de comunism. Aceºti oameni, mulþi încã în viaþã,
sunt la fel de intransigenþi în inima lor ca ºi Goma.
Mai bine dispar, mor în anonimat, dar îºi þin intacte
credinþa ºi scara de valori, cu o inflexibilitate ce

aminteºte vitejia vremurilor vechi. Am cunoscut
personal astfel de voinici ai adevãrului intransi-
gent, fãrã sã aibã, cum are cu prisosinþã Goma,
capacitatea exprimãrii verbale sau literare
excepþionale. Ei toþi fac parte din aura de scriitor
a lui Paul Goma. Sã scrii devine, pentru Goma,
opþiune de viaþã ºi de moarte. Citindu-i cãrþile,
descoperi un autor decis sã apere cu o tenacitate
admirabilã, de urmat, adevãrul, oricât de dureros
este, un adevãr conþinut, în nenumãrate aspecte,
în adevãrul nostru de astãzi. Un adevãr ce
lumineazã perfect intact, dintre pagini, cu o forþã
ºi limpezime ce ne mai ºterge de pe chipuri ºi din
suflete din ruºinea atâtor compromisuri ºi
defetisme.

A spune adevãrul cu încãpãþânare cerbice
poate fi cheia longevitãþii, cãci garanteazã
sãnãtatea spiritualã. Din pãcate, dupã douãzeci
ºi cinci de ani, încã nu putem detecta semne de
sãnãtate spiritualã la cei – prea mulþi, din pãcate -
ce se strãduiesc din rãsputeri sã se adapteze la o
societate încã bolnavã. Paul Goma a îmbãtrânit,
dar societatea româneascã nu s-a însãnãtoºit,
pentru cã îºi cocoloºeºte boala. Pe de altã parte,
avertismentele nici nu par a fi luate în seamã, dacã
nu sunt ferme, dure, adevãrate zgâlþâieli. Cãrþile-
strigãte-în-pustie s-au colorat adesea, la Goma,
de vituperanþe ºi duritãþi, excese  – dar altfel, cum
sã fi rezistat la presiuni ºi intimidãri ori chiar ten-
tative de asasinat, timp de atâta amar de decenii?
Riscarea vieþii, punerea în paranteze a siguranþei
familiei, expediarea la coº a ºanselor de carierã
împlinitã sunt atât de rare, încât, pentru mine ºi
majoritatea oamenilor pe care îi cunosc, octombrie
2015 este luna aniversarã Paul Goma. Aniversarea
scriitorului a pãrut incomodã unora dintre cei ce
ar fi avut mijloace sã o facã – ºi au tratat-o cu
ignore sau cu “sã nu politizãm...” Totuºi, laureatul
vechi de zile Paul Goma rãmâne, fie cã se acceptã,
fie cã nu, unul dintre puþinii luptãtori pe care îi mai
avem. El încã domneºte peste marele ocean de
suflete anonime care s-au opus – care din cer sau
încã de pe pãmânt cred în adevãr ºi înseteazã de
dreptate cu aceeaºi cerbicie.

Fiinþa noastrã naþionalã în destrãmare are
nevoie de astfel de modele, de revitalizare
spiritualã. Mulþi dintre eroii noºtri anonimi dorm în
pace sau nu sunt luaþi în seamã de cãtre cei din
jurul lor. Doar cine alege sã se implice în cercetãri
îndelungate ºi este consecvent ºi tenace mai poate
ajunge la adevãrurile ce ne conferã nobleþe de
neam – ºi ne apar adesea la fel de intransigente

Adevãr în cerbicie
Paul Goma 80

secretul unei longevitãþi spirituale
Alina Hiristea
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ca adevãrurile lui Goma.  Pentru cã semnele de
însãnãtoºire a comunitãþii româneºti nu pot veni
decât din filoanele de caracter ºi disponibilitate la
sacrificiu, din intransigenþa tãioasã, durã,
nepoliticoasã a mãrturisitorilor de adevãr. Nevoia
de modele este ºi mai acutã acum, când valorile
sunt târâte în derizoriu, când compromisul ºi inerþia
apaticã devin tot mai agresive.

Tinerii care îl descoperã ºi îl citesc pe Paul
Goma se îndrãgostesc de ideea de reper solid prin
consecvenþã ºi intransigenþã. Vorbesc cu
entuziasm despre Goma, ca despre unul de-al lor,
dintre prea puþinele personalitãþi în care au
încredere, ca despre o instanþã de exprimare ºi
validare a curajului lor.  ªi, fapt important, cele
câteva sute de tineri la care am avut acces ºi care
citiserã Goma (sau l-au descoperit pentru prima
oarã) au apreciat nu doar miezul, ºi calitatea
scriiturii, arta prozei sale – acel stil abrupt, franc,
cu reveniri ºi þintuiri. Tinerii (poate ºi în acord cu
tendinþa veristã din arta filmului, reality-uri, docu-
arte etc.) au resimþit în acelaºi fel ceea ce a
exprimat Paul Goma:

“Sã ne îngrijoreze soarta scriitorului român /
citeºte ºi: artistului român, n.n./. Care îºi imaginea-
zã, se consoleazã la gândul cã el îºi face datoria:
scrie artistic ºi gata.  Ei bine, nu e deloc gata.”

Artistul de astãzi este iubit de tineri nu doar
datoritã forþei expresive a artei sale, ci, mai ales,
prin apropierea implicatã în problemele ºi durerile
comunitãþii ºi vieþii reale. O propunere pentru
Apelul Goma 2015 ar trebui, credem, sã
porneascã de la cauza relelor, faptul cã se permite
amestecul letal de bine ºi rãu, adevãr ºi minciunã,
fapt rezumat de cãtre Paul Goma prin celebrul „La
noi nicio localitate nu poartã numele Nürnberg.”
Prin avertismentele sale, prin adevãrurile topite în
prozã, laureatul meu, laureatul lunii octombrie
2015, la cei 80 de ani amari ºi demni ai sãi,
rãmâne, fie cã se acceptã în lumea largã a
intelectualilor români, fie cã nu, unul dintre puþinii
eroi pe care îi mai avem. În 1977, Paul Goma a
reuºit o coeziune intensã în adevãr ºi curaj a
câteva sute de oameni, deºi milioane gândeau ºi
simþeau în acelaºi fel, însã erau anesteziaþi în
planul acþiunii de o fricã uriaºã.

Societatea  încã simte povara ºi mutaþiile de
mentalitate induse de regimul comunist ºi se
strãduieºte sã se adapteze la acestea, spre pierirea
sa. Ce se poate face ? Avertismente. Implicare. Slaba
informare în ce priveºte istoria recentã ºi a
comunismului, chiar dacã nu poate fi compensatã,
este totuºi contracaratã de editãri, publicaþii, jurnale,
filme ºi documentare, ca ºi de piese de teatru, unde
se ating corzile fine ale spiritului ºi vibraþiile artei de
proximitate. În societatea actualã, discuþiile sau
dezbaterile despre comunism sunt, totuºi,  nedrept
de rare. La acest fapt se adaugã ºi amnezia cu care
luptã ºi Paul Goma, o amnezie profesatã ºi extinsã
la scarã naþionalã. Sondajele o confirmã. Dupã
modelul Goma (ºi al tuturor creatorilor implicaþi cu
luciditate, fãrã a dirija manipulatoriu, propagandist,

tezist), putem alege sã cultivãm ºi sã cãutãm
adevãrul în culturã. Personajul Paul Goma – eul sãu
lãuntric – pare a se defini în descendenþa lui Don
Quijote sau Bérenger din Rinocerii ionescieni:

“Împotriva tuturor, am sã mã apãr, împotriva
tuturor, am sã mã apãr! sunt ultimul om, am sã rãmân
om pânã la capãt! Nu capitulez!”

Paul Goma poate fi considerat astãzi, prin
obstinata sa opoziþie la rãu, pilduitor în multiple
sensuri, unul dintre acestea fiind faptul cã, în cazul
sãu, putem afirma cã relaþia dintre artã ºi adevãr,
dintre talent ºi caracter este una armonioasã.
Abordarea fenomenului “reeducãrii” de la Piteºti ºi
din alte închisori ºi lagãre – este unul ce trebuie
cunoscut pe scarã largã. Fenomenul Piteºti este,
cred, legat subteran de evoluþia spre metodele
actuale mult mai subtile ale “reeducãrii” ºi manipulãrii
– prin mass-media îndeosebi. Pãrintele Iustin Pârvu,
fost deþinut politic, spunea undeva:

“Prigoane, puºcãrii, lagãre, temniþe, izolãri,
înfometãri, schingiuiri, umiliri, astea le-am trecut ºi
noi. Nu mai sunt atât de grozave. Dar prin ce veþi
trece voi, aceasta nu a mai fost de la începutul lumii
pânã azi. /.../ nu vedeþi cã lumea întreagã e un Piteºti
[e vorba de “reeducarea” de la Piteºti] uriaº ?”

Teatrul, scris sau jucat, poate face ºi operã
de educaþie publicã. Un spectacol dupã Patimile
dupã Piteºti, de pildã, poate deveni o cale de
resuscitare a conºtiinþei publice, în ceea priveºte
istoria regimului comunist din România.
Spectacolul ar cuprinde o suitã de situaþii dramatice
revelatorii, pe firul dramatic al romanului Patimile
dupã Piteºti ºi, urmãrind evoluþia “reeducãrii” ºi
manipulãrii din anii ’50 pânã în prezent – cu
surprinderea ºi deconspirarea trecerii tehnicilor
manipulãrii ºi intimidãrii de la hard la soft. S-ar
crea publicului larg ºi tinerilor dezrãdãcinaþi nu doar
accesul la memoria autenticã, la adevãrul despre
comunism ºi “reeducare” ci ºi oportunitatea de a
identifica ºi a dezamorsa situaþii similare de
manipulare ºi intimidare active în prezent, de a-ºi
dezvolta capacitãþile de gândire independentã, pe
baza unor premise corecte, obiective.
Recuperarea memoriei anticomuniste ar trebui
privitã ca un act civic ºi cultural deopotrivã.
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E posibil ca literatura ºi arta în general sã nu
aibã de a face câtuºi de puþin cu ideea de iluzie, de
efect, de gratuitate. Se prea poate ca legile ei sã
fie legate de cele mai tãioase coerenþe, de o „feroce
luciditate” (cum ar fi spus Gellu Naum în Zenobia,
poem din Descrierea turnului, 1975), de a spune
exact ceea ce este de spus ºi de a pãstra tãcerea
fãrã rezerve asupra ceea ce trebuie sã rãmânã
nespus. În schimb, apare ca esenþialã tentativa,
teribilã prin anvergura ei, a unor creatori de a ieºi
complet din capcana destul de confortabilã a
interpretãrii sau comunicãrii, avansând structuri
care solicitã simþul unei lizibilitãþi complementare,
bazate pe substanþa haoticã dintre cuvinte, pe
afinitãþi elective, pe facultãþi care ies din sfera
comunicãrii ºi a descrierii. Poetul – naumiam, în
cazul nostru – nu transmite mesaje ºi nu comunicã;
ceea ce s-ar identifica destul de uºor, în multe
cazuri, cu un discurs, este aici o radiere, o emisie
care se leagã de cuvinte printr-un proces de
spaþializare.

Gellu Naum este, din acest punct de vedere,
un creator de lumi, probabil unul dintre primii care,
rãzvrãtindu-se faþã de cele mai grele forþe ale
umanitãþii, istoria, semnificaþia, sensibilitatea, de fapt
faþã de ceea ce este în ele artificial ºi, prin aceasta,
anti-uman – „Se aflau în posesia câtorva reguli
indubitabile (Istoria ºi Melancolia)”, Tatãl meu
obosit, 1972 –, suspendã sensul, abandoneazã
determinãrile comune ºi propune, de fapt, un
antisens. Ideea nu e pe de-a-ntregul o metaforã,
nici aici, nici în suprarealism. Miºcãrile unite de
spiritul avangardei intuiserã necesitatea venitã din
câmpul interior al poeziei de a deturna traseele
comune, transformând cuvinte din „furnizori” de
sens în adevãrate obiecte sau entitãþi, pentru ca
ele sã devinã în cele din urmã dimensiuni alterna-
tive. Nu ar fi vorba atât despre gravitaþie, cât despre
levitaþie ºi despre o generare a dimensiunilor din
interiorul structurilor. Nu atât expansiune metaforic-
imaginarã, cât rezidenþã într-o structurã aparent
blocatã ºi suspendatã, aºteptându-ºi mediu(m)ul
potrivit pentru a deveni reactivã.

Pe de altã parte, gãsim noþiunea de antisens
în geneticã – acizii nucleici cu secvenþe antisens
sunt utilizaþi în terapii complexe pentru „silenþierea”
(sic!) unor gene periculoase; avem de a face, ca ºi
în naumianism, cu o structurã antiparalelã ºi
complementarã, un element reglator natural sau
sintetic (la noi, imaginar-textual) ale cãrui asocieri
atrag un complex proces de blocare. Fãrã a fi o
justificare rapidã ºi ieºitã din context, ideea convine
cu atât mai mult poeziei suprarealiste, cu cât

Suspensie ºi levitaþie în
pluriD-imens-iuni

situeazã formula poeticã pe un traseu care simultan
ºi, probabil paradoxal, desfiinþeazã sensurile
comune ºi sensul însuºi; pentru ca, mai apoi, sã-i
redea forþa iniþialã, respingând structurile parazitare,
venite din discursul falsificator, artificial, didacticist,
abrutizant.

Poetica dimensionalã

Nu e deloc o noutate cã poetica naumianã
este una compatibilã cu idei cum sunt cele furnizate
de heterotopie, imaginal, geocriticã ºi chiar
arheologie sau fizica modernã. Avem de a face cu
un univers multi-dimensional sau dimensional pur
ºi simplu („dimensiune seninã” sau „dimensiune a
tãcerii”, scrie în poemul Despãrþirea de dimineaþã,
Faþa ºi suprafaþa urmat de Malul albastru, 1994),
aceasta pentru cã, în fapt, nu putem impune nicio
restricþie numãrului de dimensiuni accesibile
percepþiei, aºa cum nu putem pune, practic, limitã,
structurilor imaginarului; nu trebuie înþeles, însã, cã
receptarea literaturii lui Gellu Naum e doar un caz
de revizitare cu rezultate uluitoare în cheie
contemporanã, trecutã prin fragmentarismul
postmodern ºi post-uman, nici un exemplar rarisim
de autentic vizionarism al formelor de expresie, al
prãbuºirii sistemelor sau al metamorfozelor din zona
mentalitãþilor actuale. Toate sunt secundare faþã de
ceea ce poate reprezenta aceastã poeticã ºi anume
o genuinã interiorizare a structurilor lumii care
devine un mod de expresie a propriei umanitãþi;
recuperarea oricãrui gest al poeticii naumiene
devine astfel esenþial, ca în cazul recuperãrii unor
elemente care ar putea ilumina structurile unei
întregi perioade geologice, iar aceasta e întâmplã
pentru cã sintaxa, semantica, simbolul, revolta,
miºcãri le cotidiene, aparentele erori sau
inconsecvenþele fac parte din acelaºi corp. Este ºi
motivul pentru care lectura, ca ºi relectura lui Gellu
Naum, are de fiecare datã alte rezultate; sistemul
de referinþe al lectorului este altul în fiecare mo-
ment, iar poetica naumianã solicitã mereu într-o altã
direcþie, suscitând alte planuri, pentru cã ea îºi
împrumutã principiile din zona ºtiinþelor ºi în ge-
neral a tot ceea ce înseamnã organic. Nu
întâmplãtor, fidelã unui mod de viaþã rãmas în mare
parte tainic, Lyggia Naum manifesta un anume
interes pentru filmul lui Ron Fricke din 1992, Baraka
sau pentru Microcosmos: Le peuple de l’herbe,
documentarul realizat în 1996 de Claude Nuridsany
ºi Marie Pérennou; ambele urmãreau
simultaneitatea lumii,  miºcãri le ei uneori
impercetibile, dar generatoare de splendoare sau

Florin Balotescu
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de cruzime. Un fel de naturã integralã în care omul
era conectat simultan la toate celelalte regnuri.

Nu putem, însã, asocia modernitatea,
vizionarismul ºi suprapunerile din textele lui Gellu
Naum cu fascinaþia uneori exacerbatã în mod arti-
ficial ºi agasant pentru receptarea stratificatã a
realitãþilor, reprezentatã astãzi în primul rând de
„ocurenþele” obsesive ale ideii de 3D. Cu atât mai
mult cu cât, la o mai atentã observaþie, se poate
constata cã nu e nimic nou în jocul cinematografic
al dimensiunilor. Ceva totuºi, meritã, subliniat aici,
ceea ce ne readuce la Gellu Naum – este vorba
despre o înregistrare a miºcãrii în cele mici detalii
ale ei, ca o intuire a substanþei profunde care
determinã miºcãrile suprafeþei. Mai mult, în cazul
peliculelor care sunt însoþite de traducerea textului,
replicile apar uneori suspendate între personajele
care se miºcã. Gestul, probabil involuntar ºi venit
din raþiuni de economie a spaþiului limitat pe care îl
furnizeazã ecranul, traduce o realitate ºi, în acelaºi
timp, o provocare: ce se întâmplã cu limbajul – care,
oricât de avansate ar fi tehnicile ºi procedeele de
creaþie, este emis într-o zonã a realului – în zonele
imaginarului, în spaþiile alternative? Este metafora
o urmã a unui limbaj „emis” în zona imaginarului?
Nu ne gândim imediat la limbile inventate, nici la
un proces de înregistrare ºi reproducere a unui
mesaj, ci exact la aceeaºi limbã într-un sistem de
codificare diferit, folositã de acelaºi autor-personaj,
limba pe care o folosim în vis, „cumplita limba pe
care o vorbim în gând” (în poemul Belvedere, Partea
cealaltã, 1980); sau, cum gãsim în poemul  Casa
aceea (Athanor, 1968 ): „ºi el a început sã citeascã/
/citea greu cu pauze lungi” în „limba lui necunoscutã
de nimeni”. Suspendarea limbajului este una dintre
constantele lumilor naumiene, în cel mai propriu
sens. Limbajul se reificã, devine un obiect care
încorporeazã o substanþã poeticã.

Câteva panseuri – „peripoetica” naumianã

Discursurile critice din jurul operei naumiene
nu sunt departe de acest complex de dimensiuni
poetice. Ele vor constitui cu siguranþã în viitor
capitolul aparte al unui studiu aplicat ºi complex.
Putem observa, însã, în treacãt, câteva lucruri.
Rãmânând fideli rigorilor profesionale ºi, prin
aceasta, afilierilor precise la filonul suprarealist,
existã comentatori care alchimizeazã sau care
„misticizeazã” ceea ce scrie Gellu Naum. Sunt apoi
apropiaþii – adesea numiþi din exterior neo-surrealiºti
– care au lucrat alãturi de el, de la coperta de volum,
pânã la jocurile luminiscent-întunecate de tip
cadavre exquis sau discuþiile prietenesc-revelatoare,
parte ºi ele a unui experiment irepetabil ºi, de fapt,
ale unei existenþe în care gestul poetic devine, de
la un punct încolo, involuntar ºi neîntrerupt.
Redescoperirile merg alãturi de revelaþii. Avangarda
însãºi are nevoie de reevaluãri permanente, date
fiind principiile care au animat-o încã de la bun
început ºi care erau legate de iluminarea unor
elemente determinatoare, profunde, legate de

„poezia” sau „poeticitatea” ascunsã (sau pierdutã,
în mod voit, pe principiul dei otiosi) a lumii. Matei
Cãlinescu declara cândva, în prezenþa Lyggiei
Naum, cã pânã de curând (era marþi, 20 aprilie
2004, lansarea româneascã a unei ediþii Naum în
limba spaniolã), crezuse cu toatã convingerea cã
altul era sigurul suprarealist autentic de aici.
Reinterpretãrile funcþioneazã, aºa cum se poate
vedea în ultimele reprezentaþii dramatice inspirate
de creaþia lui Gellu Naum. Traseele inspirate de
poezia lui Gellu Naum se interesecteazã inevitabil
cu organismul ei, într-o structurã de tip Moebius
sau ca în tabloul lui Brauner, Passivité courtoise.
Un soi de ADN („un ADN, aºa, mai post-punk…”,
spunea Gheorghe Rasovszky într-un interviu cu Igor
Mocanu, revista BeWhere!, nr. 13/dec.2013-ian/
2013).

Acelaºi lucru, dintr-o direcþie diferitã, se poate
detecta în poezia lui Sebastian Reichmann sau în
cea a lui Dan Stanciu despre care pomeneam cu
altã ocazie. Urmãrite într-un context potrivit, ca
biografie extinsã (pre- ºi post-biograficã, de fapt) a
lui Gellu Naum, toate aceste forme de discurs peri-
poetic – dacã acceptãm cuvântul prin care am
desemna un discurs apropiat de ceea ce însemna,
sã spunem, critificþiunea (formula lui Raymond
Federman reluatã inedit de Simona Popescu) –
configureazã profilul unei noi epoci. Pentru Gellu
Naum, aceastã epocã a fost de la bun început o
realitate, o prezenþã ºi o forþã constantã. O
dovedesc din plin, alãturi de multe altele, studiile
ample pe care Simona Popescu le plaseazã la
începutul volumelor din Opere (Poezii, Proza,
Teatru), pãstrând un spirit atent ca ºi textele
proteice, dar ºi extrem de clare tocmai prin
hibriditatea lor din Salvarea speciei. Despre
suprarealism ºi Gellu Naum (2000) sau, în 2004,
Clava. Critificþiune cu Gellu Naum (aceasta din urmã
îndelung ºi repetat cititã de Lyggia Naum). Este o
scriiturã generatã în continuarea celei naumiene,
pãstrând o foarte limpede individualitate ºi
demonstrând, din nou involuntar, forþa extraordinarã
de supravieþuire a operei lui Gellu Naum. Împreunã
cu poezia naumianã, ele constituie modelul de
supravieþuire a unei epoci. Insularã. De niºã. O
epocã-arhipelag. Totul se leagã, spunea Simona
Popescu în 2015, cu ideea de „a gândi biografic”,
de „a vorbi despre tine prin celãlalt”. Probabil cã
aceasta este, de fapt, adevãrata mediumnitate.
Probabil cã, din acelaºi motiv, limbajul naumian
apare ca suspendat într-o lume multidimensionalã,
în care particulele pot interacþiona sau pot rãmâne
etern izolate.  În fine, probabil cã legãturile potenþial
infinite dintre opera lui Gellu Naum ºi realitate în
toate aspectele ei se formeazã tocmai pentru cã
poetul era interesat de cele mai adânci mecanisme
ale faptului de a trãi, pentru cã – ºi iatã marea
provocare a poeþilor de acum – „Nu-l interesau decât
cei care fãcuserã poezie din viaþa lor. N-am întâlnit
niciodatã un poet a cãrui modestie sã fie egalã cu
orgoliul lui.” (Simona Popescu, în Salvarea speciei...,
2000).
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A doua jumãtate a secolului XX a adus cu sine
o „democratizare” în câmpul studiilor literare. Când
spunem „democratizare” nu ne referim, desigur, la
vreun proiect de eliminare a prejudecãþilor extra-
estetice de tot felul, ba dimpotrivã, e vorba de o
„democratizare” în sensul în care canonul literar
trebuia necesar adaptat la noile cerinþe sociale ale
vremii. Marginalul, exclusul îºi cautã dreptatea în
câmpul artistico-literar ºi îºi promoveazã activ
„producþiile” în acest domeniu. Desigur, criteriul strict
estetic de evaluare al artisticitãþii devine secundar.
Mai important devine actul în sine al prezenþei în
spaþiul literar „mainstream” ce aduce sentimentul
reconfortant al dreptãþii, al recuperãrii unui
prejudiciu istoric.

Una dintre categoriile care au „beneficiat” de
pe urma noii situaþii este cea a scriitorilor imigranþi.
Prin „scriitor imigrant” se înþelege orice scriitor care
într-o anumitã perioadã a vieþii a ales sã pãrãseascã
patria ºi sã se stabileascã într-o altã þarã.
Etichetarea unui autor ca imigrant nu se face doar
prin prisma unor raþiuni socio-culturale. Universul
operei ºi tematica abordatã trebuie ºi ele sã se
încadreze într-o anumitã categorie, trebuie sã
discute procesul ruperii de þarã, condiþia dificilã a
imigrantului în patria de adopþie; trebuie sã expunã
relaþia problematicã cu noua alteritate, de cele mai
multe ori potrivnicã. Literatura imigraþiei este
literatura ce prezintã experienþa marginalului ce
încearcã sã se integreze într-o nouã comunitate,
ce pãstreazã însã urmele adânci ale ruperii de
trecut.

Odatã cu popularizarea deconstrucþiei ca
metodã de hermeneuticã literarã s-a dat startul unui
nou val de orientãri critico-teoretice ce încercau sã
priveascã opera de ficþiune prin intermediul
accepþiunilor sale, a nucleelor de sens construite
prin actul lecturii. Teoreticienii studiilor culturale au
fost primii care au implementat cu succes aceastã
metodã de cercetare, iar scriitorii imigranþi sau cei
proveniþi din spaþii foste colonii au fost asociaþi
automat acestor miºcãri.

Spaþiul literaturii britanice a oferit un mediu
propice afirmãrii culturale a celor marginalizaþi. Sã
ne gândim doar la numãrul mare de autoare ce scriu
ºi îºi câºtigã locul în canon încã din perioada
victorianã ºi chiar pre-victorianã, perioadã în care
restul Europei este mult mai reticentã în a permite
astfel de libertãþi. Este prin urmare firesc ca orice
discuþie despre literatura imigraþiei sã porneascã
de la cercetarea scriitorilor imigranþi din acest
spaþiu. Un sprijin important în acest sens l-a
constituit faimosul premiu Booker ce se acordã

O politicã a receptãrii:
scriitura imigraþiei
Ad r ian  Gab or

anual celei mai bune cãrþi scrise în limba englezã.
Criteriul de admitere este, dupã cum se vede, destul
de larg. De-a lungul timpului numeroºi scriitori din
spaþii culturale post-coloniale ºi-au adjudecat acest
premiu. Printre cei mai cunoscuþi amintim: Salman
Rushdie, V.S. Naipaul, J.M.Coetzee, Peter Carrey,
Ben Okri sau Yann Martel.

Surprinde numãrul semnificativ de lucrãri ce
trateazã creaþia acestor scriitori, prezente deja în
literatura românã. Catedrele de Limba ºi Literatura
Englezã de la diverse universitãþi din România au
sprijinit (adesea prin intermediul unor burse
doctorale) proiecte de cercetare axate pe scriitori
de limba englezã proveniþi din foste colonii imperiale
(Rushdie, Naipaul, Coetzee sau Okri). O lecturã
atentã, degajatã a acestora, va descoperi mai multe
asemãnãri decât diferenþe între abordãri (chiar ºi
când acestea discutã scriitori diferiþi, din spaþii
diferite). Atribuim acest fapt în primul rând corpului
teoretic comun ce informeazã cercetãrile avute în
vedere. În unanimitate acestea trateazã scriitura
imigranþi lor printr-o perspectivã polit icã,
deconstructivist-post-colonialã. Iar acest lucru duce
în final la lucrãri cu aspect omogen ce ajung la
aceleaºi concluzii, ce desprind ºi discutã în gen-
eral aceleaºi imagini textuale. Vom face în
continuare o scurtã analizã a unor pasaje decupate
din diverse studii dedicate literaturii imigraþiei ºi vom
arãta modul în care acestea suferã de o politizare
a perspectivei critice, politizare venitã dinspre
mediul social.

Abordãri autohtone despre scriitorii
imigranþi

Angela Stãnescu (Angela Stãnescu – Displace-
ment and hybridity în the cross-cultural Fiction of
V.S. Naipaul, Salman Rushdie, Timothy Mo and
Kazuo Ishiguro, Editura Universitãþii din Bucureºti,
2011) se apleacã asupra textelor lui Salman
Rushdie, V.S. Naipaul, Timothy Mo ºi Kazuo
Ishiguro pe care le discutã prin prisma ideii de
hibriditate culturalã creatã prin actul imigrãrii, al
renunþãrii la origini. Pentru cercetãtoarea
bucureºteanã toþi scriitorii sunt reprezentanþi ai unui
tip nou de roman, bine cristalizat în cea de-a doua
jumãtate a secolului XX în literatura britanicã:
„Operele acestor scriitori bi-culturali ce au migrat
dinspre colonie spre metropola imperialã, au
contribuit aparent la emergenþa ºi cristalizarea
romanului post-colonial, o parte integralã a literaturii
britanice postmoderne.” (Ibidem p. 7) Provenienþa
biograficã a autorilor discutaþi este automat asociatã
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(inconºtient?) cu un anumit tip de roman. Rushdie,
Naipaul sau Ishiguro nu au ºansa de a-ºi alege o
tipologie romanescã proprie, ci sunt distribuiþi sã
serveascã cauzei post-colonialismului.

Deºi intenþionalitatea lucrãrii este declaratã în
sprijinul ideii de interpretare politic-post-colonialiste,
unele aprecieri trimit pe alocuri înspre o direcþie
naratologic-discursivã. De exemplu, autoarea se
apleacã asupra modului de îmbinare a formelor în
arta scriitorilor cercetaþi: „Studiul examineazã
modurile în care textele lui Naipaul, Rushdie,
Ishiguro ºi Mo îmbinã forme narative, discurs,
tehnici, mituri ºi arhetipuri din tradiþia lor cu diverse
construcþii naratologice proprii romanului european
modern.” (Ibidem p. 9) Însã aceste tehnici de
îmbinare esenþiale pentru înþelegerea textelor unui
Rushdie sau Naipaul sunt subordonate unor
interpretãri politice ºi sunt studiate dintr-o
perspectivã globalã prestabilitã; ele vin doar sã
întãreascã o tezã anunþatã de autoare din primele
pagini ale textului ºi în cea mai mare mãsurã datoritã
caracterului proteic al scrisului celor patru autori,
cercetãtoarea bucureºteanã reuºeºte sã îºi
argumenteze pânã la capãt teza.

Criticul Georgeta Ivancu scrie o tezã despre
jocurile identitãþii ºi alteritãþii în romanele lui Salman
Rushdie ºi V.S. Naipaul. Autoarea se foloseºte de
romanul lui Rushdie - Seducãtoarea din Florenþa,
de miturile ºi realitãþile narative descrise, pentru a
creiona un portret cât mai realist al însemnãtãþii
întâlnirii cu Celãlalt. Mai mult, romanele lui Rushdie
ºi Naipaul sunt tratate prin prisma unui proiect
umanist, de integrare, de unificare narativã a celor
douã spaþii. Argumentaþia se loveºte însã ºi ea de
bariera politicã în momentul în care discutã prezenþa
mimetismului ca act textual deliberat: „mimetismul
a fost doar unul dintre dispozitivele folosite de aceºti
scriitori anti-colonialiºti pentru a produce rezistenþã
ºi a afirma o identitate proprie lor.” (Georgeta Ivancu
– Games of Identity and Alterity în the novels of
Salman Rushdie and V.S. Naipaul, Cluj-Napoca,
2011, p. 9)

Întregul studiu este scris în acest fel, pendulând
constant între o perspectivã naratologicã ºi
textualistã, ºi una politic-post-colonialistã.
Secvenþele analizate sunt privite prin prisma
capacitãþii de construcþie a conceptelor de identitate
ºi alteritate, dar sunt neîncetat raportate la o realitate
social-politicã exterioarã.

O scriere interesantã pe tema discursului post-
colonial în romanele lui Bessie Head ºi J.M. Coetzee
este ºi Postcolonial Discourse: Authority and Iden-
tity with Bessie Head and J.M. Coetzee, Editura
Universitãþii din Oradea, 2009, al Marianei
Morgovan, text produs într-o foarte mare mãsurã
dintr-o perspectivã teoretic post-colonialistã.
Romanele lui Coetzee ºi Head au fost citite ºi
judecate în funcþie de modul în care au fost
receptate: dacã au fost gãsite ca operând pe partea
celor oprimaþi sau în colaborare cu opresorii.
Poziþionarea ideologicã a lui Coetzee de exemplu,
în canon, în funcþie de direcþia politicã ce transpare

din opera sa este simptomaticã pentru direcþia
actualã în critica ºi teoria literarã din ultima jumãtate
de secol. Din pãcate sunt încã prea puþine studiile
ce se situeazã într-o perspectivã exterioarã
discursului politic, iar lucrarea de faþã pune în
evidenþã acest fapt: „O examinare amãnunþitã a
acestei recepþii – o sarcinã ce încã nu a fost
încercatã în niciun mod comprehensibil - ar implica
urmãrirea unui set de discursuri interconectate ce
ar trebui sã se învârtã în jurul problematicii centrale
a scrierii ºi rezistenþei. (Ibidem p. 95)”

Scriitorul nigerian Ben Okri este subiectul unei
cãrþi intitulate Ben Okri: Between Reality and Fan-
tasy al autoarei clujene Ioana Anca Maier. Okri este
discutat în paginile acestei cãrþi, rezultat al unei teze
de doctorat,  prin prisma opticii teoretice
contemporane, puternic influenþatã de post-colonial-
ism. Sunt citate numeroase opinii critice care înscriu
creaþia lui Okri în rândul scriitorilor subversivi post-
colonialiºti. De exemplu, urmãtoarea afirmaþie în
privinþa categorizãrii operei scriitorului nigerian este
simptomaticã: „Prin urmare Okri a fost grupat cu
insistenþã în rândul autorilor Africani ºi post-
colonialiºti ce au denunþat consecinþele colonizãrii,
au explorat realitatea noilor state naþionale ºi au
încercat sã le proiecteze viitorul” (Anca-Ioana Maier
– Ben Okri: Between Reality and Fantasy, Cluj-
Napoca, 2013, p. 4). Deºi miza aventurilor lui Azaro,
copilul spirit din trilogia Drumului înfometat are ºi
un caracter politic de necontestat, o lecturã a acestei
cãrþi mai ales prin prisma factorului politic este
reductivã ºi ideologizantã.

Interpretarea politic-alegoricã este facilitatã de
abundenþa de imagini cu caracter supranatural-fan-
tastic preluate din folclorul nigerian ºi nord-african
ce invitã cititorul la numeroase excursuri interpre-
tative. Existã însã aici ºi interpretãri contrare, ce
nu au urmat traiectoria politicului ºi s-au rezumat la
a face o lecturã prin prisma factorilor semantico-
stilistici ai operei. Autoarea va concluziona cã
Drumul înfometat nu este doar un alt roman scris
în tradiþia realismului magic, este mai degrabã o
combinare a tehnicilor realismului, modernismului
ºi a tradiþiilor orale africane. Prin combinarea
tehnicilor narativ-discursive proeminente ale
ultimelor douã secole cu elemente provenite din
folclorul nord-african Ben Okri creeazã un tip de
literaturã originalã ce reuºeºte sã se adreseze atât
publicului „specialist” occidental, educat în tradiþia
literarã a realismului ºi modernismului cât ºi celui
nativ african. Este o scriiturã „polifonicã” în care
douã voci culturale se îmbinã ºi se completeazã
reciproc.

Cercetãtoarea se apleacã asupra termenului
de scriitor imigrant ºi literaturã a imigraþiei dintr-o
perspectivã oarecum diferitã pe care o desemneazã
prin termenul de literaturã diasporicã. Pentru
autoare imigraþia este întotdeauna un act violent,
de rupere forþatã de origini; prin imigrare se pierd
conexiunile dintre imigrant ºi þara sa de origine. Mai
mult, distanþa pe care un scriitor o pune între el ºi
unei alte patrii, a  unei patrii imaginare.
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Interpretarea politic-realistã este contestatã de
Ioana Maier care afirmã la un moment dat:
„Evenimentele descrise de Okri în Drumul înfometat
poartã puþine asemãnãri cu Nigeria anilor 1959-
1960 când se presupune cã are loc acþiunea.”
Interpretarea politicã (post-colonialã) suferã
întotdeauna când este confruntatã cu realitatea
referenþialã. Prin neconcordanþa evenimenþialã
dintre cele douã istorii (cea realã ºi cea imaginarã)
se neagã validitatea acestui principiu critic. Prin
urmare, orice element de „realitate exterioarã” va fi
considerat ca element de construcþie ficþionalã ºi
nu ca element de ancorare în real.

Realitatea interioarã (a scriitorului) poate fi mai
uºor descoperitã în paginile cãrþii de ficþiune fãrã
teama de-a aluneca permanent în supra-interpretare.
Astfel, Ioana Maier descoperã în romanele Diferenþe
ºi În Arcadia conexiuni între viaþa personajelor ºi
experienþa personalã a lui Okri în primii sãi ani ca
imigrant de culoare în Europa: „Okri atinge tangenþial
problema subiectului diasporic în romanul În Arcadia.
Primii ani ai lui Okri în Londra ca tânãr (adesea fãrã
casã) imigrant au avut un efect puternic ºi profund
asupra scrisului sãu. Simþul dezrãdãcinãrii ºi al
singurãtãþii experimentate la sosire sunt elemente
care-i bântuie opera.” (Ibidem, p. 66)

Aceastã experienþã durã a exilului departe de
casã este transformatã apoi într-o frondã împotriva
omului alb vãzut ca sursã a tuturor problemelor
imigrantului: „Okri deplânge lipsa artei Africane
autentice ca ºi consecinþã a sclavagismului. Prin
pierderea artei, motorul veritabil al societãþilor
africane, africanii au pierdut identitatea, ceea ce a
permis colonizatorului sã le deformeze esenþa. Cu
poveºtile lor false, colonizatorii au otrãvit inima
continentului negru ºi au zãpãcit minþile locuitorilor
sãi încercând sã le ºteargã memoria pentru
totdeauna. Noile poveºti fabricate ale vesticilor au
împins spre fundal poveºtile africane adevãrate ce
conþineau istoria autenticã a Africii.” (Ibidem p. 70)

Desigur, asemenea afirmaþii nu au nimic de-a
face cu realitatea ficþionalã ºi nu fac decât sã
trãdeze un program ideologic bine gândit ºi articulat
(e adevãrat, încurajat de unele afirmaþii sumare  ale
autorului însuºi), un program ce þinteºte în final o
rãsturnare a valorilor în cultura ºi societatea
occidentalã ºi impunerea unor voci „marginale.” Cu
toate acestea, o asemenea lecturã nu face decât
sã distorsioneze adevãrata realitate a artei scriitorilor
imigranþi. Recurgerea la programul politic sãrãceºte
opera ºi o condamnã, credem noi, la o viaþã scurtã
pe scena artei universale.
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Vin din patul alteia

Vin din patul alteia draga mea îi simt unghiile
cum îmi pãtrund în carne cum îmi lasã pe umeri
dâre adânci de lipitori carbonizate

îi aud þipetele de adoraþie ca ºi când ar ajunge-o din urmã
râurile de smoalã din vrãjile þigãncii ca ºi când ar vrea sã înduplece
moartea cu ceva mai omenesc decât poate ea da

bucurã-te de întorcere  ºi ia-mã ceea ce sunt
inelul tãu blestemat sã schimbe deget dupã deget

hai fii sultanã cum numai tu ºtii sã fii în patul conjugal
fericirea nu e pentru cei care se iubesc cu înfocare
trece cât clipeºti ca o monedã dintr-un buzunar în altul

dacã am fi fost fericiþi am fi trãit atât de puþin împreunã

Ion Cocora

Sinuciderea crapului

Era un crap uriaº care depãºise de trei ori greutatea
noului nãscut

îl cumpãrasem sã fac o surprizã marianei sã nu se mai frãmânte atâta
la gândul cã i se apropie ziua de naºtere ºi nu are ce sã punã pe masã musafirilor
fãrã sã mã gândesc cã nicolae prelipceanu îl va face celebru
scriind un poem despre el intitulat peºtele poetului

eu începusem sã-l îndrãgesc foarte tare ºi sã fac sacrificii
ca pentru cineva care aparþine familiei în fiecare dimineaþã
cum o mamã grijulie schimbã scutecele progeniturii îi schimbam
apa din cada de baie nu cumva sã se confrunte cu o crizã de oxigen
ºi sã i se curme prea timpuriu zilele
chiar dacã nu prea ºtiam cu ce se hrãneºte un crap
îl desfãtam cu firimituri de pâine cu bucãþele de mãmãligã
cu piept de pui fiert ºi bine tocat în zilele norocoase când stãteam la coadã
ºi se aduceau pui la avicola

mã arãtam îngãduitor cu el

O ranã care sângereazã

Voi sunteþi mult mai morþi decât mine deºi sunteþi vii
eu sunt mult mai viu decât voi deºi sunt mort

eu sunt pentru voi ceva perimat ºi de demult
ca ºi uºa dormitorului pe care deseori intram în paradis
ca ºi copitele mãgãruºului pe care a cãlãrit iisus

în mine dumnezeu e o ranã care sângereazã  ºi-i plâng de
milã
în voi dumnezeu e o vietate cãreia îi cereþi arvunã zilele de
mâine

eu nu-i cer nimic dar îi mulþumesc cã mi-a dat
pãcatul ºi câteva întrebãri care lui însuºi îi umblã prin minte
dimineaþa când se bãrbireºte

ar trebui sã mã resemnez cã nimic nu mai este cum a fost
ar trebui sã vã resemnaþi cã nimic nu va mai fi cum este
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nu-l dojeneam când noaptea îi rãbufnea instinctul dunãrii de jos
ori poate doar al lacului de la þaga
ºi se izbea cu întreaga-i putere de pereþii emailaþi ai noii lui locaþii
ca ºi când ar fi vrut sã se smulgã dintr-un coºmar
în care îºi vedea propria moarte

vorbindu-i ca unui copil  îl aºezam cu blândeþe în lighean
ori de câte ori mariana dorea sã facã duº dar ºi aºa era toatã un ghem de nervi
îmi spunea cã nu-l mai suportã cã-i vine sã-l arunce de la etaj
dacã nu va fi ea aceea care se va arunca mai înainte

poate crapului dragul sãtul sã audã certurile dintre noi
i s-a fãcut dor de crãpoica lui care niciodatã nu-ºi amintea
sã fii ridicat tonul la el
de aceea a fãcut tot ce i-a stat în putinþã sã împiedice
degradarea vieþii conjugale dintre o actriþã ºi un critic de teatru
schimburile nefericite de vorbe ce ne ieºeau din gurã
sau ceva ºi mai rãu cine ºtie chiar sã evite un divorþ

ºi s-a sinucis

Puþinã ciuºcã pe vârful limbii

Puþine sentimente o felie de pâine cu magiun puþinã curã de slãbire
puþinã ciuºcã pe vârful limbii pentru a simþi cã eºti viu ºi-þi lãcrimeazã ochii
o scurtã plimbare cu telefericul în care imaginaþia sã lucreze intens
ºi senzaþiile tari sã se repunã în drepturi douã propoziþii uºor arcuite
sã þinã loc de sprâncenele tale dar sã fie ºi o sumarã ºi senzualã
rezervã de cuvinte în calea singurãtãþii puþinã gimnasticã de înviorare
dupã ziua internaþionalã a somnului ºi se pare cã nimic altceva nu mai
e necesar pentru a-þi implementa ideea cã duci o viaþã sãnãtoasã
ºi nu trãieºti în zadar

Rãni cicatrizate

Stau într-o cafenea pe bulevardul decebal printre sticle ºi pahare goale
îþi trag cu ochiul îmi tragi cu ochiul ºi nimeni habar  nu are cã eºti
dupã bunul meu plac o votcã gonflabilã o bere cu guleraº gonflabilã
un vin cu arome de rãni cicatrizate gonflabil

simt cum creºte în mine buna dispoziþie în nãri îmi pãtrunde un miros
de carne ºi oase arse

vine dinspre o viziune în care am stropit cu benzinã
moartea ºi i-am dat foc

ce  nesãbuinþã nu m-am gândit cã viaþa va fi mai grea fãrã de moarte
cã va trebui sã fie ea însãºi pisicã ºi ºoarece

Cu spatele la perete

Copiii noºtri au murit în al doilea rãzboi mondial
ori poate în al treilea ori poate am uitat
numãrãtoarea
ºi nu mai ºtim în care”

asta se pare cã ar vrea sã-ºi spunã
bunicul ºi bunica stând þepeni într-o fotografie de
epocã
cu spatele la peretele acoperit de o coverturã
înfloratã
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Jurnalista, eseista ºi prozatoarea francezã Flo-
rence Noiville vine în atenþia cititorului român cu un
roman aproape aforistic, recomandat ca post-
nabokovian (printr-o legãturã ombilicalã – dar din altã
perspectivã narativã, aceea a vocii feminine – cu Lolita).
Acest roman se numeºte Ataºamentul (traducere, notã
ºi prefaþã de Florica Ciodaru-Courriol, Cluj, Editura
ªcoala Ardeleanã, 2015).  Dupã cum gloseazã ºi
traducãtoarea, într-o prefaþã amplã ºi suplã, este o carte
în ramã care cuprinde poveºtile femeilor despre relaþia
unei Lolite franceze cu bãrbatul H., profesorul ei de
literaturã (înºir aici vocile din carte): 1. povestea fostei
Lolite (Marie), pieritã la maturitate într-un accident rutier
(scrisorile ei cãtre profesorul de francezã din liceu, H.,
alcãtuiesc materia centralã a
romanului), 2. povestea receptãrii
acestor scrisori de cãtre una din fiicele
ei (Anna), 3. perspectiva (vocea)
mamei lui Marie ºi a bunicii lui Anne, 4. vocea surorii lui
Marie (Suzanne), 5. vocile unor prietene ºi foste colege
de ºcoalã ale lui Marie, 6. douã voci masculine (Vincent
ºi Laurent), 7. prezenþa simili-spectralã a lui H. la
senectute, într-un azil. Premisa asumatã este structura
puzzle a unor “euri desperecheate” care alcãtuiesc un
corpus de texte, reacþii ºi mãrturii pentru a înþelege
pasiunea dintre o adolescentã (Marie) ºi un matur spre
senectute (H.), care se gãsesc, fiecare, la extremitatea
vieþii, ocupând, fie poziþia primei iubiri, fie pe aceea a
ultimei iubiri, ca niºte parce de tranziþie. Prin bãrbatul
matur (amant dar ºi maestru), minora descoperã “douã
continente, literatura ºi propriul meu corp”.

În opinia mea, romanul aforistic ºi epistolar al lui
Florence Noiville nu este unul post-nabokovian pur ºi
simplu (într-o tradiþie previzibilã), ci unul care implicã o
foarte interesantã componentã de teoria literaturii ºi
esteticã: este un roman despre pactul cu ficþiunea.
Acesta este motivul pentru care Lolita francezã
cocheteazã cu ideea cã ea ºi profesorul sãu de
francezã, domnul H, alcãtuiesc un cuplu (între ghilimele)
de tip Martin Heidegger – Hannah Arendt sau Jorge
Luis Borges ºi Maria Kodama. Întreaga carte este
construitã printr-o raportare leitmotivicã la literaturã.
Lista autorilor pomeniþi este amplã ºi variatã (nuanþatã),
într-o cronologie aleatorie, dar care are la bazã fiºe de
lecturã, de fapt: Molière, Roland Barthes, Charles
Baudelaire, Homer, Raymond Radiguet, Emily
Dickinson, Samuel Beckett, Jules Laforgue, Dostoievski,
Yasunari Kawabata, Witold Gombrowicz, Virginia
Woolf, Sylvia Plath, E. A. Poe, Saul Bellow, Romain
Gary, Raymond Queneau, fraþii Grimm, Goethe, Stefan
Zweig ºi, fireºte, Nabokov. Existã ºi un fond muzical al
amorului între Lolita francezã ºi profesorul sãu:
Schubert, Brahms, ªostakovici, Bach. Existã chiar ºi
un film menþionat cu tâlc: Manhattan (de Woody Allen).

Problematizarea lansatã de cartea lui Florence
Noiville ar putea fi urmãtoarea: nu este, oare, dragostea,

ºi o stare care are ca platformã livrescul? Nu depinde
dragostea de o înscenare literarã de anvergurã în aºa
fel încât sã coaguleze o formã de teatralitate? De pildã,
când H. îi citeºte lui Marie din Odiseea, epopeea
homericã devine o formã de pasiune lichidã interumanã;
când îi citeºte din Les fleurs du mal, efectul este unul
bahic interamoros. Maestrul H. îi oferã Lolitei sale
franceze inclusiv sfaturi auctoriale – “ªi nu-l uita pe
Baus0delaire: “Adevãratele cãrþi sunt imorale. Toatã
literatura vine din pãcat>>” (p. 102). Toatã istoria eroticã
(dar ºi spiritualã) din roman este statornic ºi chiar
demonstrativ relaþionatã de literaturã, ca ºi cum ar exista
un “complex al literaturii” (în loc de complexul Oedip,
sã spunem) în amor, ca declanºator, stimul ºi ferment.

Aºa cum existã o moleculã a
ataºamentului (ocitocina – menþionatã
în cartea de faþã), la fel ar putea exista
ºi o moleculã cerebralã a îndrãgostirii

pe bazã livrescã, un neuron al literaturii ca instrument
care provoacã pasiunea.

Aºa s-ar putea explica, la o adicã, de ce povestea
de dragoste a Mariei cu profesorul sãu de francezã
stimuleazã inventarea altor poveºti de dragoste de cãtre
celelalte colege de ºcoalã: teatralizarea amorului ºi
literaturizarea fascineazã, fireºte, fetele-adolescente.
Autoarea nareazã acest cerc concentric al poveºtilor
de dragoste, molipsite unele de altele, dupã cum
urmeazã: “Devenise fermentul a numeroase poveºti
care reîncepeau, se ciocneau, se dezvoltau în alte
poveºti. Încet-încet, totul devenea ficþiune, în aºa hal
încât mã întrebam unde s-a dus adevãrul. Eram
aproape în prezenþa unui mit” (p. 113). Mecanismele
ficþionalizãrii sunt cele care fac din romanul lui Florence
Noiville sã fie o carte despre lecturã, literaturã ºi despre
cum acestea pot fi stimuli pentru pasiune. Totul este
récit, totul este poveste, fie cã este vorba despre
memorie, trecut, prezent, viitor, viaþã, moarte, prietenie,
ucenicie, camaraderie, familie. ªi, finalmente, totul este
imaginaþie, ficþionalizare, chiar dacã la origine a fost
vorba despre realitate. Ficþionalizarea ar putea fi un
hormon nedescoperit încã de oamenii de ºtiinþã, dar
pe care literaþii l-au intuit ºi asumat dintotdeauna.

“Complexul literaturii” în amour
Ruxandra Cesereanu
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Autoportretul aduce în faþa privirii o linie, o
trãsãturã, un aer care nu sunt expresia unei
conºtiinþe a corporalitãþii, ci a disoluþiei corporalitãþii
ce reþine o formã atâta timp cât ea e descãrnatã,
fantasmaticã, adicã desprinsã de vreo proprietate
a trupului. Un autoportret e chipul fãrã corp, care
migreazã dintr-un ecran în altul, numind mereu
acelaºi lucru: o poveste ce începe prin chip ºi nu
un Subiect ce se stabileºte printr-o înfãþiºare. Paul
de Man, în Autobiography as De-facement, vorbeºte
despre „limbajul de restaurare” al autobiografiei,
care transformã un nume într-o faþã memorabilã
sau într-o voce încadrabilã. Acest exerciþiu ne
separã de un „simþ al lumii” ce era posibil doar într-
o dimensiune privatã a înþelegerii ºi, astfel, des-
figureazã în aceeaºi mãsurã în care reconstruieºte.
Autobiografia ascunde ºi genereazã, în acelaºi timp,
o desfacere a minþii din trãsãturi ºi formaþiuni
familiare, dizlocând ºi precizând, totodatã, memo-
ria. În termenii lui Paul de Man: „Autobiography veils
a defacement of the mind of which it is itself the
cause”. În aceeaºi linie, Jacques Derrida gândeºte
interdependenþa dintre autoportret ºi confesiune prin
intermediul unui „eºec de a prinde” o prezenþã a
cãrei ruinã se iveºte prin însãºi punerea ei în abis,
adicã în imagine.

Toate aceste teorii dezvoltate pe marginea
actului de schiþare a unui portret, ne fac sã cãutãm
altfel în paginile cãrþii Autoportret cu principii a Ioanei
Bot (Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2015), pentru cã, în fapt,
actele de scriere reunite în acest volum compun
autobiografic nu un chip, ci „ridicarea din sprâncene”
a acestuia, mirarea ºi expresia de mãrturisire în faþa
întâlnirii cu lumea zilelor noastre. Autoportret cu prin-
cipii adunã articole publicate sau destinate publicãrii
în „Dilema veche”, în ultimii 15 ani (2000-2015), în
încercarea de a face un portret al unei colectivitãþi,
mai precis al societãþii româneºti postcomuniste.
Cum faci portretul unei colectivitãþi, cum prinzi, sub
conturul aceluiaºi chip, mai multe chipuri? Simþul unei
ceva ce lipseºte, despre care vorbeam înainte, este
cel care traseazã liniile unui chip-simptom ºi nu ale
unui chip-expresie al unei „culturi mici”, în care
„distrugerea miturilor”, semnificaþiile ºi eroizãrile se
fac, dintr-un instinct colectiv al recuperãrii de sine
fãrã sine. Aceastã absenþã a unui „sine” construit la
scarã naþionalã este tradusã, de acest volum, ca o
acutã nevoie de principii, de formularea ºi re-
formularea lor. Textele Ioanei Bot din „Dilema Veche”
sunt poziþionãri în raport cu evenimentele din cotidian,
presã sau faþã de întâmplãrile personale, care nu
pot rãmâne în sfera unei singure vieþi, pentru cã ele
de-camufleazã ºi denunþã o trãire formulatã la nivel
de naþiune, umanitate ºi istorie colectivã. Traversarea
bibliotecilor europene sau a trenurilor româneºti,
semnificaþia culturalã sau mentalitarã a siglei Apple,

întâlniri de peste graniþã, purtarea superstiþiilor sau
a tradiþiilor, dezbaterea din jurul politicilor ºi metodelor
sistemului universitar românesc sau vorbele auzite
în treacãt la Memorialul de la Sighet alcãtuiesc o
memorie ce cautã sã se articuleze, sã selecteze ºi
sã se adune, nu în funcþie de niºte principii ale
arhivãrii, ci în funcþie de principii etice. De aceea
traversarea ºi întoarcerea continuã, onestã asupra
unei condiþii de profesor, de om în relaþie cu ceilalþi,
o condiþie de expunere ºi încãpãþânare de a nu uita,
de a consemna înspre portretizare, înspre
denunþarea liniilor invizibile ale chipului comun.
„Întotdeauna am rãspuns cu «nu» întrebãrii, din
convingerea cã întreaga mea viaþã, cu mãruntele ºi
marile ei momente, se desfãºoarã conform unor prin-
cipii, induse mie prin educaþie (altfel nu se poate,
principiile nu sunt codate genetic), ºi pe care le res-
pect chiar ºi când nu conºtientizez acest lucru.”
Urmãrirea inconºtientã a principiilor funcþioneazã la
fel ca ºi construcþia inconºtientã a unui discurs al
confesiunii, în interiorul cãruia episoadele se
egaleazã ºi se moºtenesc unele pe altele, pentru ca
episodul din tren sã fie legat de discuþia despre
sistemul de învãþãmânt Bologna sau amintirile despre
funcþia vindecãtoare a poveºtilor la o catedrã dintr-
un sat în perioada comunistã sã fie unite cu
comentariul despre situaþia elevilor la bacalaureat.
Articolele se pãstreazã separat unele de celelalte,
în timp ºi paginaþie, dar ele se adaugã una celeilalte,
arãtând cum memoria individualã devine memorie
colectivã, prin reflexivitatea unor portrete scurte,
decupate cu precizie ºi în care privim ca-ntr-un ca-
lendar al timpului cotidian. Acest portret-calendar e
cel care ne mãsoarã reacþionând la evenimente, la
lume, la surprize, din mers, în scris, lãsând portretul
sã se deseneze de la sine, nu de dragul de a obþine
similitudini, mimetisme, ci pentru a rãspunde imaginii
sau pentru a primi asemãnare.

Autoportret în episoade
Cãlina Pãrãu
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FINAL

ªi apoi lumina s-a fãcut mai micã, sau a venit
înserarea, sau s-a încheiat un capitol major al
tinereþii noastre, ne-am strâns lucrurile ºi am plecat
cãtre tristeþea unui final prezent, cel reprezentat
de iubirea pentru metaforele lui Nichita Stãnescu
ºi, oarecum inconºtient, cel anticipabil, al
îndepãrtãrii concrete, materiale de Doamna Ioana.

ÎNAINTE

Plecasem spre seminarul Eminescu pentru
a ne bine dispune, pentru a auzi, cu explicaþiile
de rigoare, texte aparþinând contemporanilor
acestuia. Doamna Ioana ne repetase în cursul
despre marele clasic, celebrul acum curs, cã
Poetul a reprezentat cu totul altceva faþã de
contemporanii sãi, cã e dificil de înþeles valoarea
sa, dacã nu ºtim poeziile ridicole ale celorlalþi,
faþã de care ar trebui sã înþelegem radicala
diferenþã.

DIZERTAÞIA

Cândva, puþin timp dupã marþi, 13 decembrie
1983,  Doamna Ioana a intrat la seminar, ne-a spus
cã a pregãtit textele, interpretãrile, glosele…, dar
cã nu va vorbi despre acestea, deoarece moartea
lui Nichita Stãnescu a rãsturnat starea sufleteascã
ºi cã, fãrã sã-ºi fi propus un astfel de moment, va
cuvânta despre Nichita Stãnescu.

Emoþionaþi, nu am luat atunci notiþe ºi acum
nu mai putem recon-
stitui detaliat conþi-
nutul, dar impresia a
fost ºi rãmâne cople-
º i toare .  Ob iºnu i þ i
cu meticulozitatea
Doamnei, am ascultat
fragmente comen-
tate din poeziile lui
Nichita Stãnescu pe
care noi le învãþasem
în Sibiul adolescenþei,
pe care le cunoºteam,
deoarece le tran-
scrisesem pe foi (azi
îngãlbenite), dar în
care claritatea de la-
ser a privirii criticului

Ioana Em. Petrescu (mereu comparabilã cu ochiul
pictorului sau al Demiurgului) a evidenþiat teme
noi, paradigme de gândire originale, aluzii culturale
unice prin rafinament, o inteligenþã aparte a

scriitorului, o poezie - sintezã a unei culturi
asimilate integral, un dialog dincolo de timp cu
folclorul ºi scriitorii români.

Discursul perfect impecabil, explicaþiile
pertinente, la cel mai înalt nivel accesibil nouã ºi,

fãrã s-o ºtim atunci, la
limita superioarã a
criticii timpului, exem-
plele rostite expresiv,
cu  vocea umanã, fi-
reascã (firescul vãzut
acum retrospectiv ca
ideal), dialogul con-
tinuu al privirilor (mis-
terul privirilor Doam-
nei), eleganþa dese-
n u lu i  i n t e le ctu a l ,
valorizarea tuturor
resurselor cunoaºterii
pentru a evidenþia mo-
delul ascuns al texte-
lor s-au desfãºurat
conform scenariului

încetãþenit, dar, dincolo de acestea, am trãit
cãldura ºi vibraþia sufleteascã de o intensitate pe
care n-am mai regãsit-o pânã atunci ºi nici de
atunci încoace. Niciodatã.

Am participat atunci, în mod concret, într-o
clãdire vegheatã de bufniþe înþelepte, fostã
mãnãstire (dacã informaþia e corectã), la un mo-
ment de revelaþie, la o trãire care nu s-a rezumat
la admiraþia faþã de valoarea lui Nichita Stãnescu,
ci la un sentiment de religie literarã.

 CONCLUZIE POSTMODERNÃ

Moºtenirea lui Em. – misteriosul Em. pe care
l-am asociat, sub influenþa fiului meu, abia în anii
2000 celebrei M. din seria lui Ian Fleming, 007 –  a
rãmas înscrisã în straturile fiinþei noastre, reuºind,
dincolo de timp, sã genereze încântarea cã poate
exista o fiinþã discretã care sã te conducã ºi sã te
susþinã mereu din umbrã, anticipând/ºtiind ce vei
face în câmpul de confruntare al spionajului/
pedagogiei/ predãrii limbii române, dându-þi gadgeturi
atipice, dar mereu funcþionale ºi salvatoare.

Ioana Em. Petrescu a dovedit, într-un con-
text al excelenþei profesorale clujene, cã saltul
calitativ cu care ne îndoctrinau contemporanii
existã, dar nu acolo unde afirmau ei, iar noi am
înþeles cã valorile aparþin în primul rând spiritului,
cã frumuseþea eternã a literaturii va depãºi
inevitabila risipire a fiinþei efemere.

Ioana Em. Petrescu – 25 ani de la moarte

Despre diferenþã
Achim Stoian
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Diavolul, o mascã sumbrã
mereu reciclatã
Ioan Pop-Curºeu

Voi scrie rândurile ce urmeaz în orizontul
conceptului de reciclare culturalã. Respectivul con-
cept mi se pare deosebit de fertil pentru interpretarea
dinamicilor transformative din câmpul culturii, în mai
mare mãsurã decât clasica „aculturaþie”, „transferul
cultural” sau „competenþele interculturale”, care fac ºi
ele parte din arsenalul conceptual al antropologiei.
Reciclarea culturalã nu e o banalã formã de
„aculturaþie”, un simplu „transfer” sau dobândirea unor
„competenþe interculturale”. Deºi presupune câte puþin
din toate acestea, ea poate exista ºi în lipsa contactului
concret între culturi diferite, sau între niveluri distincte
ale unei singure culturi. La fel ca reciclarea materiilor,
ea presupune o selectare preliminarã, o transformare
în urma unui proces tehn(olog)ic ºi obþinerea de
produse (forme) noi din materialul reciclat. Reciclarea
este conºtientã, selectivã, teleologicã, spre deosebire
de „aculturaþie”, care este mai degrabã inconºtientã,
non-selectivã, nedirecþionatã.

Tocmai de aceea este evident cã revenirea
constantã a figurii diavolului în prim-planul dezbaterii
culturale þine de un fenomen de reciclare, explicabil
prin fascinaþia eternã pe care Satana continuã s-o
exercite asupra oamenilor, mai ales atunci când nu
(mai) trebuie sã se furiºeze insidios în sufletele lor.
Figura diavolului se încarcã cu semnificaþii noi, de la
epocã la epocã, iar decriptarea lor se dovedeºte un
exerciþiu necesar de arheologie a simbolurilor.
Prezentul articol se dovedeºte necesar, cu atât mai
mult cu cât ultimii câþiva ani (vreo cinci) au fost marcaþi,
în România, de o avalanºã de cãrþi despre diavol,
originale sau traduceri, pe care le-am colecþionat cu
aviditate, pentru completarea unui raft tematic mult
mai vechi ºi destul de plin al bibliotecii personale. Sunt
cãrþi de teologie, de antropologie culturalã, de
literaturã, de psihologie, iar aceastã diversitate a
abordãrilor mi se pare de-a dreptul fascinantã. Diavolul
în fond, în aceeaºi mãsurã cu Dumnezeu, pare
compatibil cu orice fel de discurs cultural.

Trei cãrþi traduse recent în limba românã
abordeazã figura diavolului, însã cu instrumente ºi
mize diferite.

Cartea lui Giovanni Papini, Diavolul. Note pentru
o viitoare diabologie (trad. Corina Anton, Humanitas,
2013), pleacã de la argumente teologice, propune o
tipologie foarte rafinatã a figurilor demonice ºi sfârºeºte
prin a reabilita demonicul ca formã de existenþã
spiritualã. Autorul aratã cã Lucifer va redeveni un înger
de luminã ºi este ferm convins cã o astfel de perspectivã
nu contrazice învãþãmintele Bisericii Catolice. Avem,
în fond, aici, o reciclare a unor idei romantice – care-i
erau foarte bine cunoscute lui Papini –, exprimate în
general în poeme epice (Eloa ºi Satan mântuit de Alfred

de Vigny, sau Sfârºitul Satanei de Victor Hugo: „Satan
est mort; renais, o Lucifer céleste.”).

Spre deosebire de Papini, Jacques Duquesne
propune o viziune strict istoricizatã asupra figurii
diavolului (Diavolul, Humanitas, 2014), pornind de
spiritele rãului din religiile precreºtine ºi ajungând pânã
în stricta contemporaneitate, dupã un secol în care
cele douã rãzboaie mondiale ºi diversele regimuri
politice totalitare au putut sã parã încarnãri supreme
ale rãului de origine diabolicã (vezi ºi Vladimir
Tismãneanu, Diavolul în istorie. Comunism, fascism
ºi câteva lecþii ale secolului XX). De altfel, ideea nu e
nouã. Malraux însuºi spunea într-un discurs þinut la
Brasilia ºi publicat în 1967: „avec les camps
d’extermination, avec la menace atomique, l’ombre
de Satan a reparu sur le monde, en même temps

qu’elle réaparaissait dans l’homme: la psychanalyse
redécouvre les démons pour les réintégrer en lui”.
Cel mai interesant capitol al lucrãrii lui Duquesne este
„Când omul face pe diavolul sau face compromisuri
cu el” (pp. 192-206). În capitol se amestecã Stalin,
Hitler, mass-media, statistici, într-o aiuritoare reflecþie
despre rãu. Printre toate acestea, Duquesne
puncteazã ºi una dintre formele majore ale
supravieþurii diavolului de-a lungul secolului XX:
cinemaul, citând filme clasice precum Rosemary’s
Baby de Polanski (1968), Diavolii de Ken Russell
(1971), sau Sub soarele Satanei de Maurice Pialat
(1987), acesta din urmã dupã un roman celebru de
Georges Bernanos. Concluzia cãrþii lui Duquesne e
fundamental diferitã de ce se poate citi la Papini, fiindcã
se dezvoltã în spiritul raþionalist specific tradiþiei
culturale franceze: „Urgenþa este sã luptãm cu Rãul.
Chiar ºi atunci când nu-i putem desluºi originea. [...]
A trece responsabilitatea în cârca unui diavol oarecare
e prea uºor, e pueril. Credinþa în Satan a fãcut, poate,

Olãneºti – Cormoºeºti, jud. Vâlcea



2 4

uneori, anumite servicii. Se poate însã renunþa la ea
fãrã vreo pagubã. Ba chiar dimpotrivã.” (p. 224).

Tot la categoria traduceri-reper intrã ºi o lucrare
a cercetãtorului român Cristian Bãdiliþã,
Metamorfozele Anticristului la Pãrinþii Bisericii (Ediþia
a II-a revãzutã ºi adãugitã, Nemira, 2015). Fostã tezã
de doctorat la Sorbona (2005), cartea e extrem de
eruditã ºi de bine documentatã, propunând o istorie a
ideii de opozant al lui Hristos, de la Noul Testament
pânã în secolul al V-lea, cu variate direcþii de
interpretare: Anticristul politic, Anticristul „tiran
escatologic”, sau cel „antilogos ºi pseudoexeget”.
Captivate sunt secþiunile din carte în care se stabilieºte
o legãturã între practica magiei ºi figura Anticristului,
de pildã pornind de la scrierile lui Irineu al Lyonului
(pp. 180-190), sau ale lui Origen (pp. 299-308). Cãci,
pânã la urmã, sub toate mãºtile sale variate, Anticristul
nu este oare diavolul prin excelenþã? Pentru Chiril al
Alexandriei, de pildã, Anticristul nu este în totalitate
diavolul, însã „diavolul este complet prezent în el” (p.
411). Iarãºi, într-o omilie de la sfârºitul secolului IV,
De consummatione mundi, se stabileºte o suprapunere
între Anticrist ºi diavol: un „duh coborât din cer pentru
a-i rãtãci pe oameni prin tot felul de maºinaþiuni” (p.
429). Cartea lui Cristian Bãdiliþã este o lecturã de
cãpãtâi pentru oricine se aratã interesat de modul în
care s-au întrepãtruns semnificaþiile textelor apocaliptice
cu tradiþii dintre cele mai variate legate figurile diabolice
ºi de problema filozoficã a rãului.

Librãriile religioase, de orice orientare creºtinã
ar fi, propun un vast corpus de lucrãri despre Satana,
unele mai sistematice ºi mai erudite, altele dezolant
de simple, însã toate sprijinindu-se pe convingerea
cã diavolul existã ºi cã acþiunea lui poate sã abatã
oamenii de la calea cea dreaptã. La ortodocºi se tot
tipãreºte ºi difuzeazã cartea semnatã de Pãrintele
Rodion, Oameni ºi demoni, care în unele ediþii poartã
subtitlul Cum poate fi ispitit omul contemporan de cãtre
duhurile necurate. Totul e ispitã ºi uneltire demonicã
aici: magia ºi astrologia, OZN ºi poltergeist, radiestezia,
fitoterapia ocultistã etc. Astfel de cãrþi meritã citite, cu
toate cã sunt uneori destul de confuze, inclusiv din
punct de vedere al editãrii, neconþinând nici mãcar un
minim de aparat critic, sau de indicaþii bibliografice
indispensabile. Eu mi-am procurat o ediþie foarte
recentã, de la Editurile Cartea Ortodoxã ºi Egumeniþa...

În mediile greco-catolice circulã cartea lui
Alexandru Buzalic, Demonologia creºtinã – revelaþie,
tradiþie ºi raþiune (Galaxia Gutenberg, 2010). Destul de
ºovãilenic ºi ºcolãreºte scrisã, cartea lui Buzalic are
meritul de a trece sistematic în revistã pãrerile unor
foarte numeroºi teologi ºi filozofi despre diavol, de-a
lungul celor aproape douã mii de ani de creºtinism.
Toate acestea trebuie cunoscute, dupã cum sunã ºi
banala concluzie a cãrþii: „Cunoaºterea adevãrului
revelat ºi aprofundarea demonologiei creºtine nu
trezeºte spaimele ancestrale ale omenirii, ba chiar
contribuie, prin cunoaºtere, la eliberarea omului din
întuneric ºi aruncã o razã de speranþã în existenþa
istoricã, uneori atât de încercatã prin iraþionalitatea
rãului, suferinþei ºi morþii.” (p. 386: am suprimat, din
citat, virgulele aberante, ca sã-l fac corect gramatical).

În România contemporanã s-ar putea spune cu
o formulã de veche reputaþie Ex Oriente lux, chiar ºi
în materie de studiu al diavolului. Ex Oriente înseamnã
în contextul de faþã pur ºi simplu: de la Iaºi. În capitala
Moldovei s-a coagulat o direcþie de studiu foarte
serioasã în domeniul demonologiei... culturale. Acolo,
la Universitate, activeazã doi dintre cei mai serioºi
cercetãtori ai magiei ºi vrãjitoriei, în persoana lui Nicu
ºi a Cristinei Gavriluþã. Sub auspiciile Universitãþii „Al.
I. Cuza” s-a format ºi Mircea Pãduraru, tânãr cadru
didactic care ºi-a fãcut un domeniu de predilecþie din
studiul reprezentãrilor diabolice. Sub coordonarea lui
Iulian Moga, a apãrut în 2013 la Editura Universitãþii
un volum colectiv intitulat Angels, Demons and Re-
presentations of Afterlife within the Jewish, Pagan and
Christian Imagery. Contribuþiile din volum provin atât
de la cercetãtori din þarã, cât ºi de la savanþi de peste
hotare, iar figurile angelice ºi demonice sunt abordate
pornind de la o mare varietate de surse ºi în perspec-
tive extrem de fertile. Ar fi de citat, în orizontul revenirii
în forþã a figurii diavolului în România contemporanã
(recte în discursul universitar corespunzãtor), câteva
studii: Adrian Poruciuc, „The Romanian Zgripsoroaicã
Female Griffin and other Representatives of the
Netherworld”, ªtefania Cristea, „Graeco-Egyptian
Magical Gems Related to the Underworld”, Liviu Petcu,
„The Demons and Their Temptations. A Vision of the
Romanian Philokalia”, Mircea Pãduraru, „Diabolus in
Ecclesia. Considerations over the Opening of the Holy
Book Divination Practice in the Context of the Roma-
nian Orthodox Church”.

În paragraful de mai sus l-am pomenit de vreo
douã ori pe Mircea Pãduraru. El meritã o atenþie
deosebitã graþie unei cãrþi excepþionale, care – din
pãcate – n-a fost comentatã pe cât ar fi meritat în
presa culturalã româneascã. Este vorba de
Reprezentarea diavolului în imaginarul literar
românesc (Editura Universitãþii Alexandru Ioan Cuza,
Iaºi, 2012). Fiindcã autorul e folclorist ºi etnograf,
punctul de plecare în lucrarea lui e mentalitatea
popularã ºi modul în care ºi-l reprezintã pe Necuratul.
Cât priveºte studiul literar propriu-zis, Mircea Pãduraru
se intereseazã de acei scriitori „ale cãror opere întreþin
un raport special cu cultura popularã” ºi, în consecinþã,
are în vedere „nu orice Diavol, ci acela care se
hrãneºte din imaginarul tradiþional autohton” (p. 21).
Pãduraru stabileºte o foarte interesantã tipologie în
ceea ce priveºte raportul scriitorilor analizaþi cu folclorul
demonologic. Într-o primã categorie ar intra scriitorii
care se inspirã masiv din folclor: Creangã, Caragiale,
Galaction, ºi Voiculescu. Într-o a doua categorie s-ar
încadra scriitori ale cãror scrieri s-ar subsuma unei
viziuni realiste, însã care este în permanenþã strãpunsã
de violenþa fantasticului, a iraþionalului: Pavel Dan ºi
Ion Agârbiceanu. Într-o a treia categorie vin scriitori
cum ar fi Cezar Petrescu, Mircea Cãrtãrescu ºi
Bogdan Popescu, care amplificã/îngroaºã structurile
folclorice, dezarticulând ºi violentând foarte adesea
modelul diabolic popular. Însã marea orginalitate din
lucrarea lui Pãduraru nu este aceastã tipologie, ci
voinþa de a explora în profunzime specificul culturii
române în abordarea diabolicului. Astfel, autorul aratã
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cã în folclor imaginea dracului este „trãitã, asumatã
existenþial”, în vreme ce în literatura cultã imaginea
Necuratului este „preluatã estetic ºi exilatã în afara
lumii, în operã” (p. 249). Scriitorii aleg sã se axeze pe
reprezentãrile comic-nocturne ale Diavolului, nu pe
cele terifiant-diurne (subsumate de Pãduraru expresiei
populare „Dracul gol”): „Aºadar, drumul dinspre
terifiant-diurn spre comic-nocturn este început în
folclor. Din aceastã perspectivã, literatura cultã duce
mai departe un proces inaugurat în folclor, un proces
de dedramatizare a raportului tensionat cu domeniul
transcendent-fabulos, un proces de izolare ºi exilare
a conþinuturilor ºi fricilor iraþionale în sfera esteticã, în
operã, adicã în afara vieþii reale.” (p. 240). Pe lângã
aceste douã tipuri de reprezentãri ale diavolului, care
þin ambele de regimul directeþii, Mircea Pãduraru mai
introduce ºi categoria reprezentãrilor indirecte, care
sunt „cele mai înfricoºãtoare”, suscitã cea mai multã
groazã ºi au cel mai mare potenþial de surprizã, tocmai
fiindcã demonul este mai degrabã ghicit decât vãzut
(pp. 247-248)... Oricum, ºi concluzia lui Pãduraru este
corectã, „toate reprezentãrile Diavolului sunt
esenþialmente prelucrãri ale unei intuiþii arhaice” (p.
249), care-ºi înfige adânc rãdãcinile în stratul folcloric
al culturii noastre. Autorul mai face ºi consideraþii
despre compatibilitatea, la noi, a Diavolului cu proza
scurtã; se întreabã de ce nu avem romane în care
Satana sã fie personaj principal ºi, în general, pune o
serie de probleme de tipologie culturalã ºi esteticã
pentru care sugereazã rãspunsuri dintre cele mai
fascinante. Aºadar, cartea lui Mircea Pãduraru îmbinã
erudiþia de bunã facturã cu fineþea analizelor literare,
cu atenþia la exigenþele specifice de compoziþie a
textului literar ºi la mizele estetice ale reprezentãrilor
diabolice în literaturã: ea se situeazã fãrã discuþie în
topul celor mai bune cãrþi despre diavol scrise vreodatã
în România.

ªi, ca sã închei cu Mircea Pãduraru, sã mai
semnalez un articol recentissim, apãrut în numãrul
curent din Caietele Asociaþiei de ªtiinþe Etnologice
din România: „Conceptualizarea Diavolului ºi câmpul
religios autohton”. Autorul studiazã modul cum diverºi
actori sociali îºi structureazã concepþiile despre diavol:
Biserica, vrãjitorii, profeþii (în acest din urmã caz, cu
trimiteri la poveºtile din jurul cardurilor de sãnãtate ºi
al biocipurilor).

Cãrþile comentate sau menþionate mai sus fac
parte din plutonul lucrãrilor serioase. Existã însã o
categorie de lucrãri, cãrora bibliofilii le spun curiosa,
iar eu le-aº numi trãznãi (în sensul bun ºi rãu al
termenului, în acelaºi timp). Sunt cãrþi atipice, fie prin
temã, fie prin stil, fie prin prezentare – graficã sau de
altã facturã. Literatura demonologicã e un câmp
predilect pentru apariþia de curiosa, care fac deliciul
colecþionarilor ºi al împãtimiþilor de straniu. N-o sã mai
vorbesc despre Literatura lucifericã. O istorie ocultã a
literaturii române a lui Radu Cernãtescu (Cartea
româneascã, 2010): am comentat-o pe larg – mai
degrabã negativ – într-un numãr precedent din
Steaua, în 2011.

Aº dori sã spun, în schimb, câteva cuvinte despre
ceea ce pare sã fie primul roman „satanist” din literatura

românã: Lacrimile Diavolului de ªtefania Czeller
(Nemira, 2015). Surprizã: autoarea vine ºi ea ex Oriente,
adicã de la Iaºi, urbe unde s-a ºi nãscut în 1973 ºi
unde lucreazã ca jurnalistã. În romanul ei, acþiunea se
petrece tot la Iaºi, dar la mulþi ani dupã un cutremur de
peste opt grade pe Richter, care a distrus în 2014 75%
din România. Ca urmare, preºedintele Alexandrescu
(sã fie, oare, o aluzie la un alt ...escu, de care am scãpat
tot în 2014?), face un pact cu Satan însuºi, care-i reînvie
pe români, inclusiv propria familie, pierdutã sub
dãrâmãturi. Þara devine astfel terenul de înfruntare
dintre sataniºti, unii dintre ei aflaþi în relaþie directã cu
mai-marii Iadului, ºi cripto-creºtini, pe de o parte, dar ºi
„puriºti” pe de altã parte. Puriºtii, cei mai îndârjiþi
adversari ai sataniºtilor, se considerã purificaþi prin
sânge ºi i-au întors spatele atât lui Satan, cât ºi lui
Dumnezeu. Povestea þesutã de ªtefania Czeller, uneori

destul de bine înjghebatã, alteori total neconvingãtoare,
o are în centru pe Lena Savin, iniþiatã de gradul ºapte,
care – printr-o urzealã complicatã de intrigi, rãzbunãri,
violenþe ºi luptã pentru putere – ajunge sã devinã
preferata lui Satan ºi desemnatã, cel mai probabil, sã
conducã România. Descrierea stãpânului Infernului se
face pornind de la trãsãturi ºi cliºee care au fost
sistematic utilizate în literatura romanticã: „Ceaþa s-a
destrãmat ºi l-am vãzut – un bãrbat cu plete fumurii,
învârtejindu-se spre umeri ºi ochi de un albastru elec-
tric, ce reuºeau sã ne strãpungã în acelaºi timp pe
amândoi. [...] Sã-l fi zãrit într-o pozã, aº fi zis cã-i un
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actor. Unul de o frumuseþe teribilã, înveºmântat în ceþuri
viºinii, cu un trabuc fumegând în mâna dreaptã.” (p.
310). Romanul ªtefaniei Czeller, care se doreºte a fi
transgresiv, abundã în scene de violenþã ºi sex, acestea
din urmã desfãºurate în contextul mentalitar mai
complicat al sãvârºirii unor rituri de magie eroticã. Avem
în roman pasaje interesante despre copulaþia cu

diavolul, o temã cultural-antropologicã asupra cãreia
îmi promit sã revin în viitorul apropiat într-un studiu
comparatist de amploare... Oricum, apariþia cãrþii
ªtefaniei Czeller vine pe o zonã extrem de sãracã în
literatura românã, aceea de fantasy-horror, unde mai
sunt de aºteptat apariþii notabile. În anii din urmã, pe
aceastã felie, s-a distins un thriller supranatural în douã
volume semnat de Anna Váry, Ultima vrãjitoare din
Transilvania (Herg Benet, 2012-2013).

În sfârºit, o ultimã curiozitate bibliograficã pe care
aº dori s-o abordez este Diavolul în viziuni, poveºti ºi
vise de Lavinia Bârlogeanu (Nemira, 2014). Paradoxul
acestei lucrãri este de a combina o întinsã, autenticã
erudiþie ºi competenþe reale din zona psihologiei
analitice jungiene, cu un discurs fantasmatic, fãrã nici
un soi de ancorare în realitate. (Cam aºa ceva se
întâmplã, mutatis mutandis, ºi în cartea lui Radu
Cernãtescu.) Lavinia Bârlogeanu îºi propune sã
interpreteze „apariþii ale Diavolului în psihicul individual
ºi în produse de tip fantasmatic, pentru cã ele
reprezintã niºte intruziuni teribile ale inconºtientului în
viaþa cuiva, asemãnãtoare unor fenomene catastrofale
ale naturii” (p. 10). Proiectul acesta pare legitim ºi
logic, însã autoarea îl pune în practicã relatând în
termeni abisal-nebuloºi „aventura” Licornei, care este
o „eroinã a zilelor noastre: o fiinþã care pãrãseºte
lumea aparenþelor exterioare, pentru a se retrage în
lumea esenþelor psihicului, acolo unde va trebui sã
facã faþã unor probe foarte dificile. Din întâlnirea cu
Diavolul rezidã adevãratele dificultãþi pentru Licorna.”
(pp. 28-29). Rezultatul e haotic, hibrid, netransparent
din punct de vedere ºtiinþific, însã nu i se pot contesta
anumite calitãþi literare, de bãsmuire. Oricum am lua-

o, autoarea e mãcar convinsã cã Diavolul este o
întrupare absolutã a Rãului... Pânã una-alta, în
orizontul larg al psihanalizei, rãmâne preferabilã
lucrarea clasicã semnatã de Rosette Dubal, La
Psychanalyse du Diable (1953).

Ce s-ar putea spune în concluzia acestor mici
plimbãri prin pãdurea narativã a diabolicului? Existã

sau nu Diavolul? Multiplele
forme ale rãului care ne chinuie
mintea, scenarii criminale,
ispite carnale, dorinþe de
rãzbunare, frustrãri, orgolii fãrã
mãsurã, perversiuni, trãdãri,
minciuni, falsitãþi, sunt oare
consecinþe ale lucrãrii Marii
Mãºti Sumbre, sau simple
devieri ale conºtiinþei noastre?
Greu de spus, iar toate aceste
mijloace de comunicare de
care dispunem îngreuneazã ºi
mai mult rãspunsul. Numai
dacã Diavolul n-o fi fiind în
fiecare like care se dã pe
Facebook? De fapt, chiar dacã
diavolul nu existã, el totuºi
revine întotdeauna, e mereu
reciclat, scos la înaintare ca sã
ne justifice comportamentul de-
viant, imoral, incoerent, sau sã

ne legitimeze parcursurile academice, ispitindu-se sã
scriem studii savante despre el. Fie cã pãcãtuim, fie
cã scriem cãrþi, noi suntem cei care-l rechemãm în
permanenþã, scoþându-l din Infern sau din uitare,
dându-i consistenþã ºi încãrcându-l cu semnificaþii noi,
pornind de la cele clasice. Reciclarea culturalã – nu-i
aºa? – este conºtientã, selectivã, teleologicã: diavolul
continuã sã ne fascineze deoarece, aºa cum istoria
ne-a arãtat-o în repetate rânduri, ne place sã ne jucãm
cu focul, chiar când ne arde sau când e... al Iadului.

Hãlmagiu, jud. Arad
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Livius Ciocârlie, un “scriitor
aristocratic„
Ion Pop

De ani buni, Livius Ciocârlie insistã în
propunerea unei imagini de sine ca fiind a unui om
care scrie cam tot ce-i trece prin cap, în funcþie de
moment, improvizând fãrã trudã mare mici texte,
notând fragmente de gânduri ce-i vin, zice, la
întâmplare, departe de orice pretenþie de cugetare
adâncã ºi anunþând din start refuzul oricãrei rostiri
solemne. Se înfãþiºeazã ca un om distrat, cam ab-
sent, ezitant ºi nesigur, bâjbâind sub numele ales
cu umor, Bibulie, asociind se pare, bâlbâiala cu abu-
lia... Un subtitlu de carte sugereazã „lãsarea la
vatrã”, ieºirea de pe câmpurile de luptã, eliberarea
de obligaþiile prezenþei în for, neangajarea,
retragerea la un soi de „gurã a sobei” comodã ºi

fãrã griji. Numai cã, nu ºtiu cum se face cã zisele
„fleacuri” invocate  pe o altã copertã,  nu sunt, în
realitate deloc aºa, ci foarte fine reflecþii zadarnic
împinse spre derizoriu ori însemnãri ale unor fapte
cotidiene de o expresivitate cu atât mai puternicã
cu cât sunt mai mult supuse autoblamãrii; un  detaliu
e de ajuns ca sã  spunã cât  pagini întregi.

Toatã lumea selectiv cititoare ºtie, desigur, cã
autorul unor asemenea note fugare are un trecut pe
care încearcã în zadar sã-l facã uitat. A scris, încã
de la debut, studii ºi eseuri foarte docte, cu informaþie
bibliograficã de ultimã orã, ca un mare specialist în
literatura francezã modernã ºi contemporanã (v. Re-
alism ºi devenire poeticã în literatura francezã
(1974), a reflectat în foarte originalele pagini din
Negru pe alb, despre drumul „de la simbolul roman-
tic la textul modern” (1979), a glosat pe tema „marilor
corespondenþe”  (în 1981), urmãrind modul cum, prin
schimbarea funcþiei practice de comunicare, o
epistolã poate deveni literaturã – câºtigând, cu
expresia lui Eugen Negrici, o „expresivitate
involuntarã”. S-a pasionat de „teoria textului” a lui
Roland Barthes ºi a celor din jurul sãu într-o perioadã
de efervescenþã neoavangardistã, la Paris,  a ideilor,
dar ºi de nou alexandrinism cultural...

Un interviu recent acordat unei autoare ce scrie
o tezã despre el, priveºte înapoi, spre aceste vârste
intelectuale, dacã nu cu mânie, în orice caz cu
nemulþumirea omului care se poate de-acum
distanþa de cutezanþele, apreciate drept cam steri-
le, ale tinereþii sale foarte studioase, pentru a se
angaja pe cãi aparent mai modeste, cãci ducând
mai direct cãtre experienþe de viaþã nespecta-
culoasã, de „provincial” ºi de „marginal”. Trimiterea
la Cioran, cu al sãu om trãind „strâmtorat” ºi fãrã
vreo perspectivã, s-a putut face imediat, – iar
interesul lui Livius Ciocârlie pentru autorul Tratatului
de descompunere, redescoperit în densele „Caiete”
postume, confirmã o asemenea apropiere. Ce-i
drept, li se asociazã însemnãrile, deloc obediente
însã, despre alte „caiete” ale lui Paul Valéry, dar
libertatea de miºcare a propriilor idei  e controlatã
de o riguroasã, în fond, disciplinã intelectualã.

Pânã atunci, eseistul devenise romancier, unul
de frapantã originalitate, în cãrþi ca Un Burgtheater
provincial (1984) ºi Clopotul scufundat (1988), în
care deturnarea documentului spre destinatari fãrã
adresã precisã, anunþatã în Mari corespondenþe,
devine un gest ca ºi involuntar transfigurator, într-o
prozã cu autenticitate verificatã, întrucât se
întemeiazã pe o cvasitranscriere de fapte trãite (de
alþii) ºi re-trãite, prin documentele rãmase de la ei
de autorul unor foarte rafinate „colaje”, contaminãri,
interferenþe de reflecþie proprie cu „actele”
doveditoare de vieþi recuperate dintr-un trecut ce
pãrea sortit ºtergerii din memorie.Note de jurnal de
familie, scrisori, cãrþi poºtale, cãpãtau statut
ficþional, nu fãrã a profita de jocul dintre document
ºi proza de invenþie comentatã eseisitic, la nivelul
metaliterar. „Zona de interferenþã dintre literaturã
ºi document” era  asiguratã ºi în Clopotul scufundat.
Respinse în principiu, ficþiunea ºi transfigurarea
revin, însã compoziþia multiplu stratificatã a cãrþii
atrage o mare cantitate de „viaþã”, extrasã din
jurnale de familie, însemnãri ºi reflecþii proprii,
memorialisticã, suitã de portrete, toate configurând
în cele din urmã ºi un complex autoportret, acesta
al unui “oblomovist”, inadaptabil, “aventurier al
abuliei” – de unde ºi supra-numele deja amintit.
Formaþia teoreticianului eminent, a semiotiocianului,
mare cunoscãtor de „nou roman” francez e pusã în
slujba unei foarte personale creaþii în care renegatul
debut de carierã universitarã este recuperat de fapt
în chipul cel mai profitabil, tocmai la aceastã
fronitierã dintre real ºi imaginar.

Diaristul continuã însã sã fie foarte productiv,
cãci Viaþa în parantezã (1995), precedatã de
Fragmente despre vid (1992) ºi Paradisul derizoriu
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(1993) urmau sã deplaseze din nou accentul pe
confesiunea ºi reflecþia proprie de „jurnalist”, atâta
doar cã exerciþiul romanesc din  cele douã cãrþi
amintite e pus din plin la contribuþie. Rezultã ceea
ce Barthes ar fi numit un „romanesc al ideilor”,
reflecþiile „filosofice”, atingând uneori cota
aforismului, stau alãturi ºi comunicã mereu într-o
solidaritate fertilã, ducând spre aproximarea acelei
ipostaze de „bãºtinaº al apatiei”, lipsit de imaginaþie,
incapabil sã „transfigureze”, proclamându-ºi la
fiecare cotiturã a textului,  „indiferenþa” ºi
nediferenþierea într-un univers amorf, împrãºtiat ºi
vulnerabil. Ar fi sã vorbim despre un soi de
neangajare existenþialã limpede, de un relativism
extrem, de n-ar apãrea mereu imaginile unei realitãþi
inacceptabile, adesea brutale, – o lume a frigului
real ºi spiritual, constrângãtoare prin cenzuri
drastice, prea rareori sfidate de niºte conºtiinþe cu
adevãrat treze ale contemporanilor. Luciditatea o
are însã deplinã ºi tãioasã, sub aparenþa numitei
abulii, scriitorul-diarist însuºi. Sentimentul vidului
existenþial, al lipsei de autenticitate, se transformã
din nou într-unul al consistenþei trãirii, tocmai
datoritã acestei conºtientizãri acute, neconcesive,
a crizei prin care trec ºi subiectul ºi lumea din jur.
Desigur, aerul ludic al multor pagini, jocul dintre
realitate ºi convenþia ei, masca autoironic-
minimalizantã (faþã, de pildã, ipostazele „aca-
demice” ale subiectului narator-comentator), apare
adeseori destul de evidentã, dar acest fapt nu face
decât sã sporeascã expresivitatea... literarã a
acestor jurnale de idei puse sub semnul capriciului
stãrilor de spirit ºi al notaþiei lor aparent aleatorii,
dar foarte grave în fond.

Aproape oricare dintre cãrþile care au urmat –
de la, sã zicem, Cap ºi pajurã (1997), la Trei într-o
galerã (1998) pânã la mai recentele Exerciþii de
imaturitate (2013) ºi la însemnãrile de la rubrica
permanentã  din România literarã, participã la

configurarea ºi realcãtuirea  portretului unui
intelectual de mare format, refuzând în mod con-
stant sã-ºi afiºeze masca eroicã, trãindu-ºi în
profunzime întrebãrile de un dramatism con-
þinut,încercând sã le atenueze impactul posibil
devastator prin relativizãri ironice ºi autoironice,
printr-o afiºatã mascã de spectator ca la teatru al
lumii în care i-a fost dat sã trãiascã. Câteodatã, ca
în Exerciþii de imaturitate, acompaniazã eseul foarte
aplicat ºi de mare fineþe unei opere ca aceea a
polonezului Gombrowicz cu texte-comedie
„ionescianã” a limbajului, uzând de stilul fãrã stil al
flecãrelilor de pe blogurile de ultimã orã. Mod de a
echilibra ludic gravitatea reflecþiei cu relativizãrile
extreme, într-o acid-parodicã, dincolo de suprafeþele
destinderii, cu derizoriul în care cade tot mai mult
ºi mai grav lumea de azi. Cu „dinþi de lânã”, scriitorul
Livius Ciocârlie e  de fapt muºcãtor în carnea vie a
unor realitãþi politice, sociale, culturale, ce frizeazã
prea adesea nesimþirea ºi amnezia. O face cu o
conºtiinþã de o exemplarã claritate, exigentã, uneori
aproape elegiacã în faþa dezolantului teatru al lumii
noastre, ºi nu doar al ei. „Relativismul” sãu  ascunde
un realism susþinut de scepticismul sãnãtos al celui
ce vede omul ºi lumea cu ochii deschiºi, chiar dacã
pare – ºi uneori este – obosit de atâtea decepþii.
Între Cioran, scepticul radical, ºi un Valéry al
claritãþii „sãrbãtoreºti” a spiritului, trimiterea la
„bibliotecarul” Montaigne, ce n-a lipsit din glosele
la scrisul sãu, este, poate, cea mai potrivitã. De
situat printre  „scriitorii aristocratici”, despre care
spune, urmându-l pe Gombrowicz, cã au „prefãcut
slãbiciunea în duritate, gingãºia în ascuþime”,
„abulicul” ºi „imaturul” Livius Ciocârlie rãmâne de
fapt, la cei optzeci de ani împliniþi de curând, una
dintre conºtiinþele cele mai treze ale României de
astãzi, îndemnându-i ºi pe alþii, fãrã alãmuri imnice
dar cu o gravitate fundamentalã, la deºteptare, fie
ºi în ceasul al doisprezecelea.
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Traian ªtef este un
poet care s-a reinventat la
modul dramatic. Cândva,
am scris în „Literatorul”
despre Tandreþea dintre
noi (Ed. Axxa, 1999),
entuziasmat de belºugul
de ironie ºi rafinament
franþuzit. Volumul Laus
(Editura ªcoala Ardelea-
nã, 2015) ºi-ar fi preluat
titlul, dupã mãrturisirea
autorului, din douã surse
oximoronice, reciproc in-

surmontabile (englezul louse “pãduche” ºi lauda,
din latinã). Ilustraþiile indigo, reflecþii urbane umede
ale lui Ioan Augustin Pop, în care cadrul artei devine
central, acompaniazã o selecþie din textele incluse
în Cardul de credit, plus Laus în sine, un fel de
„miniepopee ironic-fausticã, dar ºi eroi-comicã”.
Crescendoul este remarcat, empatizant, ºi de Al.
Cistelecan, care în prefaþã descrie parcursul „de la
notaþie la parabolã” cu pasiune aproape. În aceastã
viziune, Traian ªtef – care ºi-ar putea cu uºurinþã
alcãtui un secretariat de heteronimi – are o laturã
exasperat-moralizatoare, de poeta cives,
manifestatã prin re-scrierea lumii ºi a culturii, ca o
„rãbufnire” ºi o „exorcizare” sarcastice, ºi o alta nos-
talgic-dimovianã, permeatã de un imaginar
minimalist ce funcþioneazã, totuºi, ca un „ceremo-
nial de decantare a cotidienelor”. Deºi nu ar avea
„încrederea lui Ivãnescu în subversivitatea
insignifianþelor” (dar oare mai este nevoie de ea
într-o lume a litotei?), poetul nu renunþã la arta
„transparentã a simplitãþii”. Mai importante mi se
par alte observaþii ale criticului pe marginea unei
creaþii plurivocale, anume reducerea încãrcãturii
retorice, tandreþea stilizatã ºi domesticirea
emfazelor. „Poetica surdinizãrii” ºi discreþia investite
în parabolic nu sunt invenþii de ultimã orã, însã
constituie mãrci ale maturizãrii unui artist, indiferent
de zona artisticã în care evolueazã. Deºi Al.
Cistelecan propune o prefaþã creativã ºi întrucâtva
beatificatoare, nu poate fi contestat „lirismul  profund
omenos” al lui ªtef, chiar dacã nu e cazul sã îl
creditãm cu apetenþe monastice.

Mai întâi de toate, poetul doreºte sã fie in me-
dias res. Ciclul Un pic de fricã se deschide cu un
titlu interior-incompatibil: Odã, în metru hip-hop,
dupã care vin texte construite din lexic tradiþional.
Între titluri ºi poeme nu este neapãrat o înrudire
realã, ci mai mult una prin alianþã. Economicos ºi
transparent, cum remarca prefaþatorul, poetul

filtreazã cuvintele printr-un alambic ce produce
scriiturã albã. Un urmaº din judeþul alãturat ar fi V.
Leac. Pariul este sã produci poeme ce creeazã
atmosferã fãrã a imprima vreun refren sau vreo
imagine în memorie. Abordarea este cvasi-
apofaticã, însã nu adulatorie, ci sceptic-serenã. Cea
mai respectuoasã apropiere este cea care nu
fixeazã prin adjective. Poezia lui T. ªtef nu
venereazã, ci cultivã o resemnare ironicã sau
tandrã: „Aºa ºi eu/ N-am mai ajuns/ La înãlþimea
fratelui meu/ Mai mare” (Fratele mai mare).
Structura ei a-religioasã, relativizantã ºi
perspectivalã iese în evidenþã în textul Un pic de
fricã: „El este marele cãutãtor de umbre/ Cautã
umbre pe care nu le-a vãzut/ Soarele/ Cum aº
cãuta eu decolteul/ Muncitoarelor de la fabrica de
confecþii/ Închis în tinereþea lui Petre Roman”. Ceea
ce nu echivaleazã cu indiferenþa programaticã. Pur
ºi simplu, poetul se înveleºte în mantia poeticã care
nu mai arboreazã nici fir aurit, nici hlamidã, dar nici
nu preia gluga de hanorac – ºi se amuzã nostalgic
în Castalia vocabulelor. Pare cã pentru el nu existã
tragedii, crize ºi revolte. O sapienþã naturistã,
specificã unui Lucreþiu orãdean: „Dacã ai dormit
noaptea în pãdure/ În copilãria ta singur/ ªi nu þi-a
fost fricã de fiarele sãlbatice/ De ºerpi furnici roºii
pãianjeni/ De alte vieþuitoare ce sfâºie sau otrãvesc/
Înseamnã cã nici de moarte nu þi-e fricã” (Frica de
moarte). Nec plus ultra faþã de experienþele
primordiale.

Poate cã din aceastã relaxare în faþa existenþei
derivã ºi plãcerea de a sporovãi, de care pomenea
Al. Cistelecan. Unele poeme au câteva versuri cu
concentraþie ºi iradiere „doctrinarã”, iar celelalte sunt
semitonuri naturale, neinteresate de alteraþii
cromatice.

Dar sã nu exagerãm cu acedia! Sunt pasaje
de disperare, ca în Trecere clandestinã, împlã-
pumite, însã, de miºcãrile domoale ale versurilor
de proximitate. Realitatea apare ºi ea, în portrete
caricaturale, dar fãrã ºarjã, fãrã contestaþie. Cardul
de credit este totuºi o criticã, fie ea ºi blândã, adusã
lumii. Poetul vede, aºadar, dar refuzã sã ia atitudine
contondentã în poezie, pentru cã ambiguitatea ºi
fineþea fac parte din ars poetica lui. Moartea, ca
experienþã crucialã, este poetizatã ca diluare ºi
devitalizare alegoricã în Cum intrã ceaþa în noi:
galerii inundate, un saltimbanc care îºi ia zborul de
pe firul întins ºi cãrþi despre „vameºii corupþi ºi
contrabandã”. Oricât ar vrea poetul sã contemple
frumuseþile astrale din balansul hamacului,
catastrofele dau buzna. Poemul cu Andrei este
cutremurãtor prin simplitate ºi durere reþinutã. Încã
mai sfâºietor este Am rîs amîndoi dedicat tot
memoriei lui Andrei Bodiu, ºi integral citabil, aºa
cum nu li se întâmplã multor altora, pentru cã ªtef
nu tinde cãtre perfecþiunea intensã a textului clasic.
Pe aceastã treaptã a volumului existã, de fapt, un
grupaj poetic pe tema morþii, rotunjit cu Mama, în
care iubirea pãrinteascã este atât de pãtimaºã,
încât ar dori sã-ºi ia copilul pânã ºi în regatul morþii.

Grupajul Lumea cea dragã ºi îngerul scapãrã
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efecte poetice din dispunerea neglijentã, dar
sugestivã a obiectelor. Gata ºi sãrbãtorile compune
un tablou sinestezic: mirosuri amestecate ºi un
pulovãr „aruncat neglijent pe un spãtar de scaun”.
Detaliul adus în prim-plan capãtã funcþiuni
evocatoare proustiene, aºa cum se întâmplã în Un
faeton de galã. Asocierile sunt nu de puþine ori
surprinzãtoare ºi denotã inteligenþã poeticã. În Fãrã
oprire scãrile rulante pãtrund în peisajul de la
Sãvârºin, golit de rege pentru moment. Nu
indiferenþa elitistã faþã de lume predominã, ci o
privire subtilã, fãrã iluzii, revãrsatã dintr-un spaþiu
matricial intimist: „Stãm aici la adãpost/ Ca douã
gãlbenuºuri/ În oul cu douã gãlbenuºuri” (Stãm aici
la adãpost). Privirea lumii din adãpost este
responsabilã pentru filtrele de memorie care se
interpun între realitate ºi ochi. Privirea poetului este
gânditã ºi cu traseu de bumerang: vãzutul este
transpus în suflet ºi parabolizat, ca în Partea: „Totul/
Este în spinarea mea/ De cal nepotcovit/ ªi încã
mai pot duce”.

Aceeaºi tonalitate aparent inofensivã se
pãstreazã ºi în celelalte cicluri poetice din Laus:
Fotografii în sepia ºi Fericiri lângã zidul cu iederã.
ªi dacã e importantã omogenitatea artisticã a unei
cãrþi, marii creatori ºtiu sã îºi domine tendinþele
confortabile de a-ºi omogeniza opera omnia.

Cum va fi arãtat
România belle époque? O
parte dintre scriitorii
interbelici, ºi ei exprimã un
sentiment rãspândit, au
nostalgia a ceea ce era
înainte de Unirea din 1918,
un anumit spirit al timpului
mai blând, mai îngãduitor,
mai “rãbdãtor”. Cum va fi
arãtat România interbe-
licã? Nostalgia aparþine
acelora care ºi-au trãit o
parte a vieþii atunci, dar ºi

celor care nu au cunoscut-o deloc, sau doar prin
intermediul unei culturi care a supravieþuit
apocalipsei comuniste. Existã o nostalgie dupã
România Mare, un proiect care a durat puþin peste
douã decenii. Pânã ºi pentru Epoca de Aur existã
nostalgici sau estalgici care deplâng o pierdere
ireparabilã, un sens unificator care s-a evaporat
odatã cu cãderea regimului. Cartea lui Lucian Boia,
Cum s-a românizat România (Humanitas,
Bucureºti, 2015) nu este una nostalgicã, ea atinge

Vârstele
românismului
Angelo Mitchievici

însã subiectul unei Românii care-ºi cautã un sens
unificator, o identitate cu sine, un propriu. Pentru
Lucian Boia, românitatea nu este un dat, ci un con-
struct, cultural ºi politic; aºezarea în perimetrul ei
presupune tensiuni, fracturi ºi reajustãri complicate.
Existã patru Românii pe care le exploreazã istoricul
ºi patru mari perioade istorice corespunzãtoare:
perioada belle époque, interbelicã, comunistã,
postdecembristã. Principalul instrument de lucru
ales de istoric este statistica. Diversele recen-
sãminte ºi studii statistice privitoare nu doar la
evidenþa populaþiei, dar ºi la nivelul de ºcolarizare,
opþiunile confesionale etc. corelate în lumina
evenimentelor istorice majore, dar ºi a unor iniþiative
legislative privitoare la minoritãþi ºi învãþãmântul în
limba maternã ilustreazã felul în care România a
evoluat de la un stat multietnic de la Unirea din
1859 a Munteniei ºi Moldovei ºi transformarea
României în regat cãtre unul din ce în ce mai epurat
de minoritari în perioada comunistã ºi ulterior în
România postrevoluþionarã. Sunt luate în calcul
câteva zone mari, fostele principate, Muntenia ºi
Moldova, Transilvania aflatã o lungã perioadã de
timp în cadrul Imperiului Habsburgic ºi apoi a celui
Austro-Ungar, Basarabia ocupatã de ruºi în 1812
ºi recuperatã temporar dupã 1918 ºi apoi un inter-
val scurt în timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial,
Bucovina de Nord ºi de Sud, Dobrogea, incluzând
ºi Cadrilaterul aflate în componenþa Imperiului
Otoman. Lucian Boia porneºte de la constatarea
cã românii nu au fost nici pe departe majoritari în
câteva din aceste regiuni (Dobrogea ºi Cadrilaterul
cu o populaþie majoritar musulmanã în primul caz
ºi bulgãreascã în al doilea, Harghita ºi Covasna au
o majoritate secuiascã) sau au fost majoritari la
limitã sau doar în spaþiul rural (Transilvania a avut
o importantã componentã maghiarã ºi germanã,
care au alcãtuit la un moment dat elita urbanã;
Iaºiul, Botoºaniul, Dorohoiul belle époque aveau o
cosiderabilã populaþie evreiascã. Lucian Boia
urmãreºte pe filiera datelor statistice strategiile
politice de românizare a unui stat atât de mozaicat
sub raport etnic, ºi prin aceasta cu o identitate
diversificatã care-l fãcea atractiv ºi multicultural,
care era perceputã ca o vulnerabilitate. Existenþa
statului naþional impunea unificarea, în primul rând
dupã criteriul etnic (românitatea) ºi în al doilea rând
dupã cel confesional (ortodoxia), a unei diversitãþi
care opunea o rezistenþã naturalã uniformizãrii.
Istoricul ne atrage atenþia asupra câtorva aspecte
esenþiale, prima Românie, în faza incipientã a
modernizãrii sale, beneficiazã de ponderea
alogenului, este un melting-pot, un stat multicultural
înainte ca multiculturalismul sã devinã un concept,
o doctrinã. Balcanitatea noastrã, adesea
consemnatã peiorativ, reprezintã expresia acestei
diversitãþi, a unei impuritãþi fondatoare acolo unde
perioada fanariotã premergãtoare primei
modernizãri oficiase metisajul la nivelul aristocraþiei
locale ºi al unei prime edificãri burgheze. Lucian
Boia observã nu fãrã o dozã de ironie cã o bunã
parte dintre membrii elitei paºoptiste ºi
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postpaºoptiste nu posedau o realã limpieza de
sangre, amestecul sau chiar alogenul fiind predomi-
nant: greci, albanezi, francezi, italieni, nemþi,
polonezi etc. De aceea, autorul analizeazã judicios
un proces de românizare care eludeazã aceastã
realitate în beneficiul unui construct cultural care
se bazeazã pe câteva decantãri ºi excluderi.
Chestiunea minoritãþilor ºi a drepturilor lor devine
esenþialã ºi istoricul o analizeazã cu atenþie pentru
cã ea descrie dincolo de factorii politici ºi o serie
de anxietãþi ºi reflexe mentalitare care se vor
amplifica, generând un mit unificator. Unirea din
1918 care deschide perioada interbelicã oferã
imaginea unui stat extrem de compozit prin
cooptarea unui important fond minoritar. Strategiile
statului român în perioda interbelicã vizeazã într-o
mãsurã mai accentuatã asimilarea, metabolizarea,
integrarea alogenului. Iar Lucian Boia relevã
diversificarea acestor strategii în funcþie de
minoritate, precum ºi o calificare a lor în funcþie de
“ameninþarea” pe care o reprezintã pentru statul
naþional. Minoritãþile maghiarã ºi rusã sunt privite
cu circumspecþie pentru refuzul integrãrii,
minoritatea evreiascã trezeºte suspiciuni tocmai din
cauza prea bunei integrãri ºi a ocupãrii unor poziþii-
cheie în economie ºi culturã. Turcii constituie o
minoritate supusã, care serveºte drept instanþã de
mediere acolo unde o altã minoritate, cea bulgarã
din Cadrilater, îºi manifestã adversitatea. Romii
apar ºi ei în aceastã poveste ca minoritate
maleabilã, fãrã revendicãri politico-identitare, dar o
minoritate descalificatã printr-un scãzut nivel de
civilizaþie. Dincolo de analiza colonizãrii reuºite a
Dobrogei dupã Rãzboiul de Independenþã, ºi
deficiente a Cadrilaterului, fenomenul cel mai
interesant pe care-l relevã studiul lui Lucian Boia
þine de românizarea  chiar a românilor, fenomen
vizibil cu precãdere în Transilvania ºi Basarabia. În
Transilvania interbelicã, poziþi ile-cheie în
administraþie sunt încredinþate muntenilor,
autonomia administrativã fiind repede evacuatã din
proiectul unionist. Tensiunile care se fac simþite þin
nu numai de centralismul politicilor valahe, ci ºi de
faptul cã toate aceste provincii care compun acum
statul unitar îºi conservã tradiþiile ºi diferenþele,
uneori în sensul unui plus de civilizaþie citadinã, în
cazul Transilvaniei, alteori ca minus de civilizaþie
urbanã în cazul Basarabiei, explicabile prin
contextul diferit al evoluþiei lor. Învãþãmântul se
doreºte a fi un instrument de uniformizare, dar
apogeul procesului va fi atins abia în perioada
dictaturi i comuniste prin resurecþia unui
ultranaþionalism la fel de excesiv precum cel
interbelic, chiar dacã nu la fel de punitiv. Statistica
oferã imaginea unei Românii comuniste sãrãcite sub
raportul minoritãþilor: minoritatea germanã (saºi,
ºvabi) decimatã în rãzboi, prin deportãrile masive
ºi “repatriere” contracost, cea maghiarã redusã
treptat ºi fãrã ascendentul cultural de dinaintea
Tratatului de la Trianon, cea evreiascã emigratã în
Israel în etape, cea bulgarã pierdutã înainte de
rãzboi prin schimb de populaþie etc. Idealul unei

Românii populatã doar cu români este aproape de
a se realiza, însã aºa cum remarcã Lucian Boia,
aceastã Românie omogenizatã este ºi una
considerabil sãrãcitã, diminuatã, descãrnatã.
Istoricul deconstruieºte marota naþionalistã a
iredentismului maghiar ºi a autonomiei þinutului
secuiesc ca opþiuni caduce ºi fãrã suport în noul
context geopolitic. Deopotrivã, el ne invitã sã privim
proiectul unirii  României cu Basarabia cu
obiectivitate ºi discernãmânt prin aceea cã existã
ºi alternativa afirmãrii unei naþiuni moldoveneºti
diferite de cea româneascã, în afara legitimãrii
înfrãþirii sitorice, ca urmare a evoluþiei în contexte
istorice diferite a celor douã “þãri”. Relevantã mi se
pare la finele cãrþii retrospectiva pe care o face
istoricul contemplând un întreg parcurs de
românizare a României printr-un demers unificator
ºi centralist care se regãseºte ºi la alte state
europene. România pluralã, mozaicatã, multicolorã,
atât de vie în balcanitatea ei, în metisãrile, iregularul
ºi incongruenþele ei, o Românie cosmopolitã,
europeanã ºi orientalã deopotrivã, Est ºi Vest, o
Românie multiculturalã a dispãrut lãsând locul unei
omogenitãþi din care a fost evacuat jocul fertil al
diferenþelor, o Românie din care se pleacã, atât de
departe de aceea în care odatã se venea.

Pas spre înnoptare
Ovidiu Pecican

Cartea Româneascã,
2015

CASA
SCÃRILOR

ION POP

Treptat, cine s-ar fi
gândit, poezia lui Ion Pop
a efectuat o translaþie. De
unde începuse prin a fi
calofilã, intelectualã,
oarecum ruptã de cotidian
ºi mai cu seamã caligrafiind
în marginea emoþiilor
imediate, în cel mai recent
volum, Casa scãri lor
(Bucureºti, Ed. Cartea
româneascã, 2015, 96 p.),
centrul de greutate s-a
deplasat înspre o zonã mai

gravã, mai puþin preocupatã de, cum sã-i zic,
retorica intelectualã. Acum respiraþia este mai
apropiatã de firescul ei natural, acum preocuparea
poetului se vãdeºte cantonatã în zone vitale, în
legãturã nervoasã directã cu centrul incandescent
al vieþii. O spune explicit chiar începutul din Dupã
atâtea ocoluri: „Dupã atâtea ocoluri metaforice/ ºi
zumzet al conotaþiilor,/ nu mi-a mai rãmas, în
tãcere,/ decât sã spun lucrurilor pe nume” (p. 41).
Prin urmare, prin nu ºtiu ce decantare a umorilor
materiale ºi imateriale, dintr-o datã vechea rezervã
s-a mai risipit, o anumitã, persistentã, rãcealã se
lasã înlocuitã de sunetul de fundal al unei respiraþii,
iar starea e deja aici, impunându-ºi firesc prezenþa:
„Tocmai lucram la o ediþie criticã din Urmuz/ când
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am fost spintecat pentru a cincea oarã –/ mai lipsea
– mi s-a spus – un petec/ la sacul cu intestine”
(Tocmai lucram). Eufemismul a dispãrut, nu mai
este timp pentru concesie, cuvintele vin pregnant
sã se aºeze la locul lor. S-a instalat un anume
arghezianism în poezia aceasta care mult timp a
adãstat într-un liman ferit de presimþirile cele mai
negre. De acum retorica e mai discretã, accentul
cade pe descifrarea cât mai precisã ºi mai
pregnantã a faptelor, metafora, câtã ºi cum e, s-a
înrãdãcinat în viaþã, nu printre celelalte figuri ale
stilului, în pãienjeniºul sistemic al acestora. Într-
adevãr, „Nu-i foarte uºor/ sã ajungi la simplitate”,
cum spune vocea din O varã indianã. Dar ºi când
ajungi,  rãsplata nu întârzie. Lumea se
geometrizeazã, conºtiinþa vâsleºte, de astã datã,
printre alte figuri ale spaþialitãþii („Calci zilnic,/
striveºti/ cu ºtiinþa sau cu neºtiinþa,/ mii de
triunghiuri, aureole, cercuri, sfere –/ e plin de ele/
spaþiul dintre îngerii/ care se-nghesuie sã te
pãzeascã,/ încât nici nu-þi dai seama/ dacã ce-auzi,
cumva în surdinã,/ e scârþâitul nisipului de aur/ sau
micul freamãt cam speriat,/ de aripi ºi de odãjdii
sfinte” (O varã indianã). Ezitarea între fizic ºi
metafizic survine firesc, în asemenea condiþii, chiar
dacã pe Ion Pop îl prinde mai curând descifrarea
întru o anume geometrie, ºi mai puþin referinþa la
eterna „îngeriadã”. În fond, eterul, eternitatea, lumile
alternative pot vorbi ºi prin geometria euclidianã,
aºa cum a dovedit-o Nichita Stãnescu, descifrarea
în cheie avraamicã, sau mai curând creºtinã,
rãmâne facultativã, pãrând sã convinã mai puþin
tipului de raportare cu care a obiºnuit sensibilitatea
poeticã a lui Ion Pop.

Dintr-o datã, preocuparea pentru maladivitate
ºi pentru tema thanaticã au dobândit relief în poezia
substanþial apollinicã a autorului. Vârsta ºi
circumstanþele legate de vicisitudinile ei nu sunt
suficiente pentru a le întemeia poetic, chiar dacã
experienþele de acest fel pot cataliza reacþii
creatoare care împrospãteazã un univers poetic ºi
un ostrov literar. În poemele cele izbutite, altceva
strãbate decât numai alinierea la niºte teme ºi mo-
tive: „Pace totalã, – poetului târziu-modernist/ i se
pare cã aude, încã o datã,/ cum se trag, în stânga,
în dreapta,/ deasupra ºi dedesubt, necruþãtoare linii./
/ ªi nu mai e scãpare.// Se ia mãsura pânzelor
negre,/ a cãmãºilor însorite,/ se prind în plase, ca
fluturii de pe vremuri,/ þipetele de-acum” (Pace).

Noile probleme sunt altele: „Acum, dacã numãr
figurile de stil,/ aflu cã aproape/ nu e niciuna. Dar
eu/ chiar vãd acest peisaj, mierla e încã vie,/
pescãruºul e tot deasupra apei,/ eu sunt aici, respir
pe un þãrm însorit,/ iar astãzi este duminicã, 17
octombrie/ 2010...” (Proiect) Limbajul poetic se
dovedeºte, aºadar, precar, el trebuie lãsat în urmã
cât de iute, numai notaþia nudã a conþinuturilor
vizibile ale clipei mai valoreazã, ca în poezia lui, sã
zicem, Frank O’Hara sau a poeþilor germani din
Banat, a optzeciºtilor tedesci. Este o lecþie durã a
maturitãþii, dupã ce ai acordat credit „frumuseþilor”
care înveºmânteazã ºi transfigureazã mai abil, mai

sofisticat, dar care se dovedesc, în cele din urmã,
superflue, un lux pe care, în anumite condiþii, nu þi-
l mai permiþi.

Într-un târziu, Ion Pop ajunge la un minimalism
etic în stilul soldatului Svejk: „Pentru unii, zeii/ sunt
mai sâcâitori decât muºtele./ Fiindcã, pe unde se-
aºazã, lasã urme/ mai mult decât o clipã,/ un fel de
stigmate de care nu mai poþi scãpa –/ nici cel mai
fin sãpun n-ar fi, apoi,/ în stare sã le spele./ Iar a fi
vãzute de ochi strãini/ a devenit, de la o vreme,/ o
foarte mare ruºine/ ºi – cine ºtie? – te-ai putea trezi/
chiar cu un denunþ la Poliþie.// Mai bine-i sã fii neted,/
curat ºi proaspãt,/ ca un tâmpit” (Pentru unii).

Marea temã a volumului rãmâne, probabil,
trecerea dincolo, transsubstanþierea. S-ar spune cã
senectutea nu este foarte favorabilã speranþei. Ea
avantajeazã, în mod decis, angoasa. Iatã o temã
din Esenin, parcã, într-o partiturã de violoncel: „De
la o vreme, de când/ am mai îmbãtrânit,/ am încã o
idee fixã, –/ îi tot rog pe copiii mei/ sã planteze un
pui de mesteacãn/ lângã casa lor de pe deal.// ...
Nu ºtiu cum sã le spun/ cã mã gândesc ºi la ziua/
când, de departe de tot/ ºi cu gura pe veci închisã,/
va trebui, totuºi, neapãrat,/ sã le comunic ceva/
foarte, foarte important” (Mesteacãnul).

...Ce departe suntem acum de Biata mea
cuminþenie ºi de Echinox-ul tuturor bãtãliilor ºi
speranþelor.. . Se apropie noaptea rece ºi
universalã, iar palele de vânt care o anunþã întorc
filele cãrþii recente a poetului septuagenar, amintind
condiþia fragilã ºi delicatã a omului ºi întorcându-i
acestuia faþa cãtre împietrirea timpului: „Mã tem cã
Sculptorul stã la pândã/ sã mã mute-n fronton, peste
coloane,/ în cuºca triunghiului... [...] Mã tem, însã,
cã toate-acestea/ nu-s, deocamdatã, decât
închipuire,/ ºi de teama asta/ mi-e ºi mai teamã.//
Pentru moment,/ mã aflu aici, lipit pãmântului, vãd
ce vãd, aud ce aud,/ mai creºte iarbã, scad zile...”
(Temeri) Poezia recentã a lui Ion Pop are, dintr-o
datã, gustul unui vin vechi, de calitate deosebitã,
iar fiorul pe care îl poartã vine dintr-o profunzime a
fiinþei pe care înainte poetul nu o presimþea.

De câþiva ani, poezia confesivã trece printr-o
inevitabilã schimbare la faþã. Patosul ºi tragismul,
stãrile augmentate retoric sau dispoziþia funestã a
limbajului (vorbind la modul general) nu mai sunt
neapãrat liniile de forþã ale acestei poezii, chiar dacã
ele încã mai pot fi intuite în subtextul ei. Fireºte,
asemenea schimbãri de structurã ºi imaginar sunt
consecinþa naturalã a modului diferit în care scriitorii
se raporteazã la criza lor identitarã, la angoasã,
traumã ºi boalã (mai ales de ordin sufletesc). Calea
noii poezii confesive a fost deschisã, însã, de câteva
poete care stabilesc douã direcþii alternative, în
mãsurã sã evite un posibil faliment al acesteia. Cea

Gravitaþie cu stil
Marius Conkan
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dintâi direcþie, vizibilã ºi în
ultimul volum al Angelei
Marinescu, poate fi definitã
prin ironia, glacialitatea sau
chiar subversiunea cu care
sunt focalizate stãrile în
scurtcircuit (mã refer aici la
câmpul semantic al ne-
vrozei, bolii sau chiar al re-
voltei), în aºa fel încât poe-
mele au alúra unor sentinþe
descãrcate de orice surplus
afectiv. Cea de-a doua
direcþie mizeazã pe

cadenþa ºi postura clasicã a poeziei confesive, fãrã
sã-i fortifice la modul cliºeic resursele interioare. Din
contrã, retorica explozivã este ironizatã, pe alocuri,
prin pastiºarea ei, în timp ce stãrile-limitã sunt
preschimbate adesea în concepte ºi naraþiuni, iar
discursul plonjeazã în meta – sau chiar hiper-confesiv.

Volumul Gravitaþie (Bucureºti, editura Trei,
2015), publicat recent de Svetlana Cârstean,
ilustreazã mai ales cea de-a doua direcþie, deºi
numeroase poeme continuã maniera militantã de a
radiografia realitatea personalã ºi socialã, aºa cum
se întâmpla în Floarea de menghinã, dupã un model
devenit deja „tradiþie” în poezia actualã. Cum
interpretãm însã asemenea versuri care par desprinse
dintr-un cu totul alt peisaj decât cel de astãzi, în care
stilurile poetice sunt purificate de emfazã ºi de repetiþia
locului comun?: „Carne din carnea mea/ sânge din
sângele meu/ eºti,/ tu,/ durere dragã” (p. 41); „Durerea
mi-a fãcut cu ochiul/ imediat dupã trezire” (p. 10); „ªi-
acum, sã privim îndelung corpul mort al iubirii,/ întins
direct pe ciment” (p. 84); sau „din patul acesta de
cuvinte/ ne dãm iar/ jos/ unde e frig/ uneori/ alteori
frige/ ºi din pilota asta/ duioasã de vorbe/ alergãm/
iar/ afarã/ unde/ nu ºtiu ce vine dupã” (p. 86). Sunt
aceste versuri semnalul lipsei de gust literar?
Rãspunsul este, fireºte, negativ, Svetlana Cârstean
fiind recunoscutã pentru grija pe care o acordã
publicãrii unui volum ºi mai ales pentru ingeniozitatea
(doveditã în Floarea de menghinã) cu care alterneazã
ºi orchestreazã planuri stilistice uneori incompatibile.

De fapt, lucrurile sunt mai complexe în ceea ce
priveºte aceastã poeticã dinadins liricizatã, chiar ºi
acolo unde lirismul putea fi uºor topit într-un discurs
fãrã detentã emoþionalã. În primul rând, poemele din
Gravitaþie pluseazã pe registrele standard ale poeziei
confesive, tocmai pentru a-i repune în funcþiune (la
nivelul receptãrii) mecanismele care pãreau deja
desuete. Doar aºa poate fi explicatã apariþia în volum
a unor versuri precum cele citate anterior, în care
este vizibilã pastiºa subtilã (dar serioasã, în acelaºi
timp) a unei retorici care ºi-a cam dat duhul. Svetlana
Cârstean nu cautã sã fie originalã cu orice preþ, ci se
întoarce la sintaxa ºi stilistica de tip „tradiþional”, cu
scopul de a dovedi cã acestea au încã forþa de a
surprinde tensiunea lumii actuale. Din acest motiv,
unele tehnici, imagini ºi teme (precum sângele,
durerea, moartea, cu variantele lor), care nu mai au
trecere în poezia recentã sunt recuperate estetic de
Svetlana Cârstean, în aºa mãsurã încât locul comun

recapãtã valoare literarã („unde se terminã rãzboiul/
ºi unde începe/ revoluþia/ care are gust/ ºi miros/ de
primãvarã/ chiar ºi atunci când/ pe strãzile ei/ curge
sânge?// noi/ suntem din neamul celor care/ nu-ºi
lasã sângele sã curgã în afara casei/ ci numai pe
masa din bucãtãrie”, p. 59). De altfel, în timp ce redã
energia unui mod de a scrie aflat în letargie, poeta
se joacã subtil cu ticurile retorice ºi riscã destul de
mult atunci când mizeazã pe structuri explozive, care
sunt fie teatrale, fie se hrãnesc din cadenþa imnicã
(„Fiicã nerecunoscãtoare/ roagã-te sã fii iertatã/
pentru laptele de pasãre risipit!”, p. 43). Cu toate
acestea, vocea angajatã a poemelor pozeazã în
pateticã (nefiind cu adevãrat astfel), deoarece
autoarea, cum deducem din poeme, este convinsã
cã stãrile acute (durere, neputinþã, revoltã) pot avea
impact doar dacã le este îngroºat conturul dramatic,
fãrã sã le fie însã ºtirbitã naturaleþea. Pentru Svetlana
Cârstean, subtilitatea în exces este înºelãtoare, mai
ales cã poezia acesteia reprezintã deopotrivã un act
intim ºi unul social-politic (iar acesta din urmã nu
poate fi decât clar ºi precis), melanjul dintre cele douã
viziuni fiind ilustrat, de pildã, în poemul resurse. cine
nu e mângâiat nu existã.

Dincolo de stilul hiperconfesiv al volumului,
autoarea reconstruieºte fragmentar un „tablou de
familie”, pornind de la atracþia gravitaþionalã (în sens
metaforic) dintre stãrile-limitã, spaþiul traumatic care le-
a emanat ºi dintre corpurile care le-au trãit. Limbajul
poetic este atât de fin stratificat încât „d.u.r.e.r.e.a.” însãºi
devine un concept care desemneazã fuziunea dintre
stãri, spaþii ºi corpuri (fizice ºi psihice), aºa încât, prin
evocãri repetate, durerea îºi pierde conþinutul seman-
tic iniþial ºi devine cupola de sticlã a lumii actuale. Pe
de altã parte, gravitaþia (simbolicã) este, în acest volum,
nu doar forþa care menþine memoria autoarei conectatã
la spaþiul traumatic (familial ºi social), ci ºi un instru-
ment de construcþie poeticã. Svetlana Cârstean rescrie
uneori aceleaºi imagini sau le foloseºte leitmotivic,
deoarece poemele sale parcurg, de fiecare datã, o
„miºcare de revoluþie” (stilisticã ºi imagisticã) în jurul
unui centru polisemantic (care este „d.u.r.e.r.e.a.”, cu
toate valenþele ei). De aceea, nu încape îndoialã cã, la
rândul lui, acest volum poate produce o micã revoluþie
în interiorul literaturii de azi.

Trei, 2015

GRAVITAÞIE

SVETLANA
CÂRSTEAN

Omul
Victor  Cubleºan

Asumîndu-mi patetismul, lectura romanului lui
Alexandru Vlad, Omul de la fereastrã, este
tulburãtoare. Atît prin subiect ºi atmosferã, cît ºi
prin faptul cã acesta este ultimul roman al
prozatorului clujean, apãrînd postum, la aproape
un an de la dispariþia sa fulgerãtoare ºi prematurã.
Inserez aici mulþumiri pentru toþi cei care, cu
dragoste ºi grijã, au fãcut posibilã apariþia acestui
volum preluat direct din manuscris.

Subiectul Omului de la fereastrã este,în
rezumat, de o simplitate, poate chiar de o banalitate,
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dezarmantã .Romanul
urmãreºte confesiunile
personajul principal, Adam,
care-ºi rememoreazã o
existenþã care cuprinde
între acolade o jumãtate
întinsã în anii comunis-
mului ºi o alta în tulburaþii
ºi nesfîrºiþii ani de tranziþie
care au urmat. Departe de
a fi un traseu exemplar,
este o viaþã a unui om
nespectaculos prin realizãri
sau întîmplãri. Alãturi de

sora sa, Monika, provine dintr-o familie proaspãt
ridicatã de la rangul de þãrani la cea de orãºeni,
graþie tatãlui care activeazã în „armata popularã”
(la grãniceri se dã de înþeles). Pesemne în urma
unor epurãri, pãrintele îºi pierde locul de muncã
proaspãt obþinut la consiliul popular ºi revine pentru
cîþiva ani la þarã alãturi de soþie ºi de bãiat. Fiica
rãmîne la oraº, în grija unei mãtuºi, reîntregirea
familiei avînd loc doar peste cîþiva ani, ceea ce va
duce la o uºoarã, dar permanentã, distanþare între
cei doi copii. Adam urmeazã istoria, Monika artele
plastice. O viaþã cenuºie ºi ternã în anii cenuºii ºi
terni ai deceniului opt, pigmentaþi de aventuri
amoroase. Dupã revoluþie Adamek, cum e alintat
de sorã, cocheteazã cu presa ºi scrisul, iar Monika
dispare pur ºi simplu. Fratele o va cãuta, regãsirea
avînd loc abia peste ani, în Elveþia, unde sora face
o lungã confesiune care detaliazã relaþia puternicã
ºi disfuncþionalã pe care a avut-o cu celebrul sculp-
tor Rainer.

La fel ca ºi celelalte volume recente ale lui
Alexandru Vlad, Omul de la fereastrã include
numeroase elemente autobiografice recognoscibile,
dar bine distilate, reordonate ºi filtrate puternic prin
ficþional. Nespectaculozitatea evenimenþialã a
romanului (în sensul în care include evenimente
trãite cam de fiecare român în aceastã perioadã),
dublatã de naraþiunea cu accent confesiv acut, un
spirit de observaþie ascuþit ca o lamã japonezã ºi o
autoreflexivitate lucidã ºi needulcoratã creeazã
premize extrem de spectaculoase pentru lecturã.
Într-un foarte scurt text care însoþeºte romanul, Ion
Mureºan observa cã „Omul de la fereastrã este
romanul-oglindã al unei generaþii pierdute” ºi cred
cã poetul intuieºte foarte bine ceea ce îºi propune
sã fie manuscrisul lui Alexandru Vlad. Mai mult decît
aproape oricare alt roman pe aceastã temã, Omul
de la fereastrã reuºeºte sã surprindã viu, credibil ºi
semnificativ deruta ºi dezagregarea unei întregi
generaþii. Nu gesturile mari, teribile, nu acþiunea
agresivã ºi grosierã a societãþii, ci erodarea continuã
ºi causticã a unui cotidian lipsit de adevãr, moralitate
ºi repere. Romancierul reclãdeºte cu o recuzitã
restrînsã, mai mult grupatã în jurul cîtorva scene
foarte largi care dominã întregul roman (precum
ziua ieºirii la pãdure sau noaptea confesiunii)
atmosfera dezlînatã ºi fãrã orizont pe care fiecare
dintre noi a resimþit-o personal, dar pe care o

recunoaºtem ºi o detestãm împreunã.
Lumea din Omul de la fereastrã este una

pierdutã. Nimeni nu împlineºte nimic, nimeni nu se
împlineºte. Victime ºi cãlãi la un loc par eºuaþi într-
un limbo etern în care Adam îºi cautã ieºirea prin
confesiunea totalã. Parcã Spinoza spunea cã cel
care înþelege totul implicit iartã (dau citatul din
memorie, cu scuzelel de rigoare), iar eroul
romanului cautã în explicarea evenimentelor din
viaþa sa un sens. Ce a fost viaþa de dinainte de
1989, ce este viaþa de dupã. Ce am însemnat noi
pentru regimurile ºi vremurile sub care ne-am zbãtut
ºi ce au însemnat ele pentru noi. Cîte compromisuri
ºi cîte eºecuri am acumulat. Cît de lungã e lista
trãdãrilor faþã de prieteni, rude, dar ºi faþã de noi.
Este un roman trist, poate chiar greu de citit pe
alocuri din cauza atmosferei apãsãtoare, dar
eliberator prin rezonanþa pe care o impune la
lecturã. Este un roman despre omul nou. Omul nou
al comunismului ºi omul nou al tranziþiei. Eternul
om nou pe care îl proiecteazã ºi devoreazã
România noastrã.

Ca o poveste în poveste, iubirea (sau
fascinaþia) dintre Monika ºi Rainer marcheazã
paginile unui micro-roman de dragoste frumos ºi
amar, o micro-bijuterie care meritã notatã. Cîteva
pagini memorabile despre Cluj, Bucureºti, Florenþa
ºi Elveþia.

Existã ºi semne care indicã statutul de
manuscris încã nedefinitivat al romanului. Alexandru
Vlad este tipul de prozator care îºi ºlefuia textele
cu migala unui bijutier. Aici observãm cîteva pasaje
care se repetã (în confesiunile fratelui ºi a sorei),
prozatorul nefiind pesemne hotãrît care este locul
lor definitiv (cum ar fi de exemplu descrierea
mineriadei). Cîteva imprecizii legate de Oltcit-ul care
apare la început. Cîteva exprimãri nefericite („am
intrat înãuntru”). Oricum, lãudabil, din punctul meu
de vedere, cã la editarea cãrþii nu s-a intervenit la
cosmetizarea manuscrisului.

Omul de la fereastrã este un roman extrem de
bun, aºa cum de altfel aºteptam, firesc, de la
Alexandru Vlad. El nu consfinþeºte intrarea
prozatorului în rîndul marilor noºtri autori. Asta se
petrecuse de mai mult timp. Din pãcate ne aratã cît
a pierdut literatura românã prin dispariþia acestui
fabulos prozator.

CHARMIDES, 2015

OMUL DE LA
FEREASTRÃ

ALEXANDRU VLAD
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ÃDomnica ºi armele ei precise

ªtefan Manasia

În septembrie 2015, în a treia searã & rundã de
lecturi din cadrul Festivalului Internaþional de Poezie
sibian, pentru mine Domnica Drumea a fost senzaþia.
N-aº fi bãnuit ce performer charismatic se ascunde în
fiinþa fragilã, autodistructivã, ale cãrei mîini ºi voce
tremurã în prezentul lecturii ºi puþin dupã. Mi-am amintit
cã, în urmã cu 6-7 ani, la nu ºtiu ce eveniment USR-
ist mi se ceruse ºi mie un top al celor mai buni poeþi/
poete douãmiiºti ºi dintre poete optasem pentru
Domnica. Pentru cã debutul ei, Crize (Vinea, 2003) –
mai puþin citit & citat decît ecograffiti. poeme
pedagogice. steaguri pe turnuri al Ruxandrei Novac
– înnobileazã blazonul fracturist, adãugîndu-i –
constatasem eu – adevãrata dimensiune
existenþialistã. Aceeaºi poezie muºcãtoare,
autodevoratoare, acum îndureratã, „culpabilã” (pentru
cã trãieºte intens sentimentul maturitãþii, maternitãþii),
Domnica Drumea o experimenteazã în al doilea volum,
Not for sale (2009). Dar poeta e o fiinþã discretã, preferã
penumbra ºi în lumea literarã româneascã asta
înseamnã condamnarea la invizibilitate a operei. Prea
puþini, dintre cei (posibil) interesaþi au avut acces la,
de exemplu, Vocea, volumul cel mai recent, publicat
în 2014 la Charmides. Care duce mai departe þesãtura
aceasta hibridã (vers-reflecþie-jurnal cinic-monolog
dramatic-spovedanie nihilistã), inauguratã prin Crize
ºi continuatã de Not for sale. Ar merita citatã &
comentatã integral recenzia lui Bogdan-Alexandru
Stãnescu, Convalescenþã, din Obs.cult., nr.737/ 2014,
care „face dreptate” poeziei acesteia excepþionale,
dînd – totodatã – codul de lecturã, de înþelegere
(aproape) metafizicã, peste care critica gulerelor albe
nu va putea trece.

Vocea este o cãrticicã de 66 de pagini, cu scriitura
„subþiatã”, cu recuzitã & gesticã minimale: asemenea
maestrului kung-fu, poetul îºi pãstreazã intacte
supleþea & arta, întrebuinþîndu-le însã rar & letal.
Pentru cã vulnerabilitatea ºi moliciunea sînt în jam
session permanent cu duritatea de diamant a
introspecþiei. Pentru cã vocea este a „omului din
subteranã”: ultragiat, masochist, antisocial, însetat
totuºi de puritate. Puritate este ºi titlul unui mare poem
- „ziua din care nu vreau sã mã ridic/ ca dintr-un
coºciug de gheaþã// o sã mor cu inima uscatã ºi
bãtrînã/ ca a tuturor oamenilor” – ecou încercãnat,
autumnal al poemului A Hill, de Frank O’Harra („And
the purity/ of my confusion is/ there”). Alte cîteva piese
uluitoare: *** („sub mine se întinde/ o patã mare roºie”)
– un adevãrat testament fracturist; *** („ca o mare
tãcutã/ mã înconjoarã oamenii ordinii”) – consacrã un
mic ciclu de poeme on civil disobedience; Anatomie –
un fel de chintesenþã a duritãþii, visceralismului de care
vorbeam; sau Semnale – poem straniu, ºocant, vio-
lent & electro, aºa cum ºi-ar dori sã scrie puºtoaicele
de dupã Domnica; sau splendidul poem de final,
osmoza eroului textual cu eroina din Santa Sangre,
blasfemia cinematograficã a lui Jodorowski.

În cîteva rînduri Domnica repetã – sînt sigur cã
inconºtient – precis/ precizie ºi versurile chiar ating
performanþele unor maºini de inoculat spaima,
angoasa. În mijlocul unor versuri utilitare, gri, scrie
„soare roz” ºi asta resemantizeazã, face mai
suportabilã depresia.

La tipul ãsta de poezie nici nu te mai intereseazã
etajul valoric. Emite un puternic efect de autenticitate,
provocat de expresia simplã, tonul confesiv, absenþa
tropilor (metaforele – rare – sînt niºte sori albi lipsiþi
de putere, prin ceþurile sfîrºitului de toamnã ºi de
univers). Decorul e copt, agonic, aproape nekro (ca
la Ruxandra Novac. Aici însã e estompat furorul
grunge, þipãtul, exhibiþionismul vizual). E o poezie care
te absoarbe, poezie-vortex, poezie-gaurã neagrã, sex
mumificat ºi (paradoxal) funcþional. Cu ecouri din Anne
Sexton sau Gottfried Benn, Angela Marinescu sau Ioan
Es. Pop (astea duc spre pastiºã, din nefericire), poezia
esenþializatã a Vocii vine din Mazilescu (omagiat, ironic
& oblic, în multe finaluri de poem) sau chiar din
Bacovia. De necrezut azi, o perfidã magie lingvisticã
mai poate fi instauratã prin vocabularul expresionist,
al emoþiilor inferioare (panica, teroarea, vinovãþia, ura
(de sine)). Asistãm la un exerciþiu de seducþie negativã
– provocatoare pînã la delir la nivel intelectual, ca
filmele lui Haneke ºi Bergman, ca romanele lui Tho-
mas Bernhard.

ªi la capãtul consideraþiilor acestora, simt –
irepresibil – nevoia sã ascult, din nou, Vocea.
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Nãscutã în 1951 la Cluj (unde a ºi început, de
altfel, studii de filologie în cadrul Universitãþii Babeº-
Bolyai), Lyana Galiº pleacã foarte devreme, prin
cãsãtorie, din România (în 1972), ºi se stabileºte în
Italia. Limba în care alege sã scrie este cea a  þãrii de
adopþie, astfel încât autoarea se numãrã printre
scriitorii (nu tocmai puþini ºi unii dintre ei de mare
notorietate) care valorificã un imaginar românesc în
geografia fantasmalã a altor literaturi. Este ºi cazul
romanului  Jarul iubirii, publicat în 2014, în traducerea
Danei Lucia Galiº, de cãtre eLiteratura. Fãcând apel
ºi la un material autobiografic (asumat, de altfel, ca
atare, în câteva interviuri), Lyana Galiº construieºte
aici o biografie femininã, într-o dispunere cronologicã,
întinsã pe durata mai multor decenii, de la copilãria
clujeanã a anilor ’50 la deplina maturitate de dupã
decembrie 1989, localizatã în alte spaþii decât cel
autohton (american ºi italian).

Simpla menþionare a acestor date capãtã
conotaþii istorice ºi politice pe care, fãrã a le situa în
prim-plan, naraþiunea de faþã le înregistreazã inevitabil,
într-o canava existenþialã care le primeºte amprenta
ºi, uneori, chiar un modelaj mai profund.   Astfel, încã
din copilãrie, eroina observã ºi, mai mult, trãieºte
privilegiile ºi, foarte curând, represaliile pe care le
exercitã un regim totalitar: bunicul patern cunoaºte
marginalizarea ºi lipsurile în calitate de fost preot
greco-catolic, în vreme ce tatãl, expert criminalist, care
pare o vreme în graþiile puterii, ajunge la detenþia
politicã dupã ce refuzã sã execute comanda primitã
de la superiori. Pe lângã pierderea locuinþei ºi
renunþarea la orele de pian (pentru care avea o
înzestrare specialã), copila este silitã sã se confrunte
(într-un exerciþiu de maturizare forþatã) cu o altã ima-
gine a tatãlui, vizitat în penitenciar: „Era uluitã. Îl avea
în faþã, într-adevãr, pe tatãl ei, dar nu mai era acel
tatã puternic, glumeþ ºi veºnic voios pe care-l ºtia.
Avea chipul suferind, zâmbetul stins, era mai scund,
mai slab, pãrea un copil neajutorat, dornic de protecþie,
de afecþiune”.

La o altã vârstã, devenitã studentã, Ana îºi dã
seama cã este supravegheatã (ºi, mai mult de atât,
ostentativ fotografiatã) atunci când se aflã în compania
unor  tineri strãini, veniþi din Occident, dupã cum, în
vizitele fãcute în România dupã stabilirea în Italia,
identificã (uneori, chiar cu concursul acestora)
informatorii Securitãþii, plasaþi în imediata ei apropiere.
Altã datã, spre sfârºitul dictaturii, aflatã în trenul care
o readuce în Italia dintr-o Românie sãracã, invadatã
de foame ºi frig, protagonista surprinde acustic (ºi,
tocmai prin aceasta, cu mai multã tensiune artisticã)
momentul în care este descoperit un cãlãtor
clandestin: „Destul, vã rog, nu mai daþi... ajunge,
implora, pe urmã cuvintele se transformarã în þipete
ce devenirã din ce în ce mai sfâºietoare, mai inumane,
cu nimic diferite de guiþatul porcilor, la tãierea din Ajunul

Crãciunului. Deodatã, o tãcere cumplitã se aºternu.
Pe Ana o încercã o senzaþie de fricã, de revoltã, de
repulsie ºi neputinþã. Gândul cã fiinþa umanã se poate
comporta cu atâta cruzime o înspãimânta”.

Acuitatea percepþiei (cu care protagonista este
bogat înzestratã ºi care se exerseazã necruþãtor
asupra lumii încã din copilãrie) se pãstreazã ºi în þara
de adopþie, astfel încât Ana ajunge sã se identifice,
într-un moment de cumpãnã al destinului ei, cu un
„duºman potenþial în România, veºnic strãinã în Italia”.
Cu pregnanþã ºi cu francheþe, ea reþine prejudecãþile
italienilor faþã de strãini, precum ºi felul în care
stereotipurile se modificã pe parcursul deceniilor
petrecute în Peninsulã: „Curând îºi dãdu seama cã
ideea de «transfug» cãpãtase o nuanþã peiorativã:
era ceva degradant, o etichetã negativã, ce deprecia
nu numai persoana, ci ºi istoria, cultura þãrii de
provenienþã, care, automat, era consideratã «lumea
a treia». «Sunteþi transfugã?»  era întrebatã de multe
ori. «Nu sunt transfugã, sunt româncã», rãspundea,
oricum stânjenitã. Îºi pierduse aureola de strãinã
misterioasã ºi atitudinea celorlalþi faþã de ea nu mai
era aceeaºi ca la început. Admiraþia fãcuse loc
neîncrederii”.

Deºi pãstreazã mereu un telescop deschis spre
lumea exterioarã, Jarul iubirii este, în primul rând,
romanul unei deveniri individuale, care privilegiazã,
aºadar, filonul emoþional, atât de important în biografia
femininã, urmãrind temperatura, tensiunile,
intensitãþile, avânturile, cãderile ori dispariþia
sentimentelor. Din perspectiva femeii, mai ales aceastã
eroziune emoþionalã implicã un dramatism special: „O
dragoste nu se sfârºeºte niciodatã pe neaºteptate;
înduri multã suferinþã pânã când ultima mocnire a unui
foc demult stins se mistuie pentru totdeauna sub
cenuºã. [...] Atunci când moare o dragoste, sufletul e
ca pãmântul pustiit de ciumã; în lumea ta «cea
ascunsã» nu poate pãtrunde altcineva, persoana pe
care ai iubit-o pânã atunci pare de neînlocuit, este
nevoie de timp, de mult timp ca rana sã se cicatrizeze,
ca sufletul sã se deschidã unei alte iubiri”.  Naraþiunea
înregistreazã, la acest palier, printre altele, felul în care
adolescenta îºi descoperã propria feminitate ºi
maniera în care ºi-o cultivã sau ºi-o pune la încercare,
maniera în care este trãitã (ca un „sentiment nãrãvaº,
devastator”) prima dragoste ºi, nu mai puþin, prima
trãdare din amor. Sunt investigate, cu multã directeþe
ºi cu tot pe atâta pãtrundere, ºi iubirile celorlalte vârste,
dupã cum sunt aduse în paginã ºi alte teme majore
ale existenþei feminine: sexualitatea, trãdarea, cãsnicia,
maternitatea, relaþia cu mama ºi, în general, cu un
întreg univers feminin care dã, prin asumare sau,
dimpotrivã, prin delimitare, reperele identitare etc.

Nu numai pentru cã e o transfugã dezrãdãcinatã,
ci, mai ales, pentru cã este femeie, eroina îºi cautã

Identitate la feminin
Sanda Cordoº

(continuare în pag. 39)
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I. D. Sîrbu – încã o
monografie
Cãlina Bora

Despre I. D. Sîrbu nu se poate spune cã este
un scriitor aruncat dupã moarte într-un con de
umbrã. Din fericire, aproape din an în an apar editori
care mai cred în opera lui ºi vãd în rândurile ei
ceva important sau, pur ºi simplu, apar studii, eseuri
ori monografii care trateazã biografia scriitorului.
Textele Ion D. Sîrbu – de veghe în noaptea totalitarã
(2003, Antonio Patraº), Un aisberg deasupra mãrii
(2006, Ioan Lascu), De la „Manifest” la „Adio,
Europa!” (2003, Gabriela Gavril), Memoriile lui Ion
D. Sîrbu. O reconstituire (2011, Mihai Barbu) sau
Un om din Est (2006, Daniel Cristea-Enache) stau
mãrturie acestui aspect.

Gãsindu-se la cea de-a doua ediþie, revizuitã,
monografia Ion D. Sîrbu ºi timpul romanului
(Bibliotheca, Târgoviºte, 2015) este, de aceastã
datã, mai mult o aplecare a lui Nicolae Oprea
asupra unor detalii din viaþa lui I. D. Sîrbu decât o
monografie care sã trateze toate subiectele
propuse în mod egal. Aº spune cã nu avem de-a
face cu o monografie în stil canonic, ci cu una cu
„accente”.

De pildã, monograful se aratã foarte preocupat
de modul în care numele scriitorului este scris
corect, criticând varianta „Sîrbu” fiindcã nu
corespunde variantei „Sârbu”, indicatã de certificatul
de naºtere, diplomele de absolvire sau foile
matricole ale scriitorului. Apoi, în subcapitolele
urmãtoare, mai ales când vine vorba despre legãtura
scriitorului cu oraºul Cluj ºi Bucureºti, pune accent
pe legãtura dintre Sîrbu ºi foºtii sãi profesori. Se
simte, în mod cert, nostalgia faþã de timpurile în
care cei tineri credeau în modele ºi, în consecinþã,
le ºi urmau. („Cel puþin primii patru [Lucian Blaga,
Onisifor Ghibu, Liviu Rusu, D.D. Roºca] vor fi
consideraþi, peste ani, „arhetipuri de dascãl-model”
pentru generaþia literarã care se grupeazã în jurul
– dar nu în umbra – patronului spiritual, poetul ºi
profesorul de Filosofia Culturii”) (p.18).

Fãrã a fi vreun monograf de specialitate, se
observã cu uºurinþã cã studiul întreprins de Nicolae
Oprea, cel puþin structural, intenþioneazã sã urmeze
modelul canonic al unei monografii, începând cu
viaþa ºi opera antumã, urmate imediat de un periplu
prin scrierile postume. Din pãcate, lipsesc indexul,
tabelul de note ºi bibliografia. Existenþa acestora
ar fi completat râvna cãtre canonic a criticului
Nicolae Oprea ºi, esenþial, ar fi dat cititorului un
spaþiu orientativ în text.

În orice caz, tonul voit doct, pe care monograful
îl utilizeazã (ºi care, uneori, îi ºi scapã), este de
apreciat, în comparaþie cu emfaza Leliei Nicolescu
(v. I. D. Sîrbu despre sine ºi lume, Ed. Hermes,

Craiova, 1999), care îºi asfixiazã textul cu osanale
gen: [I. D. Sîrbu] „a traversat un fluviu murdar,
rãmânând curat, ºi a pledat neobosit pentru Bine,
Adevãr, Frumos”, un „caracter ferm, neînge-
nunchiat”.

Din punct de vedere tematic, trecutã fiind etapa
„modelor de urmat” ºi a experienþei pe care I. D.
Sîrbu a avut-o cu puºcãriile comuniste, Nicolae
Oprea împarte opera scriitorului în genuri literare:
teatru, roman, povestire. Se pierde apoi în
comentarii pe marginea lor, analizeazã, rareori
trãgând concluzii, dar, e cert, emite directive „I. D.
Sîrbu a fost marele ghinionist al literaturii postbelice”
sau se „rãfuieºte” cu însuºi scriitorul, de câte ori se
gãseºte ocazia: „destul de zgârcit cu mãrturisirile”,
„nedrept autocritic”.

Foarte important este faptul cã monograful
revine, la finalul studiului sãu, a cãrui încheiere este
tradusã ºi în francezã, ºi în englezã, asupra
chemãrii romaneºti a lui I. D. Sîrbu, care, dupã
aproximativ douã decenii de pauzã, renunþã sã scrie
teatru, fructificându-ºi vocaþia de romancier.
Aspectul este important mai ales pentru cã în
aceastã perioadã iau naºtere operele: Adio,
Europa!, Lupul ºi Catedrala, Jurnalul unui jurnalist
fãrã jurnal, prima operã fiind, cu asupra de mãsurã,
nu doar un roman bine scris, persuasiv ºi rãscolitor,
cât o mãrturie despre viaþã. Dacã regimul comunist
ºi experienþa din puºcãrii îi confiscã prozatorului
prezentul, cu tot cu operã ºi talent, judecând însã
dupã opera postumã s-ar putea spune cã scriitorul
a avut grijã sã-ºi compunã tacticos opera postumã,
departe de cenzurã ºi de Securitate.  De aceea
opera lui I. D. Sîrbu este una dintre cele mai bogate
„opere de sertar” din literatura românã. Nicolae
Oprea înºiruie aceste aspecte în câteva subcapitole
numite tandru „Jilaviada”, „Cavalerul închisorilor”
sau „Provizoratul anilor tulburi. Perioada clujeanã
ºi bucureºteanã”.

În final, poate unul dintre aspectele importante
de elucidat, Nicolae Oprea noteazã urmãtoarele:
„Proza ultimei vârste constituie o simbiozã a
comicului cu tragicul sub auspiciile satirei
sficiuitoare. Prozatorul ex-ardelean se înscrie în
direcþia criticã a literaturii române, pe linie junimistã,
în descendenþa lui I. L. Caragiale, de care,
paradoxal, se delimiteazã adesea” (pp. 265-6).
Aceastã punere a lui I. D. Sîrbu în linie maiorescianã
este ciudatã pentru un monograf, iatã, cu un volum
la a doua ediþie. Cu toate cã scriitorul însuºi se
percepea pe sine tragi-comic, scrierile sale nu
dobândesc tragi-comicul lui Caragiale ºi, cu atât
mai puþin, stofa maiorescianã!
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Literatura americanã a celei de a doua jumãtãþi
a secolului al XIX-lea le este cunoscutã cititorilor
români doar prin câteva dintre vârfurile ei, restul fiind
o zonã cenuºie, aproape nefrecventatã. La o estimare
empiricã, pe primul loc într-un clasament al familiaritãþii
se aflã Mark Twain, urmat de Edgar Allan Poe ºi poate
de Henry James ºi Fenimore Cooper (nu se pune la
socotealã romanul propagandist-sentimental al lui
Harriet Beecher Stowe). Iatã cã universitara
bucureºteanã Anca Peiu a gândit ºi scris o carte care
corecteazã acest dezechilibru. Americanistã în plinã
afirmare, Anca Peiu a îngrijit ediþiile recente ale
romanelor faulkneriene, a tradus din maestrul literaturii
Sudului un roman ºi o culegere de nuvele ºi a publicat
numeroase studii ºi eseuri de anglisticã ºi
americanisticã. Recentul ei volum se numeºte Cinci
versiuni ale sinelui în literatura americanã a secolului
XIX1ºi îºi propune sã discute cinci scriitori americani,
plasaþi în contextul ideatic ºi literar al vremii, care
reprezintã cel mai bine spiritul epocii, mai cu seamã
cãutarea sinelui ºi exprimarea lui cu instrumentarul
literaturii. Cei cinci sunt E. A. Poe, Ralph Waldo
Emerson, Henry David Thoreau, Walt Whitman ºi
Emily Dickinson – precum se vede, o selecþie
exigentã, destul de îndepãrtatã de clasamentul
popularitãþii schiþat mai sus. Motivaþia autoarei nu este
doar didacticã – studiul sare cu bunã ºtiinþã peste
etapele discursului monografic, urmând tema propusã
a autoscopiei ºi nonconformismului literar al scriitorilor
– ci ºi de naturã hermeneuticã, ea urmãrind
evidenþierea prin interpretare a unor aspecte ale
operei care probeazã originalitatea ºi onestitatea
intelectualã a autorilor aleºi. E important de observat
cã preferinþele cercetãtoarei au mers în primul rând
cãtre autorii de poezie, deºi talentul poetic al acestora
se manifestã de multe ori în scrieri þinând de celelate
genuri (epic, eseistic), aºa cum pe bunã dreptate
subliniazã Anca Peiu.

Pornind de la un motto joycean, Anca Peiu îºi
anunþã în preambul intenþia de a discuta câteva op-
ere literare preocupate în primul rând de continua
producere ºi fluiditate a eului, ca formã de existenþã
constant reînnoitã, de a aproxima ºi defini moºtenirea
literarã americanã ca expresie a nonconformismului
ºi  afirmãrii sinelui (un bun prilej de a arãta cum
americanii au scãpat de bloomiana anxiety of influ-
ence din partea maeºtrilor consacraþi ai literaturii
europene (britanice), întremând un canon literar
propriu ºi chiar influenþând, de la un moment dat,
direcþiile ºi modalitãþile de exprimare ale literaturii
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universale). Ce-i drept, spunem noi, aceastã influenþã,
evidentã în cazul lui Whitman, s-a produs mai con-
sistent ceva mai târziu, cu autori ai celui de al XX-lea
veac, Pound, Eliot, Faulkner, Hemingway, Salinger
etc). Totodatã autoarea urmãreºte sã convingã cã
rãdãcinile modernismului anglo-american sunt de
cãutat ºi în literatura scrisã în a doua jumãtate a
secoului douãzeci în Statele Unite.

Urmaºii lui Columb, spune Anca Peiu, au preluat
de la acesta trei dimensiuni importante ale spiritului:
fortitudinea, credinþa ºi toleranþa faþã de celãlalt. Sunt
atribute propuse de Tzvetan Todorov în cartea The
Conquest of America. The Question of the Other, care
îi va servi autoarei românce drept cãlãuzã
interpretativã. Aceste trei atribute corespund, în fapt,
celor trei mari etape ºi provocãri care ºi-au lãsat
amprenta indelibilã asupra literaturii americane: mitul
frontierei, Puritanismul ºi convieþiurea (adeseori
tensionatã) cu Celãlalt. În cartea lui Todorov, Anca
Peiu gãseºte necesarul suport teoretic-interpretativ
pentru demersul domniei sale, datoritã frumuseþii
alegorice a demonstraþiei.

Acel „double focus” despre care vorbea Todorov
este vizibil în opera lui E. A. Poe, în care fantasticul ºi
neobiºnuitul (the uncanny) sunt dublate de o logicã
strânsã ºi de o mare limpezime a minþii. În capitolul
care i se dedicã, Poe este discutat ca poet (focus pe
Annabel Lee ºi pe The Raven, ca eseist (focus pe
The Philosophy of Composition) ºi ca povestitor (fo-
cus pe The Purloined Letter, William Willson, The Fall
of the House of Usher). Particularitãþile artei lirice a lui
Poe sunt subliniate prin comentariul adecvat aplicat
poeziilor, dar ºi evidenþiate înmod cvintesenþial prin
recapitularea ideilor din eseuri. Analizele strânse ale
poeziilor ºi nuvelelor dovedesc puterea de pãtundere
ºi de colaþionare a autoarei. Pe lângã bi-polaritatea
operei lirice ºi epice – ca autor gotic –, Poe este
considerat exemplar pentru trendul formal(ist) în poezia
americanã. Anca Peiu îºi contextualizeazã aprecierea,
subliniind rolul de precursor al virginianului în cazul
Miºcãrii Estetice engleze ºi Simbolismului francez,
influenþa asupra lui Sir Arthur Conan Doyle ºi Agatha
Christie, rolul de fondator al thriller-ului psihologic,
povestirii criptografic-enigmistice, literaturii „horror”.

Transcendentalismul  este o formã  de romantism
filosofic ºi religios bazatã pe intuiþie ºi meditaþie, pe
un idealism kantian (îmbogãþit cu idei ale lui Coleridge,
Carlyle, Goethe etc.), care a dominat gândirea
filosoficã ºi literarã a Noii Anglii la mijlocul secolului
XIX, prelungind, într-un fel, Puritanismul, dar ºi
anunþând trendurile literare ºi  filosofice ale secolului
XX. O bunã definiþie a Transcendentalismului se
gãseºte în cartea Ancãi Peiu la paginile 89-90, unde

Versiuni ale sinelui în
literatura americanã
Virgil Stanciu

1 Anca Peiu,  Five Versions of Selfhood in 19th
Century American Literature, Editura C. H. Beck,
Bucureºti, 2013.
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se amintesc ca trãsãturi caracteristice emoþionalismul,
propensiunea spre misticism, credinþa într-o ordine
abstractã peste care lumea perceptibilã nu se
suprapune decât rar. Dintre transcedentali, cartea  se
ocupã pe larg de R. W. Emerson, campionul difuzei
miºcãri, a cãrui operã eseist-filosoficã  este minuþios
analizatã (focus pe eseurile Self-Reliance, Nature),
cea poeticã fiind reprezentatã de poemul Good-Bye,
citat în întregime ºi interpretat. Campionul „nesupunerii
civice”, H. D. Thoreau, este evaluat prin douã lucrãri
celebre ale sale, On Civil Disobedience ºi, fireºte,
Walden, Or Life in the Woods, scrieri care fac apolo-
gia solipsismului ºi a cunoaºterii de sine prin
introspecþie. Transcendentalismul, în ultimã instanþã
o epistemologie, o metodã de cunoaºtere, insistã
asupra ideii cã omul poate, la modul intuitiv, transcende
limitele existenþei impuse de logicã ºi de bunul simþ,
accedând la adevãruri mai înalte ºi la o mai bunã
cunoaºtere a sinelui ºi a naturii.

Walt Whitman este considerat poetul romantic
care construieºte o punte între Transcendentalismul
filosofic ºi modernismul secolului XX, în opera lui
poeticã fiind anunþate majoritatea trãsãturilor formale
ºi obsesiilor tematice ale poeziei moderne. El este,
totodatã, americanul care a izbutit sã producã cea
mai fireascã osmozã între eul privat ºi eul public,
„cântând” atât sinele, cât ºi þara ºi poporul. Song of
Myself este lucrarea prin care Whitman se afirmã ca
bard al Americii, oferindu-se pe sine drept conºtiinþã
emblematicã a epocii ºi profet al viitorului. Interesante
sunt legãturile stabilite de Anca Peiu între poezia lui
Whitman ºi arta esenþialmente americanã a
cinematografului, precum ºi cu artele plastice (Da
Vinci). Song of Myself este considerat de autoare o
sintezã a literaturii americane, conþinând poezie,
dramã, naraþiune ºi pendulând între eul liric ºi
cunoaºterea ºi preamãrirea energicã a noului mod
de viaþã american.

Un subcapitol se ocupã de enigma Emily
Dickinson, poetã descoperitã târziu, în a cãrei operã
liricã încifratã se disting multe dintre trãsãturile
postmodernismului, astfel încât ea ne pare nu un
produs al secolului XIX, ci un spirit liber contemporan.
Anca Peiu surprinde exact caracteristicile poeziilor
lui Dickinson: absenþa totalã a didacticului; forma
neregulatã; stilul neconvenþional; fragmentarismul;
caracterul încifrat; puterea metaforei. Tematic,
universul ei liric se concentreazã memorabil pe
problemele eterne ale existenþei, de la eforturile
cunoaºterii de sine, la naturã, la iubire ºi moarte, la
disperare ºi speranþã. Un numãr considerabil de pagini
sunt consacrate discutãrii poeziilor numerotate ale lui
Emily Dickens, în special aºa-zisele „poeme ale
verbului To Be”, dar ºi multe altele, dovedind existenþa
unei afinitãþi de ordin sentimental între poeta
americanã ºi exegeta ei. De amintit este ºi faptul cã,
în ciuda enormei diferenþe stilistice, Whitman ºi
Dickinson sunt consideraþi înrudiþi, ca reprezentanþi a
ceea ce numea William James „truth in the making” ºi
prin influenþa exercitatã de ambii asupra poeziei
moderne.

Cartea se încheie cu un epilog, în care cititorii

(studenþi sau nu) sunt îndemnaþi sã practice o
abordare deschisã, lipsitã de idei preconcepute, a
textului literar, pentru a înmulþi seria de posibile
interpretãri, ºi sã nu neglijeze contextualizarea, pentru
o mai bunã înþelegere a acestor (ºi a altor) classic
rebel poets, cum frumos îºi numeºte Anca Peiu,
oximoronic, autorii selectaþi. În ceea ce priveºte
contextualizarea, subsolurile paginilor, ticsite de
informaþii, acordã multã atenþie receptãrii, prin traduceri
ºi interpretãri critice, a operei acestor autori în cultura
românã.

Cartea Ancãi Peiu este mai mult decât un ghid
al literaturii americane a secolului XIX: este ºi o
repunere în prim plan ºi o interpretare proaspãtã, cu
sensibilitatea lectorului trecut prin modernism ºi
postmodernism, a valorilor certe ale acestei literaturi.

neîncetat veritabila înrãdãcinare (cu toatã siguranþa
ºi protecþia pe care, oricât de precare, pare sã le
promitã) în fragilitatea ºi inconstanþa sentimentului de
iubire. Dupã ani în care experimenteazã „golul inte-
rior” ºi pe când „cãsnicia i se pãrea o maºinã în mers
din care era greu sã cobori”, eroina are ºansa de a
întîlni ºi de a trãi o mare dragoste, pentru care renunþã
la confortul vieþii sale mature.  Deºi este un roman
psihologic, Jarul iubirii nu lucreazã, de altfel, atât cu
instrumentele ºi cu lentoarea analizei (pentru care
existã, de altfel, certe aptitudini), cât cu cele ale
peripeþiei, ceea ce îi ataºeazã o dimensiune oarecum
picarescã ºi, fãrã îndoialã, un ritm alert ºi un aspect
cinematografic. Cu o viaþã trãitã mereu la drum ºi nu
o datã la rãscruce, eroina romanului se confruntã
adesea cu întâmplãri neobiºnuite, cãrora le face faþã
într-un mod admirabil. Ajunsã, pe tot parcursul vieþii,
în situaþii care ar putea genera eºecul, aceasta
reuºeºte sã le dea un sens pozitiv, când nu le
transformã, în mod aproape spectaculos, în izbânzi.
Tocmai de aceea, Lyana Galiº reuºeºte în Jarul iubirii
un roman puternic ºi stenic al unei eroine rãzbãtãtoare.

(urmare din pag. 36)
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Tema propusã de mine pentru ei, gînditã de-
acasã, nu e uºoarã. Aduc pãlãria mea de pai,
aruncãm acolo numere, le extragem, facem
perechi, cum se nimeresc, urmeazã sã scriem unul
despre altul. Rux ºi Iulia, Sonia ºi Yoshiro, Cãlina
ºi Tudor, Andreea Cristina ºi Andra, eu ºi Alin.
M-am gîndit cã e un exerciþiu de tandreþe ºi de
înþelegere, de ascultare, de mãrturisire, de
imaginaþie, de responsabilitate (nu scrii oricum
despre cel care va fi personajul textului tãu, martorul
textului tãu), de generozitate – un exerciþiu bun
pentru oricine îºi doreºte sã ajungã scriitor. Cum
se scrie? Îmi vin pe loc idei. Fiecare îºi face
blazonul: o plantã, un animal, o culoare, o devizã.
Va fi þesut în „închipuirea” despre celãlalt, care poate
avea orice formã (portret, poveste, ficþiune, poezie),
important e sã fie încorporate însemnele ºi tot ce
vom auzi într-o orã de la cel din faþa noastrã. Fac
trimitere ºi la scriitorul care a lucrat cu heraldica în
literatura românã: Mateiu Caragiale (mai ales în
Remember). Au o orã de petrecut faþã în faþã, aici,
în curtea casei unde stãm, nu în altã parte, nu mai
mult. Primele minute vorbeºte fiecare liber, spune
ce vrea despre el. Apoi rãspunde la întrebãri. Gata!
Începem.

*
Iulia despre Ruxandra

Eu este altul

Totul a început aºa; Cãci eu este altul...
„ Constrânge-mã!”
„ Dar nu vreau s-o fac”

Tu eºti rechinul, iar eu înot. Vrei sã facem
schimb? Prinde-mã!

Cel puþin aºa am crezut cã se va întâmpla.
Dar ea a spus „Vreau sã înot pe un peºte. Pe un
peºte care îmi vrea binele.”

Am fost 3 pânã la urmã. Regula a fost sã fim
câte doi; aºa a zis Cãluþul de mare. Dar nu poþi sã
vorbeºti cu o vrãjitoare fãrã sã nu fi iniþiat dinainte.
Copila, cu un ochi pe jumãtate închis, s-a aºezat
cu noi la masã. Cu pixul în mânã, se uita la mine.

„ Cum se scrie ONO pe litere?”
„O – N – O”, rosteam fiecare literã, iar ea o

scria în rune.

(Tabãra de scriere creatoare de la Sulina)

Povestaºii porto-franco &
Salmarinii (III)

În acest numãr al revistei gãzduim fragmente din textele scrise la atelierul  de prozã, coordonat
de Simona Popescu (dupã ce în numãrul trecut am gãzduit în revistã povestiri scrise la atelierul
coordonat de Ruxandra Cesereanu).

Aºa s-a deschis primul sipet...
Gândim în limba pe care o vorbim sau suntem

ceea ce spunem.
Sunt un peºte acum. S-a întâmplat taman

invers; eu trebuia sã transform vrãjitoarea. Nu ºtiu
ce o sã spunã cãluþul de mare ºi de asta. Am
încãlcat încã o regulã.

Pe o vrãjitoare bunã o ºtii dupã zâmbet. Are
gropiþe în obraji ºi râde în clinchete de clopoþei,
asemeni unui copil. Umblã mereu cu multe cãrþi
dupã ea ºi se îmbracã în rochii lungi multicolore cu
însemne magice pe ele. Ea locuieºte laolaltã cu
ciupercile care ies din lemne. N-are ce sã le facã,
pentru cã vrãjile ei fac doar bine; ºi cu cât încearcã
sã le dea la o parte, cu atât se fac mai multe. Casa
este înconjuratã de un râu indigo. De la geam se
aud þipetele ei „furor hybris erinii ekastasis en theos
anagnorisis elefteia ifigenia din taurida. Pe Circe,
cuvintele astea nu mai merg nici sã dai ciupercile
la o parte.”

„Cum se scrie Liria?”
„Dar cine e Liria?”
„Cum cine? Un unicorn!” Copila se încruntã ºi

asteaptã sã-i dictez pe litere. Iau o gurã din cafeaua
de pe masa ºi-i zic „ L – I – R – I – A”

S-a deschis al doilea sipet.
„Hnosur” vrãjitoarea mã invocã.
Avem un simþ mai puternic decât celelalte.

Acela te poate ajuta sã intri în lumea altcuiva ºi sã
trãieºti împreunã cu ea. Cei care au simþul acesta,
au nevoie de povestitori ºi de povestiri.

Firiºoare luminoase pluteau în plasma indigo.
Erau legate între ele ca într-o mandalã. Simþeam
cã existã o legaturã puternicã între ele ºi asta mã
îmbia sã merg într-acolo. Dãdeam cu uºurinþã din
înotãtoare, corpul meu aluneca spre mandala
luminoasã. Firiºoarele se miºcau în acelaºi timp,
ca într-un rimt de dans. M-am apropiat de ele ºi am
reuºit sã mã strecor. Am devenit ºi eu un punct
luminos, parte din geometria lor. Niciun peºte nu
poate sã alunece în apã, aºa cum puteam sã o fac
aici. Puteam sã fiu în mai multe locuri deodatã.
Gândul era al meu ºi al tutror. Împãrtãºeam totul.
Eram aceeaºi substanþã dintr-o reþea întreagã de
firiºoare. Noi eram memoria, noi eram gândul.
Vrãjitoarea albã era ºi ea printre noi sau în noi; o
simþeam cu toþii, dar ca energie. ªi atunci am înþeles
totul.
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I)„ Liria, eu te chem!”
„Vreau sã am o casã simplã pe o insulã, cu

pereþi din scoici. Dar dupã ce mã pensionez.”
„De ce nu acum?”, mã gândeam eu. Mi-o

imaginam ca ºi cum am fi fost deja acolo ºi am fi
tapetat pereþii împreunã. Sau cel puþin sã înlocuiesc
ciupercile care tot cresc cu scoici; sã înlocuiesc
marea indigo cu Marea Mediteranã; întunericul cu
lumina; peºtele cu unicornul înaripat care o va duce
pe o insulã, pe crinul portocaliu.

ªi aºa s-a deschis al treilea sipet.

Ruxandra despre Iulia

Yulya
Ceea ce a ieºit mai întâi la ivealã din Yulya au

fost fustele ei muºtar ºi bluzele crem la care se
adãugau reveriile mele de bãutoare de ceai. Drept
care de la început am ºtiut cã Yulya e o
Ceainãreasã. O sã vã cicãlesc puþin acum; pãrul ei
pãios avea croialã trandafirie, iar unghiile maro-
deschis purtau niºte scoici împlântate în sandalele
de vestalã. Avea ºi o pajã, Patricia sau Patti (un
soi de clarvãzãtoare Patti Smith a Balcanilor, aºa
îmi plãcea sã-mi închipui). Dar mai ales mãrgelele
din lemn, un soi de rozariu adaptat, fãcea din Yulya
o ceainãreasã; fiecare boabã era o capsulã cu
mixturã de mac si strugure necopt zaharisit. Da,
ºtiu, sunt prea multe culori ºi o excesivã plãcere de
a face portretul pre-rafaelit al Yulyei. Sau poate e o
eboºã Art Nuveau amestecatã cu flower-power. De
mirare cã am folosit atâtea culori care nu îmi aparþin,
fiindcã blazonul meu de ceainãreasã (mde, admit
cã ºi eu sunt aºa ceva) este unul indigo, deºi are
prinsã în aspic floarea pestriþã de crin portocalie,
cu pete maronii. De cuvântul apotropaic HNOSUR
aþi auzit? I se potriveºte ºi Yulyei, nu doar mie.
Blazonul meu are ºi un peºte în vârf ºi aratã astfel
(e un blazon de cvasi povestitoare, desigur).

Am visat-o într-o dupã-amiazã pe Yulya într-o
grãdinã de cireºi, doar cã în loc de cireºe, în cireºi
crescuserã mure. Pânã ºi florile care mai
rãmãseserã pe câteva crengi din vârf se învineþiserã.
În vârful cireºului cu mure, Yulya avea o scorburã
unde locuia cu un tarsien (o scorburã de sticlã, sã
fie limpede). Tarsienul îºi þinea ochii semideschiºi,
ca sã pãstreze sub pleoape poveºtile vremurilor (era
jivina ei ºamanicã, ce mai tura-vura). Bãnuiam cã
Yulya avusese, pe când era micã, vise de zbor;
intuisem cã ea simte mereu începutul lumii ºi vede,
chiar sub nasul sãu, cum totul se preschimbã
continuu, iar lucrurile pur ºi simplu iau o altã
întorsãturã, mereu alta. Era o androginie sfioasã aici,
tocmai pentru cã nu se manifesta zgomotos, vreau
sã zic agresiv (zgomotos e un cuvânt cam nesãrat,
drept care nu se cuvine sã-l folosesc acum). Apoi s-
a fãcut, cu o simplitate cuminte, cã m-am întors în
copilãria Yulyei ºi am intrat într-o scenã din viaþa ei
de odinioarã. Cred cã de aici a început totul, în ceea
ce o priveºte - vreau sã spun ceainãreala, lumile în

preschimbare ºi chiar acel cireº corcit cu o tufã de
mure. Ba chiar ºi animalul totemic, tarsienul, tot de
aici s-a ivit. Cãci, într-o dupã-amiazã Yulya fetiþa a
adormit pe marginea bazinului ºi a cãzut în apã. A
înghiþit destulã ºi s-a înecat. A fost o înecatã cuminte
pentru vreo câteva minute. Ciudat sau nu, însã, locul
ei era acolo, în apã, întrucât  fetiþa nu ºtia ce
înseamnã moartea. ªi neºtiind ce înseamnã
moartea, ea nu s-a speriat, ci s-a lãsat sã fie înecatã.
Era prietenã cu apa în care murea încetiºor, ea visa
de fapt acolo, o fetiþã cuminte, fericitã, care nu mai
avea nevoie de nimic. Era chiar ea, viitoarea
ceainãreasã ºi pre-rafaelitã. ªi visa în apã ca în aer.
Nu avea de ce sã îi fie fricã de ape, fiindcã acolo se
gãsea chiar substanþa visului din orice fel de realitate
uterinã. Fireºte, pentru cã Yulyei îi era dat, dupã
aceastã experienþã precoce a morþii bune, sã creascã
ºi sã fie fatã ºi femeie, ea nu a ramas în bazinul cu
apã ºi nu s-a înecat de tot. Tarsienul ei totemic s-a
înfiripat ºi a atins-o cu labele pe faþã, apoi a scuturat-
o uºor. Nu era un tarsien pur ºi simplu, ci avea cap
de lup ºi coadã mocnitã de dragon. Într-o zi, cândva,
Yulya îl va desena, îl va descânta ºi ne va povesti
despre el mai potrivit decât am fãcut-o eu, aici-ºi-
acum.

Cãlina despre Tudor

Dulceaþa de frãguþe
Suntem oameni în trecere cunoscându-i pe alþii

în trecerea lor. Taci! Nu aºa se începe o conversaþie
despre altcineva. Oamenii au învãþat sã vorbeascã
despre ceilalþi prefãcându-se cã nu e nicio trecere.
Când ºi cum se face trecerea? Se presupune mereu
cã suntem deja acolo: în celãlalt ca în noi înºine.
Nici noi nu stãm în trecere ºi nu înþelegem cã ºi
celãlalt nu e întreg, permanent, el, definitiv, ci e
trecerea însãºi – ºi trecerile nu vorbesc, dar omul
de lângã mine o face, trecând la vorbe, sãrind de la
el la despre el ºi tot aºa. Este un tablou cu un far în
camerã. Nu! Mã corecteazã, e o fotografie, dar nici
nu îmi dau seama dacã chiar l-a privit, de fapt. Am
aºezat scaunele faþã în faþã sã obþinem o confruntare,
chiar dacã nu ne vedem mai mult decât se vãd
semnalele luminoase ale farului prin maioul nespãlat
al unui pirat, pus pe sfoarã la uscat. Stai! Ba da! Se
vede ceva. Poate ticurile. Poate faptul cã vorbeºte
cu jumãtate de faþã, cãci cealaltã e mereu întoarsã
negându-ºi pe jumãtate interlocutorul. Mi-am luat
multe medicamente cu mine ºi am pus ºi unt de
arahide. Mã aºtept sã mã întrebe cât a mai rãmas în
borcan, dar oamenilor nu le place sã vorbeascã
despre mãrunþuºuri, cãci simt cã nu vorbesc despre
ei. ªi-atunci, vor sã ofere cu orice preþ, sãpând
demonstrativ în ei ca ºi când tu nu poþi observa sapa
cu care ei fac asta. Mã prefac relaxatã ºi nu e nimic
mai relaxant decât cinismul. Tu chiar crezi ce spui?,
îl întreb râzând. Probabil cã-ntr-un fel crede ºi de
aceea se convinge încã o datã aducându-mi un
crocodil ce înghite soarele, alb pe negru, pe o hârtiuþã
de birou. E ceva în oamenii care nu pot sã facã
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I) small talk. Îmi doresc sã mã întrebe de ce-mi fac
patul pânã ºi în vacanþã, dar el îmi spune cã existã
o poezie inerentã a cosmosului. E o reciclare. Dar
oamenii preferã sã recicleze decât sã tacã. Oameni
mulþumiþi cã pot sã simtã, care se ascultã simþind
doar dupã ce au uitat de banalul unt de arahide. E
nevoie de poezie. De ce nu vede cã televizorul se
numeºte Sonia? Vorbesc despre el în funcþie de
ceea ce alege sã nu spunã. Profund ºi vulnerabil.
În trecere ca în spunere ºi nu mã lasã sã-l duc în
timp, înainte de momentul inventãrii zaharinei. Zice
cã existã un prezent gigantic. Nu vede dincolo de
el. Îi amorþeºte piciorul ºi am timp mai mult sã-i
vizualizez pe pãrinþii lui în el, cãci e o legãturã
puternicã între omul acesta ºi niºte pãrinþi ce fac
dulceaþã de frãguþe. Îi vãd cum se întâlnesc toþi în
borcanul cu dulceaþã care se-mprãºtie în formã de
arbore genelogic, atunci când se sparge. Îi spun cã
eu nu am pãrinþi, cã am putut tãia sârma, viþa,
moºtenirea, dar în acelaºi timp mã uit disperatã în
jur dupã obiecte-idee. Omul acesta mi-a-mpãrtãºit
mult. S-a luat în serios pentru ca eu sã pot sã-mi
iau scrisul în serios. Cine e mai generos? El care
mi-a dat un text sau eu care am ascultat? Îþi iubeºti
pãrinþii?, întreb cu o fascinaþie excentricã faþã de
omul în care vãd mai mulþi oameni. Fireºte cã da,
îmi spune atât de sigur încât îmi doresc sã nu mai
scriu vreodatã nimic, ci sã iubesc ºi eu la fel ca el.
Da, asta îmi doresc ºi eu: sã înghit un soare ca un
crocodil cãruia i se umflã burta în timp ce coada i
se spiraleazã. Abia dupã ce mi-a desenat o ferigã
mi-am dat seama cã de fapt pãrul îi stã mereu ca o
ferigã. Corespondenþe ieftine. Cum sã-l compun fãrã
sã-l înghit cu totul? Aº vrea sã-l îndur, fãrã sã-l
mestec. L-aº þine în formol-agonas, dar suntem într-
o camerã la Sulina. Viaþa are douã aspecte, îmi
spune. Doar douã?!, îi reproºez ironic. Unu-
suferinþa inerentã ºi doi-cei ce îndurã. Anxietate.
Nu-mi amintesc când a spus cuvântul asta, dar ºtiu
sigur cã aº fi vrut sã-l întreb mai mult. Nu uita ce þi-
am spus, îmi zice profetic la masã. Eºti religios?
ªi-a uitat cãºtile acasã. Îmi vorbeºte de spiritualitate
fãrã Dumnezeu, dar cum poate un om fãrã cãºti,
fãrã fire non-genealogice sã spunã asta. Ascult. E
liniºte în timbrul lui. Stãm între douã uºi. În prima
dimineaþã stând în pat am crezut cã se aud
vapoarele din port. Am crezut cu convingere. A
doua zi le-am auzit din nou. Le-am simþit motoarele
trãgându-se înspre mal, aºa cum omul din faþa mea
trãgea limbajul înspre mine ºi am ºtiut cã numai
între marinari mai este comunitate, cãci pe þãrm ne
putem auzi prea bine unii pe ceilalþi. Pe urmã, am
aflat cã vapoarele pe care le auzeam eu erau de
fapt sunetul periuþei de dinþi electrice a persoanei
ce se trezeºte mereu înaintea mea. ªi în omul
acesta auzeam vapoare ºi poate cã erau doar
periuþe de dinþi zumzãitoare. M-ar contrazice, dar
tocmai de aceea scriem: pentru a preveni o
contrazicere, pentru a zice între. I saw you dancing
and I’ll never be the same again for sure.
Povestindu-ne pe noi înºine fãrã a ºti cã aveam sã
ne vedem dansând. Da, am aflat cã existã postura

stângaciului paºnic în dans. Oare africanii ºtiau
asta? Mi-a spus cã e stângaci dinainte sã danseze,
cãci i se pare atât de special sã trãieºti cu emisferele
inversate într-o lume în care toate uneltele sunt
fãcute pentru dreptaci. Dupã ce a zis asta, am ºtiut
cã e omul despre care pot scrie cãutãtor, curioasã,
cu afecþiune, chiar dacã nu scriu cu mâna stângã.
ªi totuºi, l-am agãþat stângaci, în trecere, aºa cum
o barcã agaþã altã barcã pe un canal strâmt din
Sulina.

Tudor despre Cãlina

Martorii
E senin acum, imediat se va vedea luna în

albeþea deplinã, nefiind martorã la sângele vãrsat
astãzi. Pe partea cealaltã, soarele închegat vermil-
ion, pe cale de dispariþie. Tãceau amândoi, o
contemplaþie reciprocã; au fost totuºi martori la
catastrofe ºi mai mari. Sângele l-a cerut pãmântul,
pânã la urmã, trebuie sã înþelegeþi.

O adiere uºoarã rostogolea frunzele, hainele
murdare sau curate, pe asfalt. Ce mai putea acum?
Sã aminteascã, aºa e vântul, orgolios; sã
aminteascã ce-a trecut... nici mãcar pietrele ce-au
spart metal ºi oase în urmã cu câteva ore, nici mãcar
ele nu vor uita. O baltã unduieºte acum gri, în
frigiderul rãsturnat, în mijlocul drumului, cerul
deasupra, niºte flori albe plutesc într-însul, fãrã voia
lor bineînþeles, trebuie sã înþelegeþi, tot ce s-a
petrecut aici n-a fost vina nimãnui...

Pãmântul ºi-a cerut tributul, sânge a înghiþit ºi
sânge va înghiþi pânã ce soarele ºi luna nu vor mai
putea fi martori decât în ultima lor glorie, da, îºi vor
avea ºi ele cuvântul spus undeva, trebuie sã
înþelegeþi...

Un tropot uºor obosit cu o dârã finã de sânge
sãlbatic, stropi lãsaþi în voia lor, dãdu la o parte
pungi de plastic care acum o zi, probabil, erau
aranjate frumos sau foloseau la ceva; acum, nici
mãcar edificiul de unde-au provenit nu mai existã,
da, doar împrãºtiat fierul forjat înfipt în iarba
câmpului ce era acum câteva ore în culori potrivite
de Ei. Tropotul continuã, botul uºor mirosi peste
niºte cioburi de-o licoare dulce uscatã, lângã drumul
principal unde totul era altfel. Ei l-ar fi alungat de
aici, cândva i-au împuºcat fiul, dar acum un stejar
zãcea cu rãdãcinile în sus, totul dezvelit ºi sfidãtor
chiar ºi în agonie.

Trebuie sã înþelegeþi, pânã la urmã ºi plantele
sunt supuse acestor legi...

Ochii negri i se ridicarã. Cu scepticismul
dinaintea morþii parcurserã toatã lungimea arborelui
pulverizat. În negura crengilor vãzu pãtruns; închis
acolo probabil se afla vreunul dintre Ei, fãrã suflu,
acum, ºi cu oasele zdrobite, fãrã haine ºi mâini,
oasele zdrobite, carnea i se întindea printre frunze
ºi scoarþã; în unele locuri trunchiul îºi avea
descoperitã inima, inele ce-ºi numãrau unele altora
veacuri cândva, acum sânge uscat lucea diafan pe
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ele, iar furnici munceau pe textura purpurie. Botul
se apropie de lemn, scoase limba tremuratã uºor
în amurg. Oare sã le deranjeze pe furnici din treaba
lor? Ele au, totuºi, trebuie sã înþelegeþi, o ordine
mai veche decât oricare dintre cei cãrora le mai
pãstrãm memoria, insectele ºi gândacii, aceste
lighioane ce simt prin antene ºi alte moduri
nepãtrunse nouã...

Trebuie sã înþelegeþi...
Indicatorul ce era acum câteva luni montat nou

de cãtre Ei la distanþe infime nouã, acolo unde se
afla cândva o grãdinã cu flori albe care vorbeau
lunii în zenit. Înþelegeþi?...

Indicatorul se aflã tot alãturi de florile ce se
mângâiau, trebuie sã înþelegeþi, totuºi, se mângâiau
doar cu adierea blândã, ce acum sfideazã ºi îi
asigurã memoriei, oh!, dar nu vom uita, nu vom
uita... indicatorul, unde erau semne ale ºederii Lor
aici, câþi dintre Ei aveau sãlaº acum câteva ore
între aceste geografii gri fãcute de mâna lor grãbitã,
cândva de mult... mult, pentru Ei, trebuie sã fim
rezonabili... multul lor e nimic pentru legile noastre.

Aceste flori cu albeaþa la vedere acum în
asfinþit, altãdatã le-ar fi fost ruºine, de-ar mai avea
suflu, sã se petreacã în faþa soarelui, ele aveau
confidenþe cu luna doar, acum acum se contopesc
în tabla contorsionatã a indicatorului pe asfaltul
crãpat de tunetele chemate de pãmânt... trebuie
sã înþelegeþi...

Un legãmânt conform legilor noastre, trebuie
sã înþelegeþi, un legãmânt între pãmânt ºi
acoperãmintele sale, vântul ºi cerul; fãcut niciodatã
ºi dintotdeauna cât vor mai fi martori. ªi vor mai fi,
vor mai fi...

Ochii i se ridicarã încet, niºte ochi negri ce nu-
ºi pierd mândria nici în prezenþa firului roºu lãsat în
urma tropotului.

Înþelegeþi?
„Da”, rãspunse cerbul. „Ei, care sunt cei mai

noi dintre martori, încã mai au de învãþat.”
Clipi din pleoapele murdare de noroi ºi sânge.

Tropotul continuã mai departe.
Legile noastre sunt.

Andreea Cristina despre Andra

Crotoane
A fost odatã ca niciodatã, pe un tãrâm

îndepãrtat de pãmânt, un rege ºi-o reginã
binecuvântaþi cu o fetiþã. O botezarã Andra ºi urma
sã fie prinþesa Lunii. Pentru a sãrbãtori acest
eveniment, regele dãdu un mare bal. Trompetele
rãsunarã ºi toate rudele ºi prietenii ºi-au fãcut
apariþia pentru a-i aduce Andrei cadouri care s-o
ajute pe tot parcursul vieþii.

- Am venit sã-i aducem darurile micuþei noastre
prinþese!, spuse Marte. Darul nostru e acest
anemometru, pentru a avea control asupra vântului
ºi forþelor asemãnãtoare! - Eu îi dãruiesc acest al
treilea ochi pentru o conºtiinþã trezitã! rosti Uranus.

Unchii Jupiter ºi Saturn i-au adus în dar Rezonanþa
Timpului, vãrul Uranus împreunã cu soþia sa,
Neptun, i-au adus Conºtiinþa Treazã, iar Mercur ºi
Pluto i-au dãruit o cununã de crotoni pentru a-i
echilibra fluxul energetic.

Nici nu apucaserã toþi sã explice ce daruri au
ales ºi de ce, când, dintr-o datã, sala balului fu
înecatã de fum ºi din el þâºni membrul cel mai temut
al familiei, Lilith, care luã fetiþa dintr-un foc ºi
dispãru, în locul ei rãmânând doar biata cununã de
crotoni.

Mare tristeþe s-a lãsat pe Luna, în fiecare zi
aceasta îºi cãuta fiica în toate colþurile universului.
Lilith o þinea prizonierã în spaþiul ei imaginar,
minþind-o cã îi este mamã. Iar Andra nu trebuia
sã-i iasã din voie. La ordinul lui Lilith, fu nevoitã sã
construiascã un zid de piatrã în jurul ei, aceasta
spunându-i cã este vorba de o protecþie împotriva
oamenilor Lunii care ar vrea sã o rãpeascã. Timpul
trecu ºi Andra ajunsese la vârsta de 18 ani. De
micã lucrase la zidul ãla ºi chiar atunci, de ziua ei,
reuºise sã-l termine.

În spaþiul sãu imaginar, Lilith cultiva o mulþime
de crotoane, iar oamenii Lunii, pentru a-ºi aminti
de Andra ºi de ce se întâmplase la botez, unde tot
ce rãmãsese în urma ei era coroniþa de crotoane,
obiºnuiau sã aprindã toate crotoanele din univers,
pentru cã sperau ca fumul sã fie vãzut de Andra ºi
sã o ajute sã se întoarcã acasã. Cãlare pe lei
înaripaþi, aceºtia ajuseserã ºi în spaþiul secret a lui
Lilith, unde maºtera lucra cu pasiune pentru aceste
plante ale întunericului, deghizatã într-o bãbuþã
paºnicã.

- Vã poruncesc sã predaþi toate crotoanele spre
a fi arse în memoria fiicei Lunii, Andra!

Pentru a nu trezi suspiciuni, Lilith predã rapid
toate florile pe care le avea. În timp ce focul
devenea tot mai mare, fumul ajunsese pânã în
mijlocul cerului turcoaz, unde fiul Marelui Arhitect
citea liniºtit din Planurile Lumii.

- Ce este acea construcþie magnificã în acel
spaþiu imaginar, oare? se întrebã tânãrul. Nu le pot
gãsi în nici unul dintre manualele lumii. Voi merge
degrabã sã cercetez! ºi plecã rapid spre Marele
Turn al Andrei.

Ajuns acolo, fascinat de construcþia uimitoare,
începu sã batã în zid pentru a-i analiza densitatea
ºi materialul din care e fãcut.

- Cine e? Cine e acolo? se auzi încet glasul
Andrei.

 - Ce? E cineva aici înãuntru? Sunt fiul Marelui
Arhitect. Aveþi permis pentru turnul acesta?

- Ce permis? E zidul meu de protecþie. Mama
m-a pus sã-l construiesc de micã pentru a mã apãra
de oamenii Lunii.

- Cine e mama ta?
- E Lilith... mi-a spus cã dacã zidul nu e per-

fect construit or sã vinã dupã mine sã mã rãpeascã.
- Lilith?! Se ºtie de la începutul universului cã

Lilith este stearpã! Nu poþi fi fiica ei! Spune-mi, cum
te cheamã?

- Mã cheamã Andra...
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Atunci totul cãpãtã sens pentru mintea
tânãrului. Acesta ºi-a dat seama de planurile lui
Lilith ºi urgent începu sã loveascã cu ciocanul ºi
nicovala în zidul perfect construit de Andra.

Andra  despre Andreea Cristina

Cardon
Andreea-Cristina a plãtit un leu ca sã

traverseze canalul care separã Sulina Veche de
jumãtatea ei ruralã. A luat-o pe mal în jos, trecând
pe lângã clãdiri dezafectate ºi foste fabrici.
Obiectivul ei era satul Cardon.

(- Oare nu iese ceva? Dacã ies 5 milioane lei
vechi, te-am pupat...)

Motivul pentru care voia sã ajungã acolo era
acela de a contacta spiritul strãvechi al Dobrogei
într-un ritual de comuniune cu Natura Mamã. Spera
ca astfel sã echilibreze Balanþa sufletului ei eteric,
cãlãtorind prin locuri în care oamenii nu despicau
atâta firul în patru.

(- Bã frate, ce mã seacã asta...)
Nu-ºi luase nimic cu ea decât carneþelul în care

nota ce spuneau unii, alþii care-i ieºeau în cale. O
parte a drumului se transformase în teren cultivat
pe care pãºteau animale de fermã, iar de cealaltã
era stufãriº ºi apã mâloasã. Pãºea agale, ºamanic,
încercând sã întruchipeze expresia animalului ei
totemic, raþa sãlbaticã.

(- Mã frate, mã simt urmãritã... am ars-o prea
rãu... simptome...)

Balanþa poate fi destabilizatã prea uºor de
orice lucru nou pe care îl primeºte pe talerele ei.
Captivatã – captivã în imobilitatea de comã a
dialogurilor.

(- Mama ºtii ce mi-o zis când m-am nãscut?)

Yoshiro despre Szonja

Un pod de luminã
Bufniþa-Atotputernicã de pãdure zboarã cu

aripile rãnite, suind spre luna plinã. Rãtãceºte de
la un copac la altul, cãutând înþelepciunea scrisã
în corp, se opreºte pe suprafaþa copacilor tãiaþi ºi
încearcã sã ghiceascã gândurile pãdurii. Astãzi a
cãzut copacul cel mare care are aproape 500 ani.
I-a gãsit trunchiul ºi-a pornit sã-l citeascã ºi sã-ºi
închipuie amintirile pãdurii acesteia de 500 de ani.
În apropiere, o femelã cãlugãriþã îºi devoreazã soþul.
Aºa merg lucrurile. ªtie cã, într-un fel, aceastã viaþã
de atotputernicie e periculoasã. Deseori, ceea ce
cunoaºte nou scoate la ivealã mizeria lumii sau o
parte a ei foarte crudã. Din când în când, se creeazã
o anumitã distanþã între ea ºi celelalte fiinþe. Lumea
pe care a vãzut-o se poate schimba cu totul, brusc.
Dacã se schimbã în rãu, trebuie sã reziste îngãduind
o ranã ruginie.

ªi, în acelaºi timp, se întîmplã sã se decoloreze
multe evenimente, obiecte, lucruri împrãºtiate în
lume, tocmai pentru cã începe sã le cunoascã.
Bufniþa atotputernicã ºi care crede cã ºtie totul din
cãrþi, dar nu ºtie neºtiutul. Îi e dor de noutate, de
trãiri intense, de simþãminte vii.

Aºa cum a fost, din perspectiva prezentului,
nu ar fi putut fi adevarat.

Poveste
Bufniþa chinuitã de propria ei putere ºtie cã

lumea e fãcutã frumos ºi aºteaptã. Într-o noapte,
în bezna pãdurii, s-a întins o pãsare pe care n-a
mai vãzut-o vreodatã.

“Ei!, Ce faci?! Eºti bine?”
“Aaaaam mmmmâncaaat fruuucte vânatttte/

culese de-aaccoooloo, pãreau aºa gustoase. Dupã
aceea, corpul meuuuuu brusc ºi-a pierdut echilibrul
ºi nuuu pot sã mã mai miºc”.

“Îmmmm. Mi se pare cã ai mâncat Mãtrãgunã.
Cred cã ai vrut sã mãnânci viºine, dar asta e
Mãtrãgunã, fructele lor doar seamãnã. Este
otrãvitoare.”

Desigur, Bufniþa ºtia cum s-o vindece. A luat
niºte plante potrivite ºi le-a amestecat, ºi-apoi i le-
a dat pãsãrii sã le-nghitã. ªi doar aºa a putut, din
nou, sã zboare.

ªi-a arãtat mulþumirea spunînd:
“Eu sunt din mare. Nu e departe, peste pãdure,

ceva mai încolo.”
“Vorbeºti de mare, ºtiu ce e. ªi-aici a fost,

cîndva, adîncul mãrii. Am citit fluxul nisipului pe
pãmântul de-aici. “

“Sunt pescãruº. Ai vãzut marea vreodatã?”
“Nu, nu…Niciodatã.”
“Atunci, trebuie sã vii! Vino la noi! Sã ne vezi

cum sãrim în adîncul apei, þintind peºtii zãriþi printre
valuri! Mai nimerit e sã-i vezi dimineaþa, la rãsãrit
de soare. ªi e frumos sã aºteptãm soarele pânã
dimineaþã. Îmi vorbeºti, te rog, despre pãdurea ta?
Ce e pãdurea ta?”

“Dar marea ta, ce e?”
Ascultarea era fericire. Li s-a pãrut cã lumea

lor s-a deschis spre altceva.
Atotputernica Pãdurii ºi Atotputenicul mãrii au

înflorit o prietenie, uitaþi fiind de trecerea timpului.

Vama Veche
Aici pe plaja Vama Veche, unde toate felurile

de pãsãri hipiote se adunã împreunã, e plin de
voioºie ºi afecþiune. Comunitatea festivã tot
aºteaptã rãsãritul de soare. Bufniþa a vorbit cu
pãsãrile strãine ºi-a-nceput sã simtã acel entuziasm
al lucrurilor neºtiute.

Cu pescãruºul, au zburat împreunã peste valuri
diafane cãtre orizontul de care soarele încearcã sã
se-agaþe. Vântul sãrat de mare mângâie aripile ei
deschise ºi o face sã-ºi simtã inima goalã. Soarele
a pornit sã rãsarã pe îndelete, schimbând culorile
cerului. ªi un pod de luminã, plutind pe valuri, vine
spre ea. Iar acum strãluceºte, dezlegatã de gravitatea
lunii. Dezlegatã. De gravitatea lumii. Sã încerci sã
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citeºti alte fiinþe, asta înseamna fericirea. Prietenia.
Strãlucirea. Un pod de luminã venind spre tine.

Szonja despre Yoshiro

Dia go deo lin
ªtiti cum sunt capcanele acelea care se pun

în pãduri spre a prinde animalele în cele mai
neaºteptate momente, sfâºiindu-le labele ºi
imobilizându-le pânã la moarte sau pânã când sunt
gãsite de vânãtori? Imaginaþi-vã cum ar fi sã simþiþi
asta toata viaþã, sã simþiþi cã lumea e la un pas
distanþã, cã respiraþi libertatea dar sã nu o puteþi
atinge. Aceastã imobilizare sã fie însoþitã ºi de o
durere constantã, o durere care te poate împinge
sã-þi smulgi piciorul, sã te smulgi din constrângere,
chiar ºi cu riscul de a te despãrþi violent de o parte
esenþialã din tine.

Þi-ai imaginat? Aºa m-am simþit eu toatã viaþa.
Mama, tata, comunitatea, totul în jurul meu îmi
impunea sã devin ceva ce nu aveam în rãdãcina
fiinþei mele sã fiu. Aº fi putut sã am norocul fraþilor
mei, sã mã încadrez în standarele impuse ºi
impunerea sã devinã libertate, dar oricât am
încercat, mi-a fost imposibil. Toatã copilãria mea a
fost îndreptatã spre dorinþa de a evada, petreceam
ore întregi pe plajã, privind marea – ºi marea mã
privea înapoi. Locuiam pe o insulã de corali, un
cadavru veºnic plutitor, înconjurat de ziduri fluide.
Nu doar o datã am cãzut într-o transã aproape
misticã în care înotam în larg pânã când nu mai
vedeam decât ocean, întindere de ape, simþind cã
doar contopindu-mã cu el voi reusi sã evadez. Ce
altceva înseamnã oceanul dacã nu fluidul vital al
vieþii, comuniune umanã ºi libertate?

Dar ceea ce m-a ajutat sã nu înnebunesc, sã
nu mã las bãtut, sã nu cedez cerinþelor sufocante
din jurul meu au fost anuminte semnale, micuþe,
dar care mi-au dat de înþeles cã ceva se va
schimba, viitorul mã va surprinde ºi totul va fi
inundat de sens. O scoicã cu o formã ciudatã, un
val care mã trãgea cu o forþã neobiºnuitã în larg,
alge care se lipeau de corpul meu ºi pãreau sã
formeze cuvinte. Am ºtiut atunci cã o anumitã forþã
coborâtã de undeva îmi va cãlãuzi calea ºi va avea
grijã ca eu sã-mi îndeplinesc menirea.

“Dia go deo lin” – þin minte cum bunica îmi
repeta mereu asta pe un ton aproape sumbru în
nopþile în care priveam împreunã spre valurile pline
cu scoici ale mãrii ºi orizontul turcoaz care hipnotiza.
Îmi amintesc cu drag de ea, de faþa ei ridatã blând,
de floarea de hibiscus mereu prezentã în pãrul ei
cãrunt ºi de convingerea, pe care i-am împãrtãºit-
o, cã o forþã mai presus de noi ne ghideazã, cã zeii
au grijã de noi chiar ºi atunci când noi uitãm sã
avem grijã de ei.

Când am vãzut balena prima oarã deja
plecasem pe mare fugind de trecut. Am ºtiut în
momentul primului contact cã spre ea m-am
îndreptat toatã viaþa, a fost ceva ce avusesem înscris

în sânge. Motivul pentru care m-am rupt dureros de
familie, de casã. Am simþit cã trebuie sã fug, sã plec,
sã vãd lumea, sã simt fiecare fir de nisip din clepsidrã.
Suprafaþa ei lucioasã se deplasa cu aceaºi lentoare
ca vaporul, aºteptându-mã rãbdãtoare. Balena, acea
creaturã maiestoasã mã atrãgea inexplicabil,
simþeam cã trebuie sã merg spre ea, sã o ating, sã
o simt, orice s-ar întîmpla. Apariþia ei era o raritate,
unii aºteptând ºi o viaþã sã reuºeascã sã o prindã cu
privirile spre a-i depozita imaginea în sertarul cu
experienþe de necrezut.

În câteva secunde, fãrã sã stau pe gânduri,
am sãrit de pe vapor ºi am început sã înot
nerãbdãtor cãtre regina mãrilor. Deodatã am simþit
cum sunt aspirat cu o forþã puternicã de puþul care
s-a format în momentul în care balena ºi-a
descleºtat gura spre a mã înghiþi. Cu toate acestea,
nu m-am speriat. Eram liniºtit, simþeam cã ceea ce
se întâmplã era menit sã se întâmple ºi cã întâlnirea
cu ea îmi fusese predestinatã.

Spre suprinderea mea m-am trezit pe un nisip
alb, fin cu mici împunsãturi de scoici, ºi nu pe un
stomac alunecos cum mã aºteptasem. Am deschis
ochii ºi ceea ce am vãzut mi-a tãiat respiraþia. Eram
pe o plajã!! Pe o plajã înþesatã cu oameni ºi cu marea
la câþiva metri de mine. Cu o expresie probabil ºocatã
ºi uºor cãzutã în demenþã din perspectiva celor din
jur, m-am apropiat de prima persoanã ºi am întrebat-
o “Where am I?” Doamna s-a uitat la mine câteva
secunde, dupã care mi-a rãspuns enervatã:

“Pãi cum domnle, unde sã fiþi, e Sulina, unde
altundeva!”

Simona despre Alin ºi despre toþi

Despre unul, adicã
despre toþi

De vorbit cu adevãrat doar cu prietenii ºi cu
strãinii.

Cu Strãinii. Acum acest bãiat care-þi spune, la
un moment dat, dupã o pauzã mai lungã, cã lui nu-i
place de el. Bãiatul e frumos ºi deºtept ºi copilãros.
Cînd era copil vorbea folosind cuvinte sofisticate.
Un fel de a te izola. Cînd eram copil, inventasem
un limbaj de semne numai al meu. Un fel de a mã
izola. Îl foloseam cu Dana, prietena mea, apoi am
gãsit o formã de-a-l transcrie pentru jurnalul meu
infantil. Hieroglife la care am adãugat cifre. Un fel
de a mã izola de înþelegerea altora. Aici, la Sulina,
fiecare izolat în vîrsta lui. (Pînã mâine!) Ne despart
peste 25 de ani. Oare ce muzicã ascultã cînd e
singur? Cînd era copil, cãlãtorea în mintea lui pînã
în Groenlanda. În Groenlanda au multe cuvinte
pentru zãpadã. În mintea mea acelaºi cuvînt
înseamnã multe lucruri. De pildã, jazz.

Jazz asculta cu bunicul lui la radio, rãsfoind
National Geographic. JAZZ – un cuvînt pentru
improvizaþie. Orice conversaþie e JAZZ. Orice
confesiune ºi orice ascultare. Orice prietenie, chiar
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ºi de o orã.

Groenlanda, zice. Africa, zic. Grãdina Botanicã,
zice. LE GUSTA ESTE JARDIN? [QUE ES SUYO?
EVITE QUE SUS HIJOS LO DESTRUYAN!].
„Trebuie sã scriu ºi sã caut sã uit cã o fac. Doar aºa
voi permite creierului reptilian sã-ºi cunoascã
Vrãjmaºul”, citisem într-o povestire de-a lui.

Sã scrii ºi sã uiþi cã faci asta. Doar aºa vei
permite creierului reptilian sã-ºi cunoascã Aliatul.

Cîndva, în India, va îmbrãca o rochie ca orice
bãrbat de acolo ºi va dansa, liber.

Aveam 16 ani ºi, dupã o petrecere, dupã ce
toþi s-au dus la culcare, am rãmas în camera de jos
doar trei. Eu ºi doi bãieþi. Am luat fardurile fetelor
din baie ºi l-am machiat pe unul dintre ei, ca pe o
femeie. M-a lãsat sã fac din el cea mai frumoasã
fatã, Indian girl. Ne uitam la el fãrã cuvinte, pe o
muzicã fãrã cuvinte, pe mese mîncarea
abandonatã, un fir de fum de la o þigarã, penumbrã.
M-am îndrãgostit de o indiancã.

La Sulina, aici unde apa e salmastrã, se-
amestecã lucrurile – jazz – apã dulce ºi sãratã, se-
amestecã vîrstele, se-amestecã timpurile ºi locurile.
AHAMSA, zice. Peste cuvîntul AHAMSA de pe
hîrtie, o luminã puternicã acum, de la soarele de
dinainte de apus. Pisica Iulia doarme, portocalie ºi
moale. În jurul mesei am rãmas acum patru. Restul,
pînã la zece, risipiþi prin camere, prin grãdinã, pe
balansoar. Fetiþia Patricia vine spre mine în rochiþa
ei roºie cu libelule albe, îmi întinde o foaie cu un
desen. „E un Unicorn, spune ea. L-am desenat cînd
am rãmas singurã”.

Singur acum fiecare în scrisul lui. În care se
amestecã lucrurile, dulcele ºi sãratul, ce-i al meu ºi
ce-i al tãu. Pe caietul bãiatului, o paginã întreagã
cu ideograme chinezeºti. „Despre ce e vorba?”,
întreb. Citeºte: „zahãr, bere, pahar, staþie, bani,
ieftin, magazin, sigur cã da, imediat, sãnãtate, corp,
apãsare spiritualã”.

– ªi ce-þi place cel mai mult pe lume?, întreb.
– Bunãtatea, rãspunde. Bunãtatea îmi place.

Bunãtatea oamenilor.
Lîngã noi, Yoshiro îi vorbeºte Soniei în româna

lui sfioasã ºi plinã de miez despre „procedura de
creºtere”. Ne întrerupem ºi-l ascultãm o clipã. Nu
ºtim ce-a vrut sã spunã.

Procedura de creºtere a acestei prietenii de o
orã, dincolo de vîrste, de graniþe omeneºti, prietenia
care te face sã rãspunzi la orice întrebare Strãinului.
Prietenului. ªi poþi întreba orice.

– Iar literatura, Alin? Dacã ar fi sã faci trimitere
la un alt cuvînt de care sã legi literatura, literatura
ta? Literatura ca...

– Literatura ca binoclu. Literatura ca o mamã.
Ca o dimensiune fizicã ºi raþionalã, care uneºte tot,
lucrurile vii. TIKKUN OLAM.

– ªi dincolo de literaturã?
– Dincolo de literaturã? Copiii ºi adolescenþii,

puterea lor de a trece peste tot ce-i greu în felul lor,

puterea de a gãsi întotdeauna soluþia inteligentã.
Oamenii care-ºi schimbã viaþa. Pentru cã au curaj.
Schimbarea autocondiþionatã. Regnul non-uman.
Sã zicem furnicile.

(O furnicã singurã nu ºtie ce are de fãcut. Are
nevoie de toate celelalte. Doar omul singur ºtie ce
are de fãcut, omul scrisului, departe de muºuroi.)

ªi ar mai fi pe lume Rosa geminae, albastrul
de metil. Albastrul Sulinei, unde se adunã fluviul ºi
marea, curgerea ºi încremenirea, irepetabilul ºi
repetiþia, pierderea ºi legãnarea, memoria ºi uitarea,
perpetuum mobile printre ape cu tulpini ºi cu tahioni,
labirintul de plase ºi albastrul ca al ochilor Husky
din privirea unei fetiþe din pãdurea Letea.

„Ce frumoasã e fetiþa”, spunea ieri Alin. Nimeni
nu l-a auzit, doar eu. Am privit în ochii fetiþei.

Scriem unii despre alþii, ne gîndim unul la altul,
la darul pe care urmeazã sã-l facem, cu teamã, cu
drag. Un dar de cuvinte, de înþelegere, de
însãnãtoºire, de reîntregire. Tikkum Olam.

*
Stãm faþã-n faþã, pe o parte ºi alta a mesei. În

timp ce ascult ce-au scris fiecare despre fiecare –
confesiuni mascate, ficþiuni, poveºti, alegorii, autoportret
cu celãlalt – îmi notez pe o foaie citate, rînd pe rînd, de
la un text la altul, nu chiar la întîmplare. Schimb, uneori,
direcþia mesajulului lor adãugînd cuvinte. Forþez direcþii
prietenoase. ªi iese un fel de poem, al tuturor, despre
ce-a fost, despre ce va fi.
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Interviu cu poetul
Marc Harshman

“Am descoperit, recent, munca ºi arta poeþilor români Gellu Naum ºi Lucian
Blaga. Am o mare admiratie pentru amândoi. Desigur, pe Tzara ºi pe Celan îi

preþuiam enorm de mai mulþi ani…”

E un sfârºit de primãvarã, cu zile ploioase, ºi un timid început
de varã în West Virginia. Mã aflu la Wheeling, la amabila invitaþie
a soþilor Mia ºi Jeremy Morris. Cei doi au, acum, o adorabilã
fetiþã, pe nume Amalia, ºi s-au cunoscut la Lupeni, în Valea Jiului.
Jeremy ajunsese în Vale graþie unei asociaþii neguvernamentale
americane care voia sã ne ajute sã facem, cât mai lin, tranziþia de
la extracþia cãrbunelui spre altceva care sã asigure, cât de cât,
viitorului acestei zone monoindustriale. Mia era una din
inimoasele voluntare din Lupeni. Jeremy, dupã ce s-a întors
acasã, ºi-a dat seama cã, din timiditate, uitase sã-i spunã Miei cã-l
încearcã sentimente dintre cele mai profunde. Aºa cã mi-a trimis
un e-mail ºi m-a rugat sã fac eu oficiile de peþitor. Le-am fãcut cu
tragere de inimã ºi cu simþ de rãspundere. Jeremy mi-a promis
cã, în caz de reuºitã, o sã mã cheme la nuntã ºi o sã mã
numeascã chiar the best man. Ca orice ardelean care se
respectã, am meditat îndelung ºi, prin urmare, n-am reuºit sã

ajung chiar la nuntã dar am sosit tocmai în momentul când fata lor se pregãtea sã împlineascã
un an de viaþã. Între timp, Jeremy a ajuns ditamai directorul executiv de la Artisan Art Center
din Wheeling. Ca sã nu fac drumul pânã la ei doar din raþiuni sentimentale l-am rugat pe
Jeremy Morris sã-mi faciliteze câteva întâlniri cu scriitorii din zonã. Mi-a promis cã mã voi
întâlni chiar cu scriitorul “oficial” al statului West Virginia ºi cu ziarist faimos din oraº. Am bãtut
palma. Amicul meu american s-a þinut de cuvânt. Aºa se face cã în ultima duminicã a lunii mai
ne-am întâlnit, la restaurantul “Ye Olde Alpha” cu poetul laureat al West Virginiei, Marc
Harshman. Întâlnirea de acolo a început sub semnul unei frumoase întâmplãri. Un tânãr care
lucra “la bãtrânul Alpha” a venit la masã ºi a întrebat dacã vreunul dintre noi e român. “Da”, am
rãspuns eu cu mândrie, “eu sunt acela pe care îl cãutaþi!”. Bucuros, tânãrul respectiv a zis cã,
pe când era student, a fost de câteva ori în România, la Cluj, cu “work and travel” ºi cã e, pur ºi
simplu, îndrãgostit de Transilvania ºi, implicit, de România. Aºa cã am profitat de ocazia ivitã ºi
l-am provocat, imediat, pe Marc la un interviu cu subiecte româno-americane. Cum eram de
aceeaºi vârstã ºi aveam aceeaºi pasiune comunã prietenia s-a legat repede. Sper cã ea va
transpare ºi dincolo de textul care urmeazã…

„O promisiune pentru o adevãratã iarnã a
dulciurilor…”

- Marc, acum cã ai aflat câte ceva despre noi din
gura (ºi inima) unui filoromân vreau sã te întreb direct
dacã ºtii ceva despre literatura românã?

Marc Harshman: Pentru tot ce ºtiu, pânã acum,
sunt foarte îndatorat autorilor a douã antologii. Una
este „Despre lupii blânzi: O antologie de poezie
românã,“ tradusã si editatã de Martin Woodside, la
Editura Calypso, acum ºase ani, în 2009 ºi a doua e
„Nãscut în Utopia: O antologie de poezie românã
modernã ºi contemporanã“, editatã de Carmen Firan
& Paul Doru Mugur ºi Edward Foster, la  Talisman
Books, în anul 2013. Soþia mea, Cheryl, are rãdãcini
care merg adânc în Transilvania ruralã. Bunicii provin
din vechiul sat sãsesc Archita ºi mama ei  încã ne
mai gãteºte dupã reþete tradiþionale saxone. Aºa cã
ºtiu cum mâncau, odinioarã, saºii din Ardeal savurând
gãluºtele cu prune ºi delectându-se cu „hunklich„ ºi

„hasenpfeffer„. Google translate nu mi-a fost de nici
un folos ca sã vã spun mai exact despre ce e vorba…

- De când te-ai stabilit în West Virginia?

- Trãiesc de peste cincisprezece ani în Wheel-
ing, West Virginia. E un oraº mic situat de-a lungul
râului Ohio, la aproximativ o orã de mers pe autostradã
de Pittsburgh, Pennsylvania. Cãminul nostru este o
veche casã de fermier construitã în jurul anului 1950.
E aºezatã pe marginea unui drum, cu o pantã linã ce
te conduce pânã-n pãdure.  În faþa casei avem ronduri
cu flori de iris, trandafiri Sharon, bujori, zãmoºiþe ºi
baptisia. În spatele cât ºi pe laturile casei sunt ronduri
de grãdinã unde cultivãm sparanghel, fasole, roºii,
lãptuci, spanac, varzã, morcovi, usturoi, dovlecei ºi
chiar zmeurã roºie. Am avut ºi un câine, Smiley, care
a murit chiar luna trecutã, dupã ce a trãit cu noi
aproape 18 ani. Aº vrea sã vã citesc poezia pe care
am scris-o pentru el, imediat dupã ce a murit: „Elogiu
pentru un câine„…
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Ai plecat, acum, sub aceste pietre/ ºi aºtept aici
cu rãdãcinile salcâmului,/ sub care te-am îngropat,
aºtept/ cu aceste rãdãcini sã ridic/ veacurile de pe
durerea mea./ Pânã atunci vom fi, amândoi, alãturi în
cenuºã ºi pãmânt, câþiva viermi,/ ºi cine mai ºtie ce
altceva./ Eu voi aºtepta sã primesc un nou limbaj po-
etic ºi tu, dragul meu,/ un os proaspãt; poate, chiar,
unul de-al meu./ Nimic macabru./ Totul va fi ok./ Eu te
las s-o faci./ Chiar acum simt cum îmi sfâºii inima.

- Aº vrea sã schimbãm puþin registrul.
Povesteºte-mi despre faimosul tãu poem intitulat „O
iarnã a dulciurilor„. Care e geneza lui?

Marc Harshman: O caracteristicã a persoanelor
din mediul rural, în Virginia de Vest, precum ºi în alte
pãrþi ale Americii, este aceea cã le place sã foloseascã
tot ce gãsesc pe ici-pe colo, în toate cãutãrile lor. Unii
oameni ies în pãdure ca sã ia metalul dintr-o casã
veche cãzutã, sã gãseascã o sticlã veche sau orice
altceva. Doi bãrbaþi tocmai fãceau asta ºi, în acest
sens, au ºi gãsit o cabanã veche de lemn. Asta se
întâmpla în jurul prânzului. Au încercat, imediat, sã ia
tabla de pe acoperiº. A cãzut, însã, întunericul.
Locurile pe unde cãutau ei era umbrite chiar ºi în zilele
luminoase. La un moment dat, ei au observat cã un
zid mare pãrea a se miºca ºi a se undui. Apoi au
început sã audã un vuiet imens. ªi-au dat seama,
imediat, cã era un stup imens aflat chiar în spatele
zidului. La început au fost îngroziþi. Lumina zilei trecea
iar unuia dintre bãrbaþi îi vine o idee pe care i-o spune
celuilalt: „Hai sã plecãm ºi sã venim, mai târziu, cu o
fumegãtoare ca sã putem lua mierea albinelor„.
Aceasta poveste a devenit urmãtorul meu poem
intitulat „O iarnã a dulciurilor„: Pe câmpul cu  fân, într-
o dumbravã de salcâm/ Jim Gorby, explora o casã
lãsatã de izbeliºte/ care s-a ridicat peste vechea casã
a lui Miller,/ ºi a fost gata sã creadã în fantome când/
Jerry Briggs, care tocmai a revenit acasã din rãzboi,/
a încetat sã mai  ciocãneascã într-o foaie de tablã/ pe
care spera s-o ia acasã/ ºi a provocat un vuiet infer-
nal/ adânc, între lemnele vechi -/ ca ºi cum o mie de
spirite neliniºtite se cereau sã fie lãsate afarã -/ când i
s-au obiºnuit ochii cu lumina lãmpii a vãzut/ un zid
lung care se miºca ºi se unduia cu vuiet./ Unda de
ºoc de acolo se mutã repede ºi la Jim,/ care, alb la
faþã, a început sã se strecoare afarã din camerã./ Dar
Jerry, care a mai auzit de astea ºi înainte, ºtia despre
ce-i vorba,/  o zi mai târziu, într-o luminã mai bunã, cu
grijã ºi cu fum,/ a început sã tragã de scândurile de
plop, vechi de-un secol,/ de laþuri ºi a dat deoparte
praful de mortar ce i-a ajuns pe vârful cizmelor,/ iar
acolo, sub degetul rãngii sale,/ a gãsit stup un uriaº
cu  miere de trifoi ºi de salcâm,/ era o minune de
vãzut ºi,/ precum pomenea adesea pânã în anii sãi
din urmã,/ era o promisiune pentru/ o adevãratã iarnã
a dulciurilor.“

„Toþi oamenii sunt niºte povestitori, iar
cea mai simplã poveste din lume este este
bârfa.„

- Marc, cum ai devenit scriitor? Unde, când ºi
cum ai pornit pe acest drum?

Marc Harshman: Eu spun, de obicei, cã am
devenit scriitor din cauza bunului exemplu dat de
pãrinþii mei. Ei nu au fost educaþi mai departe, dupã
ce au terminat  liceul. Tatãl meu a fost un fermier
foarte sãrac dar ºi lui ºi mamei mele le-a plãcut sã
citeascã. Cãlãtoria sãptãmânalã la oraº pentru a ne
cumpãra alimente însemna, de asemenea, pentru ei
ºi o incursiune la bibliotecã. Pãrinþii mei se întorceau
acasã, de fiecare datã, cu foarte multe cãrþi. Am învãþat
sã le citesc, vãzându-mi pãrinþii citind. De asemenea,
am fost de mai multe ori bolnav (ca un bãiat firav ce
eram pe atunci), aºa cã acele cãrþi mi-au þinut
companie. John McGahern, un scriitor irlandez
excelent, dar nu prea bine cunoscut in Statele Unite,
a spus odatã cã „Nu existã zile mai speciale decât
cele pe care nu le-ai trãit deloc dar pe care le-ai pierdut
într-o carte preferatã“. Al treilea lucru pe care l-am
spus, câteodatã, ca pe o glumã, este cã „o masã e
cea care m-a transformat într-un scriitor“. Era o masã
de sufragerie, care nici mãcar nu era a mea ci a
bunicilor mei. Ei au trãit foarte  aproape de noi. Locuiau
mai la vale de casa noastrã ºi acolo mi-am petrecut o
bunã parte din copilãria mea, împreunã cu ei. Îmi
amintesc cã, imediat dupã ce strângeam vasele de la
cinã, nu mergeam într-un milion de direcþii diferite. În
primul rând, nu era televizor acolo unde mi-am petrecut
eu copilãria. A fost un mare noroc. Mi-am dat seama
de asta abia acum. În schimb, stãteam ºi vorbeam.
Noi, copiii, credeam cã adulþii erau plictisitori.

- Ce ciudat. Când eram mici ºi noi credeam la fel…

Marc Harshman: Da, dar bunica, binecuvântã
fie inima ºi amintirea ei, mergea în camera din spate
ºi scotea jocurile. Dacã era o noapte norocoasã,
poate-l auzeam pe bunicul meu povestind despre felul
cum tatãl sãu a vânat ultima pisica sãlbaticã. Era ul-
tima vânatã, vreodatã, în acea parte a lumii, în pãdurea
din spatele casei sale, în care eram aºezaþi la masã.
Sau poate cã aveam norocul s-o auzim pe bunica
povestind despre tatãl ei care a ucis un ºarpe negru
atât de lung încât, atunci când l-a întins peste un stâlp
de telegraf, a atins pãmântul pe amândouã pãrþile.
Îmi plãceau aceste tipuri de poveºti. Ele îmi aduc
aminte de o scriitoare afro-americanã de literaturã
pentru copii, Virginia Hamilton e numele ei, care a
spus odatã: „Toþi oamenii sunt niºte povestitori, iar
cea mai simplã poveste din lume este este bârfa“.
Ideea asta e complicatã, greu de spus în englezã,
pentru cã atunci când spunem „bârfã„ ne referim de
obicei la zvonuri urâte, dar când ea spune „bârfã”
înseamna doar „o poveste delicioasã despre viaþa de
zi cu zi, iar atunci când aceste poveºti sunt aranjate ºi
lustruite, trecute dintr-o gurã într-alta, dintr-o generaþie
într-alta, acestea devin un fel de basm“. Sau, cum am
mai spus-o, pur ºi simplu, o poveste bunã. Deci, am
avut exemplul pãrinþilor mei pentru lecturã, am avut
leacul cu care mi-am învins boala ºi am avut, la
îndemânã, poveºtile pe care le-am auzit la masa
bunicilor mei. Am avut noroc, am avut bunici ºi
strãbunici care au trãit niºte vieþi lungi, aºa cã am
auzit multe de la moºii mei, înainte ca ei sã plece
dintre noi.
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- Despre ce îþi place sã scrii? Care este universul
tãu poetic?

Marc Harshman:  Ca poet, am scris despre
toate. Am crescut ca un bãiat de la þarã, astfel încât
lumea naturalã apare, în mare parte, din munca mea
Dar sunt, de asemenea, o persoanã cu un pronunþat
simþ civic. Aºa cã am scris despre mineritul în cãrbune,
despre nedreptate ºi despre rãzboi, aºa cum le
vedeam eu. Influenþe mele poetice s-au schimbat (ºi
m-au schimbat) foarte mult de-a lungul anilor. Ca un
om de vârsta mea pot sã îþi dau câteva exemple: Allen
Ginsberg, Ferlinghetti ºi restul poeþilor „beat“ au avut
influenþe majore asupra mea, pe când eram un tânãr
poet. Ei au fost foarte mari la acea vreme. O parte din
influenþa lor a fost, probabil, negativã dar asta era ceea
ce citeam eu atunci. Ei m-au fãcut sã-mi dantelez
poeziile cu orice înjurãturã ºi/ sau obscenitate pe care
le-am gãsit nimerite. Dar asta a fost mai la început ºi,
din fericire, am mai crescut ºi mi-a mai trecut. Sã nu
mã înþelegi greºit, au fost unele poezii scrise magnific
de poeþii generaþiei „beat“ dar, ca un tânãr uºor
impresionabil ºi cam neinstruit, pe unele le-am înþeles
greºit ºi în cel mai rãu mod cu putinþã. O influenþã mai
bunã apare în urmãtoarea poveste.

„Este dificil/ sã obþii ºtirile din poezii/ dar
oameni mor în mod mizerabil în fiecare zi/ din lipsa/
a ceea ce se gãseºte în ele.“

- Abia aºtept s-o ascult. Pe facebook-ul tãu te
recomanzi drept un storyteller…

Marc Harshman: În timpul celor trei ani ai mei
petrecuþi la Universitatea Yale, de multe ori am cãlãtorit
cu trenul pânã la New York. („Într-o zi ne aflam într-o
librãrie din New York City, eram mereu în librãrii cu
el…“ intervine, iubitoare, soþia lui, Cheryl.) Da, ºi
cumpãram operele scriitorilor mei preferaþi la acea
vreme. Erau mai mult scriitori americani. În timp ce
eram la librãrie, în celebrul Gotham Book Mart, am fost
invitat la o petrecere unde unii autori, la modã pe atunci,
se adunau pentru a sãrbãtori aniversarea a nu ºtiu câþi
ani de la înfiinþarea „Societãþii Jargonului“. Era editura-
reper deþinutã de Jonathan Williams. Ginsberg,
Ferlinghetti, Corman, Dawson, Metcalf erau toþi acolo.
Cheryl ºi cu mine eram, cu siguranþã, „ºoarecii de la
þarã“ aflaþi într-un oraº mare“ ce se nimeriserã la acest
eveniment. Mai mult ne-am uitat ºi i-am ascultat pe
alþii. Era acolo ºi un catalog disponibil cu cãrþile, foarte
multe, ale „Societãþii Jargonului“ precum ºi o listã scurtã
cu cele mai bune librãrii care aveau, fiecare, titlurile
lor. Erau locuri plasate în Londra, New York, ºi San
Francisco dar mai era ºi o adresã ciudatã, undeva
între fermele din Ohio-ul nostru rural.

- Aþi ajuns, vreodatã, acolo?

- Da, pentru cã nu era nu departe de locul unde
a locuit Cheryl, ca domniºoarã. Aºa cã, vreo câteva
luni mai târziu, ne-am dus acolo ºi a deschis uºa la
„Asphodel Book Shop“-ul lui Jim Lowell. Am ajuns la
acea librãrie dupã ce am cãlãtorit prin câmpurile de
porumb din Ohio-ul de nord-est. Era un fost garaj

transformat într-o librãrie dar care avea cãrþi ºi reviste
pe care nu le mai vãzusem decât în cataloage.
Rafturile erau pline cu colecþii uimitoare ce cuprindeau
scriitori din întreaga lume ºi, în special, cu scriitori din
naþiunile Commonwealth-ului Marii Britanii ºi Irlandei
de Nord. Erau, de asemenea, partituri de-ale lui Eric
Satie, Charles Ives, primele ediþii din James Joyce,
William Faulkner, Virginia Woolf ºi încã multe altele.
Am învãþat mai mult de la acest vânzãtor de carte
decât am studiat eu la Yale, în timpul studenþiei. El
mi-a deschis ochii spre o serie uluitoare de scriitori pe
care abia îi cunoscusem pânã în acel moment, mai
ales, dupã cum am spus, scriitori din þãrile Common-
wealth-ului. Influenþele mele au devenit, atunci, o
mulþime de scriitori tineri irlandezi, galezi, britanici,
australieni ºi canadieni ºi, prin ei, încet-încet, un numãr
tot mai mare de scriitori europeni.

- Care sunt aceia, dacã nu sunt indiscret?

Marc Harshman: Scriitori moderni care continuã
sã mã inspire astãzi? I-aº enumera pe Benedict Kiely,
Lorine Niedecker, Elizabeth Jennings, Gael Turnbull,
Robert Morgan, Irene McKinney, Jared Carter, Will-
iam Bronk, poetul francez Jean Follain, poetul polonez
Czeslaw Milosz. Am descoperit, recent, munca ºi arta
poeþilor români Gellu Naum ºi Lucian Blaga. Am o
mare admiratie pentru amândoi. Desigur, pe Tzara ºi
pe Celan i-am preþuit enorm de mai mulþi ani.

- Aþi putea sã ne dai, într-o scurtã definiþie, idealul
tãu poetic?

Marc Harshman:  Eu nu sunt prea bun la definiþii.
Ele pot fi atât de înºelãtoare. Dar un fragment dintr-
un poem de William Carlos Williams aproape exprimã
de ce poezia este importantã: „Este dificil/ sã obþii
ºtirile din poezii/ dar oameni mor în mod mizerabil în
fiecare zi/ din lipsa/ a ceea ce se gãseºte în ele.“ A
zis-o William Carlos Williams în „Asphodel, acea floare
verzulie“...

„Hai acasã, hai cu mine“ se trage din
„Drumuri de þarã, duce-þi-mã acasã“

- Sunt poeþi locali pentru care ai vreo afinitate
deosebitã? La noi, în Vale, sunt vreo zece membri ai
Uniunii Scriitorilor din România dar, în mare mãsurã,
se ignorã în mod reciproc.

Marc Harshman: Un alt favorit de-al meu este
James Wright, care a câºtigat premiul Pulitzer pentru
poezie ºi a trãit foarte aproape de noi. Doar trebuie
sã treci peste râul Ohio pe aici, prin Wheeling. El a
fost, aproximativ, cu o generaþie mai în vârstã decât
mine ºi rãmâne o figurã falnicã în literatura americanã.
Poemele sale au fost impecabil create atât în formal-
ism cât ºi în versul liber. ªi, deºi nu e clasificat
întotdeauna în acest fel, cred cã el a fost un un poet
appalachian prin excelenþã, un reprezentant de seamã
al acestei regiuni a Americii. ªi, vorbind de Appala-
chia, mi-am adus aminte sã spun cã este un moment
interesant pentru cei ce trãiesc în acest stat ºi aceastã
regiune deoarece îi creºte, neîncetat, numãrul de
scriitori talentaþi ºi recunoscuþi la nivel naþional.
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- ªtiu cã îþi place Ezra Pound. De ce?

Marc Harshman: În parte pentru cã am crescut
spre mijlocul ºi sfârºitul secolului 20. Pound, precum
ºi numeroºii sãi discipoli (care erau scriitori ce mi-au
plãcut, sã fiu sincer, mai mult decât el – e vorba de
Basil Bunting ºi Charles Reznikoff, în special -) m-au
condus la ideea cã trebuie sã acord o atenþie
deosebitã detaliului concret, care rãmâne ceva de
nepreþuit. Unii vor spune cã influenþa lui Pound asupra
lui William Carlos Williams e cea care l-a determinat
pe Williams sã postuleze cã „nu exista idei în afara
lucrurilor.“ Dacã vrei sã vorbeºti despre religie sau
filosofie, politicã chiar, cel puþin în artã sau poezie, cel
mai bun mod este de a folosi lucruri reale pentru a
exprima ºi ancora aceste gânduri. Când eram un bãiat
la ºcoalã, o mare parte a poeziei pe care am primit-o-
n dar, cel puþin în America ruralã în care am trãit, a
fost poezia victorianã englezã. Era foarte sentimentalã,
plinã de idei ºi nu excela printr-o mulþime de detalii.
Uram asta. Am descoperit cã ar putea exista idei în
lucruri. ªi a fost ceva interesant ºi, mai ales, eliberator.
Cu toate acestea, nu poþi sã te duci prea departe în
acestã direcþie. Nu poþi aglomera prea multe lucruri
în poezie cã riºti cã sã nu mai existe idei. Aºa cã ....
trebuie sã existe, în toate, un echilibru.

- La „Ye Olde Alpha“ încep sã mã simt ca acasã.
Iatã, în difuzoare se aude un cântec country american
pe care Gil Dobricã l-a fãcut, oarecum, un ºlagãr
românesc: „Hai, acasã!“

Marc Harshman: Îþi place acest cântec? La noi
se numeºte „Drumuri de þarã, duce-þi-mã acasã„ ºi e
compus de John Denver. În mod interesant ºi
paradoxal, mulþi nativi din Virginia de Vest urãsc acest
cântec. Acesta cântec a fost scris, de fapt, despre
Virginia, un stat foarte diferit de  West Virginia, în ciuda
faptului ca suntem ºi ne considerãm „vecini“. Pentru
cei din West Virginia cântecul e prea dulce ºi prea
popular. Ne mai bucurãm de el din când în când. ªi
eu cad, periodic, în farmecul lui pentru cã este o
melodie ce te prinde. Într-o zi, va trebui sã-þi prezint
America. West Virginia nu e totul. Mi-ar plãcea sã te
duc în unele locuri, departe, jos în munþi, unde muzica
este atât de batrânã încât poþi sã auzi song-uri, vechi
de secole, interpretate la vioarã ºi la cimpoi,
provenind din Anglia ºi Scoþia. West Virginia este
foarte ciudatã, pentru cã este atât de ruralã cã încã
mai existã oameni care vorbesc, cu diferenþe
lingvistice, variante vechi de acum 400 sau 500 de
ani. Dar asta se întâmplã în Munþii Meridionali.

„Nu te plânge prea tare. În pivniþã e ºi mai rãu…“

- Marc, ce obiceiuri scriitoriceºti ai atunci când
eºti la masa de scris? O sã-þi pun câteva întrebãri
indiscrete pentru cã tocmai mi-am cumpãrat din
America, de la Library of Congress, o carte intitulatã
„Odd type Writers„ (Scriitori ciudaþi) scrisã de Celia
Blue Johnson ºi a cãrui subtitlu m-a incitat grozav:
„From Joyce and  Dickens  to Wharton and Welty, the
Obsessive Habits and Quirky Technique of Great Au-
thors“. E vorba de obiceiuri obsesive ºi tehnici ciudate

la scriitori mai mari ºi mai mici. Aºa am aflat, de
exemplu, cã Stendhal înainte de a scrie un nou capi-
tol din „Mãnãstirea din Parma“ citea câteva pagini din
textele oficiale emise de guvern. Într-o scrisoare cãtre
Balzac el mãrturiseºte cã pentru a gãsi tonul exact
citeºte, în fiecare dimineaºã, câteva pagini din Codul
Civil. Somerset Maugham înainte de a începe un nou
roman recitea „Candide“ de Voltaire. Willa Carter,
înainte de a scrie ceva, citea câteva pagini din Biblie.
La fel proceda ºi Maya Angelou „pentru melodia ºi
conþinutul textului“. La tine cum e?

Marc Harshman: Eu de obicei încep sã lucrez la
birou de la 08:00 am ºi rãmân acolo pânã la prânz.
Dacã e vreme frumoasã dupã-amiazã, scriu ºi afarã,
în curtea din spate, cu o ceaºcã de ceai sau de cafea,
cu un teanc de reviste ºi jurnale lângã mine, ºi cu notele
mele de cealaltã parte. Când citesc, îmi vin idei precum
scânteile ºi le scriu imediat. Ceea ce scriu în paginile
mele nu are, întotdeauna, de-a face cu ceea ce citesc.
Pur ºi simplu, ceva îmi sare în ochi ºi atunci încep sã
scriu. Seara, depinde...  S-ar putea sã mã întorc înapoi
la muncã în cazul în care am un proiect de  terminat.
Dacã nu, pur ºi simplu, citesc în timpul serii. Uitatul
nostru la televizor se rezumã la un sitcom în mijlocul
saptãmânii ºi la douã ore de dramã, în serile de
duminicã. Ocazional, mai mergem ºi la vreun film.

- Când scrii ai obiceiul sã asculþi muzicã?

Marc Harshman: Da, ascult tot felul de muzicã,
dar când scriu ceva serios, în camerã este fie liniºte
deplinã, fie ascult doar muzicã clasicã. Cu toate
acestea, atunci când nu creez, ar putea fi jazz, rock
and roll, blues sau alþi clasici. Ce ascult în mod spe-
cific? Plictisitoar, fãrã îndoialã, dar... iatã: îmi plac
cântãreþii de jazz Charles Mingus, Chuck Berry (toþi
din Wheeling), Jan Gabarek, Bill Evans, Miles Davis,
Lester Young, Ralph Towner, Tomasz Stañko, Bobo
Stenson, John Coltrane iar dintre rockeri, blues meni
ºi folkiºti: Bob Dylan, Grateful Dead, The Cure,
Decemberists, Mumford & Sons, Sigur Ros, Of Mon-
sters & Men, Canned Heat, Sonny Landreth, Eric
Clapton, Buddy Guy. Din muzica clasicã îmi place
sã-i ascult pe Delius, Mahler, Fuchs, Finzi, Satie,
Germaine Tailleferre, Sibelius dar ºi „Romanian greats“
precum George  Enescu ºi Gyorgy Ligeti.

- Când eºti la masa de scris îþi place sã bei sau
sã „ronþãi“ ceva?Te întreb asta pentru cã am aflat cã
Hemingway, întrebat fiind de un tânãr aspirant la gloria
literarã ce trebuie sã facã pentru a ajunge faimos, i-a
zis cã, „înainte de toate, ar fi bine sã-þi dezgheþi
frigiderul!“ Truman Capote îºi începea ziua de lucru,
ca mai toþi scriitorii, cu o cafea ºi o þigarã. Mai încolo
trecea pe ceai de mentã ºi pe sherry. Seara îl gãsea
cu un Martini în mânã. La tine cum e?

- Eu scriu în timp ce beau ceai verde sau ceai
negru. Am trei birouri: un birou unde stau în picioare
când scriu, un birou prevãzut cu o maºinã de scris
veche ºi un birou cu un computer. Sunt cãrþi peste tot.
E un motiv pentru care lui Cheryl îi vine sã mã împuºte.

- Când treci la vreuna din cele trei mese de scris
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te îmbraci într-un mod special?Truman Capote spunea
despre el cã e „un scriitor perfect orizontal“. Scria doar
în pat ºi nu se mai obosea sã se mai schimbe…

Marc Harshman: Unii scriitori au o uniformã. Eu
port ce-i în dulap. Îmi iau pantaloni mei raiaþi ºi o
cãmaºã flanel când vine iarna. Atunci biroul meu este
foarte rece ºi, din pãcate, e foarte cald pe timp de
varã. Atunci  îmi iau un tricou ºi niºte pantaloni uºori.
„Nu te plânge prea tare. În pivniþã e ºi mai rãu…„
intervine Cheryl. (Cheryl cred cã se referea, probabil,
la faptul cã John Steinbeck, pe vremea când locuia
în Manhattan, în East 78th Street, îºi folosea subsolul
ca birou de scris. Acolo se simþea extrem de fericit
pentru cã nu era deranjat de nimeni ºi de nimic. „N-
am fereastrã, prin urmare nu am posibilitatea sã
privesc afarã ºi sã urmãresc când vine poºtaºul sau
maºina de ridicat gunoiul.“)

-Þi se întâmplã sã te blochezi vreodatã ºi sã nu
poþi sã mai scrii? Se zice cã John Steinbeck, când
era  foarte tânãr, a avut revelaþia cã, deºi în aparenþã
nu pãreau sunete pereche, „high“ (înalt) rimeazã cu
„fly“ (zbor). Asta l-a deblocat într-un fel în sensul cã,
mai târziu, când a început sã scrie povestiri, Steinbeck
era foarte preocupat de felul cum sunã textul sãu. La
tine cum e?

Marc Harshman: Scriu ºi  poezie ºi cãrþi pentru
copii, aºa cã le schimb între ele, atunci când mã
blochez. Asta-i foarte bine ºi e un lucru norocos pentru
mine, mai ales cã, fãrã îndoialã, cãrþile pentru copii
sunt destul de asemãnãtoare cu poezia „pentru adulþi“.
Pentru cã amândouã sunt metode succinte de scris.

„Ridicã-te din pat ºi apucã-te de scris!“ ºi „Eu
nu pot fi leneº!“ Ãsta-i tot secretul!

-Þi-ai fixat vreo normã zilnicã de scris sau scrii
doar când te simþi inspirat? Virginia Woolf scria în
fiecare dimineaþã douã ore ºi jumãtate. Jack London
scria, zilnic, o mie de cuvinte. Friederic Schiller îºi
þinea picioarele în apã rece ca sã stea treaz pânã-ºi
termina ceea ce a început. Tu cum faci?

Marc Harshman: Nu, nu de obicei, nu-mi fac
nici un plan ºi nu îmi fixez nicio normã. Prietenii mei,
cei care sunt romancieri, de multe ori îºi stabilesc o
astfel de cotã. Eu, nu. Niciodatã…

- Ce te inspirã din Wheeling ºi ce ai vrea sã (mai)
scrii despre acest oraº?

Marc Harshman: Aº scrie, poate, exact despre
locul unde merg ºi aº spune totul despre el. Vreau sã
ºtiu texturile locurilor despre care scriu, cine locuia
acolo, buruienile care nãpãdesc câmpurile de acolo,
cum era  vremea, ce evenimente au fost în ziarul de
dimineaþã. Uneori, simt cã trebuie sã ºtiu totul înainte
de a-mi scrie poemul. Alteori, nu. Uneori, cuvintele
vin repede de undeva, din necunoscut. Dar scrisul
este, întotdeauna, o muncã grea…

- Ai anumite reguli pe care le respecþi atunci când
vrei sã scrii?

Marc Harshman: Nu cred. Singurul lucru pe care
trebuie sã-l fac este de a-mi face, pur ºi simplu, munca.
„Ridicã-te din pat ºi apucã-te de scris!„ Asta o fac
zilnic pentru cã tatãl meu a fost un fermier care a
trebuit sã lucreze, din greu, fiecare minut din fiecare
zi ºi vreau sã þin minte asta toatã viaþa. Cred cã fiecare
generaþie devine un pic mai leneºã. Inclusiv a mea...
Eu, cel puþin, am avut exemplul bun al pãrinþilor mei.
Aºa cã muncesc ºi eu din greu. Dar nu la fel de tare
ca ei… Deci, aceasta este regula mea, dacã trebuie
sã am una: „Eu nu pot fi leneº!“ Ãsta-i tot secretul!

- Am citit în poemele tale o seamã de versuri ce
invocã un colorit tare. E ceva care crezi cã te
caracterizeazã? De exemplu am întâlnit, la tine, „o
pasãre gri într-un tufiº roºu…„

Marc Harshman: E o caracteristicã a unei pãrþi
din munca mea. Da, mai ales cã ea reflectã munca
mea de pe când eram mai tânãr. Îmi place sã folosesc
culoarea ºi imaginea. Mai ales cele folosite de
impresioniºti…

- Ai o carte pentru copii intitulatã „Numai una„.
Poþi sã ne dezvãlui cine e aceea?

Marc Harshman: Soþia mea, Cheryl, bineînteles.

- Bãnuiam eu. Am vrut doar sã obþin o
confirmare. Ce ai descoperit în „Cãlãtoriile (tale) lo-
cale“?

Marc Harshman: -Cãlãtoriile locale sunt, toate,
poezii despre naturã, cu o aromã puternic
impresionistã. Inspiraþia mi-a venit din peisajul rural
care ne înconjura mica noastrã gospodãrie, acolo unde
am trãit, în Virginia de Vest, din 1979 pânã în 1990.

- Povesteºte-mi, te rog, despre ceea ce ai tu
denumit „Un mic eveniment„?

Marc Harshman: Asta e prima mea carte pentru
copii ºi e bazatã pe un eveniment real. Cheryl ºi cu
mine am trecut printr-un incendiu la casa noastrã de
þarã. De fapt, a fost o maºinã care a ars chiar în faþa
casei noastre. Am schimbat, în povestea mea, focul
„real“ într-un coº de fum ºi, astfel, micul eveniment a
devenit prima mea carte pentru copii. (Cheryl adaugã:
Atunci când editorul i-a solicitat o poveste, i-am spus
lui Marc sã ia un poem pe care l-a publicat recent ºi
sã-l refacã într-o poveste pentru copii. Astfel, poemul
„Compania Zãpezii„ a devenit a doua cartea a sa
pentru copii, ce a pãstrat acelaºi titlu.)

- Ce înseamnã sã ai  „pietre în buzunar“?

Marc Harshman: Am cunoscut o femeie bãtrânã
care era, în acelaºi timp, ºi o povestitoare faimoasã.
Se numea Bonnie Collins. Era o femeie mare care
stãtea pe verandã, fuma þigãri ºi spunea poveºti. Ea
mi-a spus povestea pe care am adus-o într-o carte
pentru copii. Acum, ceea ce nu v-am spus, este cã ea
însãºi a fost celebrã, ca povestitoare, nu ca scriitoare.
Ea excela prin a spune tot felul de poveºti, era extrem
de nostimã ºi avea comportamentul unei bunici
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neserioase, ce spunea, de exemplu, poveºti despre
ciorapii ei. ªi aºa mai departe…. Cartea mea este
despre o familie care a trãit pe un munte atât de înalt
încât membrii ei au fost nevoiþi sã-ºi umple buzunarele
cu pietre pentru a nu fi suflaþi la pãmânt de vântul de
pe culme. A fost doar o poveste nostimã, dar m-am
jucat cu ea când am scris-o ºi a rãmas foarte popularã
chiar ºi în ziua de azi.

Despre conceptul de „cookie - cutter„ din
literatura americanã de azi

- „Toate drumurile duc spre dimineaþã„?

Marc Harshman: Ei bine ... Povestea aceasta
este despre un copil mic ce stãtea într-un camping cu
tatãl sãu, seara. Ca sã adoarmã, copilul îºi întreabã
tatãl ce fac alþi copii din jurul lumii când vor sã adormã
noaptea. Când întoarcem paginile, pe fiecare dintre
ele ni se aratã câte o naþiune diferitã. ªi, desigur, ceea
ce un copil din acea regiune ascultã, de obicei, când
el sau ea vrea sã adoarmã. Din pãcate, România nu
e  inclusã în cartea mea. Poate cã dacã ne-am fi
cunoscut mai demult…

- Nu-i timpul trecut. Ne mai aºteaptã încã atâtea
nopþi în care am vrea sã adormim fericiþi. Ce ai în
planul editorial?

Marc Harshman: Am adunat, în prezent, un
volum de poezii (mai mult de 60 de pagini). Majoritatea
poeziilor sunt în prozã. Mai am ºi alte proiecte de
poezie ºi lucrez, mereu, la cãrþi pentru copii. Am cartea
„Moº Crãciun e din West Virginia“ care îmi iese în
aceastã toamnã. ªi o carte majorã pentru copii despre
celebra casã proiectatã de arhitectul Frank Lloyd
Wright din  Fallingwater. Ea va ieºi pe piaþa editorialã
în 2017.

- Ce înseamnã sã fii poet în America de azi?

Marc Harshman: Mi se pare mie (ºi acest lucru
poate cã doar îmi aratã vârsta) dar o mare parte din
ceea ce este publicat in revistele ºi jurnalele literare
de azi nu mã fac sã simt mare lucru. Inima mea nu
mai rãspunde la multe dintre poemele respective. În
ciuda faptului cã întotdeauna am simþit o empatie cu
munca avant-gardistã, poemele de azi, de multe ori,
mã lasã rece. Un alt lucru se întâmplã în poezia
americanã de azi este cã se pune prea mult accent
pe publicare. Creative writing (Scrisul creativ) a devenit
o industrie universitarã ºi este o mare afacere pentru
ei. Se fac mult mai mulþi bani din acest „scris creativ“
decât din programele lor de literaturã. E, cred, un
exemplu negativ, dar, ca ºi în toate lucrurile de pe
Pãmânt, existã ºi excepþii. Cele mai populare
programe de „Master în Arte Frumoase“ au fost cre-
ate de profesori ºi scriitori minunaþi. Dar, în acelaºi
timp, ei riscã, de asemenea, sã se dedice unui tip de
activitate de tip „cookie-cutter“ (Expresie americanã
ce pleacã de la instrumentul folosit de gospodine sã
dea formã biscuiþilor. Adicã, în sens metaforic, ceva
identic ºi neoriginal, ca ºi cum totul ar fi fost ºtampilat
într-un model veºnic, de neschimbat, n.n.). Aºa cã,
acum, la noi existã romane „cookie-cutter“, reviste

„cookie-cutter“ ºi chiar poezii „cookie-cutter“.

- ªtiu cã ai fost numit, în 2012, de cãtre guver-
natorul Earl Ray Tomblin, în semn de recunoaºtere a
muncii tale atât în poezie cât ºi în literatura pentru
copii, „Poetul laureat al statului West Virginia“.  Ce
înseamnã sã fii „poetul laureat al West Virginiei“?

Marc Harshman: Îmi vãd munca de poet laureat
al West Virginiei în a sãrbãtori realizãrile tuturor artiºtilor
din aceast stat dar, mai ales, a celor care lucreazã în
domeniul artelor literare. Mai îmi place sã duc poezia
în comunitãþile unde lirica nu este de multe ori auzitã
sau simþitã, fie oferindu-le lecturi din opera mea, fie
conducând ateliere, predând copiilor sau ajutând-i pe
alþii sã planifice evenimente similare.

- E greu, iartã-mi, te rog, indiscreþia finalã, sã
locuiascã doi scriitori sub acelaºi acoperiº?

Marc Harshman: Cheryl este mai mult pictor
decât scriitor in ultima vreme. Aºa cã... nu e atât de
greu. Dar am fãcut ºi o carte împreunã. ªi eu aveam
dreptate ºi ea avea dreptate. ªi când aveam  dreptate
despre aceleaºi lucruri era bine ºi... când nu, ei bine,
nu era chiar atât de bine!

Mihai Barbu

P.S. Autorul interviului mulþumeºte, în mod spe-
cial, lui Peter Bota ºi Ancãi Glonþ pentru ajutorul,
eficient ºi dezinteresat, pe care mi l-au oferit la
transcrierea dialogului ºi la traducerea poeziilor.
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              Prietenului meu, episcopul Vasile Hossu,
                             celui cu care adunam vreascuri

Deºertãciunea nu face nimic în zadar!
 *

Deºertãciunea are o casã la oraº ºi una la þarã,
dar locuieºte în mijlocul drumului, într-o scorburã,
la un loc cu Cucul de Toamnã.

Deºertãciunii îi plac astmaticii, ea poate sta toatã
ziua cu urechea pe pieptul lor.

 *
Deºertãciunea are miros de sudoare ºi de
cearceafuri neschimbate, ea doarme cu geamurile
închise pe dinafarã.

 *
Unii zic cã deºertãciunea nu are trup. Atunci cum
devorã?

 *
Numele deºertãciunii sunt câte stele pe cer ºi
câte fire de nisip în pustiuri, dar ea pe toate le ºtie
ºi la toate rãspunde!

 *
Sunaþi la 112 ºi cereþi deºertãciunea, iar ea va
veni mai iute ca gândul.
                                        *
Nicio torturã nu se va aplica o singurã datã! Ne
dã speranþe deºertãciunea.
                                       *
Toatã durerea trupului se varsã în deºertãciune,
de unde iarãºi izvoreºte.
                                       *
Victimele deºertãciunii le adunã oglinda. Acolo se
aflã ºi camerele de torturã pentru hirsuþi.
                                       *
Degetele deºertãciunii sunt douã andrele cu care
croºeteazã cãciuliþe pentru reginele decapitate.
                                       *
Stând nemiºcatã, deºertãciunea nu poate fugi de
sine. Fiind atotcuprinzãtoare, ea oferã la toatã
lumea o þeapã.
                                       *
Dintre toate, doar Numãrul nu se supune
deºertãciunii. El va deveni cândva ºi limita sa.
                                       *
Deºertãciunea aºteaptã moartea morþii, dar va
avea o dezamãgire!
                                       *
Deºertãciunea este primul desant de antimaterie
în universul Dumnezeului nostru.
                                       *
Nicãieri nu te mai poþi ascunde de deºertãciune,
iubito, decât în calul alb ºi comat din visul meu,

pregãtit sã te treacã în altã realitate! Vrei?
                                     *
Ne apãrãm de deºertãciune prin ceea ce facem
ºi, pânã la urmã, ne predãm ei cu tot cu ceea ce
am fãcut.
                                     *
Deºertãciunea este o arãtare cu fundul mare ºi
leneº, dar asta nu m-ar supãra cu nimic dacã n-ar
sta între mine ºi soare.
                                     *
Spãl picioarele deºertãciunii cu lacrimile mele,
dar nu-i pot împlini dorinþa de a i le ºterge cu
pãrul meu cel tuns de ea pânã la carne.
                                     *
Stãm pe pielea asprã ca a rinocerului, de pe
spatele deºertãciunii ºi o curãþãm cu mâinile
noastre, care, iatã, s-au ros ca pietrele, pânã la
cot.
                                     *
Capul plecat deºertãciunea mai uºor îl taie.
                                     *
Dupã marile bãtãlii, deºertãciunea face unicul ei
gest de milã: dã o mânã de ajutor brancardierilor.
                                     *
N-a trecut dumneaei pe aici? întreabã moartea.
E la popotã cu comandantul lagãrului! îi trage cu
ochiul mierla neagrã.
                                               Marcel Mureºeanu

Aforisme
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Gérard Bayo, poet francez cunoscut deja
iubitorilor de poezie graþie mai multor  traduceri
din opera sa dar ºi ca laureat al Festivalului
Internaþional «Lucian Blaga”, a publicat recent o
nouã carte. În fapt o antologie care preia titlul unuia
dintre primele sale volume, «O primãvarã dificilã»,
apãrut în 1975 ºi încununat cu Premiul Antonin
Artaud. Este a doua tentativã de acest gen, cãci
Bayo publica în 2001, aproape sub acelaºi titlu
«O primãvarã dificilã ºi alte poeme», o masivã
selecþie, 350 de pagini (Editions l’Herbe qui
tremble, 2014) fãrã însã a specifica faptul cã e
vorba despre o antologie. O face însã acum, în
aceastã culegere, care ne intereseazã nu doar
pentru viziunea de ansamblu pe care o dã asupra
operei unui important poet european, ci ºi pentru
numãrul impresionat de poeme selectate în acest
corpus care dau seamã despre profunda sa
legãturã cu spaþiul ºi spiritualitatea româneascã.

Este bine ºtiut cã primele volume ale unui poet
poartã în ele temele majore, obsesiile, motivele
creaþiei acestuia, tot ceea ce constituie ceea ce
am putea denumi ADN-ul poetic. Ele vor fi prezente
într-un fel sau altul, perfect decelabile în toate
volumele urmãtoare, însãmânþând viziunea
poeticã, mereu aceeaºi în esenþa ei. Gérard Bayo
nu face excepþie de la aceastã «regulã». Toate
volumele sale, ºi ele sunt numeroase cãci opera
e consistentã, reiau motivele ºi uneori atmosfera
din «O primãvarã dificilã».

Poetul însuºi e conºtient de acest lucru ºi-l
asumã. Cele douã antologii amintite o dovedesc
pe deplin. Nu numai prin reluarea titlului, ci ºi prin
selecþia însãºi, care nu face decât sã probeze o
indubitabilã coerenþã de viziune, de atitudine, de
discurs.

Într-o sintezã  publicatã nu demult în antologia
criticã «Gérard Bayo, un poet pentru mâine» (1)
afirmam: «Omul, viaþa ºi moartea lui, fericirea ºi
suferinþa, bucuria ºi deznãdejedea, tot ceea ce dã
valoare ºi constituie umanitatea sa, pe scurt
conºtiinþa condiþiei sale se regãseºte în poezia lui.
Asupra tuturor acestora, asupra vieþii ºi a morþii
se întreabã Gérard Bayo ºi încearcã rãspunsuri
care fac apel, deopotrivã, la memorie ºi uitare.
Uitarea, cãreia trebuie sã-i refuzãm dreptul la
existenþã dacã vrem sã aflãm, cu adevãrat, cine
este omul, sã aflãm care au fost ºi sunt faptele
sale ºi, mai ales, dacã mai are o ºansã pentru
viitor. Memoria supune judecãþii conºtiinþei
existenþa noastrã. Ea este paºaportul nostru
pentru mâine.

Doar astfel putem înþelege lucrurile care ne
înconjoarã, lucruri umile dar majestuoase în
umilinþa lor, care exprimã ºi mãrturisesc prezenþa
noastrã în lume ºi  poartã în ele umanitatea noastrã
în ceea ce are ea mai profund. Realitatea acestor

lucruri simple, lumea reîncepând în fiece zi,
pepetua zi a genezei pe care o retrãim fãrã sã ne
dãm seama, umplu poemele lui Bayo.»

Ei bine, toate acestea rãmân valabile ºi pentru
universul actualei antologii, mult mai puþin amplã
decât precedenta, doar douã sute de pagini, dar
mult mai riguroasã în efortul de a contura prezenþa
permanentã a acestui anotimp, acestei primãveri
dificile, vizibilã în filigran în întreaga sa operã.
Ceea ce oferã o unitate exemplarã de viziune ºi
sens. Pânã acolo încât ultima «Primãvarã dificilã»
este, mai degrabã, o carte nouã decât o antologie.

ªi când spun aceasta mã
gândesc nu doar la
modul de alegere a
poemelor, ci ºi la atâtea
dintre acestea care au
fost rescrise, uneori me-
tisate sau care ºi-au
schimbat titlul.

Rezultatul: un an-
samblu în care regãsim
aceeaºi poezie puter-
nicã, ataºantã, dar de o
discreþie exemplarã. O
poezie care se scrie între
«suspinele unui cântec
de dragoste» ºi durerea
celuilalt, între strigãtul
exasperat în faþa inca-

pacitãþii omului de a învãþa ºi a înþelege lecþiile
dure ale istoriei: «Atâtea primãveri/ înfloresc în
lume/ strãine una de alta./ În sunetul trompetelor,
ah, Doamne/ cât de lungã e preistoria…» ºi pacea
trãitã pe prispa unei case româneºti din Apuseni
sau de lângã Sighet, între promisiunile ºi
incertitudinile primãverii.

Aceastã primãvarã care aduce, totuºi, de
fiecare datã veºti ºi care «rãneºte încã», anotimp
al învierii sufletului, în ciuda oricãrei poveri ce
trebuie purtatã: «Ce importanþã are care dintre
poveri/ e mai greu de purtat/ ori braþul pe care va
recãdea capul/ prieteni/  noi vã dãm/ veºtile
primãverii».

Primãvara anotimpul miraculoasei renaºteri
a lumii. Lume în care poetul îºi asumã condiþia
veºnicului rãtãcitor pe urmele omului, pentru a
încerca sã-l smulgã amintirii  infernalelor
anotimpuri de care istoria lui n-a fost lipsitã  – «de
infern nu ne separã/ decât o bucatã de timp» –
pentru a-l conduce cãtre unul mult mai senin,
primãvara; oricât de dificilã ar fi ea. Fãrã ca acest
demers sã excludã întrebãrile grave, neliniºtitoare.
«La ce bun frumuseþea, la ce bun memoria?» se
întreabã Bayo într-un poem de maturitate.
Întrebare cãreia, însã, întreagã lui opera îi este
rãspuns: salvarea omului. Cãci « Frumuseþea fãrã

O primãvarã dificilã
Hor ia Bãdescu
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om poate cã n-ar exista».
Întrega lui poezie mãrturiseºte solidaritate

încrâncenatã cu celãlalt, împãrtãºirea trudei ºi
suferinþei acestuia, nu-ul spus decãderii omului,
veghea, refuzul uitãrii: «Încercând sã vorbeºti pentru
ei, cu ei», cu «aceste cuvinte care nu sunt ale
nimãnui», «aceste câteva semne în jurul cãrora/
mai târziu/ ca ºi cum s-ar isca/ din nimic»… «se-
mbrãþiºeazã tãcerile noastre». Aceste semne,
aceste cuvinte  «care-ar putea fi citite/ chiar atunci
când întoarsã e  pagina/ în durerea care dãinuie
încã». Fiindcã «nimic n-a fost aici revelat ºi uitat
deîndatã.»

Dacã am încerca experienþa de a însuma într-
un întreg versuri provenind din primele cinci
poeme ale antologiei, am putea obþine în efigie

arta poeticã a lui Bayo: În mijlocul tãcerii «cântecul
unui plop, care curge ºi nu spune nimic care sã
nu fi fost revelat».

Tãcerea vastã, tãcerea vorbitoare care
însoþeºte ºi sporeºte vocea omeneascã, acea
tãcere care înglobeazã, în centrul volumului, atât
de perfect, nucleul baroc al «Didascaliilor»
(tentativã de a experimenta tipologia jungianã ºi
de a mobiliza, simultan, în scrierea poemului,
senzaþia, gândirea, intuiþia ºi sentimentul) pentru
a þine drept drumul ales de Gérard Bayo, drumul
umanismului militant. Ceea ce poemul, oglindã a
universului ºi a omului, face de-asemenea.

(1) Ed. Verlag Im Wald (Editions en Forêt)
par Rüdiger Fischer.
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Vieþile lui Lászlo Valovits

„Existã copaci bãtrâni, iar dacã trec pe lângã
unul, îl salut. Cu respect, aproape mã aplec în faþa
lui. Câte nu s-au întâmplat în preajmã-i. Au trecut
istorii fremãtând deasupra-i, prin jur, iar el tãcut, cu
vocea-i uscãþivã glãsuia ºovãind un cântec lipsit
de veac. ªi-a încrustat formula timpului în scoarþã
ºi în ramuri. Drumeþule, tu care treci pe lângã el, îl
cinsteºti oare cu o clipã de atenþie, cãci a slujit ºi el
vieþii, a dãruit, a preschimbat oxigenul, ca noi sã
trãim” - ºi-a notat în jurnal Imre Nagy în preajma
anilor 1937-38 (Foljegyzesek. [însemnãri] Kriterion,
Bucureºti, 1979. 258.). Istorie, atemporalitate, viaþã.
Cât de autentice ºi intuitive pot fi aceste rânduri,
iar ca un moto de ocazie pot oferi, probabil,
dezlegarea cãlãuzitoare spre înþelegerea artei lui
Lászlo Valovits, în pofida faptului cã aceastã
fomulare a modelului spiritual nu a fost cizelatã în
pereþii atelierului sãu de cãtre maestrul ce-i netezea
calea. Sigur este doar faptul cã trãsãtura comunã
a amândurora este studiul aprofundat al naturii ºi
respectul pentru maeºtrii înaintaºi, care considerau
desenul, disegno-ul, temelia oricãrei creaþii artistice.

Oare care sunt elementele ascunse, ce fel de
nervuri tainice, adâncite în biografii ori care poteci
acoperite definesc împlinirea unui om? Nepre-
vãzutul autentic sau aparent, alegerile conºtiente
ºi existenþa simultanã a întâmplãrilor etaleazã o
literaturã constituentã excelentã, însã temele care
exercitã vreo influenþã, ponderea experienþelor
personale, cele preluate din mediu sau trãite nu
pot fi profilate prin metode ºtiinþifice. Sã scoatem
în evidenþã un moment de valoare al istoriei artelor!
Vizita lui Csaba Lászlóffy din toamna anului 1996
în atelierul artistului de pe strada Arany János, aflat
lângã Parcul Central, unde a realizat un interviu
lung cu dânsul (A születés es az alkotás esélye.
[ªansa naºterii ºi a creaþiei] Erdélyi Naplo, 2
octombrie 1996, 15). Atunci încã mai funcþiona la
Galeria Naþionalã de Artã din Budapesta expoziþia
intitulatã Nagybánya müvészete [Arta oraºului Baia
Mare, iar în entuziasmul aniversãrii centenarului,
pictorul Ágoston Véso a iniþiat colonia de creaþie
bãimãreanã – pãstrãtoare de tradiþii peisagistice
care funcþioneazã pânã astãzi – nu în altã parte, ci
la Târgu Lãpuº (Magyarlápos), în satul natal al lui
Valovits. Mare parte a arborilor realizatã de artist a
fost plãsmuitã pe malul râului Lãpuº iar redarea
bivolilor este consideratã deasemenea subiect em-
blematic al taberei de creaþie, însã Valovits nu a
devenit niciodatã un pictor bãimãrean „autentic”.
Întâmplarea sau inevitabilul nu atunci ne-a adus
pe noi împreunã, ci de câþiva ani, când am cercetat
la Cluj amprentele biografice lãsate în urmã de
groful Erno Teleki, trecut în nefiinþã în 1980, care a
realizat uimitoare desene suprarealiste. În ultima
perioadã a vieþii, Erno Teleki a locuit de asemenea

Gyõrgy Szücs

pe strada Arany János, într-o casã catolicã
învecinatã, iar tânãrul discipol al institutului de arte
frumoase îl ajuta pe Teleki – care, având o vastã
experienþã, personifica istoria ºi cultura distinsã a
unei epoci dispãrute – imobilizat într-un pat ºi fotoliu
sã-ºi facã miºcarea zilnicã. Atunci – probabil –
amintirea tatãlui, care a fost ºi el deportat la Canalul
Dunãrii, a devenit mai vie. Am fost cuprins de aceste
reflecþii acum o lunã când în atelierul artistului am
rãsfoit împreunã materialele ce urmau sã fie
expuse.

Valovits – dacã este întrebat – povesteºte cu
plãcere, dar în special despre propriile gânduri sau
concepþii artistice; evenimentele din viaþa sa apar
mai degrabã pe planul secund, ascunse în spatele
cuvintelor. Exploreazã destine încremenite pe
chipurile umane, realizând când portrete în mai
multe ºedinþe, când desene schiþate în timpul unei
cãlãtorii  sau plimbãri ce conservã într-un
instantaneu graþia momentului. Un fenomen impor-
tant, ce te pune pe gânduri este faptul cã în afarã
de autoportretele din tinereþe nu-ºi imortalizeazã
propriul chip. Cei care îl cunosc ºtiu cã are o
personalitate retrasã ce nu doreºte sã iasã în
evidenþã. Opiniile sale despre lume sau alþii,
credinþa, ezitãrile ori dispoziþiile sale pot fi cãutate
în propriile creaþii ce se destãinuie în faþa privitorului
rãbdãtor. Acum câþiva ani, la o expoziþie de
portretisticã nu a afiºat numele celor pe care i-a
desenat, deoarece a crezut cã vizitatorii vor privi
cu ochi la fel de receptivi exponatele, precum el
atunci când i s-a înfiripat în suflet prima impresie
legatã de câte un caracter. Evident, personalitãþile
care se bucurã de notorietate nu pot fi învelite în
mantia anonimatului, fiind recunoscute pe loc, iar
vizitatorii sunt copleºiþi de informaþii ºi amintiri,
deliciul estetic primar rãmânând astfel – oarecum
– într-adevãr pe planul secund. Valovits, spre
deosebire de diversele abordãri ale lui Imre Nagy,
Gusztáv Cseh sau István Gergely, nu încearcã sã
creeze aproape toatã galeria înaintaºilor ori
contemporanilor sãi, totodatã, etalând o puternicã
nevoie spiritualã ºi putinþã de-a caracteriza,
realizeazã portrete ale episcopilor cu viaþã
pilduitoare, printre care Áron Márton, Antal Jakab
ºi Kálmán-Csiha, excelenþi muzicieni (István Ruha),
specialiºti în teatru (Gyorgy Harag), literaþi (Lucian
Blaga), istorici de artã ce vernisau nenumãrate
expoziþii precum Mircea Þoca sau Zoltán Tibori
Szabó. Din pãcate, doar în portele artistului prind
din nou viaþã Csaba Lászlóffy, trecut în eternitatea
scrierilor sale, ori Endre Kusztos, „antropologul
copacilor” înrudit cu Valovits. Unele dintre portrete
apar în faþa privitorului ca prin vis, doar prin
intermediul câtorva tonuri accentuate, altele sunt
afundate în creuzetul materiei. Majoritatea
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portretelor mari, precis conturate ºi aproape
transparente – printre acestea cel al profesorului
de muzicã Mihály Guttman – au fost realizate cu
ajutorul fotografiei, insuflându-ºi efectul tocmai
contrar principiului „din þãrânã ne-am nãscut ºi
þãrânã devenim”, surprinzând un ultim moment de
dizolvare a existenþei în luminã.

„Acele sentimente pe care nu le mai pot exprima
prin intermediul portretisticii, le transfer arborilor” –
a afirmat artistul cu ocazia unei discuþii (Beáta
Ketesdy: Fákból, portrékból épült a világ. [O lume
þesutã din arbori ºi portrete], Kronika, 18 februarie
2000, 8). Copacii artistului – desene stinghere ºi
cioturoase, alteori bãtute de vânt – sunt martorii tãcuþi
ai întrepãtrunderii existenþei ºi inexistenþei. Fãcând
o analogie, – pesemne prea subiectivã – formele ce
simbolizeazã destine omeneºti invocã – în ochii mei
– ºi picturile nimicirii ale lui Aurel Popp, aºadar
resturile umane frânte de sârma ghimpatã din primul
rãzboi mondial. In cadrul acestor lucrãri cu suprafaþa
dinamicã ºi liniaturã frãmântatã, Valovits rezervã un
spaþiu mult mai larg auto-exprimãrii, aºadar expresiei,

decât în cazul potretelor ce vizeazã desãvârºirea
vechilor maeºtri. „Ni se transmite Ars poetica sa
mãrturisitã: peisajul este o stare sufleteascã” – a
scris despre artist în 1987 Jenö Murádin (Arcok es
tájak [Fizionomii ºi peisaje], A Hét [Sãptãmâna], 4
ianuarie 1987, 5).

Expoziþia lui László Valovits ce marcheazã o
aniversare rotundã constituie, în fapt, o sintezã, un
bilanþ public al traiectoriei vieþii. Era aproape
necesar ca aceste cunoºtinþe ale artistului sã fie
transformate fãrã grabã devenind o înþelepciune
atotcuprinzãtoare a vieþii. Se dã socotealã de trecut,
este evaluat viitorul. Rândurile scrise de Sándor
Reményik se adeveresc ºi în cazul artistului: „Nu,
nu m-am nãscut cuceritor. / Iar cum încet anii se
cãrunþesc, / Mã dominã o renunþare tristã, / seninã
totuºi, luminoasã.” (Nem születtem hóditónak [Nu
m-am nãscut cuceritor], 1936).

György Szücs este Director ºtiinþific adjunct al
Galeriei Naþionale Maghiare (Magyar Nemzeti
Galéria)
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Lumea grotesc-absurdã a ridicolului Ubu, imaginat
de Alfred Jarry pe la 1900, tinde sã se reverse din nou
peste noi, din realitatea imediatã pe scenã ºi invers,
prilej de a recompune simptomatologia personajului în
felii de viaþã servite la cald. Propunerea vine din partea
lui Gábor Tompa, mereu interesat sã ia pulsul
evenimentelor sau sã le augmenteze artistic. E vorba
despre temperatura unui fulminant „ev aprins” transpus
à rebours în limbaj teatral sub patronajul scriitorului
francez, al stilului sãu inconfundabil. Este temperatura
luatã personajului, lumii debusolate a prezentului,
mistuitã de boli incurabile. Aº spune cã nu se putea
gãsi un timp mai bun pentru aceastã punere în scenã,
când cele douã realitãþi se privesc în oglindã, scrutãtor
ºi cinic, trimiþându-ºi bezele inocente una alteia. Din
acest punct de vedere UbuZdup! este o reprezentaþie
de stringentã actualitate.

Fireºte, Ubu roi e prototipul din care se desprind
celelalte scrieri ale lui Jarry, gravitând sub formã de
sateliþi în jurul uriaºei planete Ubu, transformatã de
regizori, de-a lungul timpului, în rampã de lansare pentru
astronauþii absurdului. Fãrã îndoialã cã regizorul Gábor
Tompa este unul dintre aceºtia. Escalele lui pe piste
similare (Ionesco, Beckett) ºi-au dovedit eficienþa. El a
croºetat cu sârg, inspirat, constructiv ºi de data aceasta,
replici din Ubu enchaîné sau din Ubu sur la butte
avansând ºi adãugând pe linia înscenãrilor comice
secvenþe noi din „istoria” personajului. Secvenþe
credibile, în spiritul lui Jarry. Pe toate le-a reunit sub
titlul UbuZdup! într-un spectacol unitar ºi complementar
totodatã. Sugestiv titlu întrucât aflãm cã megalomanul,
tiranul ºi gurmandul Domn Ubu e trimis la zdup. Nicio
legãturã cu megalomanii, tiranii ºi gurmanzii din viaþa
politicã de azi trimiºi la zdup, doar atât cã oglinda în
care ei se admirã e atât de realã! De altfel, pentru ei,
ca ºi pentru Ubu, puºcãria e o altã sinecurã. Intrãrile ºi
ieºirile din puºcãrie ale lui Ubu ºi ale madamei sale
sunt atât de dese încât par decupate din telejurnalele
noastre. Prometeu rãu înlãnþuit al lui Gide uzeazã de
un ludic sublim. Ubu ferecat (Ubu la zdup) e mai vorace
decât în libertate, exhibându-ºi nestingherit poftele în
limitele aceluiaºi ludic, pregãtit ca deriziune fãrã limite.

Scenele, aparent haotice ºi disparate, împrumutând
câte ceva din stridenþele promovate în commedia
dell’arte, sunt structural legate între ele prin ritm ºi culoare,
prin stil ºi bufonerii. Dar regizorul a þinut sã adauge doi
factori unificatori de mare efect. El a apelat (nici mai mult
nici mai puþin) la încarnarea Conºtiinþei (artistice) în
persoana firavã a scriitorului francez, ipostaze franc
redate de Cristian Grosu. A doua gãselniþã se referã la
un liant muzical susþinut de Sânziana Tarþa în chip de
cântãreaþã, însoþitã de trei instrumentiºti. Scenele sunt
dense, înþesate de semnificaþii ºi, cu toate cã sunt lungi,
ele nu treneazã. De altfel, cu muzica Adei Milea ºi
coregrafia Vavei ªtefãnescu nici nu-þi dai seama când
trec cele (aproape) douã ore de spectacol, vorba
reputatului critic teatral Ion Cocora.

Ubu resuscitat
Adrian Þion

Fãrã evoluþia excepþionalã a lui Marian Râlea în
Dom’ Ubu, strãdaniile lui Tompa nu ar fi atins împlinirea.
Intenþiile lui ar fi rãmas ºterse sau, dimpotrivã, exagerat
îngroºate în sens clovnesc. Subtilitatea actorului face
ca echilibrul dintre prea rafinat elitism ºi buf de esenþã
grobianã sã fie menþinut pe muchia subþire a comicului
de bunã calitate. Sarcinã asumatã ºi reuºitã pe toatã
lungimea reprezentaþiei. Al doilea mare câºtig pe linie
de distribuþie vine din partea lui Cornel Rãileanu. Apariþia
lui în rolul Lordului Byvolus este fermecãtoare,
revigorantã. Mai mult decât atât, el trage dupã sine
trena milogilor, profitorilor deghizaþi în „cetãþeni liberi”
ºi prin schimbarea registrului interpretativ marcheazã
un moment important în derularea acþinuii. ªarmul lui
Rãileanu e la concurenþã cu acela al lui Marian Râlea,
polaritãþi interpretative de marcã, în mãsurã sã susþinã
construcþia. Anca Hanu în Madam Ubu merge pe linia
clasicizantã, adicã nu sare din tipologia personajului
cu elemente-surprizã. E o concepþie ce þine de
stereotipie. Parcã am mai vãzut-o pe aceastã Madam
Ubu în alte montãri. Cuplul ubuist e scos la luminã din
gunoaiele istoriei, adicã ridicaþi la nivelul scenei într-un
container de gunoi ºi e coborât tot acolo la moarte. Dar
vor reînvia, nicio grijã, pentru cã specia liderilor
megalomani, asasini, corupþi ºi lacomi e fãrã sfârºit.
Dictatorii sunt printre noi ca ºi acoliþii lor.

De la numele haioase date personajelor ºi pânã
la fricþiunile dintre ele, comicul debordeazã în reprize
þintind inepuizabilul. Moriºca potenþãrii în absurd a
întâmplãrilor se învârteºte cu repeziciune. Absurd sau
real? Oglinda e omniprezentã. Venind din universul
ubuesc românesc al totalitarismului, unde despotismul
ºi lãudãroºenia erau extrapolate grotesc, Matei Viºniec
mãrturisea cã pentru el absurdul e real. Aºa încât nu e
de mirare cã eroii piesei se rostogolesc împreunã cu
moriºca, sunt luaþi de val ºi împinºi în joc derizoriu,
mor ºi reînvie ca în teatrul de marionete, stârnind hohote
de râs. De fapt, derizoriul e ridicat la rang de
magnificienþã ridicolã. Jocul actorilor (ca joc de-a
mascarada) contribuie din plin la impresia de carnaval
jalnic, dezgustãtor. Dan Chiorean în Piºãnþap, marchiz
de iarbãdeasã e plin de clovnerii amuzante. Suav ºi
expansiv se prezintã Silvius Iorga în Piºãblând, inocent
marchiz de iarbãdeasã. Alexandra Tarce în Euteria se
pisiceºte cu farmec. Cei trei „cetãþeni liberi” (Cãtãlin
Herlo, Radu Lãrgeanu, Miron Maxim) acþioneazã
împreunã ca pioni ilari ai lumii pe dos, la fel ca alt grup
compact, cel al „fetelor bãtrâne” (Irina Wintze, Elena
Ivanca, Angelica Nicoarã). Triplete comice proiectate
în vitrina absurdului. Cristian Rigman e un Temnicer
cuminte, iar Ionuþ Caras un ocnaº revoluþionar integrat
în degringoladã. Scurtele apariþii ale lui Dragoº Pop în
Soliman ºi ale lui Adrian Cucu în Vizirul sunt încãrcate
de tensiune ºi de ironice viziuni ale intruziunii lumii
arabe, vârful acid al satirei în concepþia lui Gábor Tompa.
Sã ne limitãm numai la detenþia lui Ubu? Nu! În
UbuZdup! Libertatea însãºi e la zdup!
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O Umbrã la Teatrul Maghiar
Eugenia Sarvari

Stagiunea 2015-2016 de la Teatrul Maghiar de
Stat din Cluj s-a deschis pe 6 septembrie 2015, cu
spectacolul Umbra de Evgheni Schwartz în regia lui
Niky Wolcz, avanpremiera avînd loc în 24 iunie 2015.

Evgheni Schwartz preia tema dublului, care a
preocupat mulþi creatori, ºi o transformã într-un basm
pentru adulþi. El a scris piesa între 1929-1930, dar
aceasta a fost jucatã abia în 1962, la patru ani dupã
moartea autorului. La început de secol XXI, creatorul
foarte complex, regizorul ºi cercetãtorul diferitelor
modalitãþi teatrale, Niky Wolcz, intens preocupat de
aceastã temã, a hotãrît sã o punã în scenã. El alege ca
mijloc principal de exprimare a acestui motiv atemporal,
un limbaj eterogen situat între  dans ºi cuvînt, un alfabet
corporal care sã exprime ceea ce cuvîntului nu-i este la
îndemînã.

Tînãrul savant Cristian Teodor nimereºte din
întîmplare în ciudata încãpere a unui han „dintr-un
orãºel din sud”, unde locuise cîndva Hans Cristian
Andersen ºi unde va întîlni iubirea-fantasmã (Prinþesa
Luiza) ºi iubirea adevãratã (Annunciata, fiica hangiului).
Dragostea Prinþesei pentru acest necunoscut supãrã
comunitatea – Pietro Hangiul, jurnalistul Cezare Borgia,
Primul Ministru, Ministrul de Finanþe –, care se coa-
lizeazã pentru a expulza intrusul. Apariþia Umbrei este
spectaculoasã, amintind de trecerea prin zid a omului
invizibil al lui H.G.Wells: printr-un paravan din hîrtie,
dublul îºi scoate mai întîi mîinile, apoi un picior, ca în
cele din urmã omul negru sã se rostogoleeascã în
scenã. Docilã, Umbra va executa tot ce stãpînul îi cere.
Se deplaseazã prin miºcãri de „ºtergere” a solului, ca
ºi cum ar dori sã înlãture urmele lãsate de cel adevãrat,
maimuþãreºte gesturile Savantului. Fantomatica apariþie
este acompaniatã de o muzicã brutalã ºi de un „cor”
de umbre care însoþesc, îndrumã, comenteazã acþiunile
oamenilor. Ea este îngîmfatã, prefãcutã, încearcã sã
intimideze, este arivistã, ºtie sã se facã iubitã
pretutindeni, înlãturîndu-l degrabã pe concurentul sãu,
Savantul stîngaci, timid, sincer. Pe tabla de ºah rãsãritã
la mijloc de scenã, printre pionii supradimensionaþi vor
evolua unele dintre personaje, cu precãdere Ministrul
de finanþe ºi Primul Ministru, cei care pun la cale
scoaterea din circuit a „intrusului”. Ambii sînt costumaþi
în piloþi de curse. Ministrul de finanþe, precum colegul
lui guvernamental - este un ramolit cu pieptul plin de
medalii cîºtigate, probabil, în lupte politice veroase.
Extrem de amuzantã este scena în care Ministrul de
Finanþe, însoþit de aghiotanþii-umbre (se remarcã în
mod deosebit Melinda Kántor ºi Vatány Zsolt) le cere
acestora sã-i „fabrice” anumite poziþii peste masurã de
hazlii: poziþia de extremã-încîntare, de extremã-
concentrare etc. Unele scene din prim-plan au ca fun-
dal gimnastica alambicatã a corului celor ºase nãluci
întunecate (Júlia Laczó, Zsuzsanna Vass, Alpár
Fogarasi, Csaba Marosán). Dublul devine independent,
escaladînd treaptã cu treaptã ierarhia puterii ºi

transformã lumea în deºertul roºu al comunismului.
Figura lui Balázs Bodolai conferã Savantului un

aer de ingenuitate tocmai potrivit pentru a se lãsa
hãrþuit din toate pãrþile. Rolul Umbrei, complex ºi dificil
este remarcabil interpretat de Ferenc Sinkó. Cu o
plasticitate corporalã ieºitã din comun, el reuºeºte sã
imprime personajului „inconsistenþa” necesarã pentru
a-l face credibil, insinuîndu-se cu miºcãri de felinã
parºivã pe urmele prãzii sale. Attila Orbán în Pietro
construieºte un personaj frust, bolovãnos ºi în acelaºi
timp mîrºav. András Buzási în Caesare Borgia, este
tipul spionului profesionist. Anunnciata – Éva Imre ºi
Prinþesa – Rita Sigmond, cele douã iubiri ale
Savantului, îºi gîndesc personajele, prima
concentrîndu-se pe candoarea iubirii sincere ºi loiale,
iar cea de-a doua, reuºind sã creioneze o demoazelã
gãunoasã, capricioasã ºi ifosativã. Cîntãreaþa Jiulia
Giulli capãtã în interpretarea Andreei Vindis figura unei
dive, mereu urmãritã de decrepitul Ministru de finanþe.

Prim-ministrul lui Loránd Farkas este un om cu
responsabilitãþi multiple, actorul achitîndu-se de
acestea cu demnitate comicã. De sub o cãciulã cu
urechi clãpãuge ºi sprîncene stufoase
supradimensionate, Gábor Viola este greu de
recunoscut în rolul Doctorului. De o remarcabilã ca-
pacitate de transformare dã dovadã ºi Loránd Váta în
Ministrul de finanþe. El se deplaseazã ca o marionetã
(aproape) dezmembratã.

Scenografia Carmencitei Brojboiu se înscrie într-o
esteticã suprarealistã, cu inflexiuni din expresionism,
urmînd întrutotul gîndul regizorului, din colaborarea lor
rezultînd acest bizar, ciudat pãrãsind obiºnuitul. Pe
aceleaºi coordonate se înscrie ºi coregrafia semnatã de
Lóránt András, cu rol esenþial în spectacol.

Dincolo de situaþiile comice create, din
spectacolul lui Niky Wolcz rãzbate o undã de neliniºte,
insinuîndu-se treptat în sufletul spectatorului, nãscînd
întrebãri. Oare ce poziþie adoptãm atunci cînd ne
confruntãm cu partea întunecatã din noi? Reuºim sã-
i þinem piept sau pornirile ºi dorinþele eului nostru
inconºtient îºi aratã chipul hidos, rãsfrînt ca într-o
prismã, multiplicîndu-se? De meditat.
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În data de 21 octombrie, la Muzeul de Artã din
Cluj-Napoca, a avut loc un dublu eveniment în care
pictura ºi muzica au fost pe drept celebrate. Pe de-o
parte publicul a putut sã se familiarizeze ºi sã se bucure
de operele celui mai important pictor monumentalist
transilvan Octavian Smigelschi (1866-1912). Crearea
unei noi arte bisericeºti naþionale, introducerea
ornamentaþiei româneºti, tematica þãrãneascã, sinteza
greco-catolicã a spiritului apusean cu cel rãsãritean,
accentele bizantine sublimate în tehnici art nouveau –
sunt  toate elemente ce s-au împletit în opera plasticã
a pictorului sibian: “Smigelschi este creatorul unor op-
ere de artã viabile. Cãci pictura lui monumentalã nu e
arheologie anticã sau medievalã, nici exegezã sau

ilustraþie pe marginea teoriilor proprii, ci e independentã,
mai presus de aceasta; ea e primarã, plinã de vigoare
ºi de putere expresivã. Este deci firesc ca pictura
monumentalã a lui Smigelschi a reuºit sã se impunã.
Prin exemplul creaþiei sale, Smigelschi a discreditat
clasicismul de imitaþie, cât ºi tradiþionalismul
meºteºugãresc, stimulând, în schimb, apariþia ºi
evoluþia unei arte monumentale moderne, cu trãsãturi

Muzicã ºi picturã
transilvanã la Muzeul de
Artã din Cluj

specifice româneºti” observã extrem de pertinent Virgil
Vãtãºianu. Expoziþia reuºeºte sã culeagã majoritatea
temelor valoroase sondate de spirtul creator al pictorului
– oferind o imagine de ansamblu asupra prea scurtei
dar fertilei sale vieþi.

Pe de altã parte – seara  a fost împlinitã de
lansarea unui elegant album-portret dedicat “vocii de
aur a României”, Virginia Zeani. Îngrijit de Preasfinþia
sa Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea,
albumul desfãºoarã vizual întregul evantai de ipostaze
ale sopranei: de la copilãria din Solovãstru, la debutul
pe scenele operei italieneºti ºi la consacrarea ºi gloria
internaþionalã de mai târziu. Albumul prezintã destinul
primei “donnassolute în româneºte, italianã ºi englezã.

Horia Balint, autorul albumului, evocã evenimentul
astfel: “Albumul de fotografii lansat azi prezintã lumii
chipul Virginiei Zeani în diversele ºi multiplele sale
ipostaze, chip socotit, ca fiind poate cel mai frumos din
întreaga istorie a operei. Prin acest album foto, care
doreºte a reliefa o viaþã în imagini  vom pãtrunde
aºadar, cu speranþa sã nu comitem o indiscreþie, în
universul unui destin spectaculos, cel al unei «dive dis-
crete», cum  este supranumitã Virginia Zeani”. Soprana
este cunoscutã în toatã lumea pentru magistrala sa
interpretare a Damei cu camelii, persona-jul central al
operei lui Giuseppe Verdi La Traviata. La Covent Gar-
den în Londra (1960) sau la The Metropolitan Opera
din  New York  (1966) – vocea unicã a Virginiei a triumfat
cu eleganþã ºi strãlucire. De aceea albumul este
complementat de un dublu CD L’Assoluta Virginia Zeani
în care se exploreazã atât disponibilitatea eroinei de
Belcanto cât ºi mãiestria interpretãrilor din operele lui
Verdi.

O searã extrem de bogatã în care vorbitorii au
reuºit sã evoce pertinent spiritul viu al celor  doi artiºti
transilvani.

V. M.
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 Miercuri, 14 octombrie, a avut loc la Academia de
Muzicã „Gheorghe Dima” concertul Musica Borealis,
eveniment care a adus în atenþia melomanilor lucrãri
instrumentale ºi electroacustice aparþinând compozitorilor
norvegieni contemporani. Manifestarea a fãcut parte dintr-
un proiect mai amplu, ce a inclus cursuri de mãiestrie ºi
conferinþe susþinute de compozitorul Lasse Thoresen,
exponent reprezentativ al culturii muzicale norvegiene.
Proiectul, în ansamblul sãu, s-a constituit într-o ocazie
de a privi dincolo de spaþiul nostru de culturã,
redimensionând cadrul de observaþie directã, prin
contactul cu personalitãþi artistice de prim rang; alãturi de
maestrul Thoresen au fost prezenþi ºi doi excelenþi
interpreþi – flautista Maiken Mathiesen Schau ºi pianistul
Trond Schau – care formeazã un cuplu atât în viaþã, cât
ºi pe scenã.

Desfãºurat în cadrul Festivalului Internaþional
Toamna Muzicalã Clujeanã (ediþia 49), acest eveniment,
gestionat de la nivelul Ministerului Culturii, s-a înscris în
Programul „Promovarea diversitãþii în culturã ºi artã în
cadrul patrimoniului cultural european”, proiectul fiind
finanþat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda,
Lichtenstein ºi Guvernul României.

Concertul a revelat celor prezenþi noi orizonturi cul-
tural-artistice, mai puþin cunoscute pânã acum în muzica
de concert din România. Repertoriul propus a reprezentat
concretizarea unor opþiuni stilistice variate, cuprinzând
opt prime audiþii a ºapte compozitori norvegieni; un pro-
gram dens ºi variat ca substanþã stilisticã ºi esteticã, în
care s-au îmbinat apelul la virtuþile formelor clasice ºi
folosirea celor mai noi tehnici de compoziþie.

Concertul a început cu lucrarea lui Ketil Hvoslef,
Inventiones pentru vioarã ºi pian (2007), interpretatã cu
mãiestrie de violonista Dorina Mangra ºi pianista Eva
Butean. Apelând la structura formei tristrofice A B A,
discursul muzical a fost articulat cu har într-o structurã
componisticã viabilã.

Interpretatã de Maiken Mathisen Schau ºi Dorin
Pop, piesa lui Olav Berg, Microludes pentru flaut ºi per-
cuþie (1999), s-a distins prin elemente structurale baroce,
precum ºi printr-o vãditã bogãþie ritmicã, potenþând
calitãþile interpretative ale instrumentiºtilor.

A urmat lucrarea Stages of the Inner Dialogue
pentru pian solo (1980), interpretatã de Trond Schau cu
o perfectã stãpânire a datelor esenþiale ale partiturii,
descriind printr-o abordare profundã, introspectivã,
sensurile muzicii.

Duo Interplay (Maiken Mathisen Schau – flaut ºi
Trond Schau – pian) a interpretat piesa Sea of Names
pentru flaut ºi pian (2012-2015) de Lasse Thoresen; o
muzicã ce transcende semnificaþii ale unor momente
marcante din viaþa compozitorului, cum a fost cel al
pierderii mamei. A fost, aºadar, o partiturã ce a

Musica Borealis – periplu prin
sonurile muzicii norvegiene
Cristina Pascu

conceptualizat trãiri, reliefuri aproape fruste, tratate cu o
maximã economie de mijloace, dar cu un maximum de
efect expresiv.

Personalitate cumulativã, Bjørn Kruse este în
acelaºi timp pictor, compozitor, interpret, aranjor.
Lucrarea sa, Syntax pentru clarinet ºi doi percuþioniºti
(1987) este proiecþia unei muzici dense, cu evenimente
sonore acrobatice. Apelând la un univers ritmic luxuri-
ant, dinamic ºi irizat, ce evolueazã pe coordonatele unui
discurs deschis, muzica s-a remarcat printr-o vitalitate
evenimenþialã incontestabilã. Clarinetistul Aurelian
Bãcan ºi percuþioniºtii Emil Simion ºi Dorin Pop au
dovedit o eclatantã virtuozitate, secondatã de o vaditã
muzicalitate.

Arne Nordheim este unul dintre cei mai reprezentativi
compozitori scandinavi ºi figura centralã a noii muzici
norvegiene. Numele sãu a fost dat unui asteroid recent
descoperit (dovadã mai puþin obiºnuitã, dar relevantã
pentru notorietatea sa deosebitã). Pionier al muzicii
electronice la nivel mondial, lucrarea sa Solitaire (1968),
capodoperã a genului, relevã o subordonare a efectelor
electronice realizãrii unei atmosfere stranii, de maximã
disoluþie a naturalului vãzut parcã în atemporalitatea sa.
Muzica impresioneazã prin plasticitatea sa, aliatã unei
esenþializãri proprii compozitorului. Realizatã în
colaborare cu Studioul Experimental al Radioului Polonez,
lucrarea poate fi accesatã ºi urmãritã pe site-ul
www.hok.no.

Sorti pentru cvartet de coarde (1989), de
�compozitoarea se Hedstrøm, a constituit o lume de sunet

aflatã în relaþie de contiguitate cu o maximã esenþializare
a mijloacelor de expresie, o idee componisticã ce a sondat
eficient virtutuþile sonoritãþii de cvartet, alãturi de integrarea
în structurile atrãgãtoare ale muzicii de substanþã.

Jostein Stalheim, Glimpses of a Daylight pentru
ansamblu (1989), poartã sigiliul de mãiestrie componisticã
al unui muzician complex. Lucrarea a prilejuit reunirea
celor douã formaþii de interpreþi, Duo Interplay ºi AdHOC.

Ansamblul AdHOC, dirijat de Matei Pop, este o
formaþie care abordeazã cu succes universul particular
al muzicii contemporane. Înfiinþatã cu ºase ani în urmã,
timp suficient pentru cristalizarea unei entitãþi interpre-
tative viabile, formaþia s-a impus în viaþa muzicalã,
prezenþa sa pe podiumurile de concert fiind aºteptatã
cu interes ºi exigenþe artistice justificate. Aprecierile
atribuite ansamblului sunt asigurate ºi de calitãþile de
virtuozitate ºi sensibilitate artisticã ale membrilor sãi:
Dorina Mangra (vioarã), Eva Butean (pian), Csongor
Dénes (vioarã), Ovidiu Costea (violã), Ovidiu Marc
(violoncel), Emil Simion ºi Dorin Pop (percuþie), Ciprian
Pop (mediu electronic).

Un cuvânt de apreciere pentru comperajul susþinut
cu distincþie de compozitorul Adrian Pop.
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La întâi septembrie 2015, „patriarhul” miºcãrii
jazzistice clujene, Iosif Viehmann, a împlinit 90 de ani.
Biografia sa a reuºit sã îmbine, într-o manierã unicã ºi
inebranlabilã, profesiunea de speolog cu vocaþia de
diseminator al jazzului printre concetãþeni. Acest al
doilea aspect al puternicei sale personalitãþi s’a
manifestat cu mai multã eficienþã – ºi în pofida
adversitãþilor totalitariste – începând din 1968, când a
fondat la Casa de Culturã a Studenþilor din Cluj aºa-
numitul Club de Jazz. În ambianþa favorabilã, de
convivialitate, pe care a ºtiut sã o cultive „Pepi”
Viehmann, generaþii succesive de studenþi (dar ºi, în
genere, de tineri cu apetenþã pentru culturã) s-au lãsat
fascinate de frumuseþea muzicii secolului XX, purtând
„numele cu doi z la coadã” (sau... codã?).

Ca lider incontestabil al amintitului Club, Pepi a
devenit – în mediile studenþeºti ale Clujului – un veritabil
promotor al festivalurilor ce întreþineau flama jazzisticã
în obscuritatea ce se instaurase peste patria noastrã.
Punctul culminant al fiecãrui an era atins odatã cu
renaºterea primaveralã, când – graþie bunei colaborãri

dintre Viehmann ºi Nicolae Ionescu, corifeul Clubului
similar sibian – studenþii clujeni dispuneau de o cotã
specialã de bilete, spre a participa la legendarele
festivaluri de jazz din urbea de pe Cibin. Ar fi necesare
talentul ºi luciditatea unui Sorin Antohi, spre a evoca
acele inubliabile ritualuri ale primãverii...

Tot la Clubul girat de Iosif Viehmann mi s’a oferit
ºansa de a-mi susþine primele conferinþe pe teme de
jazzologie. Certamente, acelea au reprezentat nucleul
viitorului Curs de Estetica Jazzului, pe care avui onoarea
de a-l inaugura în 1997 (aºadar, dupã recâºtigarea
libertãþii de exprimare), la Academia de Muzicã G. Dima
din Cluj, una dintre cele mai eficiente instituþii de culturã
din România. Pânã la aniversarea a 80 de ani de viaþã,
marele Domn Viehmann a binevoit sã îºi susþinã
prelegerile de istoria jazzului, agrementate cu
diaporame savuros comentate, ca parte componentã
a Modulului de Jazz al Academiei, fondat prin acþiunea

Iosif Viehmann la vârsta
patriarhilor

sinergeticã a rectorului Alexandru Fãrcaº, a profesorului
de percuþie Grigore Pop, a liderului de big band Stefan
Vannai ºi a subsemnatului. Cât timp au existat fonduri,
în cadrul Modulului au fost invitaþi sã predea ºi
importanþii jazzologi bucureºteni Florian Lungu ºi
Mircea Tiberian.

Cum în domeniul jazzului ceea ce pare iniþial
întâmplãtor poate deveni important, recent dãdui peste
un exemplar al unei reviste numite Filarmonia, dedicatã
artelor ºi profesiilor liberale ºi apãrutã la începutul
actualului secol, sub directoratul criticului ºi istoricului
literar Mircea Popa. (În parantezã fie zis, Filarmonia a
anticipat publicaþia Oraºul, editatã în anii din urmã de
cãtre arhitectul clujean Ionel Vitoc – poate nu întâmplãtor
ºi el unul dintre „martorii” direcþi ai fenomenului festivalier
sibian amintit mai sus). În numãrul 6-7 / sept.-oct. 2005,
aºadar fix acum un deceniu, domnul Sabin Mircea Rus,
directorul adjunct al Filarmoniei, a publicat un
interesantisim interviu cu Iosif Viehmann, ocazionat de
aniversarea a opt decenii de viaþã împliniþi de speologul
jazzofil. Întrucât apreciez cã afirmaþiile celui intervievat
sunt demne de toatã atenþia Jazz Context-ului (care
împlineºte anul acesta un sfert de secol de apariþie
neîntreruptã la Steaua), îmi permit sã reproduc, în
continuare, câteva fragmente din excelentul travaliu
reportericesc realizat de Sabin Mircea Rus.   (Virgil
Mihaiu)

Sabin Mircea Rus: V’aþi simþit ca acasã la
Nãsãud ºi totuºi aþi revenit la Cluj.

Iosif Viehmann: Îndrãgostit de peºteri, dupã ce
în 1947 am participat la explorarea gheþarului de la
Scãriºoara pe vremea când trãia încã Moºul Racoviþã,
aflu cã e un post liber la Institutul de Speologie din Cluj:
cercetãtor principal gradul III. În mod normal, ca sã
ajungi la acest post trebuie sã treci prin alte douã stadii,
ce dureazã mulþi ani. Astfel, fac un memoriu cãtre
Comitetul Central arãtând ceea ce fãcusem pânã
atunci. În urma memoriului, vine ºeful învãþãmântului
din CC. Un om mic de staturã, dar foarte cult, deºtept,
inteligent, cum puþini oameni a avut Partidul Comunist.
Acest om a venit cu trenul din Bucureºti pânã în Nãsãud,
unde a stat trei zile, numai pentru Viehmann. Aduce
reproºuri domniºoarei Stela Stãniºteanu, pentru cã nu
m-a putut înrola în partid. Ea se scuza spunând cã am
tatãl în Germania Occidentalã ºi cã aº fi incompatibil
calitãþii de membru de partid. De fapt, eu nu vroiam sã
intru în politicã; asta a fost. Oricum, acest tovarãº n-a
fost supãrat pentru faptul cã eu nu sunt membru ºi a
scris pe cererea mea de concurs aviz favorabil. Am
intrat la Institut pe uºa din faþã, având un singur
concurent. Aºa am fost numit direct în postul acesta
pe care l-am ocupat pânã în vara aceasta (2005), în
calitate de cercetãtor I. Preºedintele Academiei mi-a
spus cã sunt unic în toatã Academia Românã având
carte de muncã, încadrare, la o lunã înainte de

Iosif Viehmann în mediul sãu
predilect - la Institutul de

Speologie din Cluj, cel mai
vechi din lume.
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împlinirea a 80 de ani. Dar nu e vina mea, nu eu am
tocmit lucrurile acestea, aºa le-a aranjat viaþa.

S.M.R.: Domnule profesor, speologia este o ºtiinþã
cât se poate de exactã; dar de aici ºi pânã la a ajunge
sã predai jazz pare o cale foarte lungã. Cum s-a
întâmplat?

I.V.: Trebuie sã mã întorc la faptul cã tatãl meu
era prim violonist al Operei Române din Cluj. Stãtea în
orchestrã în spatele lui Kollar. Dãduse ºi câºtigase douã
concursuri pentru postul de maestru de concert, însã
s-a lovit de ambiþia cehului Kollar – cãruia i se spunea
în orchestrã cãmãtarul ºi a preferat liniºtea, cedând în
faþa lui. Pe vremea aceea erau matinee gratuite pentru
elevi joi ºi duminica, iar eu mergeam la spectacole
pentru cã în pauze tata mã aºtepta la pupitrul sãu ºi-mi
dãdea dulciuri. Aºa cã pot spune cã practic am crescut
cu Vãduva veselã, Trubadurul, Carmen, operele foarte
cântate ºi astãzi. Mai mult decât atât, tatãl meu repeta
acasã, cu partiturile întinse pe pat. Am mai fãcut ºi un
an ºi jumãtate de vioarã cu tatãl meu. Într-o bunã zi
tata mã prinde ascultând la Radio Belgrad un big band
ºi mã întreabã:  De ce asculþi aceastã muzicã de
tinichea? (în limba germanã sunã mai degrabã a muzica
alãmurilor). Eu, foarte speriat, i-am rãspuns cã îmi place
ºi o consider deosebitã. La care tatãl meu mi-a spus:
Nu te speria! Orice gen muzical executat perfect are
aceeaºi valoare artisticã precum muzica învecinatã.
Aºa cã, am fost încurajat sã ascult mai departe, dacã
îmi place. În penultima clasã de
liceu de la Timiºoara, Eugen
Zãrcula, un elev din ultima clasã,
deci cu un an mai mare ca mine,
face o orchestrã de jazz ºi nu are
toboºar. Or eu, care eram prezent
la toate repetiþiile, am ridicat mâna
oferindu-mã sã þin tactul pânã va
gãsi un toboºar. Eu am devenit acel
toboºar, fãcându-mi în anul
urmãtor propria mea orchestrã. Am
dirijat aceastã orchestrã la Opera
din Timiºoara, unde am montat
douã reviste muzicale pe librete scrise de Puiu
Maximilian ºi Eugen Dinescu. Sunt cei mai mari autori
de librete din muzica româneascã. Spectacolele se
numeau A 8-a în turneu ºi Logarithm ºi au fost repetate
de patru ori. În dreapta orchestrei stãtea un saxofon
tenor, Miki Ampoiþan, care a cântat mai apoi în orches-
tra lui Sile Dinicu.

Mai târziu am organizat la Casa de Culturã a
Studenþilor din Cluj un club de speologie, un club de
fotografie ºi unul de jazz. Cel de fotografie a durat puþin,
vreo zece ani, celelalte douã merg ºi astãzi. La acest
club de jazz am predat istoria jazzului. Am toatã aceastã
istorie în 2000 de diapozitive. Acesta a fost exerciþiul
meu de an de an la Clubul Studenþesc Mihai Berindei.
Vine ºi momentul în care Virgil Mihaiu, împreunã cu
Florian Lungu de la Bucureºti, sondeazã întemeierea
unui Modul de Jazz la Cluj ºi obþin aprobarea pentru a
înfiinþa un Modul facultativ ºi susþinut, bineînþeles, pe
bazã de voluntariat. Aºa am funcþionat pânã la
Revoluþie, când ni s-a recunoscut dreptul la o catedrã
de jazz. (Propoziþia anterioarã conþine o inadvertenþã
documentarã, întrucât pânã în anii 1990 muzica de

jazz nu fusese inclusã printre materiile studiate la
Academia de Muzicã din Cluj – n.m., V.M.) Eu aveam
un atestat de la ATM (Asociaþia Lucrãtorilor din Teatru
ºi Muzicã), care mã certifica în postura de lector în
Istoria Jazzului. I-am prezentat rectorului Alexandru
Fãrcaº un dosar cu realizãrile mele în jazz de pânã
atunci ºi am fost acceptat imediat cu statut de lector.
Am scris cursul ºi uite aºa am ajuns sã funcþionãm
oficial.

S.M.R.: De ce vã iubesc studenþii?
I.V.: Pentru cã facem excursii. Sã ºtiþi cã ºi azi, în

curtea în care ne aflãm, cei care organizeazã
deplasãrile sunt profesorul Coroiu de la Biologie ºi
Viehmann. Pentru asta ne iubesc studenþii. Pentru cã-
i ducem în aplicaþii. Acum doi ani am fost ºi eu, în Deltã,
cu familia. În zece zile m-a terminat, am crezut cã mor.
Am mers pe jos cu raniþa prin dunele ºi prin pãdurile
alea, din când în când mai gãseam câte un tractor ºi
ne urcam în remorcã, ori o ºalupã pe canale. Am
suportat ºi ploaia ºi þânþarii, dar dupã zece zile poþi
spune cã ºtii ce este Delta. Studentul cunoaºte cele
275 de specii de pãsãri. Despre asta este vorba.

S.M.R.: Ce v’aþi dorit sã faceþi în viaþã ºi nu aþi
putut realiza?

I.V.: Nu am aºa ceva. N-am un vis neîmplinit. Am
doi copii de aur, am avut douã neveste deosebite, care
mi-au îngãduit sã nu vin acasã peste zi ºi sã pot merge
acasã de la Institut doar când mã alungã întunericul,
precum marele Racoviþã. Am 100 de femei pe care le-
am iubit ºi niciun regret în urmã.

S.M.R.: Care este proiectul cel mai mare ori cel
mai de suflet pe care l-aþi realizat în viaþã?

I.V.: Nu pot sã vã spun. Am o colecþie. Am peºteri
de suflet de care m-am bucurat, la care am fãcut hãrþi
ºi le-am studiat, am descoperiri. Am descoperit la sta-
lactite picãturi permanente, care nu se desprind, am
descoperit stalactite de gheaþã care sunt indicatoare
de temperaturã, am descoperit urme de om de Nean-
derthal. Cum spuneam, am o colecþie de descoperiri ºi
realizãri, care pentru mine sunt deopotrivã mari ºi
importante.

S.M.R.: Aþi împlinit 80 de ani. Aþi simþit cum se
încheie o perioadã anume, ori un ciclu?

I.V.: Am simþit cum societatea îi departajeazã pe
pensionari.

S.M.R.: Lumea vã trece la categoria oamenilor
inactivi?

I.V.: Da. Am trãit prima oarã acest sentiment alãturi
de fratele meu, Eugen Viehmann, arhitect, care este
cu cinci ani mai tânãr ºi care de mult timp e pensionar.
El îmi scria, la o lunã-douã dupã momentul pensionãrii
o scrisoare jalnicã; cum cã nu îl mai bagã lumea în
seamã, cum îl dã la o parte, cum nu este observat. Mi-
am spus atunci cã asta e o realitate ºi cã pensionatul
este un degradat. Acum observ lucrurile pe pielea mea.
Directorul general de la Bucureºti i-a recomandat ºefului
filialei ca Viehmann sã fie scutit: sã nu i se mai cearã
rapoarte de activitate, sã nu mai fie trimis pe teren ºi
aºa mai departe, crezând cã-mi face un serviciu. De
fapt, pe mine m-a pãlmuit cu atitudinea aceasta. Dar
asta este treaba lor, eu unul n-am sã mã opresc ºi n-
am sã pãrãsesc acest Istitut decât atunci când voi fi
doborât de sãnãtate sau de vârstã.

Iosif Viehmann în
perioada

maturitãþii
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