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Adrian Popescu

Ministerul Culturii a aprobat, dupã o perioada de
aºteptare încordatã din partea noastrã, finanþarea celor
nouã reviste ale Uniunii Scriitorilor, alãturi de alte
publicaþii aparþinâd ºi ele ANUC. Pare o ºtire, dar e
un eveniment, ca sã parafrazez un celebru om de
spirit francez. Evenimentul este rezultatul pozitiv al
unor discuþii tensionate între conducerea Uniunii
Scriitorilor ºi amintitul minister, totul terminându-se cu
bine. Dincolo de aceste eforturi, pe care puþini dintre
membrii breslei le cunosc amãnunþit, iar alþii nu doar
cã nu le apreciazã, dar refuzã (re)-cunoaºterea lor,
m-au nedumerit ºi mã nedumeresc tãiºurile polemice
ale unor contestatari îndreptate împotriva propriei lor
instituþii, Uniunea Scriitorilor din România ºi a celor
care coordoneazã amintita instituþie. Dacã alegerile
de acum mai bine de doi ani, au decis preºedintele,
ce rost mai are sã tot amintim, ca Dan Mircea Cipariu,
cã a existat un contracandidat, adicã el, care, atunci,
a pierdut. Contracandidatul perdant se plânge de
modificarea statutului, modificare prin care Nicolae
Manolescu ar fi obþinut al treilea mandat. Nimeni nu a
votat împotriva modificãrilor statutare propuse, atunci.
Chestiunea celui de al treilea mandat, reîncãlzitã periodic, mi se pare o inutilã agitaþie post-factum.
Acþiunea de a propune „reforma” Uniunii
Scriitorilor, reformã doritã de un grup de tineri, membri
sau nemembri ai Uniunii, a produs practic nu o
restructurare a instituþiei centenare, cu meritele ei în
coagularea socialã ºi societalã, politicã înainte de 89,
ci o rupturã între generaþii ºi publicaþii. Reforma nu
înseamnã, dupã mine, distrugerea unei structuri prin
negarea utilitãþii sale („organism stalinist”), sau prin
înlocuirea unor persoane cu altele, considerate mai
potrivite vremilor noastre dar nu neaparat mai pricepute
în gestionarea crizelor iminente unei economii instabile,
ci remodelarea din interior ºi, în parte, din exterior a
respectivei instituþii, cu scopul unor sporite eficienþe,
reprezentativitãþi ºi accederea la o dimensiune
culturalã universalã. Concret ce ar aduce reforma –
numai instalarea altei echipe de conducere? Cu ce
fel de program ar veni, de ce anvergurã, cât de mare
ar fi deschiderea spre membri sau nemembri? Cât de
locale, cât de naþionale, cât de europene ar fi proiectele
sale? Oricum, nu e nicio îndoialã, sper, cã numai prin
noi alegeri, la timpul potrivit, se vor decide noile
organisme de conducere, Comitetul Director, Consiliul
etc. Nu se pot înlocui prin atacuri cei care au reuºit cu
eforturi, cu renunþãri, cu abnegaþie, sã menþinã apariþia
ritmicã a revistelor literare.
Cele nouã reviste îºi fac, dincolo de o
solidaritate intelectualã mizând pe valori estetice,
fiecare propria politicã redacþionalã. Dacã unii dintre
reformiºti au avut parte de cronici literare favorabile,

în 2015, în Steaua, lucrul mi se pare firesc, unul e
scriitorul, altul e contestatarul. Dacã nu am renunþat
în chiar acest numãr la rãspunsul unui alt
„reformator”, rãspuns dat la ancheta despre
preferinþele muzicale ale unor scriitori, ni s-a pãrut
un gest de civilitate, în ciuda acuzaþiilor în bloc
îndreptate de acest autor împotriva Uniunii
Scriitorilor, mai precis a celor care fac posibilã
apariþia revistei unde publicã ºi ei.
Armosfera aceasta de fratricid este pãgubitoare
pentru întreaga culturã, fie ea cea clasic-nostalgicumanistã, cea elitistã, sau cea populistã, cu suport
tradiþional sau digitalã, post-modernistã, ori postumanã.
Asaltul se duce inconºtient nu doar asupra
Uniunii Scriitorilor, ci asupra Cetãþii sau republicii
literelor, a ideii de literaturã. Totuºi, nu e avangarda
anilor 30, nu e o revitalizare stilisticã, acum asistãm
la arderea corãbiilor de bunã-voie, dar pe mare, nu
pe þãrm. Nu au fost arse pentru ca noii cuceritori sã
nu dea înapoi, ca la Fernando Cortez, nu existã acum
un înainte sau înapoi, ci doar scufundarea literaturii
ºi moartea sa. Apele televiziunilor de divertisment
facil sau subliteratura, cabotajul mediocru vor îneca
în undele lor tulburi toatã flota scriitoriceascã,
sabordatã, compromisã de ea însãºi în esenþa sa,
navigatul liber ºi aventura spiritualã. Certurile acestea
degradante vor duce la distrugere generalã, dar nu
a adversarului, ci a însãºi ideii de literaturã ca
exerciþiu de comuniune interioarã. Nu mã iluzionez
cã voi aduce eu pacea între tabere, sau mãcar
armistiþiul, dar „soldat ascultãtor al Uniunii”, cum mã
gratificã un confrate bucureºtean, cu care am stat la
masã la Muzeu, poet cu care nu am ºi nu am avut
nimic de împãrþit niciodatã, aº vrea ca un dialog
clarificator, un exerciþiu de mediere sã punã capãt
jignirilor ºi insultelor, umorilor negre ºi exclusivismelor,
intoleranþei literare ºi orgoliilor contestatarilor. Cer
lucruri simple în cuvinte simple. Efectele mediatice
ale acestor înfruntãri acerbe s-au vãzut, cred, ºi în
ezitarea, din fericire depãºitã, a acordãrii subvenþiilor
revistelor pe 2016 de cãtre noul ministru al Culturii,
dl.Vlad Alexandrescu. Publicul larg, sau mereu
nemulþumiþii anonimi, cusurgiii literari au fost derutaþi,
în ultimul an de aceste perdele de fum toxic ale
acuzaþiilor împotriva Uniunii. De ce sã negãm ceea
ce, poate, am iubit, doar pentru cã nouã ni se pare
cã persoana sau instituþia respectivã nu se ridicã la
înãlþimea idealã, pe care am visat-o? Idealul nostru
literar ºi cel moral s-ar cuveni sã ne rãmânã nealterate de împrejurãri, iar persoanelor investite cu
afecþiunea ºi admiraþia noastrã sã le pãstrãm acelaºi
respect, consolidat prin ani.
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EDITORIAL

Arderea corãbiilor pe mare

zvon de muzicã
Acest grupaj este compus dintr-o serie de complexe pentru a ajunge la muzica lor preferatã.
chestionare realizate din douã motive. Primul este Cred cã aceste rãspunsuri traseazã o hartã mai
unul pur egoist. Eu însumi eram în cãutarea unui largã ºi mai nuanþatã asupra culturii pop-rock în
rãspuns la o întrebare dificilã, pe care mi-am timpul regimului comunist.
O altã utilitate a acestor serii de întrebãri ºi
pus-o adeseori, respectiv cum mi-a influenþat
muzica anglo-americanã modul în care înþeleg rãspunsuri decurge din faptul cã înþelegerea
lumea. Adolescent fiind, ascultam The Beatles impactului muzicii rock occidentale asupra
non-stop, iar pe chitara mea acusticã, achi- tinerilor din România anilor 60-70 devine astãzi
ziþionatã cu mari sacrificii, scrisesem cu litere dificilã pentru tânãra generaþie nãscutã dupã
autocolante: „Working Class Hero”. În al doilea 1989. Unele dintre confuziile ºi cliºeele despre
rând a coincis cu o cercetare ºtiinþificã, propusã trecutul comunist, vizibile în interacþiunea
de Ewa Mazierska, aceea de a face parte dintr- cotidianã cu cei care nu au trãit în ceauºism,
un grup de studiu care doreºte sã identifice decurg din proasta înþelegere a evoluþiei istorice
mecanismele prin care sistemul politic ºi apara- a chiar comunismului românesc. Mulþi sunt
tul ideologic al regimurilor comuniste au fost astãzi convinºi cã în România nu se asculta
niciun fel de muzicã. Mai
transformate de atracþia
mult, existã chiar ideea
generatã de culturile
preconceputã cã nu se
muzicale ale trupelor popPreferinþele muzicale
fãcea muzicã ºi cã, mai
rock anglo-americane.
ale scriitorilor ºi artiºtilor
mult sau mai puþin, eram
Întrebarea centralã
închiºi într-un fel de lagãr
este aceea dacã, aºa
din România comunistã
mutizat. Trebuie spus,
cum susþin unii autori
aºa cum reiese ºi din
occidentali, ceea ce numim generic „pop-rock” a transformat comu- interviuri, cã tânãra generaþie din România
nismul, devenind un instrument de rezistenþã comunistã era total conectatã la evoluþia
socialã, de disidenþã culturalã ºi de subversiune muzicii rock în Occident. Aceasta a fost
politicã împotriva regimurilor din Est (inclusiv integratã în subculturile muzicale, culturale ºi
România)? Rãspunsurile pe care le-am primit de artistice româneºti din acea vreme. Unele
la acest grup demografic relevant (compus din piese rock româneºti sunt remarcabil de
poeþi, prozatori ºi artiºti plastici) a nuanþat inovatoare pentru timpul lor.
prejudecãþile despre impactul muzicii pop-rock
O altã prejudecatã este aceea cã muzica
în România ceauºistã.
rock a fost „acceptatã”, numai dupã venirea lui
În primul rând am aflat cã influenþa nu s-a Ceauºescu la putere. Dar nici acest lucru nu
produs direct ºi nici nu a avut reverberaþii este istoric corect, pentru cã multe dintre cele
ideologice explicite. Nu a fost vorba de un mai bune trupe de rock de la noi au fost
mecanism „subliminal”, iar cei mai mulþi dintre constituite încã de la începutul anilor 60, când
noi nu am fost „consumatori” de muzicã „din Gheorghiu-Dej se afla la conducerea României
Vest” pentru cã aveam o conºtiinþã politicã, ci Populare.
mai ales pentru cã aceastã muzicã ºi în special
Acest grupaj face parte dintr-un efort
trupele ºi muzicienii de atunci ne ofereau soluþii necesar pentru a ne înþelege trecutul recent.
umane, personale ºi artistic-estetice. Regimurile De aceea le mulþumesc tuturor celor care, cu
comuniste nu s-au prãbuºit, dupã cum spun unii, generozitate ºi amiciþie, au rãspuns unei baterii
pe ritm de muzicã rock.
de întrebãri extrem de complicate. Nu în ultimul
Relevantã a fost ºi reconstituirea acestui rând trebuie sã mãrturisesc cã fãrã ajutorul ºi
puzzle care era consumul de muzicã rock în tenacitatea Ruxandrei Cesereanu aceastã
România comunistã. Aceste chestionare aratã anchetã nu putea sã fie publicatã ºi ar fi rãmas
cât de dificil era sã „pui mâna” pe discuri ºi benzi doar un instrument de lucru al unui cercetãtor
de magnetofon ºi cum tinerii din timpul din „turnul de fildeº”.
4 comunismului dezvoltaserã practici extrem de
Doru Pop

{

1. Ce genuri muzicale ascultai în anii 60-80? Care erau trupele tale preferate? Care erau
piesele rock preferate? Explicã de ce alegeai aceste formaþii?
2. Care erau vedetele de muzicã (rock, pop) pe care le considerai modele? În ce mãsurã
comportamentul lor þi-au influenþat viziunea despre lume, societate, politicã?
3. Ascultai muzicã autohtonã de tip folk-rock? Ce formaþii, ce muzicieni? Explicã opþiunea
pentru sau în defavoarea lor.
4. Cum îþi procurai muzica înainte de 1989? Care erau traseele prin care ajungeai la noile
hit-uri, la noile albume? Ce fãceai pentru a obþine piesele? Pe ce tipuri de suport ascultai?
Ai fost vreodatã criticat sau ai pãþit ceva (social, familial) ca urmare a ascultãrii muzicii
rock?
5. În ce contexte ascultai muzicã rock? Care erau grupurile pe care le frecventai în perioada
aceea. În ce mãsurã tipul de muzicã pe care îl ascultai þi-a influenþat comportamentul?
6. În ce mãsurã muzica rock pe care o ascultai þi-a schimbat ideile despre lume, societate?
Dar despre politicã? Þi-a influenþat muzica occidentalã ascultatã în perioada comunistã
convingerile ideologice? În ce fel?
7. Aveai o ideologie politicã în perioada respectivã? În ce mãsurã muzica pe care o ascultaþi
þi-a definit în acea perioadã o atitudine anti sau pro-comunistã. Care era atmosfera în
cercurile de prieteni apropiaþi pe care le frecventai?
8. Cum ai descrie influenþa muzicii ascultate în acea perioadã asupra scrisului/ artei tale?
Poþi da câteva exemple? Existã influenþe în cãrþile/ lucrãrile tale, în tipul de lecturi pe care
le faci? În ce lucrãri foloseºti referinþe la piese sau trupe celebre din epocã? Poþi detalia
aceastã influenþã a muzicii rock în câteva istorioare personale?

Liviu
Antonesei
(n. 1953) scriitor

„Am învãþat sã
spun mai tot
timpul ce gîndesc,
indiferent de
riscuri”
1. Intervalul este destul de încãpãtor ca sã
cuprindã ºi extensia domeniilor ºi undele rãsturnãri.
Am început contactele cu „noua muzicã” prin 1963
– 64 graþie iniþierii prealabile a doi veri mai mari,
studenþi, care veneau sîmbãta cu colegii la noi
acasã, puneau pãturile în geam ºi dansau twist ºi
rock toatã noaptea. În prima perioadã, cu muzica
furnizatã de Radio Louxenburg, un post pirat care

}

nu dãdea decît muzicã ºi reclame, apoi, de pe
magnetofonul construit de vãrul mai mare, despre
care voi scrie mai pe larg la altã întrebare. Am
început, deci cu rock, rock and roll, pop. Trupele
mele preferate au fost Beatles, pînã am descoperit
Rolling Stones, apoi, în timp, Led Zeppelin, Santana,
Cream, Ten Years After, Deep Purple, Jim Morrison
ºi Doors, Hendrix cu ambele trupe etc, erau foarte
multe trupe bune ºi eram destul de deschis în
gusturile mele, poate eclectic. Era sã-i uit pe Franck
Zappa si Mayall, preferinþe destul de timpurii. Deja
pe la începutul anilor 70, trecusem ºi la blues, jazzrock ºi jazz, rock simfonic. A, îmi plãceau probabil
cîteva sute de piese, dar avem ºi unele slãbiciuni
care au rãmas, cum ar fi Satisfaction cu Rolling,
The End cu Morrison, dar ºi alte piese ale lui!, Hey
Joe ºi Purple Haze cu Hendrix, cam toate piesele
de pe In Rock-ul lui Deep Purple, unul din cele mai
bune albume din istoria genului. Habar nu am de
ce le alegeam atunci. Este sigur însã cã mã legam
– sau nu! – de o trupã, un muzician, un LP de la
prima audiþie. Destul de greu ceva respins în primã
instanþã reuºea sã se impunã apoi gusturilor mele.
Invers s-a mai întîmplat. La început, eram ºi eu ca
toatã lumea fan Beatles, dupã ce-am ascultat
Rolling, Hendrix, alte trupe mai hard, mi s-a pãrut
cã produce o muzicã prea edulcoratã. Dupã
spargerea trupei, am admirat însã carierele
individuale ale lui Harrison – care a rãmas ºi azi
preferatul meu de trupã - ºi Lennon. Cu Paul nu mam prea înþeles niciodatã...
2. Nu ºtiu dacã le socoteam în mod conºtient
modele, dar cu siguranþã sînt destule care m-au
învãþat acelaºi lucru, libertatea, în toate felurile sale,
în atitudini exprimate verbal, vestimentar, erotic etc.
Lista e lungã – Morrison, Hendrix, Lennon, Mayall,
Jagger, Dylan etc. ªi din pricina lor am învãþat sã
spun mai tot timpul ce gîndesc, indiferent de riscuri 5

3. Am ascultat muzicã bãºtinaºã, însã oarecum
selectiv – îmi plãceau Roºu ºi Negru, cãreia i-am
ascultat ºi singura audiþie a operei rock Ploaia,
vîntul, pe scena Filarmonicii din Iaºi, în iarna 197071, cu celebrul solo de baterie al lui Þãndãricã de
vreun sfert de orã, dupã ce instrumentele se
retrãseserã treptat, ultimul fiind Nancy Brandes ºi

Sideral Modal Quartet

PREFERINÞE MUZICALE

– am fost un elev ºi un student foarte neastîmpãrat,
care a produs bucurii foarte puþinor profesori! -, sã
mã îmbrac hippie, sã-mi las plete, pe care sã mi le
atace miliþia, de douã ori reuºind sã mi le sacrifice.
Normal cã, în semn de protest, m-am ras în cap,
ceea ce nu era la modã...

orga lui. Mi-a plãcut Phoenix-ul din prima perioadã,
inclusiv pentru textile echipei Foarþã-Ujicã, dar nu
ºi de dupã descoperirea filonului folclorico-mitologic,
deºi înþeleg acum raþiunile politice ale reorientãrii
de dupã mica revoluþie culturalã maoistã din iulie
1971. Mi-a plãcut Sfinx-ul lui Dan Andrei Aldea, dar
ºi Sideral Modal Quartet, nu ºi trupele ºi interpreþii
care chinuiau textile poetice ale clasicilor, precum
Mondial. A cãror muzicã mi se pãrea siropoasã,
deºi unii dintre muzicieni erau remarcabili. Nu am
fost vreun fan al Cenaclului Flacãra, excelent
instrument de propagandã pro-ceauºistã, dar îmi
plãceau cîþiva folckiºti, precum Vali Sterian, poate
de unde era de formaþie sociolog ca ºi mine, Doru
Stãnculescu, mai tîrziu, Ada Milea…
4. Deci, pînã prin 1971, ascultam, acasã vreau
sã spun, muzicã la radiourile occidentale, mai întîi
la postul amintit, apoi la emisiunile muzicale ale
Europei Libere. Nu ratam niciuna, ascultam ºi
reluãrile. Asta a rãmas valabil ºi dupã 1971, cînd
am moºtenit de la vãrul meu, care terminase
facultatea ºi urma sã plece la Bucureºti la slujbã,
magul confecþionat de el dintr-o cutie de Tesla B
41, cu motor rusesc ºi piese de toate neamurile,
inclusiv japoneze. Nu avea un aspect comercial,
dar era extrem de bun ºi dacã-l puneam pe geamul
camerei mele, dãdeam muzicã la tot cartierul. În
1983, deºi aceastã operã de manufacturã încã
mergea, dupã prima anchetã serioasã a Secu, ca
premiu de consolare probabil, mi-am cumpãrat un
Kashtan, care era cumva semiprofesional ºi m-a
6 servit pînã dupã 90. Ceva mai înainte îmi

cumpãrasem ºi un pick up RFT, Belcanto Stereo,
bun pentru vremurile acelea. Nu aveam decît cîteva
zeci de viniluri, dar mai împrumutam ºi îmi puteam
produce singur banda matriþã, de pe care puteam
da ºi altora. În ciuda restricþiilor regimului, reuºeam
sã fac rost de orice mã interesa într-o sãptãmînãdouã. Erau marii colecþionari de LP-uri, cel mare
mare a fost cred Pittiº, dar era unul comparabil la
Suceava, pe care îl chema chiar Suceveanu. Sigur,
moºtenisem ºi vreo zece benzi, benzi matriþã, cã
îºi lua muzicãÃÃÎÎ direct de pe disc, ºi asta era ºi
un fel de marfã de schimb, selecþia lui era
impecabilã, pe mãsura gusturilor sale. Îmi amintesc
cã bandoteca mea, 50 – 60 de benzi, de obicei
BASF, era cumva organizatã – banda Rollling,
banda Led Zep, banda Hendrix – trasã direct de
pe discurile lui Virgil „Hendrix” Butnãraºu, care era
ºi chitarist ºi nu cînta decît Hendrix la discotecile
din cantinele studenþeºti la sfîrºit de sãpãtmînã -,
banda Mayall, dar ºi benzi cu diverse trupe ºi LPuri, precum ºi benzi de dans pentru petreceri. În
anii 80, a început sã fie spartã ºi bariera vizualã,
apãruserã videoplayerele, televiziunea prin satelit,
se eliberaserã cumva televiziunile din jur, care putea
fi prinse cu niºte antene fãcute din lighene de
aluminiu. În studioul deschis pe lîngã o cooperativã
de Liviu Cangeopol, sau la el acasã, am vãzut mai
multe zeci de concerte ale trupelor ºi starurilor rock.
Cred cã primul a fost un celebru concert de la
Monterey, dar a vãzut Clapton, Led Zep etc. În anii
70, ascultam mult jazz la audiþiile organizate într-un
amfiteatru al Universitatãþii de profesorul Cãrãuºu
de la Matematicã, iar în anii 80, la Clubul de jazz de
pe lîngã Casa de culturã a municipiului, care scotea
ºi un fel de revistã de gen, ºapirografiatã, în 99 de
exemplare. Cu familia nu am avut nici o ploblemã,
nici mãcar din pricina volumului la care ascultam
muzica, ºtim cu toþii cã trebuie ascultatã tare ! Nu
am avut nici probleme sociale din pricina muzicii,
dacã elimin faptul cã dupã minirevoluþia culturalã din
1971, a dispãrut topul pentru muzicã strãinã din
Sãptãmîna ºi n-am mai trimis preferenþele mele. Am
continuat sã trimit la topul Europei Libere ºi am
scãpat neprins, ca sã spun aºa ! Un coleg de liceu
a fost prins ºi a fost aspru criticat etc... Bine, am
fost tuns de douã ori de miliþie, mi-au fost tãiaþi
pantalonii Liverpool, cei strîmþi de dinaintea modei
evazaþilor, dar acestea sînt fleacuri. Le-am amintit
numai pentru cã adoptasem respectivele mode sub
influenþa clarã a muzicii preferate...
5. Eu am ascultat muzicã aproape non-stop,
m-am învãþat de mic sã meargã muzica orice aº
face, citesc cu muzicã, scriu cu muzicã... fac multe
alte lucruri cu muzicã. Mergeam la toate concertele,
chiar ºi la trupele pe care nu le (mai) agream, aveam
ºi cîteva grupuri create pe baze muzicale, unul de
rockeri, cu amintitul Virgil Butnãtaºu, Cristian
„Charlie” Staverescu, Emil Rãducanu etc, altele
de jazz, cel am al amintitului profesor Alexandru
Cãrãuºu, apoi cel de la Clubul de jazz, cu aceiaºi
dar ºi Sorin Antohi, Ion Mînzatu... Cred cã am spus

6. Sigur cã mi-a influenþat ideile,
comportamentul. Nu doar muzica, desigur, ci ºi
multe lucruri legate. La început, ascultam Europa
Liberã numai pentru emisiunile muzicale, apoi am
început ºi sã ascult ºi ºtirile ºi alte emisiuni. Dupã
apariþia Solidarnosc în august 1980, am ascultat
mereu Europa Liberã pînã dupã 1990. Dar ºi
mesajul de libertate al muzicii ºi muzicienilor au
avut un rol important în formarea mea. Dacã mã
gîndesc bine, sînt în egalã mãsurã, produsul
lecturilor mele din anii 1960-1990, al muzicii
ascultate ºi al unor fericite întîlniri cu oamenii
remarcabili, de la Noica, ªora ºi Palologu la Al
Cãlinescu, Al Zub, Luca Piþu ºi Mihai Ursachi ºi la
cei apropiaþi de vîrsta mea, Dan Petrescu, Valeriu
Gherghel, Mihai Dinu Gheorghiu, Dorin Spineanu.
Liviu Cangeopol etc.
7. Cã atitutudinea mea era anticomunistã se
ºtia înainte de a afirma eu deschis acest lucru, altfel
n-aº fi gãsit primele documente Secu legate de mine
pe la nivelul anului 1978, legate fie de revistele
studenþeºti, fie de întîlnirea mea cu Noica. Da, cred
cã aveam o ideologie pe care acum aº numi-o
libertarianism, doar cã, precum personajul lui
Molière, scriam prozã fãrã sã ºtiu cã fac asta!
Atmosfera în cam toate cercurile intelectuale sau
muzicale pe care le frecventam era de libertate
asumatã deschis. Nu ne ascundeam unii de alþii
deºi, de prin 1980, bãnuiam cã existã infiltrãri. Unele
s-au confirmat. În interiorul a ceea ce s-a numit
Grupul de la Iaºi, discuþiile erau mai profunde,
aveam dimensiuni ideologice clare, discutam
recentele apariþii vestice pe care reuºeam sã punem
mîna, dupã ce le citeam cu toþii. Îmi amintesc cã
prin 1978, înainte de a ajunge la noi primele lor
cãrþi, din ce auzisem la radio ºi citisem ca execuþii
în presa oficialã, fãcusem cam toþi o pasiune pentru
„noii filosofi” francezi. Majoritar, lecturile noastre
ideologice, în general teoretice, veneau din zona
francofonã, chiar ºi autorii din alte pãrþi îi citeam de
obicei prin traducerile franþuzeºti.
8. În primul rînd, faptul cã scriu cu muzicã cred
cã dã un anume ritm frazelor mele. Da, cred cã
mãcar unele lecturi sînt influenþate de muzicã. Nu
ºtiu dacã aº fi citit poeziile, apoi romanele lui
Leonard Cohen dacã nu i-aº fi descoperit muzica
pe la sfîrºitul anilor 60. Apoi, toatã literatura beat
cred cã a ajuns la mine tot în urma audiþiilor
muzicale, poate la început ºi printr-o confuzie, o
contaminare lingvisticã! Povestirile mele sînt relative bogate în referinþe muzicale, mai ales volumele
Check Point Charlie ºi La Morrison Hotel, de altfel
povestirea titularã a ultimului volum se roteºte în
jurul mormîntului, a vieþii ºi a muzicii lui Jim
Morrison… Într-o altã povestire sînt evocate
preferinþele mele muzicale din prima parte a anilor
70, sfîrºitul liceului ºi facultate. Uneori, ºi în poezii
citez cite un vers din muzica rock/pop/beat…

Florin
Bican
(n. 1956) –
scriitor

„Influenþa
vedetelor rock
asupra
comportamentului
meu a fost o
atitudine
prudentcontestatarã”
1. Rock, pop, jazz ºi classic. Ascultam ce
“prindeam” la radio (în primul rând “Europa
liberã”) ºi pe casetele ºi discurile de vinil care
circulau underground, printre colegi ºi prieteni.
Ascultam, “la grãmadã” Who, Beatles, Rolling
Stones, The Doors, Pink Floyd, Jethro Tull, Ten
Years After, Creedence Clearwater Revival,
Fletwood Mac, Deep Purple, ACDC, Eagles,
Supertramp, Dire Straits, dar descopeream
întâmplãtor ºi câte-o trupã care nu pãrea sã fie
mainstream ºi mã ataºam de ea. Aºa am ajuns
sã ascult McGuinness Flint, Mountain, Grateful
Dead, Canned Heat, James Gang, The Band,
King Crims on, Procol Harum, Ekseption,
Steppenwolf, Omega, Lokomotiv GT, Florian din
Transilvania, The Stranglers, Fischer Z, în fine,
trupe în care mi se pãrea cã descopãr ceva
aparte. De la fiecare dintre ele m-a obsedat o
piesã la un moment dat ºi-o ascultam pânã la
saturaþie, dupã care se lãsa cu alergie. Nu-mi
“alegeam” formaþiile preferate – accesul la muzicã
era cu totul aleatoriu. Aºa se face cã am ratat la
vremea lor The Clash, pe care nu i-am descoperit
decât dupã 90’, când s-au instalat automat în
fruntea topului meu personal – cel puþin pentru o
vreme... Dar pânã atunci, dacã-mi plãcea o
formaþie descoperitã întâmplãtor, o declaram,
pânã la urmãtoarea descoperire, formaþia mea
favoritã. De obicei, textele mã fascinau în egalã
mãsurã cu muzica, uneori chiar mai mult.
2. Informaþiile cu privire la vedetele de rock
erau atât de puþine, încât pe baza lor nu mi le 7
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mai sus cum mi-a influenþat aceastã muzicã
comportamentul.
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puteam lua drept modele. Le completam portretul
din imaginaþie ºi rezulta, inevitabil, o viziune
asupra lumii în virtutea cãreia mã revoltam
(interior!) împotriva societãþii ºi încercam sã fiu
cât de non-conformist îºi putea permite sã fie un
bãiat mai degrabã cu minte ºi timorat de
autoritate. Nu ºtiu de ce, îmi plãcea sã mã identific
cu John Kay, despre care nu ºtiam mai nimic. A
fost ºi o vreme în care voiam sã fiu John
Lennon... Cred cã singura influenþã a vedetelor
rock favorite asupra comportamentului meu a fost
o atitudine prudent-contestatarã. În rest, mã
limitam la plãcerile estetice. A, ar mai trebui sã
menþionez aici ºi dorinþa de a purta plete miam lãsat pãrul sã creascã dupã modelul vedetelor
rock...
3. Ascultam, deºi nu era nici asta uºor.
Detestam Cenaclul Flacãra. Aºa cã pândeam
folkiºti ºi formaþii neînregimentate ºi mã consolam
cu alternativele pe care le ofereau. Îmi plãceau
Dorin Liviu Zaharia, Mircea Florian, Marcela
Saftiuc, Doru Stãnculescu, Alexandru Andrieº,

Marcela Saftiuc

Dan Andrei Aldea ºi, prin extensie, Sfinx pânã
când am descoperit cã, dupã plecarea lui Aldea,
ºi-au însuºit grosolan a piesã din Stranglers,
„Golden Brown” pe care au prezentat-o drept
compoziþia proprie „Într-un cer violet”. De-atunci
mi s-a cam luat de ei, iar de Phoenix nu mi-a
plãcut niciodatã – mã deranja dimensiunea etno,
pe care o citeam în cheie patrioticã. Dar Mircea
Florian îmi place pânã în ziua de azi pentru cã,
bãnuiesc, deconstruieºte componenta folcloricã.
4. N-am avut radio pânã prin clasa a noua,
pickup – pânã într-a douãºpea, iar casetofon –
pânã, hãt, prin anii ’80. Iar televiziunea era cum
era. La concerte nu prea mergeam, deºi am prins
câteva – Boomtown Rats, Sassafras, Lokomotiv
GT. Aºa cã depindeam de prieteni ºi colegi, la
care mai ascultam un disc, o casetã cu muzici de
import obþinute pe cãi ocolite – mai un pãrinte
plecat, mai un prieten din strãinãtate. Dupã clasa
a douãºpea, mai împrumutam discuri de la British
Council, pânã când m-a speriat un securist sã nu
8 mai calc pe-acolo. Dar n-aveau decât muzicã

clasicã ºi folk britanic, de care am rãmas
îndrãgostit pânã azi. Prin anii ’80, apãruse o
combinaþie – se vindeau în magazine, pe sub
mânã, discuri indiene cu rock anglo-saxon. ªi
pentru cã aveam un prieten cu relaþii, am putut
sã-mi cumpãr ºi eu câteva, de care eram foarte
mândru, de la Rolling Stones, la Smokie – cum
spuneam, selecþia era aleatorie. Nu am fost însã
„persecutat” pentru cã ascultam muzicã din asta.
Îmi mai spuneau ai mei sã dau muzica mai încet,
dar cam la asta se reduceau represaliile.
Îmi amintesc în schimb un „scandal” prin
clasa a ºaptea, cred, când diriginta l-a prins pe
un coleg cã-ºi scrisese pe bancã „Jesus Christ
Superstar” – tocmai apãruse opera rock. ªi a ieºit
un asemenea tãmbãlãu, de era sã-l dea afarã din
ºcoalã pe bietul bãiat.
5. Vezi rãspunsurile anterioare.
6. Într-o mãsurã foarte mare, aº zice. M-a
ajutat sã-mi formulez mai clar niºte opinii critice
asupra celor vãzute în jur. M-a ajutat sã-mi
definesc nu atât conceptul, cât dorinþa, de
libertate. Am descoperit cã lumea este mult mai
mare decât mi se dãduse de înþeles în contextul
„oficial”. ªi cã aceastã lume poate fi luatã la
întrebãri. Eram convins, cred, instinctiv, cã
ideologia comunistã ºi produsele ei sunt o
porcãrie. Dar muzica „occidentalã” îmi întãrea
aceastã convingere ºi mã ajuta sã mi-o formulez
mai coerent. ªi sã mã simt mai puþin singur.
7. Cum am spus mai sus, eram anti-comunist
din instinct, atitudine care s-a cristalizat cu ajutorul
muzicii ascultate. ªi rãmãsesem devotat idealurilor
hippie, despre care mã tem cã nu eram foarte bine
informat. Prietenii mei împãrtãºeau aceastã
atitudine. Era un fel de convenþie tacitã între noi
cã opþiunea noastrã pentru acest gen de muzicã
reflecta o atitudine criticã la adresa sistemului.
Criticã, dar nu militantã... Sã nu uitãm cã un manual
de muzicã – cred cã de-a ºaptea – din perioada
respectivã încadra acest gen de muzicã la
categoria „muzicã uºoarã”, pe care o clasifica subtil
în douã subcategorii – muzicã de dans (Beatles)
ºi muzicã „de ascultat” (Pink Floyd).
8. A fost, indiscutabil, o influenþã beneficã.
M-a ajutat sã-mi articulez discursul. În cea mai
mare parte a anilor ’80 eram atât de scârbit de
propaganda comunistã care ne asalta din toate
pãrþile, încât am refuzat sã mai scriu în românã.
M-am apucat sã scriu – în englezã – texte pentru
o formaþie imaginarã pe care mi-o fãcusem, „The
Grass Hopers” se chema. ªi-am þinut-o aºa vreo
zece ani. În multe dintre textele trupelor pe care
le ascultam, gãseam adevãrate giuvaeruri literare,
care m-au marcat ºi la care mã trezesc cã mã
raportez ºi astãzi. Versurile mele sunt influenþate
de predilecþia mea pentru song lyrics, dar nu cred
cã am preluat formulãri anume în ce-am scris.
Poate doar inconºtient, ceea ce nu m-ar mira.
Dar þin minte cã la Mircea Cãrtãrescu gãseam
frecvent referinþe la piese ºi formaþii familiare.

7. Nu fãceam legãtura între una ºi alta. Nu
apreciam muzica militantã. Ascultam muzicã ºi
scriam poezie. Cum avea sã cânte mai târziu Paul
McCartney, amintindu-ºi de perioada Beatles: „We
didn’t understand a thing,/ We could only sing”.
8. Am un poem în integrala apãrutã recent a
poeziei mele, care se numeºte “Mulþumesc pentru
muzicã”. Acolo se poate vedea enorma influenþã a
muzicii acelei vremi asupra scrisului meu. Am scris
multe poeme ca parafraze ale unor piese rock (“Regele
Soare”, de pildã, e, fireºte, dupã „Sun King” al lui
Harrison; alt poem e dupã „Gipsy Queen” etc. etc.)

Mircea Cãrtãrescu
(n. 1956) – scriitor

“Ascultam muzicã
ºi scriam poezie”
1. Ascultam rock ºi pop, mai puþin folk, deºi îi
admiram pe Doru Stãnculescu ºi pe Andrieº.
2. John Lennon a fost întotdeauna modelul
meu artistic. Dac-am fi fost contemporani ºi din
aceeaºi lume l-aº fi admirat totuºi de la distanþã. Îi
admir individualismul ºi idealismul, curajul de a
spune „eu” ºi mai ales curajul de a greºi.
3. Nu ascultam mult rock autohton, dar iubeam
câteva trupe, cele mai mari pe care le-am avut.
“Phoenix” erau cu trei clase peste celelalte, totuºi
“Sfinx”, “Roºu ºi negru”, mai târziu “Celelalte
cuvinte” sau “Iris”, nu erau rele deloc, iar câte-un
chitarist ca Aldea sau Chifiriuc avea clasã
internaþionalã.
4. Nu aveam prea multe discuri. Mergeam la
prieteni sã ascult muzicã. Târziu, spre 1982-83, miam cumpãrat un magnetofon ºi am început sã “trag
muzicã”. A fost pentru mine paradisul. Am „tras”
atunci cât „Beatles”, „Pink Floyd” ºi Bob Dylan am
putut.
5. Ascultam acasã ºi la petreceri, dar în primul
rând când eram singur, fiindcã pentru mine piesele
muzicale erau opere artistice, nu entertainment.
Ascultam multe trupe, pe lângã cele numite mai
sus: Credence, Cream, Electric Light Orchestra,
Chicago, Queen, Rolling Stones, Ve lvet
Underground ºi chiar unele comerciale ca Boney
M., Abba, Smokie, Pussycats... Ascultam ºi soliºti
ca Paul Simon, Cat Stevens, Santana, Jimi Hendrix,
Janis Joplin.
6. Muzica nu mi-a schimbat aproape deloc
ideile politice. Pentru mine muzica rock a anilor 60,
70 ºi 80 erau purã plãcere artisticã. Nu mã interesa

Ruxandra
Cesereanu
(n. 1963),
scriitor

“Aº fi vrut sã mã
fi nãscut cu vreo
zece ani mai
devreme ºi sã mã
aflu în America”
1. În gimnaziu eram cu folkul, la modã în
România, ca toatã puºtimea de vârsta mea:
Valeriu Sterian, Nicu Alifantis, Doru Stãnculescu,
Mircea Vintilã, Mircea Florian, Marcela Saftiuc (pe
care îi ºtiam mai ales prin intermediul Cenaclului
Flacãra). Cântam ºi chiar zdrãngãneam la chitarã
folk de musai ca de nevoie ºi de plãcere. Prin clasa
a ºaptea, mama mi-a cumpãrat un disc cu trupa
Phoenix ºi mai târziu m-a dus chiar la un concert
Phoenix unde am vãzut ºi eu cum aratã o trupã
ca lumea ºi ce înseamnã un show. Prin clasa a
opta ºi apoi a noua (aveam treisprezecepaisprezece ani) ascultam lucruri amestecate:
Abba ºi Boney M (care erau la modã), întâmplãtor 9
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sã devin un „working class hero”. Pentru mine eroi
erau doar poeþii. Iar marii cântãreþi erau pentru mine
mari poeþi.
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ºi foarte rar ascultam The Rolling Stones (Angie
era un blues trãznet). Toate – la casetofon (unul
mic ºi defel grozav). Dar în prima excursie fãcutã
cu clasa mea, la munte, într-a noua, am auzit
pentru întâia datã trei melodii de Pink Floyd
(Echoes, Wish You Were Here ºi Shine On You
Crazy Diamond – pe care se dansa aproape în
transã) ºi atunci am simþit cã ceva s-a schimbat
definitiv în mine. Era altceva, altcumva, altfel ºi mi
se potrivea. Am ºtiut cumva pe dinãuntru ºi pe
dinafarã cã voi fi o pinkfloydianã pentru totdeauna.
ªi aºa a fost. În liceu am devenit fanã ºi a altor
Peter Hammill

trupe, însã doar prin câteva melodii care erau
grozave: Deep Purple (Smoke On the Water ºi
Child In Time), apoi Uriah Heep (July Morning).
Cred cã ascultam ºi Led Zeppelin (deºi trupa
aceasta a devenit pentru mine importantã ceva
mai târziu, mai ales prin melodiile Stairway to
Heaven ºi Kashmir). Bob Dylan era un cântãreþ
obiºnuit în liceu, fiindcã îi cântam muzica, alãturi
de prietenele mele chitariste. Mai ascultam bucãþi
din Hendrix (Hey, Joe) ºi Janis Joplin. ªi, fireºte,
cum altfel, ascultam ritualic, la Radio Europa Liberã
în Top 10, Eagles cu Hotel California, un hit cântat
în draci, de la care a pornit, de altfel, ºi cea mai
recentã carte de poezie a mea, California (pe
Someº), publicatã în 2014.
2. Nicu Covaci de la Phoenix ºi mai târziu
Mircea Baniciu erau percepuþi de mine ca tipi cu
charismã. Mai era Dan Andrei Aldea de la trupa
Sphinx. De Dorin Liviu Zaharia am aflat doar dupã
cãderea comunismului ºi l-am ascultat cu întârziere,
din pãcate. Pe plan bãºtinaº aºa stãteau lucrurile.
În rest, eram vrãjitã de David Gilmour ºi Roger
Watters de la Pink Floyd (despre Syd Barrett urma
sã aflu mai târziu, paradoxal!), dar ºi de Janis Joplin.
În timpul facultãþii am intrat în contact empatic ºi cu
muzica trupelor Jethro Tull, Genesis, Yes, Queen,
King Crimson sau Emerson, Lake and Palmer, dar
ºi Black Sabbath: prin urmare, figuri precum Ian
Anderson ori Peter Gabriel ori Freddie Mercury au
avut impact asupra mea, fiindcã era vorba de un
soi de derviºi rotitori în muzicã. Ozzie Osborne (de
la Black Sabbath) era ºi el un ciudat destul de
fascinant. Un efect de drog au avut asupra mea
Jim Morrison de la The Doors, Regele-ªopârlã
1 0 (despre care am scris câteva poeme) ºi Peter

Hammill de la trupa Van der Graaf (Generator). Cea
din urmã este trupa favoritã a lui Corin Braga. Neam cãsãtorit pe când eu aveam 21 de ani, iar Corin
– 23 de ani, prin urmare am ascultat împreunã
multã muzicã de-a lui Peter Hammill, pe care o
povesteam laolaltã în fel ºi chip. Pe muzica Pink
Floyzilor, a lui Jim ºi a lui Hammill am scris, uneori,
poeme simili-psihedelice.
3. Aºa cum am spus deja, vremurile erau de
asemenea naturã încât, în România cel puþin, folkul
ºi rockul se ascultau la pachet. Folk bãºtinaº ºi
rock strãin mai ales. Folkul þinea de atmosfera de
la ºcoalã, din gimnaziu, rockul a depins, însã, de
sensibilitatea mea care a înclinat în acest sens spre
o muzicã rebelã. Aveam o prietenã specialã, în
liceu, care m-a introdus în muzica Beatles-ilor,
întrucât iubitul ei avea toatã discografia trupei ºi o
iniþiase la rândul lui. În clasa a unsprezecea, un
fapt esenþial a fost acela cã profesorul nostru de
biochimie – Costel Sârbu (învãþam la liceul de
chimie-biologie din Cluj, întrucât voisem cândva sã
candidez la Facultatea de Medicinã; dar am rãmas
aici ºi dupã ce mi-am schimbat opþiunea pentru
Filologie), un tip tânãr, arãtos ºi foarte deschis la
minte ºi la muzici, ne-a trimis în oraº sã vedem
filmul The Band ºi apoi ne-a adus la ºcoalã, ca sã
ne punã, dupã ore, sã ascultãm albumul The Wall
de Pink Floyd. Pentru mine ºi pentru colegii mei de
liceu a fost o revoluþie sutã la sutã, pentru cã ani
de zile am rãmas în cap cu refrenul din The Wall
(We don’t need no education…) ºi cu una din
melodiile-cheie ale acestui album – Comfortably
Numb.
Trebuie spus, însã, cã adesea, unele perioade
sonore din viaþa mea au depins pur ºi simplu de
trupe la modã, pe care le ascultam ºi eu asemenea
majoritãþii colegilor de clasã; aceºtia nu erau
neapãrat rockeri sau psihedelici. De pildã, în clasa
a ºasea de gimnaziu era la modã trupa Smokie (ºi
melodia Living Next Door to Alice), iar prin ultimele
douã clase de liceu erau la modã Boney M ºi Abba
(cu melodii dansante ºi vivace); mi-aduc aminte ºi
de Donna Summer (cu hitul Hot Stuff), Modern
Talking, de baladele trupei Scorpions, AC/DC,
Whitney Houston, Jean-Michel Jarre, Nick Cave
and Bad Seeds. Lucruri amestecate, dupã cum se
vede. Ciudat sau nu, Michael Jackson ºi Madonna
nu au avut impact asupra mea aproape deloc, deºi
erau la modã. Pe Madonna am descoperit-o de
altfel, cu câteva videoclipuri profesioniste, doar dupã
prãbuºirea regimului comunist din România. Pe U2
ºi P. J. Harvey ºi Velvet Underground, tot aºa, doar
dupã 1989 i-am ascultat. ªi ar mai fi.
4. Ascultam multã muzicã nouã ºi muzicã rock
la Radio Europa Liberã. Erau emisiunile lui Cornel
Chiriac – de neuitat. Mergeam la festivaluri de jazz
(la Sibiu în 1982-1983-1984) ºi de rock (la Costineºti
în 1981 ºi la Craiova în 1982). Mã împrietenisem
cu niºte hipioþi din Bucureºti ºi în special cu unul
din Craiova, care avea peste treizeci de ani ºi
cunoºtea multã muzicã. Prin cel din urmã am
ascultat, de pildã, emisiunea înregistratã a lui Cornel

Cornel Chiriac

muzica disco – foarte la modã în discotecile ºcolilor
ºi taberelor de la mare - , ascultam ºi destulã muzicã
simfonicã ºi mergeam ritualic la Toamna muzicalã
clujeanã, la diferite concerte). Eram interesatã de
orice era nou: aºa am ajuns, de pildã, la un concert
Ars Nova, dirijat ºi condus de compozitorul Cornel
Þãranu (pe când aveam vreo nouãsprezece ani).
Când profesorul de biochimie ne-a pus, la liceu,
dupã ore, albumul The Wall am ºtiut cã acest album
face o breºã în sistem, cã nu trebuie sã vorbim
despre asta, ca profesorul nostru sã nu pãþeascã
vreun neajuns (era prin 1980). Am receptat albumul
ca pe o revoltã colectivã.
5. Ascultam rock la petrecerile noastre cumva
psihedelice, dar în mod neasumat, în liceu, ºi
asumat în timpul facultãþii, sau în excursii. Am fost
vrãjitã de fenomenul Woodstock ºi am ºtiut cã unul
din timpurile mele faste ar fi fost perioada flowerpower la apogeul ei american. Aº fi vrut sã mã fi
nãscut cu vreo zece ani mai devreme ºi sã mã aflu
în America. Acesta era motivul pentru care mã
îmbrãcam atipic pentru epoca în care trãiam în
România, cu vestimentaþii întotdeauna lungi (fuste,
sarafane, cãmãºi, tunici). În timpul facultãþii am
purtat adesea pãrul împletit în vreo zece codiþe,
uneori cu monede gãurite prinse pe ºireturi de piele
pe care le înlãnþuiam în jurul pãrului! Aveam ºi o
brãþarã dintr-o furculiþã, purtatã la gleznã (lucratã
la festivalul de rock de la Costineºti, în 1981). La
facultate, aveam prieteni cu care ascultam multã
muzicã la diferite serate-petreceri. Nu, în ultimul
rând, dupã ce m-am cãsãtorit cu Corin (eram foarte
tineri), ascultam ritualic, sâmbãta ºi duminica,
muzicã progresivã, rock, psihedelicã. Mã consider
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Chiriac despre capodopera trupei Moody Blues –
Nights in White Satin.
Aveam un casetofon oarecare, acesta era
aparatul de bazã la care ascultam. Mai târziu miam cumpãrat ºi discuri de muzicã rock, aduse din
strãinãtate ºi vândute în piaþa de vechituri de la
marginea oraºului Cluj sau la mare. Exista, însã, ºi
o industrie clandestinã de înregistrat casete cu
muzicã occidentalã “putredã”. Pãrinþii mã lãsau sã
ascult ce muzicã doresc, nu am avut niciodatã vreo
interdicþie în acest sens (în paralel cu rockul ºi

în continuare a fi o femeie flower-power, dar mã
manifest astfel exclusiv în particular, adicã acasã
ori cu prietenii (nu la facultate unde am slujba de
bazã ºi unde îmi place mult sã lucrez cu studenþii!).
În consens cu reveriile mele flower-power am ºi
condus la Facultatea de Litere din Cluj douã ateliere
psihedelice (de scriere creatoare): unul pe muzicã
(în 2007), altul pe prozã (în 2012).
6. În România comunistã, muzica rock ºi
psihedelicã erau percepute ca anti-sistem, prin
urmare ca anti-comuniste, deºi într-un sens lejer
(nu în unul tare). Lucrul acesta a fost vizibil, de
pildã, concret, la festivalul de rock de la Costineºti,
în 1981, unde Miliþia încerca sã îi hãrþuie pe hipioþii
care veniserã la festival ºi care, destui dintre ei,
arãtau ca niºte hipioþi-stas: cu bãrbi ºi pãr lung,
cu blugi. Am gãzduit atunci, într-o noapte, câþiva
tineri hipioþi bucureºteni (fete ºi bãieþi) care nu
aveau unde sã doarmã ºi care erau vânaþi de
Miliþie, fiind consideraþi paria, anti-sociali, outsideri.
ªtiam cã muzica aceasta era altceva decât
România comunistã, dar nu i-am acordat neapãrat
un sens ideologic ori politic altfel decât de revoltã
anti-sistem, în general.
7. E complicat. Pe de o parte fãceam parte
din sistem (eram o liceancã oarecare, apoi o
studentã cu note mari ºi o persoanã socialã
civilizatã), pe de altã parte eram o extravagantã
ca opþiune culturalã (literarã, muzicalã,
vestimentarã), adicã anti-sistem.
8.În volumul meu de poezie Oceanul
Schizoidian (1987, 2006) sunt câteva poeme
scrise pe muzicã de Pink Floyd, The Doors ºi Van
Der Graaf (Generator) ºi chiar un poem aparte,
un soi de medalion despre Jim Morrison (poemul
se numeºte Jim cãlãreºte ºarpele). În cartea scrisã
cu Andrei Codrescu – Submarinul iertat (2007) –
cuplul alcãtuit din beatnicul american ºi pianista
transilvanã din acest lung poem discutã, liricnarativ, nu doar despre poezie (ºi polemizeazã ca
atare), ci ºi despre atmosfera flower-power care
funcþioneazã cumva underground în poem (prin
Yellow Submarine ºi alte ingrediente). Chiar ºi în
cartea de poezie Þinutul Celãlalt, scrisã împreunã
cu Marius Conkan, deºi este vorba despre doi
prichindei aflaþi într-un orfelinat, marcaþi de autism
ºi sindromul Down, apar, la un moment dat,
leitmotivic ºi stâlcit (pe limba copiilor), invocate
douã hituri-cheie: Shine On You Crazy Diamond
(Pink Floyd) ºi Stairway To Heaven (Led Zeppelin).
Dar acestea au fost doar niºte secvenþe inserate
în cãrþi care aveau o altã mizã de fond. În schimb,
în California (pe Someº) - 2014, am pornit explicit
de la atmosfera flower-power de acum treizeci
de ani ºi mai bine, având ca fond muzical melodia
Hotel California a trupei Eagles. Totuºi, cartea
mea e scrisã mai degrabã în ton jimmorrisonian
(ºi pe alocuri, mai rar, pinkfloydian), fiindcã miza
ei este una simili-ºamanicã, de invocare a
vârstelor, timpurilor (amestecate unele cu altele),
straturilor mentale, sufleteºti ºi spirituale ca întrun zigurat.
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Marius Chivu (n. 1978) –
scriitor

„Componenta
ideologicã a
rockului, am
descoperit-o
tîrziu, în
adolescenþã, spre
finalul anilor ’90,
cînd am devenit
fanul lui Roger
Waters”
4. 5. În anii ‘80, eu aveam cîþiva ani ani ºi mã
aflam sub influenþa sentimentalã a unui unchi care
se pricepea la muzicã. În tinereþea lui, petrecutã la
Timiºoara, îºi lãsase pãrul sã creascã, purtase
pantaloni evazaþi, vãzuse în concert Phoenix ºi
Popol Vuh, ºi îºi cumpãrase un pick-up ºi discuri
de vinil de la sîrbi. Cînd a început sã-mi punã mie
muzicã sã ascult, avea ºi un magnetofon.
A început cu disco-funk: Chic, Lipps Inc, Chaka
Khan, Gloria Gaynor, Village People, Earth, Wind
and Fire (sfîrºitul anilor ‘70 impusese genul disco),
sau trupe ºi artiºi europeni: Eruption, Hot Chocolate,
Bee Gees, ABBA, Roxy Music, Boney M, Ricchi e
Poveri, Modern Talking, Eddy Grant, dar mai ales
o grãmadã eclecticã de one hit wonders, trupe din
zona german/french/italo-disco de care astãzi nu
mai ºtie nimeni nimic: Mauro, Baby‘s Gang, Amanda
Lear, Lian Ross, Clout, Arpeggio, The Shorts, Joy,
Dschinghis Khan, Luv‘, Ken Laszlo, Massara, Elias
Rhabani, Sammy Clark, Tee Set º.a.; dupã care a
trecut uºor-uºor la rock: Beatles, The Rolling Stones,
Creedence Clearwater Revival, T Rex, Queen,
rockul cu influenþe groove-funk sau glam-synth (Van
Halen, Def Leppard, Whitesnake, Debbie Harry, Ric
1 2 Ocasek) pe care copilul care eram atunci putea

dansa. De altfel, unchiul meu avea în casã trei
postere: cu Beatles, CCR ºi John Travolta (cel din
Saturday Night Fever).
Aºa cã, pe casetele pe care mi le dãdea sã le
ascult se gãseau ºi Queen (cu „Another One Bites
the Dust”, „Crazy Little Thing Called Love” sau
„Dragon Attack” – de altfel, acel album, The Game,
este ºi acum favoritul meu de la Queen), ºi ABBA
(cu o selecþie de pe Super Trouper), ºi Michael
Jackson sau Shakin‘ Stevens, într-un mix discopop-boogie-rock‘n roll care pe atunci nu-mi ridica
probleme de gen. Din cînd în cînd mai dãdeam de
piese pe care nu ºtiam sã dansez (ca, spre
exemplu, „I‘m in Love with My Car”, cîntatã de
Roger Taylor - ºi astãzi iubesc piesa asta!) ºi atunci
întrebam ce sînt, iar unchiul meu zicea simplu:
„rock”.
Acasã, mama avea ºi ea o micã colecþie de
discuri de vinil, majoritatea pop: Dalida, Ricardo del
Turco, Rita Pavone, Adriano Celentano, Nana
Mouskouri, Demis Roussos, Jennifer Rush... Iar pe
la radio mai scãpa cîte o piesã electronicã/spacesynth/new-age de generic: de la Space, Laserdance
ºi Koto sau Tomita la Jean-Michel Jarre ºi Vangelis.
Încet-încet, în audiþiile unchiului meu au
început sã aparã piese, unele foarte lungi, de la
Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink
Floyd, Fleetwood Mac, The Doors, Emerson, Lake
& Palmer. Ascultam „Vodoo Child” sau „Child In
time”, „Whole Lotta Love” ºi „Kashmir” sau „In the
Light”, „L.A. Woman” sau „I‘m so Afraid”, „Fanfare
for the Common Man” ºi „Tarkus”, „Echoes” ºi „Wish
You Were Here” ºi ºtiam cã e altceva, adicã rock,
dar ceva care mã fascina fãrã sã-mi dau seama
prea bine de ce. Erau piese progresive: bizare,
furioase sau hipnotizante, ritmate dar nu neapãrat
ºi dansante, lungi, cu multe schimbãri ºi ruperi de
ritm, cu versuri puþine sau deloc...
Ca sã rezum, ascultam fãrã sã ºtiu exact ce
ascultam. Mai întîi, compilaþiile de pe casetele audio
sau de pe benzile de magnetofon ale unchiului meu
(pe care le înregistra la studiourile de înregistrãri

Roger Waters

din oraº), apoi discurile de vinil, venite din Bulgaria
sau Iugoslavia, cumpãrate, laolaltã cu pungile de
Vegeta, din talciocul de la Drobeta Turnu-Severin.
Abia în anii ‘90, cînd am devenit adolescent,
am descoperit ºi am învãþat numele trupelor, ale
pieselor, ale albumelor ºi am început sã-mi

Michael Jackson

spre finalul anilor ‘90, cînd am devenit fanul lui
Roger Waters.
3. Doar ce se da la radio, ºi mai mult pop. Dar
am descoperit, tot la unchiul meu, trupe ca Phoenix
(cîteva piese de pe albumul Mugur de fluier),
Compact, Iris, Holograf, Roºu ºi Negru… Despre
Mondial ºi Semnal M ºtiam de la mama mea, care
îi asculta laolaltã cu Margareta Pîslaru, Gabriel
Dorobanþu, Eva Kiss, Mihaela Mihai, Cornel
Constantiniu ºi ceilalþi ºlagãriºti. Abia dupã ‘90 am
ascultat cu adevãrat ºi am descoperit marile albume
ºi compoziþii de la Sfinx (Lume albã ºi Zalmoxe),
Phoenix (Cantofabule) sau FFN.
Acum, privind în urmã, am un mare respect
pentru muzicieni ca Dorin Liviu Zaharia, Dan Andrei
Aldea, Mircea Florian, Adrian Enescu, Sorin
Chifiriuc, Valeriu Sterian, Celelalte Cuvinte º.a., ºi
foarte puþin pentru o trupã ca Iris, spre exemplu,
care mi s-a pãrut dintotdeauna inconsistentã, lipsitã
de originalitate, nici mãcar sentimental-catchy
precum Compact, o trupã de pop-rock melodic
subevaluatã, în opinia mea. De altfel, am fãcut la
Dilema veche douã dosare dedicate muzicii de
dinainte de 89: „ROCKîntarea României” ºi „Muzica
electronicã în comunism”.
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Andrei
Codrescu
(n. 1946) –
scriitor

„.. am vrut sã fiu
Bob Dylan”
Am pãrãsit România în 1965 cînd Ceauºescu
era boboc ºi Stalin era mort, aºa cã singura muzicã
uºoarã pe care am prins-o cu entuziasm în România
a fost Rita Pavone cîntînd Gira Dischi ºi Domenico
Modugno, dar nu din cauza muzicii, ci pentru Twist,
dansul ãla caraghios (în retrospect) care a inaugurat
era modernã. Mai tîrziu, în Roma, am vrut sã fiu
Bob Dylan (încã mai vreau), dar am adus cu mine
(fãrã sã apreciez) destul de multã muzicã folcloricã
româneasca ºi cîntecele formidabile ale Mariei
Tãnase. Am învãþat ºi strigãturi ºi chestii ardeleneºti
din Sibiu ºi Rãºinari dar n-au ieºit la suprafaþã pînã
cînd le-am recules pentru noii mei prieteni americani.
O altã chestie curioasã a fost muzica clasicã difuzatã
pin’ la moarte de plictis la radio ºi teveul alb ºi negru,
care mi s-a insinuat în creier. Dupã ani de zile, aud
din cînd în cînd o piesã familiarã ºi ceva pocneºte în
strãfunduri. Adaug la experienþa mea audibilã
mormãitul în patru limbi al unor nemulþumiþi
(singurele noastre cunoºtinþe) care au dãruit un coral
fundamental fragezilor mei receptori audio. În general, aº zice cã România ºi mai mult Sibiul ºi Ardealul
sunt notabile muzical pentru o tãcere profundã care,
ºtim de la John Cage, e matricea care conþine toate
sunetele.

Bob Dylan

organizez cunoºtinþele pe genuri ºi perioade. Dar,
graþie unchiului meu, am rãmas întotdeauna deschis
tuturor genurilor ºi am învãþat ce sã iau ºi ce sã
apreciez de la fiecare. Inclusiv de la protomanelele
cîntate de Albatros, Generic ºi Azur, pe care le-am
ascultat prima datã tot pe benzi de magnetofon,
apoi ºi pe casete audio în maºina tatãlui meu cu
numãr fãrã soþ.
2. Am avut douã mari modele pop-rock, în
funcþie de vîrstã, Michael Jackson, apoi Freddie
Mercury, doi entertaineri cu o prezenþã scenicã
formidabilã. Altceva nu m-a interesat. I-aº fi urmãrit
ore în ºir miºcîndu-se pe muzicã ºi m-am bucurat
cînd am descoperit, mai tîrziu, o fotografie cu ei doi
ºi cînd am aflat cã au ºi înregistrat împreunã o piesã.
De altfel, pe „Dirty Diana”, Michael se miºcã foarte
a la Freddie. Dar toate astea se întîmplau deja în
anii ‘90. Cît despre componenta ideologicã a
rockului, am descoperit-o tîrziu, în adolescenþã,
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„Pare a fi viaþa
altcuiva. Bine cã
am scãpat la timp
din ea”
1. În anii 80 eram încã în ºcoala generalã ºi
locuiam cu pãrinþii într-un cãtun la capãtul lumii, întro casã parohialã care avea o singurã camerã. Iar
lucrul cel mai de preþ din aceastã camerã - ºi de
aceea cel mai rar folosit, plasat imperial deasupra
televizorului Diamant - era un radio-pickup Pacific.
Radioul mergea doar cînd era etapã în Divizia A,
tata asculta cu sfinþenie toate transmisiunile de la
fotbal minut cu minut. De cîteva ori pe an, mama
ridica tacticoasã capacul ºi punea unul din cele douã
discuri Electrecord pe care le aveam: fie Saveta
Bogdan, fie Benone Sinulescu. Pînã foarte tîrziu, spre
finalul clasei a VIII-a, n-am ascultat nimic altceva.
2. Primul concert la care am fost a însemnat ºi
apariþia primului meu mare model.
Dupã ultima zi de practicã agricolã (în Nimigea,
la cules de porumb) ne-au dus cu autobuzele direct
la casa de culturã din Nãsãud unde urmau sã cînte
cei de la Compact. Eram printre cei care nu auziserã
de trupa asta ºi care ºi-ar fi dorit mai degrbã sã
ajungã acasã ºi sã doarmã, decît sã asculte muzicã.
În salopetã, cu cizmele de cauciuc murdare ºi plasa
de rafie cu sticla de un litru în care mai rãmãsese
puþin lapte cu cacao, am intrat la grãmadã cu ceilalþi,
nedumerit. În deschidere, Riff. La toate celelalte
concerte Compact la care-am mai fost, tot la
Nãsãud ºi tot în anii ãia, cei de la Riff au încãlzit
pentru început atmosfera. Abia apoi - bãieþii de la
Compact. Marele meu model din acea perioadã a
fost, fãrã îndoialã, Paul Ciuci. Mi-am ºi fãcut un
1 4 tricou cu cei de la Compact. Nu ºtiu de unde îmi

Alice Cooper
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Dan Coman (n. 1975) scriitor

venise idea. Gãsisem acasã un tricou alb pe
spatele cãruia am scris, ci pixul, îngroºat, Compact.
L-am purtat sãptãmîni, luni întregi, simþind cum mi
se schimbã mersul, cum începe fascinaþia, cum aº
fi dat orice numai sã întîlnesc pe cineva prin satul
ãla care sã mã vadã aºa, sã înþeleagã, sã aprecieze
gestul. Nu avea însã nimeni timp de aºa ceva.
3. Nu ºtiam cã existã ºi altfel de muzicã. O
singurã datã, într-o primãvarã, la una dintre mãtuºile
mele din celãlalt sat, am vãzut, în sertarul bufetului
din bucãtãrie o casetã portocalie pe care era scris
cu creionul Muzicã strãinã. M-a fascinat caseta aia.
Ori de cite ori mergeam pe acolo o cãutam ºi mã
uitam minute în ºir la ea ºi la scrisul ãla mãrunt ºi
disciplinat. Cînd am prins curaj ºi am întrebat ce e
pe casetã, unchiu-meu mi-a smuls-o din mîini ºi mia strigat sã nu mai umblu cu ea. Atît am aflat despre
muzica strãinã – copiii nu au voie cu aºa ceva.
4. Singurul moment în care am fost criticat, de
mama, a fost dupã ce am stricat bunãtate de tricou,
mîzgãlindu-l cu pixul. În rest, nimic. Trãiam într-o lume
în care nu exista muzicã. Sau dacã exista, ea se
asculta foarte rar ºi numai cîteva piese ºi doar în zile
de sãrbãtoare, dupã ce ieºeau oamenii de la bisericã.
5. Cîteva sãptãmîni dupã ce am vãzut
Compact, n-am fãcut altceva decît sã cînt, de unul
singur, în curte, folosind un bãþ înfipt în pãmînt în
loc de microfon, imitînd miºcãrile lui Ciuci, speriind
gãinile. Abia dupã 90, cînd l-am vãzut la televizor
pe Alice Cooper (House of fire), am schimbat
macazul ºi am început sã devin, cu adevãrat,
interesat de muzicã.
6. De cîteva ori, la televizor, l-am vãzut pe
ªtefan Hruºcã. Mamei îi plãcea atît de mult, încît de
fiecare datã se emoþiona - ºi ea se emoþiona foarte
rar. Spunea: auzi la el cum cîntã. Pe cît e de urît, pe
atît de fain cîntã. Meritã sã-l iei de bãrbat numai ca
sã-l auzi toatã ziua cîntînd. Nu l-am suportat tocmai
din cauza asta.
Apoi, într-o searã, dupã ce se luase lumina iar
eu ºtergeam de praf discurile Electrecord, mama
mi-a spus, în mare secret,
cã, de fapt, Benone are
perucã. Am resimþit
informaþia asta cu atîta
violenþã încît am asociat-o
ani de zile cu trãdarea.
Apoi, într-o vacanþã,
fiind cu mama la Sfîntu
Gheorghe, la mãtuºã-mea
de acolo, am auzit pentru
prima oarã de bulgari. Erau
cu toþii în sufragerie ºi se
uitau la un televizor mic,
alb-negru, ºuºotind. Am
înþeles imediat cã e ceva
la mijloc – la noi era gata de mult programul, nu
prindeam aºa ceva. Era ceva festival de muzicã
din Bulgaria ºi, cam la cinci minute dupã ce am
intrat ºi eu in sufragerie, l-am vãzut apãrînd pe
scenã pe ªtefan Hruºcã, spre încîntarea celorlalþi.
Tot misterul s-a dus naibii.

Rãzvan Petrescu
(n. 1956) – scriitor

„Voiam sã fiu
liber, voiam sã fiu
lãsat în pace”
1. Înainte de-a intra la liceu, prin 69, 70, îmi
plãceau enorm Beatles, Elvis Presley ºi Tom Jones,
îi ascultam la tranzistor. Din 71, s-a dus dracului
muzica strãinã la radio unde nu mai rãmãseserã decît
macaralele care rîdeau în soare ca zînele cu ºenile
ºi soldãþei de plumb tîmpiþi, aºa c-am început sã caut
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7. Unchiul meu era ºeful pionierilor iar eu cu
vãru-meu cîºtigam toate concursurile ºcolare
(inclusiv cele de culturã generalã - trebuia doar sã
copiem rãspunsurile ºi sã trimitem formularele
completate - primeam automat ceasurile alea
faimoase cu schiori). Aveam toate insignele ºi
ºnururile posibile. Uneori, mergeam la ºcoalã cu
ºnurul albastru, alteori cu cel galben – deºi nu eram
nici mãcar ºef de grupã. Tu poþi fi ce vrei, zicea
mereu unchiu-meu. Nimeni nu-mi interzicea asta.
De curînd am descoperit o casetã, înregistratã
la Sfîntu Gheorghe – ajunseserãm acolo, toþi nepoþii
ei, în vizitã ºi mãtuºã-mea folosise probabil
casetofonul ca sã ne înregistreze, fãrã sã ne spunã
nimic. Eram eu, frate-meu, veriºorii. Aveam ºapte
ani, ceilalþi cinci sau patru. Toatã caseta e cu noi,
cîntînd sau spunînd poezii. În afarã de cîteva
(Cowboy din statul Mexico sau broasca þes)- toate
celelalte erau cîntece ºi poezii patriotice. E incredibil
sã auzi copiii ãia rostind cu emfazã ºi toþi deodatã,
toate funcþiile tovarãºului nicolae ceauºescu. Toate
poeziile erau cu aºa ceva. Nu mai þin minte deloc
momentul înregistrãrii, dar acum, ori de cite ori o
ascult, sunt ºocat. Cu siguranþã, cel puþin pînã la
un punct, aº fi ajuns un comunist exemplar. Era cel
mai firesc mod de evoluþie posibil.
8. Pornind de la poveºtile de mai sus am scris
Parohia. Apar acolo ºi Hruºcã, ºi Compact, ºi discurile
cu Saveta Bogdan ºi Benone Sinulescu. Pare a fi
viaþa altcuiva. Bine cã am scãpat la timp din ea.

muzicã pe la noii mei prieteni din liceu. ªi primul
disc strãin (un single) pe care l-am ascultat la un
pick-up amãrît a fost Led Zeppelin, cu Immigrant
Song (faþa A), care nu prea mi-a plãcut atunci ci mai
tîrziu, ºi Hey, Hey What Can I Do (faþa B), care m-a
fãcut praf, am ascultat-o de zeci de ori – piesa n-a
fost inclusã pe nici un disc al trupei pînã la The
Complete Studio Recordings din 1993, 10 CD-uri.
La cîteva luni dupã aceea, mi-a picat în mînã primul
disc Jethro Tull, This Was, de pe care m-a înnebunit
Serenade to a Cuckoo – la vremea aceea nu ºtiam
cã fusese compusã de Roland Kirk, dar se vede cãmi plãcea jazzul fãrã s-o ºtiu.
Pînã în 1974 - 1975 (sfîrºitul perioadei de glorie
a rock-ului), am ascultat cam tot ce era important,
trupele preferate fiind Led Zeppelin, Cream, Deep
Purple, Black Sabbath, Grand Funk Railroad, Free,
Ten Years After, Slade, Manfred Man, John Mayall,
Steppenwolf, apoi Genesis, Emerson, Lake & Palmer,
King Crimson, Gentle Giant, Yes, Pink Floyd,
Mahavishnu Orchestra, ºi, chiar dacã nu sînt trupe,
Jimi Hendrix ºi Janis Joplin. Din Doors nu mi-au
plãcut multe piese, dar Riders on the Storm e
fabuloasã. ªi The End. Rolling Stones, mai deloc,
cu excepþia discului Beggar’s Banquet ºi, de-aici,
excepþionala Sympathy For The Devil.
Piese preferate: Since I’ve Been Loving You,
Stairway to Heaven, Strange Brew, Spoonful, Lazy,
Paranoid, Planet Caravan, Heartbreaker, Time Machine, Mean Meastreater, Free - întreaga discografie
-, King Crimson, primele 7 discuri ºi dintre ele în special Starless and Bible Black ºi Red, Gentle Giant,
primele 5 discuri, Pink Floyd (Atom Heart Mother,
Obscured by Clouds, Dark Side of the Moon, Wish
You Were Here), Born To Be Wild, The Pusher, Oh
Well, In A Gadda Da Vida, Birds of Fire, Lotus Feet.
Ar mai fi vreo sutã.
Trupele hard-rock le alegeam pentru cã eram
adolescent ºi furios, iar muzica lor era exact atît de
agresivã pe cît mã simþeam ºi nu aveam cum sã mã
exprim, doar cîteodatã mai trãgeam cu praºtia-n
pelicani. Un alt criteriu a fost virtuozitatea
muzicienilor, pe urmã, dupã ce-au trecut vreo doi,
trei ani, calitatea compoziþiilor, aºa am ajuns la rockul
progresiv ºi, aproape imediat, la jazz-rock. Primul
disc pe care mi l-am cumpãrat a fost de altfel Life
Evil al lui Miles Davis, am dat douã sute de lei pe el.
Era mult. Dar a meritat fiecare bãnuþ. Dupã care am
luat-o invers, spre jazzul anilor 50, cel mai bun din
toate timpurile. În paralel, Vivaldi ºi Chopin care era
trist ca mine. Apoi Bach, Beethoven, Schubert,
Mozart, Haendel, Telemann ºi toþi italienii. Mahler,
dupã 20 de ani.
2. Modele? N-am avut aºa ceva, îmi plãcea strict
muzica celor pe care i-am enumerat (ºi a altora) ºiatît. Cînd am început sã învãþ sã cînt la chitarã, tîrziu,
pe la 17 ani, cu partiturã ºi profesor, ajunsesem în
doi ani sã cînt biniºor preclasicã ºi jazz/rock, îmi
doream sã ajung la nivelul lui Jimmy Page sau Ritchie
Blackmore. John McLauglin era mult prea sus. Nu
ºtiam mai nimic despre comportamentul vedetelor
rock, pentru cã reviste de specialitate nu erau ºi nici 1 5
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nu mã interesa ce fac oamenii ãºtia în afara scenei
sau a studiourilor de înregistrare, cum nu mã
intereseazã nici biografiile scriitorilor, ci numai cãrþile
lor.
Pe Joan Baez, cu mesajele ei socialiste, ar fi
trebuit s-o detest din rãsputeri, uneori ºi pe Dylan.
Dar nu contau textele. Joan avea o voce uluitoare,
iar melodiile erau splendide. Uram comunismul ºi
pentru cã aveam un acces atît de limitat la muzicã,
filme ºi cãrþi. În anii 80 l-am urît pentru cã era criminal, ne-a ucis ºi nici acum nu ne dãm seama.
Viziunea despre societate? Nu voiam decît sã
trãiesc în America ca sã pot fi în mijlocul acelei muzici
ºi al unui stil de viaþã senzaþional, aºa se vedea de
la mare distanþã. Habar n-aveam ce societate
tembelã ºi sinistrã era ºi acolo. Viziunea despre
lume? Aici da, o lume fãrã graniþe, vorba lui Lennon,
ar fi fost remarcabilã. Dar nu se poate nici acum aºa
ceva. Politica nu m-a interesat niciodatã.
3. Mircea Florian, Marcela Saftiuc, Doru
Stãnculescu (pãcat cã n-a compus decît douã melodii
în vreo 45 de ani), Sfinx, Progresiv TM, Basorelief ºi
Phoenix. Îmi plãceau pentru frumuseþea muzicii ºi,

mai rar, a textelor – întotdeauna am considerat vocea
drept un instrument de prim-plan, aºa cã versurile
n-au avut mare importanþã pînã cînd l-am descoperit
pe Leonard Cohen. Aveau importanþã numai dacã
erau furioase, supãrate pe lume, pe viaþã, pe gîze,
pe tot, cum am mai spus. Aveam ºi eu motivele mele
sã fiu supãrat, mai ales cînd ni se dãdeau teze, ne
îmbrãcau în uniformã de liceu, ne puneau NUMERE
pe braþ, iar mai tîrziu ne stingeau lumina ºi cãldura.
Însã eram ingrat, nu mi-am dat seama cã toate astea
m-au ajutat sã mã obiºnuiesc cu greutãþile vieþii, deasta-mi sînt de ajutor acum, cînd începe sã-mi cadã
pãrul: nu-mi mai pasã. Îmi pasã însã de numãrul tot
mai mare de idioþi care se nasc la nesfîrºire-n þara
noastrã dragã, printre brazi, ghiocei ºi lacuri albastre
cu gîºte pe ele.
4. Aveam douã soluþii. Prima era un grup de
prieteni care fãceau rost de discuri fie din Iugoslavia,
prin cunoºtinþe, fie de la taþii lor care lucrau în þãri
arabe sau Germania de Est. Mã întîlneam de obicei
cu unul dintre ei la Ceas, la Universitate, cam pe la 7
seara, luam repede troleibuzul înapoi spre casã undel înregistram la magnetofon, apoi îl duceam înapoi
în acelaºi loc, în jurul orei 10, ca sã-l poatã lua
altcineva. Era dificil, dar bucuria imensã cu care
1 6 duceam discul subraþ apoi îl puneam pe platan ºi-l

trãgeam pe bandã erau mult mai intensã decît orice,
în orice caz mult mai intensã decît acum, cînd pot
descãrca o discografie întreagã în cîteva minute. Fie
e paradoxal, fie e vorba de vîrstã. A doua soluþie a
fost un bun prieten care-a început sã facã rost cam
de orice disc de rock cînd eram în primul an de
facultate, ºi venea cu el, uneori chiar cu douã-trei
viniluri, la mine-acasã unde înregistram totul pe douã
magnetofoane, cã apãrea ºi vãrul meu cu al lui. Nu
ascultam aproape niciodatã discul înainte, nu aveam
timp, ºi-l înregistram integral.
Cum am spus am ascultat rock ºi apoi jazz
numai la magnetofon – pick-upul era doar pentru
muzica clasicã, de care m-am îndrãgostit tot pe la
15 ani, iar LP-uri româneºti, ruseºti, poloneze, estgermane, ungureºti cu genul ãsta se gãseau. Eram
atît de bucuros cînd apãrea ceva nou, încît niciodatã
nu m-a supãrat calitatea proastã a tuturor acelor
înregistrãri, mai puþin a celor germane. Mã enerva
însã cînd auzeam pîrîituri la prima audiþie, ºi uneori
duceam discul înapoi, luam altul. ªi pîrîia ºi ãla.
Nu m-a criticat nimeni cã ascultam rock ºi jazz,
n-am pãþit absolut nimic. Cu excepþia vecinilor, care
nu înþeleg nici acum de ce nu erau încîntaþi de Voodoo Child dat la maximum.
5. Ascultam mai întotdeauna acasã, pentru cã
spre deosebire de ultimii zece, cincisprezece ani,
pe-atunci eram extrem de prietenos ºi sociabil,
aºadar eram bolnav, prin urmare veneau doi, trei,
patru prieteni la mine ºi începeam audiþia ultimului
album înregistrat. Abia pe la mijlocul anilor 80 am
început sã-mi fac prieteni scriitori, numai cã ãstora
nu prea le plãcea nici rockul, nici jazzul, nici, culmea,
muzica barocã. Aºa cã am fost înconjurat de un
arhitect, un pictor, un economist, mai tîrziu de un
informatician.
Muzica bunã mi-a influenþat comportamentul
pînã am ajuns sã nu mai am decît doi prieteni,
deoarece am devenit al dracului de pretenþios ºi de
nobil. Asta face muzica mare: te înstrãineazã. E un
lucru teribil de bun.
6. Eram în clasa a noua cînd au apãrut
nenorocitele teze din iulie, 1971, care-au dus aºa
cum am povestit la eliminarea oricãrei piese muzicale
occidentale de la toate posturile de radio, aveam 15
ani dar habar n-aveam în cel fel de societate trãiesc,
cînd, iatã, brusc, mi-am dat seama. Tata mi-a promis
cã dacã intru la liceu îmi face cadou un magnetofon,
am intrat, mi l-a cumpãrat, un Tesla B-46 stereo, ºi
n-am mai avut ce înregistra (aveam de gînd sã
înregistrez muzicã de la radio, cu microfonul)! ªi am
început sã-l urãsc nu doar pe Ceauºescu, ci ºi
comunismul ºi România în întregime. Ãsta a fost
singurul meu sentiment constant vreme de peste 20
de ani. L-am recuperat în iunie 1990, cînd i-am urît
la fel de mult pe mineri ºi pe Iliescu. M-a mai pãrãsit
între 1996 ºi 2004, apoi l-am regãsit neschimbat
odatã cu venirea la putere a lui Bãsescu, fiiindcã
ãsta nu e om, ci o insultã grosolanã la adresa
omenirii. Revenind la anii 70, nu ºtiam nimic despre
politicã, comunismul nici nu mi s-a pãrut vreodatã a
fi legat de politicã, ci doar o nenorocire uriaºã, un

P.S. Asearã, în timp ce încercam în zadar sã
adorm, am revizuit un pic ancheta aceasta ºi 1. miam dat seama cã muzica îmi provoca o bucurie
extremã, nu doar îmi sublinia cu negru înverºunat
furia, iar uneori mã fãcea de-a dreptul melancolic, ºi
2. mi-am adus aminte cã, de fapt, primul hit rock
care mi-a plãcut – aveam 12 ani în 1968 – a fost
Albatross al celor de la Fleetwood Mac, compoziþia
lui Peter Green. Piesa se dãdea pe mirã – care
apãrea la TV cu vreo orã înainte de începerea
programului, era un cerc colorat care stãtea pe loc.
Acum mi-aº dori-o pe Elena Udrea pe mirã, la
acordeon. Sau flaut cu cioc.
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dezastru provocat de oameni dintre cei mai stupizi
ºi infernal de rãi. Am fost repede convins cã ideologia
comunistã este strict o porcãrie, dar eu nu aveam
nici una – pentru cã nu posedam convingeri filosofice
(am citit destulã filosofie ºi, cu excepþia lui
Kierkegaard, m-am plictisit de moarte), nu aveam
convingeri morale (cu excepþia alergatului dupã fete
ºi a fumatului care-mi stimula sprintul), ºi nici
religioase – am fost ateu, am devenit agnostic, în
ritmul ãsta la 93 de ani mã voi cãlugãri parþial –, prin
urmare nici muzica, nici nimic altceva nu-mi putea
schimba ceva ce nu aveam. Ideile mele despre lume
erau întinse, dendritice ºi colorate ºi se limitau, nu
ºtiu de ce – pentru cã cele mai bune formaþii rock
erau englezeºti – la America. Poate din cauza lui
Raquel Welch. Plus Ursula Andrews. ªi a lui
Faulkner.
7. Tocmai am spus, n-aveam nici o ideologie,
însuºi cuvîntul îmi provoacã ºi azi o imensã scîrbã.
Voiam sã fiu liber, voiam sã fiu lãsat în pace, voiam
sã plec din þara asta sordidã, chiar ºi acum aº pleca,
cînd a ajuns necomunistã sau ce-a ajuns. Muzica
n-avea nici o legãturã cu ura mea faþã de comunism,
tocmai, mã ajuta sã evadez din mizerie, din pãcate
plecarea avea loc numai în capul meu.
Atmosfera din grupul meu de prieteni era extrem
de caldã, discutam – mai ales îl înjuram cît puteam
pe Ceauºescu -, apoi ascultam muzicã, în liniºte,
nimeni nu mai vorbea, existau doar scurte exclamaþii
de entuziasm la cîte un solo foarte bun de chitarã,
bas sau tobe. Dacã mergeam la o petrecere, dansam
pînã la miezul nopþii, preferam piesele lente precum
July Morning, pentru cã puteam sã þin strîns lipitã de
mine partenera muzicalã cu pãrul lung ºi-i ciupeam
delicat strunele.
8. Abia de la începutul anilor 80 muzica a-nceput
sã aibã, cred, influenþã asupra mîzgãlelii. Pentru cã
n-am scris niciodatã fãrã sã am ca fundal sonor fie
rock, fie jazz, fie clasicã. Multã vreme acordam ceea
ce voiam sã însãilez cu muzica pe care-o credeam
cea mai potrivitã. De mai mulþi ani, pun aproape
exclusiv Led Zeppelin pentru cã am nevoie în scris,
ca ºi-n alte activitãþi beletristice în duo, de tempo, de
ritm. ªi încã de unul cît mai apãsat. Pentru cã ºi
fraza începe sã devinã sacadatã. Se aude perfect
toba mare. Se aude perfect cinelul. Se aud chiþãieli.
Sar scîntei. ªi-atunci fac volute odatã cu paragrafu’.

Ovidiu Pecican (n. 1959) –
scriitor

„Mã defineam
treptat ca
democrat,
pluralist, trãitor
pe cont propriu,
outsider”
1. Ascultam pop, rock, folk. Trupe româneºti:
Phoenix, Sfinx, Progresiv TM, Roºu ºi negru.
Strãine: Uriah Heep, Electric Light Orchestra,
Emerson Lake and Palmer, Beatles, Pink Floyd.
Motivele erau diverse, dar în principal sunau cel
mai conform cu stãrile mele de spirit.
2. Nu mi-am ales modele dintre vedetele
muzicale. Fratele meu era muzician, aveam
exemple, bune ºi rele, în familie. Admiram însã forþa
artisticã a unora precum Elvis Presley.
3. Folkul mã interesa doar în mãsura în care
propunea o alternativã. Nu suportam folkul smerit
ºi liricoid á la Mircea Vintilã. Îmi pãcea însã Mircea
Florian ºi, cu unele melodii, Doru Stãnculescu.
4. Fratele meu aducea discuri de vinil mereu,
din strãinãtate, cumpãrate pe litoral. Eu ascultam
masiv Metronom-ul lui Cornel Chiriac la Europa
liberã, emisiunea lui Costa Toader în limba românã
la Radio Novi Sad, posturi strãine (Radio Monte
Carlo). Ascultam la radio, la pick-up, la TV. N-am
întâmpinat nicio opreliºte în mediile, familial ºi amical, 1 7
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prin care mã învârteam, deºi pãrinþii mei se dãdeau
în vânt dupã romanþe. I-am surprins doar când miam cheltuit o sumã considerabilã pentru a achiziþiona brandemburgicele lui Bach pe un dublu LP
rusesc, sub bagheta lui Barºai. Aveam însã deja
17-18 ani.
5. Grupurile cu care am crescut erau cele unde
cânta fratele meu: Pacific, Carusel, Ady ªerban
Band, Depold – Gigant sau ale prietenilor lui,
Carusel, Phoenix, Progresiv TM, grupuri din vestul
þãrii. Mergeam la disco, începând cu clasa a VIII-a
ºi pânã la sfârºitul liceului. Muzica generaþiei 60-70
m-a interesat ca protest ºi tentativã de înnoire, dar
n-am încercat sã devin hippy. Îmi plãcea însã sã
umblu îmbrãcat neconvenþional ºi cu pãr mare ºi
barbã.
6.Muzica nu mi-a influenþat sau schimbat
convingerile. Pentru asta aveam cãrþile, ideile. Dar
mi-a creat un mediu sonor de libertate expresivã.
Asta era mult într-o epocã în care partidul unic voia
sã controleze totul.
7. Nu aveam nicio ideologie coerentã. Mã
cãutam, mã tatonam. Dar ºtiam sigur cã nu sunt
adeptul masificãrii, cã nu sunt conformist, cã trebuie
sã fiu vigilent cu supravegherea securistã, cã vreau
o lume pentru toatã lumea. Mã defineam treptat ca
democrat, pluralist, trãitor pe cont propriu, outsider.
8.Dacã existã vreo influenþã muzicalã în proza
mea, ea vine, fãrã îndoialã de la lecþia preclasicilor.
Votez ºi acum cu Bach, Haendel, Vivaldi, Corelli,
Zelenka.

Feleki Karoly (n. 1955) artist plastic

„Ascultam rock
dat la maximul
posibil. Asta e
Fericirea”
1. Genuri muzicale: Rock, rock experimental ºi muzicã clasicã. Trupe preferate: Beatles,
Creedence Clearwater Revival, Rolling Stones,
Queen, Mario Millo, Jean Michel Jarre, Isao
1 8 Tomita, Jethro Tull, Omega, Metro, Hobo Blues

Band, Illes, LGT. Piese preferate: Wilde Horses
ºi Angie (Rolling Stones), Lady Madonna, Oh Darling ºi Imagine (Beatles), Intregul disc Echinox
(Jean Michel Jarre). Alegeam aceste piese ºi
t r up e p en t r u s u net u l co m p l ex . Ave a m
amplificator ºi boxe de calitate ºi ascultam
muzicã fãcutã de muzicieni de valoare (talentaþi
ºi muncitori).
2. Modelele mele erau Jim Morrison (Doors),
Jimy Hendrix, (Jimy Hendrix Experiences),
John Lennon
(Beattles). Sunt
sigur cã îi ascultam pentru cã
vorbeau despre
libertatea individului (libertatea mea ºi a
ta).
3.Ascultam: Sfinx (Dan
Andrei Aldea),
Progresiv TM,
Modal Quintet,
Compact, Phoenix, Nicu Alifantis, Valeriu Sterian,
Stephan Project (Timiºoara). Cîntau o muzicã pe
care o consideram complexã, erau muzicieni,
adevãraþi artiºti cu pregãtire, care fãceau o muzicã
încãrcatã de fantezie ºi poezie
4. „Suportul” (discul de vinil sau banda de
magnetofon) se obþinea cu dificultate. Fie pentru cã
nu se gãsea pur ºi simplu, ori pentru cã muzica pe
care o conþinea
era consideratã
„decadentã”. Eu
aveam douã
„surse”: prieteni
care aduceau în
Cluj discuri de
vinil, sau înregistrãri pe benzi
de magnetofon;
ºi discurile vinil
LP care se puteau cumpãra,
foarte rar, pe
strada Gh. Doja, pe atunci cu 42 de lei.
Nu am avut probleme niciodatã pentru cã
ascultam muzica rock, poate ºi pentru cã locuiam
pe un deal nasol unde nu deranjam pe nimeni. ªi
totuºi ascultam rock dat la maximul posibil. Asta e
FERICIREA, nu?!
5-6. Pentru muzica rock ascultam în primul rând
Europa Liberã (Cornel Chiriac). Eu atunci eram un
copil naiv (ºi cam prost). Eram premiant la ºcoalã,
dar cu judecata de azi cred cã eram extrem de prost
din punct de vedere politic. Sau poate cã nu, dar
nu puteam sã fac nimic.
7. Singura ideologie este aceea cã nu am fost
de acord cu comunismul niciodatã!!!
8. Sunt un artist care desfide „porcãria” sub
toate formele sale.

Simona Sora (n.
1967) – scriitor

“Singurul lucru
pe care l-aº putea
numi era dorul de
ducã. Îmi venea
sã plec, sã fug, sã
dispar...”
1. Ascultam o amestecãturã: pop, folk, rar rock
ºi simfonicã cînd mã obliga profa de vioarã. Beatles,
Queen, Vangelis, Janis Joplin. Let it be, Lucy in the
Sky with Diamonds, Bohemian’s Rhapsody. N-am
nici o explicatie, pentru cã nu le alegeam, le primeam
de la furnizorul de muzicã, un amic care aducea ºi
casete cu filme din Occident.
2. Beatlesii, desigur, de la adoraþie la obsesie
n-a fost decît un pas. Cînd a murit John Lennon
intram la liceu, am suferit ca un cîine, s-a terminat
viaþa… Eram damnata Liceului sanitar din
Hunedoara.
3. Îi ascultam pe toþi, îmi plãcea mult un tip de
la chitara bas cãruia i-am uitat numele, dar pentru
care am scris ºi o scrisoare cînd Pãunescu l-a dat
afara din Cenaclu. Îl voiam înapoi. Îmi plãceau Anda
Cãlugãreanu, Nicu Alifnatis, Alexandru Andrieº, Vali
Sterian. Mergeam cu prietenii la Cenaclu, cînd
venea la Deva, era grozav, ne simþeam perfect, se
lãsa întotdeauna cu bairam, de ce sã fi strîmbat
din nas?
4. Aveam un magnetofon Mayak 205 ºi cîteva
benzi cu amestecãtura de care ziceam, le ascultam
compulsiv ºi continuu, le schimbam între noi.
Muzica o primeam de la un prof de tenis care ieºea
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din þarã ºi aducea diverse muzici, mai tîrziu
cumpãram de la sîrbi, o datã cu þigãrile ºi cafeaua.
N-am pãþit niciodatã nimic ºi nici n-am auzit sã fi
pãþit cineva dintre amicii noºtri.
5. Ascultam acasã, la chefuri. Nu frecventam
nici un grup „specializat”, cu muzicile astea am
început sã învãþ engleza. Nu cred cã mi-a influenþat
comportamentul, eram oricum o adolescentã
tulburatã, dar din alte motive, nu muzicale.
6. Singurul lucru pe care l-aº putea numi era
dorul de ducã. Îmi venea sã plec, sã fug, sã dispar.
De cîteva ori am pregãtit ºi fuga din þarã, cu trenul
pînã la Lipova, apoi tîrîº, pe fîºie...
7. Da, eram anti-tot, y compris comunism, dar
filiera era Radio Europa liberã, poate emisiunea
Metronom a lui Cornel Chiriac ºi apoi uciderea lui
îngrozitoare într-o parcare din München. Altfel, ºtiu
cã eram la liceu cînd am fost ºocatã auzind, de la
cineva venit la Deva de la Cluj, cã am trãi într-o
dictaturã. Nu mi se pãrea deloc aºa, mi se pãrea
cã „se exagereazã“, deºi ºtiam, de la Europa liberã,
multe întîmplãri atroce.
8. Din pãcate nu, nu existã nimic de felul ãsta
în Hotel Universal. Scriu în schimb acum un roman
numit Complezenþã unde m-am trezit evocînd
muzica unui chirurg minunat (ºi inventat), muzica
pe care o asculta cînd opera. Cam în termenii ãºtia:
„Cine le-ar fi putut condamna pe asistentele care
cãdeau în jurul lui ca muºtele, cînd toþi ceilalþi
chirurgi începuserã nu doar sã se îmbrace exact
ca el, nu doar sã asculte, în operaþii, muzica lui, ci
ºi sã-i respecte protocoalele operatorii aºa cum
respectau cadrele chirurgiei clasice? ªi educaþia
muzicalã a Maiei începuse în spaþiul net al blocului
operator, cãci, pentru prima datã – deºi fãcuse patru
ani de vioarã ºi o asculta, în continuare, pe Rozina
cîntînd ca ºi cum ar fi fost mereu ultima oarã –
înþelese cã muzica nu se aude, nici mãcar nu se
ascultã, ci se trãieºte cu tot ce eºti ºi cu tot ce nu
ºti deocamdatã cã ai fi, cu golul ºi cu plinul, cu
trupul ºi cu mintea, dar mai ales cu vidul dintre ele,
cu golul tãu care se dizolvã în golul dintre sunete.
Tãcerea dintre sunetele Cvartetului pentru coarde
132, miºcarea 5, asta o învãþase doctorul Negru
în cele 24 de secunde cît urcaserã împreunã de
la etajul al doilea al blocului operator pînã la etajul
5 unde era secþia de ortopedie ºi unde coborî doar
Maia mirîndu-se cã poate scãpa atît de uºor din
pîsla rozalie, pãºind afarã din cuºca liftului
dreaptã, hotãrîtã ºi complet euforicã. Dar nu
scãpase.“
Alexandru Andrieº
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Cãlin
Stegerean
(n. 1961) artist
plastic

“În curte, cu
ceilalþi copii,
cîntam versiunea
româneascã a
piesei The Yellow
Submarine”
1. În casa pãrinþilor exista un radio cu pickup care mergea destul de mult, mai ales atunci
cînd se transmitea muzicã, popularã sau uºoarã.
E vorba de anii 65-68. Televizor nu aveam. Pot
sã spun cã am crescut cu acest fel de muzicã,
mama fredona ºi ea prin casã multe din piesele
care se difuzau la radio. Îmi plãceau cîntecele
la modã cu Margareta Pâslaru ºi Dan Spãtaru
dar ºi cele cîntate în limbi pe care nu le
înþelegeam. Pãrinþii cumpãraserã ºi discurile
celor doi, pe care le ascultam din cînd în cînd.
Mai tîrziu am aflat cã ceea ce se difuza destul
de frecvent la radio, ºi fredonam ºi eu, gen
Obladi oblada, erau piesele formaþiei The
Beatles. În curte, cu ceilalþi copii, cîntam
versiunea româneascã a piesei „The Y e l l o w
Submarine” –„Ce bine e sã fii sub Marin !” dar
nu ºtiam, la fel, cã e pe muzicã de Beatles. O
mare campanie de publicitate s-a fãcut la
lansarea Festivalului internaþional de muzicã
uºoarã „Cerbul de Aur” (1968). Cum nu aveam
televizor, la deschiderea primei ediþii am stat o
searã întreagã în faþa radioului, care transmitea
în direct, sperînd cã vor apãrea imagini din festival în „ochiul magic” al radioului (lampa care
indica optic semnalul radio) aºa cum îmi spusese
un vãr mai mare cã se va întîmpla. Apoi pickup-ul s-a stricat iremediabil, dar nu conta,
2 0 pentru cã între timp pãrinþii cumpãraserã

televizor, iar discurile pe care le-am fi vrut nu se
prea gãseau. Vorbesc de muzica strãinã. Deºi
televizorul devenise vedeta, radioul a continuat
sã meargã mult pentru cã muzica era mai
difuzatã aici. Anii 70 au adus disco-ul, sãlile de
dans, era o euforie generalã legatã de muzica
aceea. Ne-am amorezat de ºi cu ABBA, Boney M,
Bee Gees, cam tot ce a fost contagios în anii
70-80. Apoi au venit Pink Floyd, Queen, Dire
Straits. Nu fãceam mari eforturi de sincronizare
cu muzica epocii, mergeam cu valul, dar era de
pr of un zi me , fr ed on am m ul te d in p ie se le
populare, erau cuceritoare. Discotecile erau
locuri privilegiate, muzica se difuza la un înalt
nivel calitativ tehnic, inaccesibil acasã, erau
locurile unde auzeai noutãþile ºi întîlneai fetele
frumoase.
2. E bunã întrebarea cu comportamentul.
Trebuie sã ºtii cã eu am fost cãsãtorit cu o vedetã
pop. Una de la noi, care în 1987 a cîºtigat marele
premiu la Festivalul de la Mamaia. Zic cã era
vedetã pentru cã în perioada programelor zilnice
de douã ore de la TVR, din care jumãtate erau
cu Ceauºescu, ea avea sãptãmînal o apariþie întro emisiune de muzicã uºoarã. Cîntecele ei erau
difuzate la radio destul de des. Spectacole,
turnee. Aceastã relaþie chiar mi-a schimbat
viziunea despre lume, societate, politicã. Am
cunoscut efectele secundare ale vedetismului.
Aveam, spre exemplu, acces privilegiat în lumea
show-biz-ului autohton, a politrucilor de rang înalt,
sau, mai prozaic, la produse care nu se gãseau
de mult în magazine. Dar ºi „the dark-side of the
story” cu intrarea într-un sistem în care funcþiona
alt sistem decît cel oficial, la vedere. Obsesia
„b ox- offi ce” -ul ui, riv ali tãþi le, se ntim ent ul
înstrãinãrii faþã de propria persoanã ºi anturaj.
Copil fiind nu ºtiam mai nimic despre viaþa
vedetelor, în afara prezenþei lor publice. Mie

îmi plãcea Dan Spãtaru, dar nu se poate vorbi
despre un model. Un eveniment mult aºteptat
la Dej, unde am locuit pînã în anul 1972, a
fost un spectacol cu Dan Spãtaru ºi Anda
Cãlugãreanu. Erau în culmea celebritãþii, difuzaþi mereu la radio ºi TV. Spectacolul însã a
fost anulat pentru cã Dan Spãtaru s-a îmbãtat
atît de tare încît nu a mai putut urca pe scenã.
A fost o mare deziluzie, ºi atunci am sesizat

3. Am aflat ce e folk-ul, ca toatã lumea, de
altfel, la mijlocul anilor 70, odatã cu apariþiile TV
ºi turneele Cenaclului Flacãra. A fost un fenomen
unic prin amploare ºi popularitate, iar meritul îl are
Adrian Pãunescu, cu toate bubele sale. De la un
moment dat, folk-ul a devenit cea mai doritã ºi
ascultatã muzicã. Am fost la primul Cenaclu de la
Cluj, la Sala Sporturilor, cu Vali Sterian, Pittiº,
Mircea Vintilã, Adriana Ausch, Doru Stãnculescu,
era o atmosferã incredibilã pentru România, se
transmitea un mesaj de libertate care nu era doar
unul dezirabil, era libertatea în acþiune. Pãunescu
vorbea liber despre cam ceea ce zicea ºi
Ceauºescu în discursurile sale, libertate,
exprimare deschisã, progres, încurajarea
tineretului, dar nu de la o tribunã, ci de pe un scaun
aºezat pe o scenã, nu la cravatã, ci în pulover, nu
demagogic, ci pe bune, demonstraþia urmînd în
spectacol, cu cîntece în versuri explozive, la care
mã mai gîndesc ºi acum. Atunci, datoritã cîntecelor
folk ºi lui Pãunescu, am crezut cã lumea pe care
Ceauºescu o promitea la televizor va deveni
realitate. A durat puþin, au apãrut cozile la alimente,
iernile fãrã cãldurã în case ºi programele de douã
ore la TVR. Cam în acelaºi timp a fost întîlnirea
cu Phoenix-ul. Am aflat de ei vãzînd filmul
Nemuritorii fãcut de Sergiu Nicolaescu, formaþia
asigurînd sound-track-ul. Dupã plecarea lor din ’77
discurile se gãseau greu, radioul nu-i mai difuza.
Muzica lor pãrea senzaþionalã, comparabilã cu cea
din occident ºi ceea ce admiram era noul „sound”,
felul în care integraserã poezia în muzicã,
elementele de folclor, cîntate cu instrumente vechi
ºi populare. Apoi, în anii 80, a venit moda Semnal
M ºi Compact care mi se pãreau primitivi cu
sonoritãþile lor „popolare” neaoºe, fruste, dar era
o epocã în care s-au impus prin difuzãri repetate
la radio, mai ales cã din „afarã” nu se difuza mai
nimic.
4. Ascultam noutãþile printre paraziþii undelor
scurte la Metronom-ul de la Europa Liberã.
Aºteptam sîmbãta ºi pentru emisiunea asta care
se difuza dupã-masa. Un activist care ne-a þinut
un instructaj odatã, într-o tabãrã UTC, ne-a spus
cã Metronom-ul este o capcanã pentru tineri, pe
care îi atrage cu muzica ºi apoi le toarnã
minciunile despre regimul socialist. O mulþime
de piese nu se difuzau la radioul public din

diferite motive politico-ideologice, cum a fost
piesa Rasputin cîntatã de Boney M, dar le auzeai
în toate discotecile sau pe plajã la Costineºti.
ªtiam cã dacã mergi la Oser (piaþa de vechituri
din Cluj) gãseºti discuri la zi, dar pentru mine erau
de ne ati ns d in cau za pre þur ilor. P rim ul
magnetofon, un Tesla, care merge ºi acum, l-am
avut pe la 26 de ani, cumpãrat cu banii din
felicitãrile vîndute prin Fondul Plastic, în toatã
þara. Era exorbitant de scump, costa peste 8000
de lei, o sumã enormã la vremea aceea, o
pereche bunã de pantofi Clujana era 350 de lei.
Plus boxele, reprezenta o investiþie de „hobby”
foarte piperatã. Muzica se obþinea relativ uºor,
erau tipi specializaþi în copieri, pe benzile ORWO,
rede giste. D ar prim a bandã cu adev ãrat
profesional înregistratã am primit-o de la un
compozitor din Bucureºti, era trasã dupã CD-ul
Bad al lui Michael Jackson, prin ’87. Suna
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prima datã diferenþa dintre imaginea publicã
ºi viaþa personalã a vedetelor. Atunci am aflat
cã era alcoolic ºi se îmbãta frecvent. Ceea ce
mi se pãrea condamnabil era însã lipsa de
consideraþie pentru publicul care se bãtuse
pentru bilete ºi nu conta cã dezamãgise atîta
lume . P lu s co nt rast ul în t re a p are n t a
onorabilitate ºi realitatea din teren. L-am
c un o sc ut în an ul 19 8 7, în c u li s el e u nu i
spectacol la care participa ºi fosta mea soþie.
Om d e lu me , da r fã rã a er e ºi d is pu s la
conversaþie, vindecat de „bãuturã”.

incredibil de curat. La Sfîntu-Gheorghe –
Covasna, unde am lucrat pînã în 1990, am gãsit
o sursã bunã de discuri la o consignaþie, de unde
am cumpãrat Dire Straits, Tina Turner, spre
exemplu, noi, la preþuri rezonabile, ajunse
probabil prin filierã maghiarã.
5. Am avut privilegiul sã urmez Liceul de arte
plastice din Cluj-Napoca în perioada 1972-1980,
avînd profesori extraordinari. Unul dintre ei, era
cel de graficã, Ludovic Bardocz, care aducea un
magnetofon la atelier ºi ne punea albume la zi.
Acolo am auzit prima datã Led Zeppelin, Pink
Floyd, Jesus Christ Superstar ºi multe altele, ani
la rînd. Mã mir ºi acum cum era posibil; sistemul
era totuºi destul de permisiv. În perioada studenþiei,
colegul Matiº Lucian, cel care a fost împuºcat
primul în faþã la Librãria Universitãþii, în 21
decembrie ’89, organiza în subsolurile de la Casa
Matei (Institutul de arte plastice) „rockoteca”. Pe
modelul discotecii, dar cu muzicã hard-rock,
„scule” de amplificare profi, o chestie rarisimã la
vremea aceea. Era epoca economiilor la curent
electric (dupã 1983) ºi sub acest pretext se cam
terminase cu discotecile. Nu ºtiu cum se descurca
cu aprobãrile rectoratului, dar cert e cã aproape
în fiecare sîmbãtã la Casa Matei era plin, veneau
tineri de peste tot. Mie nu-mi prea plãceau
sonoritãþile hard, mai ales cã volumul de difuzare
ne pleznea peste urechi, dar era o bunã ocazie 2 1
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sã cunoºti rockeriþe care mãturau podelele cu
pletele desfãcute.

decît un singur concert pop-rock, undeva spre
un milion de vizitatori. Desigur, turneele nu se
pot compara cu nimic.

6. La sfîrºitul anilor 70, la finalul liceului, dupã
apariþia albumului The Wall de Pink Floyd, toþi
fredonam „we don’t need no education, we don’t
need no thought control”, fiind convinºi cã e o
muzicã subversivã care se potriveºte ºi în România,
mai ales, bineînþeles, versul „teachers, leave those
kids alone”. Piesa Another brick in the wall se
asculta cu un fel de religiozitate, iar corul care reia
refrenul îl consideram o identificare cu masele care
voiau schimbarea. Nu a fost o influenþã directã, dar
aceastã piesã cred cã a determinat o percepþie mai
acutã a realitãþilor socio-politice nu numai în
România ºi în estul Europei, dar aici într-un mod
care va fi decisiv zece ani mai tîrziu.
7. Muzica pop-rock din Occident era consideratã la fel de liberã cam ca tot ce venea de
acolo. În texte se spuneau lucruri care aici erau
neadmise, vorbesc de cele aluziv sexuale sau
politice. Eu cunoºteam Occidentul doar din filme,
ºi erau destule producþii americane care s-au
difuzat pînã la mijlocul anilor 80 atît la cinema cît
ºi la TVR, din literaturã ºi din frecventarea
centrelor culturale american, francez ºi german
de la Bucureºti. Acolo gãseai orice revistã ºi multe
cãrþi, erau frecvent ºi expoziþii. Nu ºtiu cum era
în alte pãrþi, dar acolo unde eu am lucrat de la
jumãtatea anilor 80, Teatrul din Sfântu Gheorghe,
se comentau cu voce tare, zilnic, noutãþile de la
Europa Liberã ºi starea dezastruoasã a þãrii. Între
prieteni era subiectul predilect. În primãvara lui
89, într-un cerc de artiºti, la Bucureºti, am aflat
cã Ceauºescu va fi rãsturnat curînd ºi locul lui va
fi luat de Ion Iliescu. Nu ºtiam cine e Iliescu iar la
mo men tul res pec tiv nim ic nu prev est ea
evenimentele de la sfîrºitul anului din Europa de
Est ºi România. Am încremenit în 22 decembrie
cînd a apãrut Iliescu la televizor, gîndindu-mã la
discuþia din primãvarã. Dacã Securitatea ar fi fost
atât de eficientã, cum se spune, ne-ar fi fãcut
probleme serioase. Dar nu s-a întîmplat nimic.

8. Eu am avut o teorie în perioada respectivã
care, nu ºtiam atunci, fusese parte din programul
avangardelor. Voiam ca în artele plastice sã
dezvolt un limbaj autonom, la fel ca cel al muzicii.
Muzica m-a acompaniat mereu, prima iubitã din
liceu mi-a fãcut „intrarea” la Filarmonicã,
mergeam împreunã ºi la concerte de jazz. Dar
pop-rock-ul a fost marele amor. O gravurã
realizatã în anii studenþiei am intitulat-o Me and
I, ca una din piesele formaþiei ABBA. Un alt vis a
fost sã facem un tip de artã care sã aducã în
expoziþii un public similar numeric cu cel al
concertelor de pop-rock. Nu credeam cã se va
realiza vreodatã, dar odatã cu organizarea unor
expoziþii tip blockbuster, mai ales la Paris, gen
Picasso ºi maeºtri, Monet sau Dali am aflat cã
2 2 aceste evenimente au adus un public mai mare

Mihail Vakulovski
(n. 1978) – scriitor

Hai, norock!
1. Fiind nãscut în 1972, în URSS, în anul
1980 aveam abia 8 ani; 1980 – anul Jocurilor
Olimpice de la Moscova, unde muzica a fost
fãcutã de basarabeanul Eugen Doga, an în care
a murit Vladimir Vîsoþki, unul din preferaþii lui tata.
La 8 ani probabil cã mai ascultam muzicã pentru
copii, dar ºi ce ascultau ai mei, plus ce-mi plãcea
din ce auzeam la televizor ºi radio. Într-adevãr,
preferam muzica rock, dar ºi cea „de autor”, mai
ales pentru versuri (Vîsoþki, Bulat Okudjava,
Alexandr Rozembaum). De pe la 10 ani deja
mã duceam în centrul raional dupã casete cu
formaþiile preferate. Tot atunci m-am întîlnit o
datã cu un fost elev de-al lui tata, care era medic
la Chiºinãu, parcã atunci cînd l-am dus pe fratemeu la centrul raional, cã-ºi fracturase mîna,
dupã ce-a urcat pe-o motocicletã, am vorbit cu
el, probabil ca sã-i aline durerea, iar dupã aceea
mi-a transmis o casetã pe care aº asculta-o cu
drag ºi acum (dacã n-ar fi imprimat tata deasupra
nu ºtiu ce scriitor), era o compilaþie foaaarte fainã
de muzicã rock. Din formaþiile rock îmi plãceau
cei de la Akvarium, Maºina Vremeni, Alisa, Kino,
Kruiz, Nautilus Pompilius, DDT, Agatha Christie,
Grajdanskaia Oborona, Aukþion, Korozia
Metalla, Metallica, Europe, Nirvana, Beatles, Led
Zepelin, Sepultura, The Doors ºi multe altele.
Din muzica autohtonã ascultam Noroc, care a
cîntat ºi cu numele Contemporanul, pentru cã

familie din cauza muzicii pe care o ascultam,
nici eu ºi nici mãcar frate-meu, e adevãrat cã
fiecare avea camera lui, apoi puteai sã te muþi
în cuhne (asta fiind, de fapt, o casã adevãratã,
în aceeaºi curte).
5. De obicei – acasã. Uneori ne întîlneam
cu cîþiva prieteni, majoritatea colegi de clasã, la
unul dintre noi ºi ne lãudam cu ce am mai
descoperit. Apoi, la discoteca ºcolii tot noi
puneam muzica, de obicei ne aduceam casetele
de acasã, eu preferam sã fiu DJ, pentru cã nu
dansam, dansurile mele fiind un fel de sport sau
kata, nu dansuri-dansuri, dar îmi plãcea sã pun
muzica. Îmi plac mult ritmurile rock, dar cred cã
versurile, textele, mesajele sunt cele ce te
influenþeazã, nu „muzica”.
6. Muzica rock pe care o ascultam în primul
rînd mã fãcea sã mã simt bine, apoi – mã punea
pe gînduri, russkii rock avînd texte extraordinare,
scriitorii ruºi interziºi refugiindu-se în rock ºi
devenind textieri. Am fãcut un nr. Tiuk! doar cu
texte din russkii rock, majoritatea din timpul
URSS, puteþi vedea aici cam despre ce e vorba:
h t t p : / / w w w. t i u k . r e e a . n e t /
index.php?option=com_content&view=article&id=574
Cît despre muzica strãinã – era precum
ciocolata, îþi face plãcere, dar uiþi imediat de ea,
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erau interziºi într-o perioadã. Apropo, „De ce
plîng chitarele” e piesa lor. Tata asculta ºi muzicã
popularã – Nicolae Sulac, Gicã Petrescu, Sofia
Vicoveanca, Lãutarii, dar mie nu-mi plãceau
deloc atunci. O datã i-a adus mamei un disc cu
Sofia Rotaru ºi unul cu Alla Pugaciova, le mai
avem ºi acum, aºa cum s-au pãstrat ºi foarte
multe din casetele mele, pe unele le am chiar la
Braºov. Aaaa, îmi plãceau ºi discurile care se
vindeau cu niºte reviste despre naturã, erau
cu fel de fel de ciripit de pãsãri (pentru mine tot
muzicã era), apoi am avut o perioadã cînd nu
suportam formaþiile cu vocaliºti, preferam doar
instrumentele. Pe lîngã albume muzicale
aveam foarte multe discuri cu vocile scriitorilor
(Tolstoi, Blok, Esenin, Maiakovski, Ostrovski,
Mandelºtam, Pasternak), dar ºi poveºti, cele mai
multe de-ale lui Ion Creangã, citite de actori.
Muzicianul familiei era, însã, frate-meu, care
asculta muzicã durã de cînd îl ºtiu, dupã ce-am
plecat de acasã vecinii ºtiau cine s-a întors în
vizitã doar dupã muzicã. ªtiu cã-n copilãrie
asculta Offspring, Pantera, Sepultura ºi din
astea.
2. Ah, nici în copilãrie nu-mi fãceam idoli ºi
nu acceptam modele. ªtiu cã în clasele
gimnaziale am cîºtigat un concurs republican
la literaturã despre steaua mea cãlãuzitoare.
Despre cine credeþi c-am scris? Lenin? Puºkin?
Eminescu? Nu. Despre bunicul!
3. În perioada aceea nu prea aveam formaþii
rock în R. Moldova. Ascultam Noroc, dar ºi ei
au plecat prin Rusia, devenind formaþia nu ºtiu
cãrei case de culturã, de fapt ascunzîndu-se de
sistem, oficial fiind interziºi. Dar cei mai buni se
integrau în formaþiile din Moscova sau Leningrad.
Unii chiar îºi fãceau propriile formaþii, cum a fãcut
Valeriu Gãinã (care a cîntat ºi-n Noroc), liderul
celei mai tari formaþii de heavy metal din URSS.
În afarã de el, în formaþie mai cîntau alþi doi
basarabeni. Avem acasã toate discurile lor,
poate pare ciudat, dar nu le-am cumpãrat „pe
sub mînã”, ci chiar de la magazinul de muzicã
Melodia din Chiºinãu.
4. Pînã am intrat la Universitate – din
studioul muzical din centrul raional. Dacã
descopeream ceva nou sau necunoscut, mã
duceam la ei (aveau tot!), le fãceam comanda,
mã plimbam cîteva ore prin Suvorov/ªtefan
Vodã sau ascultam ce-mi mai arãtau ei (cred cã
ºtiau cam ce ascultã fiecare dintre clienþii lor) ºi
de cele mai multe ori veneam acasã nu doar cu
muzica dupã care venisem, ci cu cel puþin încã
o formaþie nouã sau un nou album (sau din
contra, cu unul foarte vechi) al vreunei formaþii
preferate. Cînd m-am mutat la Chiºinãu, am
descoperit repede un studio asemãnãtor chiar
mai jos de Facultatea de Litere, între facultate
ºi decanat, cum ar veni („decanatul” era barul
de pe strada Puºkin.) Discuri cumpãram doar
pentru pãrinþi, eu ascultam muzica la casetofon,
pe casete, fireºte. Nu, n-am avut conflicte în

nu, nu cred cã m-a influenþat în vreun fel, apoi,
eu chiar nu fãceam/fac politicã.
7. Pînã-n 1989 nu am fost implicat politic
absolut deloc. Eram elev, tata asculta Europa
Liberã, dar nu ºtiam cã asta e interzis. În
studenþia lui a fost anti-comunist convins, chiar
a dus steagul URSS de pe cãmin ºi l-a pus pe
WC-ul public. Pentru asta înfundai Siberia, dar
nu l-au pîrît cei care l-au vãzut (abia aici mi se
pare incredibil). Uneori mai rãbufnea ºi ieºea
împotriva ruºilor, dar recunoºtea forþa ºi calitatea
scriitorilor, pictorilor ºi a oamenilor de culturã ruºi
ºi cred cã era tare mulþumit de noi cã ne-am 2 3
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lãsat ºi noi virusaþi de literaturã, nu de politicã.
Pe prietenii mei de atunci nu-i interesa absolut
deloc politica, eram atraºi de sport, literaturã,
cinematografie, ºcoalã, fete ºi din astea,
apolitice.
8. Cred cã am linkuri spre muzicã în toate
cãrþile mele, inclusiv în teza de doctorat despre
poezia „optzecistã”. Dar cel mai mult folosesc
muzica rock în „Tovarãºi de camerã” (nu
degeaba le-am numit rockmane), în fiecare parte
a trilogiei apãrînd un personaj episodic, dar
foarte important, care-i povesteºte protagonistului visele sale, Nick de la Tanagra Noise.
În partea a doua naratorul ascultã mult russkii
rock, din care traduce pentru prietenii sãi care
nu ºtiu rusa, rockul fiind mai mult decît fundalul
sonor al poveºtii. Hai norock!

Doru Pop
(n. 1970) –
scriitor

“Am
vrut sã
fiu al
cincilea
Beatles”
1. Am început cu
Beatles ºi Rolling
Stones, apoi am trecut
exclusiv la John
Lennon, cel din Imagine, ºi, prin intermediul
lui John am început sã
ascult ºi alþi interpreþi,
ca Eric Clapton, Keith
Moon sau chiar Elton
John (care nu mi-a
plãcut prea mult
niciodatã). Albumele
mele preferate – ºi
piesele de pe acestea
- rãmân Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club
Band ºi The White Album. Pe la sfârºitul
anilor 80 am descoperit Pink Floyd (prin
intermediul The Wall) ºi am început sã ascult ºi
Phoenix ºi Sfinx. Faptul cã ascultam muzicã
rock în acea vreme reprezenta un refugiu din
realitatea urâtã a comunismului ceauºist, din
urâþenia ºi goliciunea emoþionalã din România
acelor ani.
2. Am crescut în cultul lui Lennon, spre
disperarea maicã-mii care era convinsã cã am
2 4 probleme psihice ºi cã fanatismul acesta avea

sã îmi facã rãu. Sigur cã mi-am lãsat plete ºi îmi
fãceam freza în stil Lennon, ba chiar (dupã cum
am mãrturisit în Telenovela socialistã) am
început sã îmi pilesc dinþii ca sã seamãn cu el.
Nu-mi lipseau ochelarii rotunzi de soare. Apoi,
prin 84-85, a început sã mã fascineze David
Bowie, pe care îl imitam cum puteam – cel mai
fantezist moment a fost când am pus-o pe
maicã-mea sã îmi croiascã din doi pantaloni de
velur vechi ai ei, verzi ºi albaºtri, o pereche de
evazaþi cum nimeni nu mai avea. Ah, ºi freza
fãcutã cu lapte în loc de fixativ. Deºi nu aveam
conºtiinþã politicã, cred cã legãturile cu toþi aceºti
muzicieni (de fapt artiºti), m-au fãcut sã adopt o
atitudine de frondã ºi de sfidare pe care nu am
mai pierdut-o niciodatã.
3. Îmi aduc aminte cum iniþial am fost fascinat
de fenomenul Cenaclul Flacãra ºi mai ales de
carisma lui Pãunescu, pe care îi ascultam la radio sistematic. La noi în bloc era un spaþiu comun
între apartamente ºi atunci când era emisiunea
sãptãmânalã de radio, aºa cã toatã lumea
punea în sincron radiourile pe „Antena vã
aparþine”. Atunci am dezvoltat o pasiune pentru
folkul românesc ºi învãþasem „la chitarã” piese
ca Mistreþul cu colþi de argint, Puºtioaica sau La
o canã cu vin. Aveam o pasiune pentru piesele
celor de la Poesis ºi mã fascinau piesele lui
Ducu Bertzi ºi le cântam pe la petrecerile noastre
adolescentine. Chiar ºi azi cânt cu mare plãcere
Focul vânãt. Apoi, cândva spre sfârºitul liceului,
am avut ocazia sã-mi cumpãr Interioarele lui
Andrieº ºi am rãmas fixat o vreme pe stilul acela
ironic, cu amestec de rock, jazz ºi blues. În
continuare Despre distanþe e unul dintre
albumele pe care mi le pun când mã simt apãsat
de urâciunea zilelor.
4. Prima oarã când am auzit Beatles a fost
în 1980, aveam zece ani ºi tocmai murise John
Lennon. Era în casa verilor mei mai mari ºi ºtiu
cã am fost atât de impresionat de moartea lui,
cuplat cu auzirea muzicii sale, cã amintirea
aceea mi-a rãmas fixatã în memoria emoþionalã.
Aºa cã primul album pe care l-am ascultat a fost,
în mod ciudat, Let it Be. Învãþasem pe de rost
Across the Universe ºi îl fredonam aproape
continuu. De fapt aºa am ºi început sã învãþ
limba englezã, transcriind versurile din albumul
Let it Be. Le ascultam pe radiocasetofonul
nostru Tehnoton de pe niºte casete Philips ºi
AGFA recondiþionate, primite cadou de la aceiaºi
veri ai mei, racordaþi la Occident prin faptul cã
unul dintre ei studia la Timiºoara. ªi eu
înregistram muzicã de unde apucam, dar sursa
mea predilectã era domnul Istvan, sau Mister
Iºti cum îi ziceam noi. „Mister” avea colecþii
impresionante de muzici (pe care le catalogase
alfabetic, bãtute la maºinã) ºi, în timp ce repara
casetofoane ºi magnetofoane la firma de stat,
pirata pe casete ºi benzi de magnetofon (contra cost) tot ce doreai. Cele mai mari „suferinþe”
erau contextele în care mama îmi confisca

John Lenon

radiocasetofonul, altceva nu am pãþit niciodatã.
O singurã „apãsare” am mai avut. Cu toate
insistenþele mele, mama nu mi-a cumpãrat
niciodatã pick-up (pe primul mi l-am luat eu dupã
90), dar pentru cã îmi achiziþionasem între timp
mai multe viniluri, mergeam pe la prieteni sã le
ascult.
5. Ascultam muzicã oriunde ºi oricum
apucam. De fapt în clasa a opta mi-am fãcut
propria mea „trupã”, cu o gaºcã de bãieþi ºi fete
de pe la blocuri am încropit o formaþie. Mai mult,
acasã la una dintre fete ascultam la pick-up
muzicã adusã pe ascuns „de dincolo” ºi cântam
în gura mare, mai ales cã pãrinþii ei stãteau
într-o zonã destul de izolatã. Cel mai mult cred
cã am fost influenþat la nivelul atitudinii generale,
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în felul de a nu accepta sã mi se spunã ce sã
fac ºi cine sã fiu.
6. Pe chitara mea acusticã, pe care mi-am
cumpãrat-o din nenumãrate zile petrecute la
coadã la sticle reciclate (de lapte, de bere)
pentru a aduna bani, am scris cu abþibilduri roºii:
„Working class hero”. În vremea aceea apãruse
Plastic Ono Band ºi eram marcat de mesajul
social al lui Lennon. ªi azi simt uneori cum acest
efect de revoltã socialã, de inaderenþã ºi
rezistenþã faþã de orice autoritarism mã mobilizeazã.
7. Nu ºtiam nimic despre ideologii ºi nici nu
îmi pãsa. Dar ºtiu sigur cã la cursurile de
economie politicã eu eram mereu cu gura mare
ºi îmi plãcea sã îl critic pe profesorul nostru dogmatic, ceva fost miliþian ajuns dascãl. Cu el am
avut ºi cele mai mari probleme, pentru cã nu
gusta în niciun fel sfidãrile mele conceptuale.
Cred cã ºi prietenii mei erau din aceeaºi
categorie – de fapt colegul meu de bancã, un
foarte bun pianist era ºi el un rebel ºi cu el
discutam toate lucrurile acelea pe care adulþii
nu voiau sã le audã.
8. Majoritatea poveºtilor despre efectul
muzicii pe care o ascultam sunt deja în O
telenovelã socialistã. Dar preocupãrile mele sunt
în continuare marcate de aceste experienþe din
tinereþe – am pãstrat o predispoziþie inculcatã
faþã de tot ce înseamnã culturã occidentalã ºi,
mai ales, de inspiraþie anglo-americanã.
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“Hiatus”
Mihail Vakulovski
Noul volum de versuri al poetei ieºene Mariana
Codruþ, Hiatus (Ed. Paralela 45, 2015), începe brusc
cu „Concepþia mea despre lume ºi viaþã”, un titlu cît
un poem, mai complex decît însuºi poemul („pînã la
douãzeci de ani / toþi s-au simþit datori sã-mi formeze
/ o concepþie despre lume ºi viaþã. // alþi douãzeci de
ani / m-am cocoºat sub astã / concepþie despre lume
ºi viaþã. // acum sunt un cîmp / de pe care s-a smuls
pielea de bitum / fiindcã într-o zi am dat naibii /
concepþia mea despre lume ºi viaþã”). De altfel,
Mariana Codruþ are un stil care la prima vedere pare
foarte simplu, pe înþelesul tuturor, cum ar veni,
poeziile ei – majoritatea scurte – fãcîndu-l pe cititorul
mai puþin avizat în ale poeziei sã se bucure, sã-ºi
spunã, victorios: „Aºa aº putea sã scriu ºi eu!”. De
fapt, e mult mai simplu sã scrii poezie „complicatã”
decît sã atingi claritatea, simplitatea, laconismul,
limpezimea. Iar Mariana Codruþ a reuºit sã-ºi
gãseascã stilul încã de la începuturi, fiind una din
cele mai importante poete ale faimoasei generaþii
„optzeci”.
Deºi liricã, sensibilã, ºi de cele mai multe ori
despre stãrile eului liric („mã uit mereu în mine / ca
într-un tunel prin care / vreau sã fug ºi nu pot”), poezia
Marianei Codruþ e ºi narativã (avînd chiar ºi
personaje), asemenea poeziei lui Ion Mureºan,
Nichita Danilov, Liviu Antonesei sau Ioan Moldovan
(vezi „portretul doamnei de englezã”, „cutia neagrã”,
„frumoasã ca un înger, cîntã pe role”, „sãgeatã”,
„mardare”, „toþi par cã ºtiu ce vor”, „în altã viaþã”,
„fata lui Andrei”, „la podul Cantemir”…). Moartea
mamei o marcheazã – firesc – ºi pe poetã, ºi pe eul
liric (care devine „fiica ei, a unei moarte cu ochii
albaºtri”), ºi, mai ales, pe sora sa, care din acel
moment devine un personaj la fel de original ca sora
lui Cristian Popescu, alt super poet, reeditat de
curînd, dupã o mult prea lungã absenþã de pe piaþa
literarã (se zice cã din cauza surorii lui, moºtenitoarea
drepturilor de autor). Cea mai convingãtoare
exemplificare e poemul „tractorul jucãrie”, care-mi
aminteºte ºi de o prozã de-a lui Rãzvan Petrescu:
„mã duc la sora mea. ea îmi dã sã mãnînc, / apoi îmi
pregãteºte bagajul pentru vizita / la pãrinþii de sub
pãmînt – patru flori, / cîteva mere ºi lumînãri. din
urmã, / îmi strigã ascuþit: spune-le c-o sã trec ºi eu /
pe la ei cînd mai termin din treburi! // la întoarcere,
mai vorbim una-alta sub nuc. / în timp ce mã uit
peste gard la grãdina / sãlbãticitã a mamei, sora se
uitã curioasã / la capul meu ca la un tractor jucãrie. /
uneori, aduce din lãdiþa cu scule ciocanul / ºi, din
douã lovituri mãiestre, îl sparge / sã vadã ce-i în el.
dupã care înghite pe furiº / ºuruburile ºi sîrmuliþele,
îngropînd / ce rãmîne. toate astea îi dau mult de
lucru”.
Ca ºi-n cãrþile de pînã acum, ºi-n Hiatus avem
descrieri foarte exacte ºi originale ale unor stãri
sufleteºti precum speranþa („plinã de speranþã / ca

un cîine / scormonind în pãmînt / dupã osul îngropat
tot de el”), disperarea („un cal sãlbatic”) sau libertatea
(„o culme a disperãrii”). Nu lipseºte nici poezia
socialã, directã, tãioasã („ºtiu bine: în România /
mersul contra curentului / ºi însingurarea voitã sunt
/ doi poli ai morþii sociale”), în care spune adevãrurile
tranºant, pe faþã („adevãrul te face liber. dar singur”).
În „juni români,” e caracterizatã perfect generaþia
tînãrã, care habar n-are de ce-i comunismul – pe
care-l regretã, deºi viaþa pãrinþilor lor e ceea ce urãsc
ei mai mult – îngrãdirea libertãþii de exprimare, de
acþiune, de miºcare ºi de cunoaºtere, condiþii
inumane de trai, frig, fricã, foame... Poezie (socialã)
pe care Mariana Codruþ mizeazã, dacã-ºi încheie
volumul cu un astfel de existem – „libertatea noastrã
aurie”.
Deºi mulþi dintre poeþii generaþiei „optzeci” nu
mai scriu poezie, iar unii nici nu mai au cum sã facã
aºa ceva, Mariana Codruþ ºi alþi cîþiva colegi de
generaþie (Stoiciu, Antonesei, Danilov, Ioan
Moldovan, Cãrtãrescu, Iaru, Viºniec, Galaicu, Piºcu,
Bucur…) scriu fiecare carte ca pe un volum de debut,
cu aceeaºi energie, plãcere ºi îndîrjire. Poeþi tot timpul
în prizã, pentru cã ºtiu cã asta e menirea lor, spre
bucuria noastrã, a cititorilor de poezie. „Sunt tot timpul
în prizã:” e un poem excepþional, care cred cã o
caracterizeazã pe Mariana Codruþ (dar ºi pe
supravieþuitorii generaþiei sale): „dacã vineri trebuie
s-achit factura la apã, chiar de luni, / îngrijatã, îmi
spun mereu: am de plãtit factura la apã, trebuie / sã
plãtesc factura la apã! // e vorba sã merg în varã la
Praga? încã din iarnã tot repet: am / de mers la Praga,
trebuie sã mã duc la Praga! // de aceea, e cum nu se
poate mai crud sã ºtiu cã voi muri. nu e / zi sã nu-mi
zic: am de murit, trebuie sã mor!” Mariana Codruþ ne
demonstreazã din nou cã poeþii adevãraþi sunt cei
care s-au nãscut poeþi. Iar Hiatus e una din cele mai
reuºite cãrþi de poezie din anul care tocmai s-a scurs.
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Voci din fotoliu
Cãlina Pãrãu
Scriind despre cartea „Ursuleþul lui Freud”, ultimul
op al lui Rãzvan Petrescu, apãrut la Curtea Veche în
2015, trebuie sã ai cel puþin o tentativã de umor, pentru
a fi sigur cã risipeºti ecoul vocilor „ieºite din cavouri”,
în literatura universalã recentã, cele pe care Rãzvan
Petrescu le aude cu aceeaºi claritate cu care în
blocurile comuniste îþi poþi auzi vecinii cântând în baie.
Aceste voci nu sunt doar rezultatul unei zidãrii subþiri,
proiectatã în logica economiei de materiale, ci ºi
simptomul unei lipse de proprietãþi fonoizolante ale
culturii literare. Nu existã încã un antidot pe care l-am
putea da cititorilor din tabãra „celor mulþi” ce aleg sã
citeascã o carte aºa cum alegi portocalele mai rotunde,
expuse în grãmezi, la raionul de fructe. Elitismul nu
este acel antidot, ci, mai degrabã, ar putea fi buncãrul
pe care alergãm sã-l construim, atunci când
ameninþarea sfârºitului lumii e singura poveste epicã
pe care ne-o mai putem spune. „Ce se citeºte astãzi?”
sau „cum se citeºte astãzi?” sunt întrebãri la care mulþi
s-au grãbit sã rãspundã, aruncând cu noroi în aºa
zisa masã de oameni, fiind gata sã introducã un scaun
electric pentru crima „lipsei de culturã”. La aceste
întrebãri poate doar librarii, cei ce lucreazã câte 12
ore, pentru a vinde cãrþi de dezvoltare personalã, ar
putea rãspunde.
Totuºi, într-un interviu, Rãzvan Petrescu, întrebat
care e secretul unei cãrþi de succes, oferã un rãspuns
în care e ceva mai mult decât condamnarea la „moarte
pe rug” a lui Paulo Coelho: „Una ar fi cã o carte de
succes trebuie sã aibã aceiaºi parametri emoþionali
ca o telenovelã ori un meci de fotbal. Sã se adreseze
nevoilor elementare ale umanitãþii, aºadar sã fie scrisã
elementar, cu multe elemente ale naturii. Ploaia ºi
dragostea sînt pe primul loc ºi este indicat sã se
termine amîndouã prin cãsãtorie – pot fi cãsãtorii multiple.” Astfel, poate cã ar trebui sã ne oprim puþin din
criticat acele roade ale democratizãrii culturii pe care
nu le-am duce la gurã ºi nici nu le-am pune într-un
coºuleþ de merinde. Sã râdem de democratizarea ploii
ºi a dragostei în literaturã nu ar fi de ajuns. Sã adãugãm
niºte rãsaduri care sã se bucure de monopolul ploii în
literaturã, atunci când personajul e trist, nu ar prea
ajuta la nimic. Deja am conºtientizat cã acel elan vitalis
al literaturii e forþa de piaþã ºi nu acea plutire liberã a
Peninsulei Iberice care se desparte de continent atunci
când vrea ea.
Cred cã atitudinea savuroasã, umoristicã ºi
chirurgicalã pe care Rãzvan Petrescu o adoptã la
întâlnirea cu hilaritatea unor romane contemporane
(unele dintre ele premiate ºi citite) face dovada unui
alt tip de dialog între cei ce scriu despre literaturã ºi
cei ce citesc romane de noptierã. „Ursuleþul lui Freud”
este o colecþie de 36 de cronici, scrise de-a lungul
timpului în „Dilemateca”, texte în care Rãzvan Petrescu
demonstreazã cu iscusinþã funcþia socialã a râsului în
relaþie cu literatura. Citite împreunã, aceste texte dau
la ivealã pattern-uri comune ale romanelor abordate

ºi, mai mult decât atât, demascã acelaºi simptom al
sexului pus în discurs, acela fiind ridicolul unei literaturi
de ejaculãri. Râsul lui Rãzvan Petrescu e unul de dupã
cortinã, unul care nu se amuzã pe seama subiectului,
ci pe seama întregului mecanism de teatralizare care
aºeazã pacienþii, spectatorii ºi cititorii în scaune, în
timp ce psihanalistul nu le mai poate arãta principiul
plãcerii deghizat în spectacol al lumii, cãci tot ce mai
are la îndemânã e un teatru de pãpuºi. Aceastã
pãpuºãrealã sexualã goalã din literatura actualã ar
putea face sã-þi piarã „umorul ca la crematoriu”, dar
Rãvan Petrescu gãseºte mereu acel ritm de marº, cu
care caraghioslâcul îºi ia un aer de gravitate, într-o
paradã a literaturii proaste. „Am citit pentru voi teancuri
de cãrþi despre plãceri nemaivãzute, clitoris pãtrat,
pistoale, farfurii zburãtoare, numai ca sã scriu apoi
ceva nostim pentru a vã face sã râdeþi, cã prea sunteþi
triste de-atâta timp, mai aveþi ºi copii, spãlaþi vase, vã
daþi cu ojã, e groaznic.” Acest paragraf e un mise-enscène pentru întregul proiect al acestei cãrþi care nu e
doar unul umoristic, ci unul social: cel de a face critica
subtilã a unei imposibilitãþi de emancipare a
sensibilului în condiþiile în care însãºi literatura se
opreºte, în regia ei economicã, la „nevoile elementare
ale umanitãþii”. Din fotoliul sãu, cel care ne
psihanalizeazã nu mai e Freud, ci un ursuleþ de pluº
cãruia noi încercãm sã-i explicãm, prin romane cu
duzina, cã suferã de complexul lui Oedip.

A PATRA STARE

STABILIZATOR DE AROMÃ

Drumul spre Nord
ªtefan Manasia

Una din cãrþile de care am fost totdeauna
mîndru cã se gãsesc în biblioteca mea e ºi ochi
roºii polaroid/ acesta este un test (2016), debutul,
la editura Vinea, al Gabriellei Eftimie. O datã pentru
cã volumele apãrute la Vinea în tiraj confidenþial
erau des pomenite ºi arareori citite. În al doilea rînd
pentru cã ochi roºii polaroid se înconjurase, încã
de la apariþie, într-un halou subversiv, deturnînd
poemul – canonic? – douãmiist (amplu, vizionar,
visceral, narativ) spre altceva (text eliptic, autist,
postuman, apropiat de logica unei muzici primitive,
tribale). Recitit azi, nimic din ºocul acelei (prime)
lecturi nu mai existã: poemele sînt mai degrabã
cuminþi, postgrunge, tatonînd delicat zona vieþii de
birou (diurne) ºi a cluburilor (nocturne), repertoriind
un vocabular (auto)agresiv atîta cît jucãria poeticã
sã poatã funcþiona. Unele texte sînt de-a dreptul...
frumoase: „nu mai fac nimic/ îmi iau o atitudine/ de
sub ticurile nervoase// prinþul grunge din mine// iese
în arenã// am vãzut very ape live// brusc aº putea
plînge” (regina iese dintre crãpãturi). Citite acum,
cronicile ºi recenziile la acest prim volum (de la
Andrei Terian la Octavian Soviany ºi Daniel CristeaEnache) par inadecvate, forþate, ca ºi cum intraþi
într-o camerã vesperalã criticii s-ar fi speriat de
umbra unui obiect cunoscut. Neadecvate sînt ºi
textele însoþitoare – prefaþa lui adi schiop, coperta
patru semnatã de adrian urmanov – militãroase,
bolovãnoase, puerile. Poemele din volum –
redescoperind (aºa cum se întîmplã-n cazul fiecãrui
poet autentic) sintaxa libertãþii de a spune – rîd,
ãsta e adevãrul, de teoriile, de jargonul savant &
sec, intoxicat de houellebecqianism în care fuseserã
împãturite: „azi inscripþia groasã de pe cutia de iaurt/
culoarea turcoaz a gelului de duº/ mã privesc mai
lung în oglindã/ mã uit mai mult decît ar trebui// 4
bucãþi egale de peºte se dezgheaþã/ se înmoaie
pe blat// aplaud cu tãlpile întoarse înãuntru/ aplaud
din ce în ce mai repede în pat// mã doare burta de
rîs/ îmi menþin echilibrul” (în reluare). Vocea
personajului cu ochi roºii polaroid – surprinsã ºi bine
documentatã în plin proces metamorfic – este a
leaderului de grup postgrunge care îºi tunde pletele
ºi-ºi schimbã hainele pentru a deveni DJ. Gabi
Eftimie descrie – inteligent – procesul la rece, fãrã
sã construiascã tragedia, elegia, hagiografia în care
un poetastru ar fi îmbãlsãmat & înmormîntat totul.
Publicatã în 2014 la Charmides, nordul e o
stare de spirit devine complementul glam al
volumului de debut. Formatul pãtrãþos, hîrtia
volumetricã, albã, lucioasã permit desfãºurarea unor
ample poeme descriptive, hipnotice, tandre ºi calde
– cãldura aia a mamiferului blãnos perfect adaptat
zãpezilor ºi gheþurilor scandinave. 66 de pagini de
text somptuos, ofertant acompaniazã cca 30 de
2 8 fotografii extraordinare (una din arhiva poetului

Henrik Nilsson, tradus nu de mult în românã chiar
de Gabi Eftimie), inteligente, ironice, stranii, purtînd
titluri obsedante ºi construind în felul acesta
mecanisme perfecte, aºa cum visaserã
suprarealiºtii. Îmi plac enorm instantaneele care
tematizeazã invazia (colonizarea unui mediu familiar de cãtre un mediu/ obiect insolit, artificial etc.),
de pildã fotografia color, bureþi gelatinoºi &
strãlucitori în contrast cu scoarþa matã a copacului
pe care îl paraziteazã, cu lumina oarbã a zilei, sub
care abia vedem titlul (monostih): m-am înºelat, numi face plãcere apropierea. Dupã Jurnalul suedez,
monolitic, romanesc, al Gabrielei Melinescu, citesc/
aud/ vãd/ palpez jurnalul acesta inclasificabil,
poematic, fotografic, muzical, ambiental, discursiv,
de o seninãtate & coolness invidiabile pe alocuri:
„cu greutatea bruscã, eliberatoare a sãritorului de
la trambulinã/ care aterizeazã în vîrtejul înspumat
cu genunchii ridicaþi,/ îmi venea sã îmbrãþiºez
lumea/ din cauza scobiturii din saltea simþeam cã
mã prãbuºesc spre centrul pãmîntului/ ºi prima
imagine care mi-a trecut prin cap a fost nisipul ca
fãina/ din Skanör, marea de culoarea vinului alb//
pe pernã se ghicea în continuare forma capului tãu,/
«absenþa prezentã», cum glumeam cînd ne
plîngeam/ de oraºul care se golea în fiecare zi de
lucru la ora ºapte/ deasupra mea se învîrtea
mecanic un carusel muzical,/ bulele de ºampanie
se spãrgeau una cîte una” (tiny love, prietenul ideal).
Aºtept, extrem de curios, al treilea volum
semnat de Gabi Eftimie.

VARIANTA OCOLITOARE

Autoportret în oglindã convexã (2)
Ted Kooser (n.
1939), laureat al
Premiului Pulitzer în
2005, este unul dintre cei mai apreciaþi
poeþi americani ai
generaþiei sale, în
special datoritã felului în care poezia
sa documenteazã frumuseþile mãrunte ale vieþii de zi
cu zi. O voce elegiacã, cu decupaje dintr-un spaþiu
familial ºi adeseori rural, traverseazã poemele lui
Kooser. Este de admirat felul în care acest tip de
poezie îmbinã profunzimea ºi metaforele cu
onestitatea, eleganþa cu simplitatea formulãrii, totul
rezultînd, în cuvintele lui Edward Hirsch, cu „mici
miracole ºi dualisme dure”.

un ipohondru bãtrîn ºi fricos
ºi copiii sãi irascibili,
cerînd indicaþii, încercînd sã descifreze
complicata ºi tot mai estompata hartã a vindecãrii.
Dar tu, cu demnitatea neºtirbitã,
eºti plecat de douãzeci de ani,
ºi mã bucur pentru noi toþi, chiar dacã
îmi lipseºti în fiecare zi—bãtaia inimii
sub nodul cravatei tale, mîna fãcutã cãuº
în spatele gîtului meu, aerul plin de mirosul
deodorantului, vocea ta fermecatã cu poveºti.
În fiecare an, în ziua asta îþi plãcea sã spui
cã, atunci cînd te-ai nãscut,
mama ta a aruncat o privire pe fereastrã
ºi a vãzut liliecii înflorind. Ei bine, astãzi
liliecii înfloresc în jurul curþilor
peste tot în Iowa, întîmpinîndu-te cu bucurie.

TED KOOSER
Fermã abandonatã
A fost un bãrbat solid, spune mãrimea pantofilor sãi,
aruncaþi pe o grãmadã de vase sparte, lîngã casã;
un bãrbat înalt, de asemenea, spune lungimea patului
dintr-o camerã de la etaj; ºi un om bun, cu fricã de
Dumnezeu,
spune Biblia cu cotorul rupt
uitatã pe podeaua de sub geam, prãfuitã cu soare;
dar nu un agricultor, spun cîmpurile
ticsite cu bolovani ºi hambarul gãurit.
O femeie a trãit cu el, spun peretele dormitorului
tapetat cu liliac ºi rafturile din bucãtãrie,
acoperite cu muºama, ºi au avut un copil,
spune cutia cu nisip înjghebatã din cauciucul unui
tractor.
Bani nu prea erau, spun borcanele cu dulceaþã de prune
ºi roºiile din conserve pãstrate în pivniþã.
Iar iernile—reci, spun zdrenþele din pervazul ferestrei.
Erau singuri aici, spune drumul îngust de þarã.
Ceva a mers prost, spune casa goalã
din curtea nãpãditã de buruieni. Pietrele din cîmp
spun cã el nu a fost un agricultor; borcanele încã
pãstrate
în pivniþã spun cã ea a plecat în mare grabã.
ªi copilul? Jucãriile lui sînt împrãºtiate prin curte
precum crengile dupã o furtunã – o vacã din cauciuc,
un tractor ponosit cu plugul rupt,
o pãpuºã în salopetã. Ceva a mers prost, spun
toate acestea.
Tatã
Ai fi împlinit azi nouãzeci ºi ºapte de ani
dacã trãiai, iar noi toþi am fi
suferit, copiii tãi ºi cu tine,
conducînd de la o clinicã la alta,

Zbor de noapte
Deasupra noastrã, stele. Sub noi, constelaþii.
La cinci miliarde de mile distanþã, o galaxie moare
ca un fulg de zãpadã cãzînd pe apã. Sub noi,
un fermier, simþind adierea acelei morþi îndepãrtate,
aprinde lumina din curte, astfel ca magaziile ºi
hambarul
sã revinã în sistemul mãrunt al preocupãrilor sale.
Întreaga noapte, oraºele,cu strãzile lor învãpãiate
ca niºte nove pîlpîitoare, trag de luminile solitare
precum a lui.
Doi
Pe scara din parcarea unui magazin
am întîlnit doi bãrbaþi arãtoºi,
coborînd, amîndoi în pantaloni de stofã
ºi cãmaºã, purtînd cravate
asemãnãtoare, unul dintre ei
pe la ºaizeci de ani, celãlalt—
trecut bine de douãzeci,
nesigur în pantofii lustruiþi,
un fiu ºi tatãl sãu, mi-am dat seama
dupã aspectul lor, fiul cu
mîna dreaptã pe balustradã,
tatãl cu mîna stîngã liberã,
iar la mijloc se þineau
de mînã, ºi cînd m-am apropiat
au deschis poarta simplã
a degetelor lor împletite
ca sã mã lase sã trec, apoi s-au întins
unul dupã altul ºi au trecut mai departe.
Traducere ºi text introductiv de Alex Vãsieº
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“Obiectele
umane„ ale
lui
Teodor Dunã
Ion Pop

De la primul pânã la
ultimul poem din noua sa
carte, a patra, Obiecte
umane (Ed. Cartea Româneascã, 2015), Teodor
OBIECTE
Dunã instaureazã ºi desfãºoarã un univers oniricoUMANE
fantasmatic pe care-l populeazã cu o mare densitate de proiecþii, toate din
Cartea Româneascã,
registrul dublu al evanes2015
cenþei ori materialitãþii extreme, aduse cumva paradoxal la numitorul comun al inconsistenþei: principiul
„desfãºurãrii în avalanºã a notaþiei”, bine surprins
de Al. Cistelecan pe o recomandare de pe coperta
plachetei, cu observaþia importantã cã „notaþia se
transformã în vedenie” (tot aºa cum s-a spus, la
limita dintre clasici ºi romantici, cã vederea se
preschimbã în viziune), nu asigurã din principiu o
precisã densitate materialã a obiectelor ce asediazã subiectul, ci sugereazã, la limita stãrii de
panicã, un soi de ciudatã aglomerare de viduri, stãri
de apãsare a nimicului existenþial, a neantului
proliferant, o pseudo-abundenþã de, cum ar spune
Constantin Abãluþã, „obiecte de tãcere”,
generatoare, dupã remarcabila formulã a aceluiaºi
poet, de „presiune a evenimentelor inexistente”. Un
scepticism radical pare a fi marca acestui univers
imaginar construit pe un acut sentiment al
solitudinii,ce genereazã deopotrivã compensaþii ºi
angoase, cãci, abia lansate în spaþiul hiperbolicelor
reverii de (falsã) plenitudine, figurile golului trãdeazã
o teribilã agresivitate, desfiinþarea „marginilor”
despre care se vorbeºte într-un poem nu creeazã
un mediu de permeabilitãþi pozitive, ci atrage
sugestia coºmarescã a informului ºi trezeºte
impulsul de a arunca „cleiul transparent” în groapa
comunã a „rãmãºiþelor trecute ºi viitoare”. Tot aºa,
„vãrsarea de oameni”, într-o avalanºã absurdã, din
poemul liminar al cãrþii, e mai degrabã o figurã
catastroficã, echivalentã în fond cu o altã invazie,
a „sufletelor obiectelor” ce se încheie cu scoaterea
din oglindã a figurii poetului însuºi, ca ultim gest al
retragerii în sinele solitar.Dacã suntem atenþi, în
fond toatã aceastã lume invadatoare apare ca
produs, aproape în exclusivitate, al subiectului
3 0 însingurat care-ºi populeazã universul, într-o stare
TEODOR DUNÃ

de real ºi grav deficit existenþial, cu figuri inventate,
proiecþii ale unor stãri de crizã lãuntricã, cu satisfacþia
mai mult mimatã a umplerii golurilor ºi a unei anumite
angajãri în relaþiile cu exteriorul, a posibilitãþii de
stãpânire (precarã ºi provizorie) a unui afarã
dezolant, din care-ºi poate ºi retrage, dupã voie,
fantasmele. E, aceasta, cam singura satisfacþie realã
a subiectului cu puteri constructive doar în teritoriile
reveriei ori visului (acesta, cu precãdere colorat
coºmaresc, de unde ºi atitudinea ironicã (în esenþã
ironic-elegiacã) ce subîntinde acest spaþiu imaginar
la fel de uºor de construit pe cât e de uºor de anulat.
Când spectacol al hiperbolicelor, grandioaselor
desfãºurãri de peisaje ºi evenimente închipuite ia
sfârºit, adesea chiar prin decizia celui care îl
înscenase, subiectul se poate simþi, cu o amarã
ironie, eliberat ºi... „minunat de singur”!
Declarata înfãºurare într-o „lume mai puternicã
decât cel mai tare alcool” duce la o beþie a spaimei
de moarte („numai aºa, metroul nu mai înainteazã
ca prin pântecele vâscos al celui mai mare mort”),
afiºata stare de bine, sentimentul ocrotirii de cãtre
lume apare ca inevitabil marcatã de o asemenea
ambiguitate: „cu o inimã învelitã în pleoape groase
pot ajunge / la piaþa victoriei, la piaþa unirii, / pot
strãbate minunatele bulevarde // nepãsãtor, frumos,
nesfârºit”. Ochiul se închide de fapt afarã ca sã se
deºtepte înlãuntru, descoperindu-ºi melancolic
vidurile. Frumuseþe, aºadar, ºi eliberare de limite,
exprimate antifrastic, cãci „lumea” evocatã iniþial e
de fapt una de „feþe netede ºi livide”, „blocurile au
tendoanele rupte / cã doar beat le pot privi”... Cea
consideratã, tot ironic, „a mea”, e una dilatatã
imaginar pânã la absurd, o lume pe dos, în care
„lucrurile mari sunt înghiþite de cele mici”devenite
imense prin eforul fantasmatic de apãrare contra
celorlalte, care „se înalþã necruþãtor”, antrenate întro miºcare de nestãvilit, în sistemul bulgãrelui de
zãpadã, cu asocieri progresive de obiecte ºi de acte
hiperbolizante, amintind cumva de spectacolul oferit
în unele secvenþe din poemul lui Gellu Naum, Vasco
de Gama. De autorul acestui poem ºi de imaginarul
ºi tehnicile suprarealiste este legat, de altfel, întregul
volum (cãrþile precedente gravitau ºi ele, în bunã
mãsurã, în jurul nucleului oniric suprarealist), marele
predecesor român fiind prezent ca model ºi prin
introducerea accentelor de ironie distribuite în
discursul de un automatism controlat, practicat de
tânãrul poet. Alãturãrile insolite, în virtutea
hazardului asociativ, sunt numeroase ºi de efect,
chemând din bibliografia suprarealistã posibilã ºi
numele lui Gherasim Luca, cel din poemul în prozã
Te iubesc (Un lup vãzut printr-o lupã), unde
„miraculosul” e serios concurat, ca de altfel ºi la
Gellu Naum, de ºocul deformator-grotesc al
hazardului obiectual, etalat ºi de Teodor Dunã de
pildã în Pastel cu proteze, unde însã realismul brutal al concretelor disparate aproape cã anuleazã
ceea ce þinea de un fel de „ingegno” manierist la
înaintaºii avangardiºti: „sunt lângã lumea viilor ºi o
vãd: / o bucatã de mânã lângã o bucatã de fier de
cãlcat, / deasupra, o unghie roºie atârnã de o clanþã
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murdarã, / deasupra ei câteva degete aºezate
strâmb într-o conservã. // în stânga, o tablã îndoitã
pe care se topeºte un petec / de carne. la doi metri
mai jos, o gurã de canalizare / muºcã din omoplaþi
// ºi la o orã în spate, zgomotul femurului strãpuns /
de placa de înmatriculare. // la 21 de kilometri în
diagonalã: / protezele de cupru au început sã roadã
// întreaga orânduire.” E prezentã aici ºi ºtiuta
„agresivitate” ºi ostilitate a obiectelor resimiþitã în
Medium, cu accentul personal pus acum pe
imaginea dezmembrãrii prin accident a corpului
uman ajuns la condiþia rezidualã a materiei inerte.
Sub calmul ºi echilibrul aparente, lumea e de fapt
o îngrãmãdire eteroclitã de lucruri ce se înmulþesc
necontrolat, aduse într-o stare de agresivitate
treptatã, conform principiului constructiv-destructiv
anunþat de la început, al perindãrii în avalanºã de
cataclism, în care, de la dezechilibre ºi desprinderi
accidentale de obiecte mãrunte, se ajunge la viziuni
supradimensionate de miºcãri tectonice, puse,
toate, în contrast cu calmul aparent al atmosferei,
de unde rezultã un soi de ºoc metafizic produs de
diferenþa uriaºã de „voltaj” a polilor imaginari puºi
sã se întâlneascã (vezi, de exemplu, poemul Cer
acoperit). S-ar zice cã misterioasa încremenire ºi
pustietate a unui De Chirico sunt zguduite subteran,
însã cu efecte de anagoasã la fel de puternice.
„Limpezimea absurdã a lucrurilor inexplicabile”,
notatã într-un poem e a acestui orizont ºi a acestor
ceruri vidate de realele palpabile receptate doar ca
„sunete îndepãrtate ale vieþii”. Nota aparte,
personalã, foarte tulburãtoare, a acestui lirism vine
trocmai din acest joc al implicãrii ºi retrageriilor
într-ui fel de surdinã ºi de penumbrã a stãrilor
sufleteºti. ªi, nu mai puþin, din sentimentul complex ce asociazã angoasa cu stãrile de detaºare
ironic-eliberatoare, chiar sarcastice, provocate de
spectacolul grotesc a ceea ce am putea numi fuga
de gol, goana dupã „plinuri”, cu o aviditate
caricaturalã ce împinge miºcarea de acumulare
iraþionalã a „bunurilor” chemate sã aprovizioneze
fiinþa golitã de substanþã spiritualã. Ceva din
„comedia oniricului” pe care o remarcam mai de
mult la Gellu Naum se regãseºte peste timp ºi în
aceste desfãºurãri de imagini construite pe un sol
de paradoxuri ºi tensiuni de adâncime: sub toate
aglomerãrile supradimensionate de „realii” se
ghiceºte vidul, lipsa de substanþã a unei umanitãþi
privite de sus cu un ochi de demiurg momentan, ce
mai râde o datã cu un „râs fonf”, cum se exprima
Ion Barbu, privind spre un cu totul alt univers. Un
destin ironic, adesea necruþãtor dincolo de aparenþe,
pare a regiza ºi prezida acest univers, numai cã
ochiul celui care îl priveºte se simte ºi el foarte
adesea nesigur, cãci trãieºte ºi el în mod acut
sentimentul vidului existenþial doar provizoriu ºi fragil
populat cu fantasme compensatorii mãrite pânã la
caricaturã. Multe poeme sugereazã acest statut
paradoxal: unul ar fi Tãrâmul Kauf, secvenþã
burlesc-oniricã de „societate de consum”, altele
stau sub titluri precum Minunata searã (unde un
soi de Gulliver apare alcãtuit din toate „cãrnurile”

grãbite sã se aglutineze în vederea construcþiei unei
ultime fiinþe umane, de un gigantism ce contrazice,
ucigând de fapt, orice miºcare vitalã autenticã),
Sfârºitul lumii, în care multiplicarea relaþiei de
comunicare intimã dintre oameni e radical
contrazisã de revelaþia bruscã a unei scheletice
ninsori finale... În general, regimul oximoronic
al discursului, dominant, e ilustrat de asocieri de
stãri ºi miºcãri contrastante, – într-un loc devine
obsedantã „învierea”, încheiatã cu speranþa unicei
resurecþii a subiectului liric, altundeva aglomerarea
unor gesturi chemate sã traducã „veselia” e situatã
caricatural „sub mai mulþi câini înalþi”...
Remarcabile sunt ºi ultimele cicluri ale cãrþii,
Spaþiile amneziei, Istoria mâinilor ºi Trupuºorul:
primele douã sugerând, prin fine deplasãri de sens
ale discursului antifrastic pe care l-am mai semnalat,
grave procese de reificare a fiinþei umane, trecerea miºcãrilor vitale în încremenirea imaginilor,
deposedarea de tot ce a mai rãmas omenesc în
om. Punerea în ecuaþie a mecanicului ºi materiei
inerte cu viul nu mai are nimic din energetismul
viziunii futuriste, de pildã, ci sugereazã aproape
explicit înstrãinarea, construcþia eronatã a noilor
fãpturi obligate sã trãiascã ºi sã se desfigureze în
universul alienat. „Greºeala” e aici motivul dominant, devierea ºi deriva destinului uman, scuzate
din nou ironic – „uneori se greºeºte puþin” –, o eroare
de „montaj”, alta de zugrãvealã, altele de conectare
la sursele de energie artificialã, ducând toate spre
uniformizare ºi standardizare, cãtre o neutralizare
care e totuna cu uitarea de sine, cu “amnezia” a
ceea ce eºti. Cã vorbesc, în alt poem, despre morþii
neobosiþi” ce preiau discursul la persoana întâi pare
un lucru firesc în acest context al „noilor forme de
viaþã ale obiectelor deformante”, în care se
manifestã preferinþa pentru „spaþiile tot înalte ale
amneziei”. Când se revine la confesiune în grupajul
urmãtor, tandreþea comuniunii regãsite a cuplului e
abia un preludiu al morþii ºi singurãtãþii: „iubim din
ce în ce mai depãrtat”, „Trãim toatã încetarea
liniºtiþi”. Iar în final, aceste versuri dezabuzate ºi
amare: „ce va rãmâne: // o groapã adâncã în piept
// în care sã-þi afunzi / mâinile îngheþate”...ªi,
altundeva, un vers oarecum rezumativ, precum
acesta: „Se anunþase sfârºitul lumii, era frumos”...
Cele câteva poeme de la capãtul sumarului, de
tulburãtor accent elegiac, sugereazã tot o
singurãtate, finalã, aceasta, în care nu se mai poate
numãra, în fond, decât de la unu la unu, pentru
totdeauna. Într-un spaþiu mai larg, s-ar putea spune
încã multe lucruri despre insolitul asociativ ºi
formulãrile ingenios neliniºtitoare, ce revitalizeazã,
într-un discurs niciodatã monoton, linii de forþã ale
poeziei europene moderne.
Obiecte umane e cartea unui poet care-ºi
confirmã ºi de data asta valoarea, un poet ce se
individualizeazã puternic, asimilând în chip personal
elemente ale tradiþiei suprarealiste, excepþie majorã
de la un mod de a face poezie rãmasã la suprafaþa
lucrurilor, care e încã al celor mai mulþi dintre
congenerii sãi.
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Parvenitism
de tranziþie
Ovidiu Pecican

Între romancierii
generaþiei 80 – alãturi de
Dan Stanca, de Petre
Barbu, Gh. Crãciun, de
Alexandru Vlad, de Daniel
ISTORIA
Bãnulescu, de atâþia alþii
REGELUI
(care s-au afirmat exclusiv
GOGOªAR
dupã Revoluþie), Radu
Aldulescu face o figurã
aparte pentru cã, spre
Cartea Româneascã,
de os eb ire d e alþ i co n2015
fraþi, e l p ar e s ã s c ri e
numai roman (o excepþie
o marcheazã un scenariu
ecranizat de Lucian Pintilie). Romanele semnate
de acest prozator al Munteniei, stabilit la Bucureºti,
sunt Sonata pentru acordeon (1993), Amantul
colivãresei (1996), Îngerul încãlecat (1997), Istoria
eroilor unui þinut de verdeaþã ºi rãcoare (1998),
Proorocii Ierusalimului (2004), Mirii nemuririi (2006),
Ana Maria ºi îngerii (2010), Cronicile genocidului
(2012) ºi, acum în urmã, Istoria regelui Gogoºar
(Bucureºti, Ed. Cartea româneascã, 2015). Consecvenþa cu care se dedicã pasiunii romaneºti este
demnã de laudã, iar prestigiul achiziþionat de-a
lungul ultimelor douã decenii se consolideazã de
la un roman la altul. Aºa cum Cristi Puiu ºi alþi câþiva
cineaºti români ºi-au dobândit recunoaºterea printrun neorealism, nu o datã minimalist, în abordarea
materialului românesc avut în vedere, ºi Radu
Aldulescu a optat pentru o formulã prozasticã
subsumabilã conceptului mai larg, de tradiþie, al unui
neorealism. Formã târzie de naturalism, cu
întemeiere în realitãþile „de teren” ale României
actuale, proza aldulescianã fructificã oferta
arborescentã a tranziþiei postcomuniste cãtre
capitalismul rapace, în multe privinþe destul de
primitiv, deºi nu fãrã subtilitãþi ºi fineþuri, ale istoriei
noastre actuale. Dintre ingredientele obiºnuite nu
lipsesc fauna mahalaleor ºi a satelor în curs de
destructurare ale lumii româneºti, personajele de
parveniþi ºi impostori, viermuiala imundã, femeile
tranzacþionabile ºi care se folosesc de nurii ºi de
sexualitatea proprie fãrã prea multe menajamente,
încercând sã le tranzacþioneze convenabil, peisajul
citadin, de preferinþã bucureºtean, înfãþiºat cu tot
grotescul ºi contrastele lui, fãrã iluzii. Cu o acutã
intuiþie, simþind, pe bunã dreptate, cã aici dospeºte
ceva memorabil, Aldulescu manifestã mereu
„insistenþa pe lumea marginalilor, a lumpenilor
violenþi, a declasaþilor din lumea sordidã a periferiei”.
Din acest punct de vedere, el este un marxist,
3 2 criticând magma fetidã a marginilor de metropolã
RADU ALDULESCU

din care, se ºtie, ies lucrurile cele mai suprinzãtoare.
Astfel, el nu este un balzacian, cum s-a spus în
mod repetat, fiindcã pe Balzac îl pasioneazã
totalitatea cosmosului social, înalta burghezie ºi
aristocraþia chiar mai mult decât simplul þãran ori
muncitor. Prozatorul român ar fi mai degrabã de
apropiat de naturaliºtii clasicizaþi, precum Guy de
Maupassant ori E. Zola, pentru care parvenitul cinic
de factura lui Bel-Ami sau femeia de moravuri
uºoare, cum era Nana, prezintã un mare interes,
chiar dacã nu ajunge nici unul dintre ele sã dea
norma socialã.
În privinþa artei poetice proprii, autorul se
declarã un adept al epicului bazat pe o întâmplare
(„Ca sã scrii roman trebuie sã pãþeºti ceva. /.../ Nu
este, desigur, o condiþie suficientã, dar în ce mã
priveºte o consider extrem de necesarã”.) ºi îºi
declarã cu onestitate sursa autobiograficã, fie ºi bine
filtratã ºi asezonatã, a romanelor pe care le scrie
(„... o micã parte doar dintre pãþaniile mele ... s-a
sublimat-exacerbat în conþinutul celor nouã romane
pe care le-am scris pânã acum.”)
Nu m-aº grãbi sã socotesc, cum s-a fãcut deja
în unele întâmpinãri critice, cazul protagonistului
naraþiunii din Istoria regelui Gogoºar drept una
stendhalianã ori balzacianã. Profesorul oltean din
Gogoºu, deºi provincial, nu este nici Julien Sorel,
nici Fabrizio del Dongo ºi nici Lucien de Rubempré,
tineri pe care constrângerile epocii îi obligã sã
aleagã una dintre puþinele cãi de promovabilitate
socialã disponibile. El nu apare nici ca un veritabil
Bel-Ami, fiindcã tranziþia româneascã nu are nimic
din gloria ºi exuberanþa din la belle époque. Iar dacã
ar fi sã i se identifice „rubedenii” literare de acasã,
l-aº vedea cumva în descendenþa lui Dinu Pãturicã
ºi a lui Tãnase Scatiu, poate chiar undeva aproape
de Goricã Pirgu; nu însã prin preajma lui TraianLiviu Grobei, „profet” al unui idealism politic provincial care nici nu bântuie lumea amestecatã a
Bucureºtilor, rãmânând în provincia vesticã aproape
pe tot parcursul Buneivestiri (cu excepþia vilegiaturii
iniþiale la Sinaia). Cãsãtorit corespunzãtor, ajuns
profesor de matematici – halal promovare socialã
de turnãtor în România lui Ceauºescu! –, el se
caþãrã pe piramida neocapitalismului ºi a politicii
iliescane, oferindu-i prilejul autorului sã cuprindã cu
privirea lumea neaºezatã, dintr-o datã strident
dezmorþitã, a noului nostru început.
Dar tema, deºi perfect vizibilã, pare discutabilã
pentru critici. Dupã Dan Gulea, Aldulescu „...
recreeazã povestea presei româneºti, libere ºi
independente, prin figura unui mediocru din stirpea
lui Grobei”. În schimb, opinia Alinei Purcaru,
romanul: „consolideazã o temã care prinde din ce
în ce mai multã consistenþã, în aerul timpului: cea
a mãririi ºi decãderii unor mari publicaþii
postrevoluþionare, clãdite în zorii noului capitalism
românesc, în umbra Securitãþii care continua sã
vegheze”. Cu alte cuvinte, în lumea prozei
brebaniene, Istoria regelui Gogoºar ar gãsi un reper
apropiat nu în Bunavestire, ci în Voinþa de putere,
romanul cu titlu nietzschean ºi cu problematicã din

Despre
actualitatea
inactualului:
convorbiri
filosofice
Angelo Mitchievici
Cum sã numim cele 17 întâlniri dintre doi prieteni,
Gabriel Liiceanu ºi Andrei Pleºu, pe teme categoriale:
ura, calomnia, iubirea, etc. strânse în volumul Dialoguri
de duminicã. O introducere în categoriile vieþii
(Humanitas, Bucureºti, 2015)? Genul proxim care îmi
vine în minte este cel al dialogurilor platoniciene între
Socrate ºi diverºi interlocutori, cu deosebirea cã
Socrate era cel care conducea discuþia, el punea
întrebãrile ºi din aproape în aproape dizolva
certitudinile interlocutorului, aducâdu-l într-un impas
fertil. Nu despre acest tip de dialog este vorba, deºi
diferiþi din multe puncte de vedere, inclusiv
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lumea presei (e drept, clujene, nu bucureºtene).
Existã ºi o terþã ipotezã de lucru, cea a lui Ioan
Drãgoi: „Iatã înþelesul cel mai profund al celui de-al
nouãlea roman al lui Radu Aldulescu: cu toþii
suntem vinovaþi. În haznaua istoriei ºi în meandrele
sale imposibil de prevãzut, cu toþii l-am ucis pe Iisus.
Iar rolul literar al «istoriilor» este tocmai sã depunã
mãrturie pentru asta”.
Sub raport stilistic, Adi Pârvu identificã „o prozã
realistã, durã, aparent uºor de înghiþit, dar adeseori
greu de digerat”. Cred ºi eu cã autorul transferã în
lumea lui romanescã un amestec de vorbire
„ºmecherã”, impurã, încãrcatã de trivial ºi de
parfumuri violente, care asigurã pastei neomogene
o culoare proprie, chiar tonuri drastice, dar care nu
cucereºte ºi nici nu captiveazã neapãrat.
Sentimentul este mai curând cã prin acest stil
autorul se elibereazã, cu sau fãrã succes, de o
anumitã presiune a agresivitãþii care ne
îmbãlsãmeazã în cotidianul ultimului pãtrar de veac,
amprentându-l cu destulã toxicitate. Astfel, Radu
Albulescu mai adaugã un teritoriu României lui de
tranziþie, transportatã în literaturã, nepropulsând-o
însã, nici acum, în prima linie a interesului literar.
Se prea poate însã ca talentul autorului, ca ºi
leãturile asigurate de personajele transmutabile de
la un titlu la altul, sã oblige la lectura integralã a
seriei celor nouã romane, permiþând abia astfel
revelaþia unui scriitor pe care Dan Gulea socoteºte
cã are suficiente motive sã îl considere „...probabil
cel mai bun prozator la ora actualã”.

temperamental, cei doi
parteneri de dialog sunt egali
la aceastã masã rotundã.
Ceea ce se întâmplã între
doi constituie mai
DIALOGURI DE cei
degrabã o formã de
DUMINICÃ.
dezbatere, ceea ce francezii
O INTRODUCERE ÎN
numesc entretien, ºi pe care
CATEGORIILE VIEÞII
autorii, în prefaþã, o numesc
convorbire direcþionatã sau
dialog orientat, o convorbire
Humanitas, 2015
pe o temã dinainte stabilitã,
dar fãrã percuþii academiste,
adicã pãstrând caracterul
discuþionist, colocvialitatea, ºi chiar oralitatea celor 17
întâlniri televizate. În ce priveºte tematica sunt câteva
lucruri de spus dincolo de dezvoltarea etimologicã pe
baza semnificaþiilor grecescului kategoría. ªi anume,
reconsiderarea unei categorii încã mai prestigioase a
esteticului din perspectiva unei stilistici a existenþei, a
unui stil de viaþã în termenii lui Richard Shusterman
sau ceea ce autorii numesc categoriile vieþii.
Prezervarea oralitãþii mai are o raþiune mãrturisitã,
aceea de a face sã treacã mesajul ºi de a conferi un
aer de naturaleþe lucrurilor cu adevãrat importante.
Acel “despre” care deschide fiecare capitol care-l
aminteºte cumva pe englezescul “on” este urma
filosoficã, tiparul eseului vorbit în care “calcã” cu graþie
cei doi filosofi (nu mã sfiesc sã le spun aºa). Aºadar
“despre”: speranþã, prostie, invidie ºi urã, fricã,
calomnie, neºtiuþi, trufie, miracolul întâlnirilor, iubire,
educaþie, ticãloºi ºi lichele, toleranþã ºi intolerabil,
moarte, râs ºi umor, lecturã, cum vorbim, parabolele
rãului ºi judecãþii, pierderii ºi regãsirii. Ar trebui spus
cã registrul gravului ºi cel al superficialului, al temei
uºoare sunt suspendate, toate temele sunt deopotrivã
de grave sau de lejere, diferenþa nu þine de substanþã,
ci de maniera de abordare care rãmâne una evazivironicã chiar autoironicã, evitând statuarul ºi
sobrietatea emfaticã, turnurile aplombului pedagogic.
În afara comentariului parabolelor cristice, mitul apare
în ultima temã, douã poveºti în care Sinele este
confruntat cu râsul, cea mai corozivã substanþã cu
menþiunea cã fiecare dintre locutori apeleazã la o
anecdotã în care celãlalt devine subiectul râsului
vindecãtor. Micul ritual este edificator, râsul ºi
autoironia completeazã seria de reflecþii, el este întors
pe potriva celor înþelepþi pentru a-i elibera, pentru a-i
adãuga discret listei de teme. Cele douã anecdote nu
numai cã destind atmosfera, nu fãrã mici vezicãri
prieteneºti, dar oferã poate mai mult decât oricare alt
episod un rapel cãtre interioritatea fiecãruia, deºi,
trebuie spus, fiecare episod lumineazã un alt colþiºor
de blândã intimitate. Mã voi opri la tema râsului ºi a
umorului, este imposibil sã le prinzi pe toate în cercul
hermeneutic fãrã a risca sã pierzi ceva din ludicul
acestor convorbiri fermecãtoare. Strategia, de la bun
început, este colocvialitatea, gluma care camufleazã
sâmburele de seriozitate, miezul discuþiei, amânarea
declanºãrii reflecþiei într-un fel de încãlzire a
atmosferei. Acest capitol cred cã exprimã cel mai bine
tipul de abordare pas cu pas a celor doi interlocutori 3 3
GABRIEL LIICEANU
ANDREI PLEªU
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abili asemeni unor povestitori, antrenaþi în schimbul
de pase, în lovituri scurte la fileu care fac sã sarã
scântei fãrã sã rãneascã pe nimeni. Mitul-anecdotã
deschide reflecþia despre râs ºi comic, printr-o primã
discriminare fondatoare, nu este comic tot ceea ce
trezeºte râsul aºa cum umorul nu se acordã neapãrat
cu predicatul “a râde”. Liiceanu este de pãrere cã a
avea umor presupune “sã poþi sã accepþi cã tu însuþi
poþi deveni obiect al râsului”, mai mult chiar, nu doar
a suporta râsul altuia când acesta te vizeazã, ci chiar
sã poþi fi autoironic, sã iniþiezi râsul care te priveºte.
Andrei Pleºu rãspunde printr-o cascadã de relativizãri,
farsa, ridicolul, batjocura, ce fel de râs presupun, care
este relaþia lor cu umorul ºi implicit cu comicul? Fiecare
dintre aceste conexiuni, introduse cu un mic context
explicativ, departe de a oferi variaþiuni pe aceeaºi temã,
stabilesc o serie de nuanþe, de întrebuinþãri, de
distorsiuni chiar ale umorului, relevând proteismul
subiectului. Gabriel Liiceanu gliseazã abil de la
abundenþa observaþiilor care deschid imprevizibil
câmpul discuþiei, cãtre un alt orizont al lui, pe care
numai erudiþia îl poate grãdinãri convenabil, cu
afirmaþia perfect întemeiatã antropologic cã râsul (mai
degrabã comicul) constituie un fapt cultural, întemeiat
pe reflexe mentalitare, pe coduri culturale, decât pe
sensibilitãþi ºi umori. Miºcarea cu adevãrat
imprevizibilã ne aduce în preajma lui Caragiale ºi a
perisabilitãþii umorului celui mai mare “umorist” (dar
nu numai al lui!) odatã cu pierderea contextului atunci
când umorul apeleazã la o situaþie concretã care nu
s-a pãstrat. Urmeazã o serie de exemple edificatoare
ºi contraexemple la fel de întemeiate ale perenitãþii
râsului, pentru aceasta fiind ales de cãtre Andrei Pleºu
un episod decameronic. Aparent o tezã ºi o antitezã,
comicul este evanescent, depinde de context ºi
comicul este structural, o “constantã”, bazat pe un
dezacord, o nepotrivire cu varianta nepotrivealã. Se
traverseazã graþios o trivialitate precum constatarea
cã râsul e uman, adicã defineºte umanitatea, (dar oare
cât de clar este acest lucru?) pentru a se ajunge la
raportul dintre râs ºi teologie, la ceea ce este ilicit
respectiv licit în râs, subiect pe care-l expune Andrei
Pleºu cu referire la râsul patriarhilor. De la înãlþimile
râsului sau de la râsul ca “seninãtate veselã” se
coboarã în doi timpi ºi trei miºcãri la râsul gros, la
“râsul prostesc” ºi se urcã pieziº spre râsul barjocoritor,
arogant, cel din care lipseºte veselia. Un nou salt pe
portativ cãtre celest face loc surâsului care este aºezat
prin comparaþie în montura unui graþios aforism:
“Surâsul e o stare, râsul e fiziologie” (A.P.). Nimic
despre rictus ºi rânjet, primul contrariul surâsului,
rezultat al unei litificãri, al unei adumbriri, al unei
sobrietãþi malefice, al sarcasmului ºi cel de-al doilea,
expresie a violenþei, înrudit cu mârâitul, forma lui
surdinizatã. Dincolo de acest adagio, Andrei Pleºu
gãseºte virtuþile filosofice ale râsului pe care-l înrudeºte
cu credinþa, râsul în barbã, râsul tãcut de cele lumeºti
al celui înþelept, dar ºi râdul ludic, devenit armã ºi
râsul cognitiv ca instrument de cunoaºtere. Râsul ºi
puterea, ºi cea a statului totalitar este numaidecât
invocatã, devine o altã variaþiune pe tema râsului ºi a
3 4 interdicþiilor care-l circumscriu. Un ultim salt realizat

de Liiceanu înspre bãºcãlie ca expresie a specificului
naþional ºi înclinaþie spre minorat ºi derizoriu – de
amintit minunatul eseu al lui H.-R. Patapievici din Cerul
vãzut prin lentilã despre acelaºi subiect – cunoaºte
contraponderea unei ultime relativizãri a interlocutorului
sãu care vede un sens bun al ei, “o formã de relativism
sãnãtos” ºi o proastã întrebuinþare, fapt care conduce
la o nuanþã deloc neglijabilã, expresie elocventã a
bãºcãliei: bancul. ªi bancul necesitã exemplificãri, aºa
cã îi “auzim” pe cei doi filosofi spunând bancuri. De
aici un alt salt cãtre lipsa de umor, cea prin care
Rabelais îi identifica pe agelaºti. Concluzia cade cu
un titlu de carte, Viaþa e în altã parte, minunatul roman
al lui Milan Kundera ºi un cuvânt cu parfum levantin
pe care Radu Jude l-a fãcut celebru: “Aferim”. Dacã
am urmat în mare jaloanele acestui episod a fost pentru
a evidenþia faptul cã cei doi apeleazã la o tehnicã, aº
zice inevitabilã, a scurtcircuitului în cuprinderea unor
teme care ocupã în reflecþia lumii pereþi de biblioteci.
Însã judecãþile punctuale sunt substanþiale, reprezintã
un concentrat, opereazã deschideri iniþiatice în
domeniu, oferã sugestii, trezesc curiozitãþi ºi posedã
relieful viu al conversaþiei care le aduce în preajma
faptului de viaþã. Erudiþia de care dispun cei doi filosofi
este lãsatã afarã asemeni armelor la pãtrunderea întro casã de oaspeþi. Ea ar denatura aceastã dimensiune
colocvialã care stã explicit în intenþia celor doi
intelectuali. Gabriel Liiceanu ºi Andrei Pleºu întorc pe
dos “inactualitatea” temelor pe care le propun atenþiei
noastre, demonstrându-le actualitatea atât prin
vehicularea lor într-un registru aparent minor, cel al
conversaþiei, chiar al taclalei, - cãci unde altminteri
poþi spune bancuri sau îl poþi lua în râs pe celãlalt? cât ºi prin deschiderea unui infinit orizont de posibilitate
în ceea ce-l priveºte pe “a trãi”. A trãi devine printre
altele a da glas acestor nuanþe, acestor diferenþe
reînnoite cu fiecare nou context, ceea ce deloc
paradoxal aduce în discuþie noþiunea de gust al vieþii.
Pentru a o gusta, pentru a-i simþi plenitudinea ºi
infinitele arome, viaþa solicitã acest spirit al nuanþei
pe care cei doi ni-l propun în aceastã agreabilã formulã
dramatizatã a unei savoir dire care convoacã discret
o stilisticã existenþialã ºi o savoir lire.

Nirvana
bercenarã
Felix Nicolau
Poet deºtept, Octavian Perpelea a luat îndelungã
vreme temperatura mediului scriitoricesc, publicând
în reviste cunoscute. Suferitor de/beneficiar al
sindromului Arghezi, scriitorul era deja adoptat de
confraþi când a publicat Cu dricul pe contrasens
(Fractalia, 2015). Inteligenþa lui a fost probatã ºi de
alt aspect: a studiat piaþa poeticã pentru a o contraria.
În deschidere, T S Khasis vorbeºte despre silã, orgoliu
ºi psihopatie...sisificã. toate acestea existã, dar centrul
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de greutate este amplasat în
zona umorului, comicului,
ironiei corozive ºi autoironiei,
precum ºi a alãturãrilor
aberante.
Comunã cu poezia
CU DRICUL PE
CONTRASENS tânãrã a momentului
românesc este blazarea,
de unde ºi primul ciclu poetic: poveºti din Blazaville.
Epica de aici este fronFractalia, 2015
deurã, livrescã ºi împãnatã
cu situaþii-limitã neverosimile ca în Pulp Fiction or
Running with Scissors. Protagonistul este „o tânãrã
speranþã/ a spitalului de nebuni/ ce vã înfige/ în
ceafã pistolul/ cu apã/ obligându-vã/ sã mã iubiþi
aºa diliu/ cum sunt” (captatio benevolentiae).
Blazarea lui Perpelea nu e ieºitã de sub mantaua
lui Mircea Ivãnescu, ca a multor alþi juni. Aici
banalul este potenþat spre senzaþional, în timp ce
formulele prestigioase sunt distribuite în contexte
derizorii.
Ideaþia poetului este imposibil de anticipat,
aproape ca într-un text urmuzian, ceea ce nu
împiedicã, totuºi, ca poemele sã îºi pãstreze
limpezimea semanticã apetisantã. Antonimia
pragmaticã are ca punct de plecare dezabuzarea
inteligentã în subiacent a lui Constantin Acosmei,
moºtenire de la ultimul Bacovia. Bercenarii lui
Perpelea, însã, deþin un soi de demon socratic
care le regleazã „limitele delirului”. Dezabuarea lor,
aºadar, e mereu pe punctul de a fi proiectatã în
suprarealism. Intervin apoi ºi pastiºarea+demitizarea practicate cu umor de unii
optzeciºti. Discursul perpelian este mai simplu ºi
mai eficient decât al acelora. Punctul de fugã al
realitãþii lui este pulsatil, ca al unui psihopat
cuminte, „monstrul timid” (o, rãmâi).
Deep down there, actantul e un noe
anacreontic plin de ofuri ºi jelanii, fapt care nici
nu-i permite sã îºi ia în serios depresia: „plictiseala
se vindecã/ doar prin cirozã” (la bohème).
Demitizãrile ºi recontextualizãrile contribuie la kieful vieþii. Un Tarkovski balcanizat include efecte
speciale în decor trivial: „eu sunt/ Bad Boy
Berceny Style/ MOTHERFUCKER OF THE
FATHERFUCKER/ gagiul temut/ & am sã te mut/
în altã zonã/ curând voi miºca/ paharul de votcã
de pe masa/ doar privindu-l” (Berceni superhe.ro).
Majoritatea textelor din volum sticlesc de agerime
ºi numai puþine sar calul în teribilism, lovind þinta
doar periferic. Important este cã Perpelea nu se
teme sã încalce bunul gust elitist – asasin prin
plictisealã – ºi cã a asimilat lecþia postmodernã
mai bine decât unii profesori în materie. El nu
miºtocãreºte referinþele (sub)culturale pentru a-ºi
etala erudiþia, ci chiar relanseazã respectivele
referinþe, în deplinã detaºare de orice manierism;
noul Villon sunã aºa: „unde-s fundurile acelea/ care
aveau conturul/ fericirii nostre?”, iar marele orb
mediteraneean este acum ºHomer. Dar nu numai
OCTAVIAN
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jocuri de cuvinte, ci ºi o fantezie bazatã pe remix
investeºte poetul în texte. În amor rural un tractorist
se extaziazã când se uitã la poza iubitei (curva
satului) ºi inima lui ia forma stadionului unde
Führer-ul îºi debita discursurile.
Poezia lui Perpelea întreprinde o criticã a
mentalitãþilor ºi a urbanismului decrepit. Deºi
permeatã de schimonosire ºi grunge, nu ºtiu cum
se face cã efectul total este aproape invariabil
umoristic. În Imitatio Christi avem un crucifixio în
care rãstignirea se întâmplã între o psihoticã ºi un
camionagiu cirotic, iar flegmele cu muci secerã
vulturii în zbor. Scenariile sunt trãsnite ºi totuºi
rareori ele eºueazã în stridenþe. Poetul nu doar
recicleazã, ci ºi regizeazã miniscenetele
spectaculoase prin juxtapuneri nãucitoare: „babele
îmbrãcate/ în piei de urs/ îmi vor zice sã creºti mare/
fãrã sã le spun/ sãru’mâna” (aºteptând barbarul din
mine). Unele juxtapuneri sunt forþate, altele însã,
cele lucrate cu dibãcie, din poignet, sunt state of
the art.
Deºi localizeazã focarul poetic în circumstanþe
urbane submediocre, poetul lucreazã numai cu
hiperbole ºi litote. Dacã mai adãugãm ironia,
bãºcãlia ºi kitsch-ul, parcurgem toate etapele
postmodernismului: „am cumpãrat/ de la magazinul
de animale/ un pui de peruº/ pe care l-am învãþat
sã spunã/ nevermore” (neoromantism).
Rod al petrecerii printre literaþi, Perpelea este
ºi el un segregaþionist ce scrie pentru iniþiaþi.
Meritoriu este cã aceastã situaþie nu-l împiedicã sã
fie adecvat; or, adecvarea în poezie – consonanþa
cu vremurile – este lucru rar. Aluziile lui sunt de
regulã sãgeþi, mizând pe poznã, nu pe
antipoeticitate. Iatã un DADAist hold-up: „bag douã
sute de votcã/ sã-mi fac puþin curaj/ îmi pun ciorapul
pe faþã/ & intru în prima bancã/ pe care o vãd/ apoi
încep sã împart/ casieriþelor flori”. La fel, dilemateca
aplicã tehnici yoga pentru decantarea micilor
iluminaþi ori a...rahaþilor.
Printre înaintaºi imediaþi ar putea fi listaþi
Marius Aldea ºi T S Khasis. La ardelenismbãnãþenismul cinico-melancolic Perpelea adaugã
concentrare, precizie ºi umor muºcãtor – adicã
ingrediente munteneºti. Un filon subteran vine
însã dinspre moldoveanul loc unde nu se
întâmplã nimic, ceea ce iscã rebeliuni fãrã cauze,
demne de 112.
O altã reuºitã este trepanaþia, practicatã
oarecum ca în pelicula Being John Malcovich. Ziua
porþilor deschise cãtre creier oferã viziuni
hieronymusboschiene cu viermi ºezãnd picior peste
picior. Un creier consumat, torturat de o luciditate
nu atâta stranie, ca la Max Blecher, cât bufonã ca
la Gogol. Un oareºce bizar vizionarism excitã
versurile; bizar pentru cã nu rateazã un singur
detaliu din realitatea ipocritã a Republicii Harakiri
România.
Ameninþarea cu Perpelea rãmâne o formã de
alienare care poate relansa strãlucitor estetica
urâtului, viaþa poeticã înflorind, astfel, în eczeme
poetice în sfârºit captivante.
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“Cântarea”
ca act
subversiv
Marius Conkan

Dupã un volum de
debut care a fãcut destulã
vâlvã în rândul criticii
literare (mã refer la Divina
tragedie, Brumar, 2011),
CÂNTAREA
CARE A BIRUIT Medeea Iancu revine în
forþã cu o carte stranie de
TOATE
poezie, deºi termenul
CÂNTÃRILE
„straniu” nu defineºte întru
totul acest demers poetic
care, la prima vedere,
Paralela 45, 2015
poate pãrea cel puþin
defazat în raport cu
modelele estetice din
literatura recentã. Cântarea care a biruit toate
cântãrile (Paralela 45, 2015) reprezintã, în primul
rând, un spectacol imagistic ºi stilistic, cu o
iconografie Dupã un volum de debut care a fãcut
destulã vâlvã în rândul criticii literare (mã refer la
Divina tragedie, Brumar, 2011), Medeea Iancu
revine în forþã cu o carte stranie de poezie, deºi
termenul „straniu” nu defineºte întru totul acest
demers poetic care, la prima vedere, poate pãrea
cel puþin defazat în raport cu modelele estetice din
literatura recentã. Cântarea care a biruit toate
cântãrile (Paralela 45, 2015) reprezintã, în primul
rând, un spectacol imagistic ºi stilistic, cu o
iconografie complexã ºi strident cromaticã. În cadrul
acestui „spectacol”, autoarea pune în scenã tradiþii
literare diverse, apelând constant la fondul arhaic
al imaginaþiei ºi sintaxei lirice. Cum poate fi receptat
astãzi un volum care se bazeazã în întregime pe
asemenea versuri de care ne-am dezobiºnuit în
ultimele decenii ºi care sunt, fãrã îndoialã,
„nemesisul” oricãrei poetici curente?: „Soarele este
un/ Coºciug. Luminã am mîncat,/ Întuneric am/
Bãut,// O, pasãre, cîntã-þi cîntecul fãrã grai!” (p. 47);
„Mîna soarelui e lungã ºi/ Albã. Mîna soarelui e/ O
batistã plinã de/ Sînge.// Pãrul meu e o/ Frînghie.
Pãrul meu înconjoarã/ Spitalul” (p. 82); „M-aplec în
afarã, cu/ Noaptea pe buze, rujatã:// Gunoiul stelei/
Putrezeºte în/ Mine” (p. 94). Rãspunsul poate fi
formulat pornind de la structura acestui volum gândit
special ca un proiect anti-real(ist) ºi subminant la
adresa modelelor poetice actuale.
Întâi de toate, Medeea Iancu învãluie, ascunde
sau chiar deconstruieºte realitatea prin limbajul sãu
profund estetizat, care þine în frâu elanul confesiv,
într-un univers poetic a cãrui lege internã este
metafora (în forme variate ºi subtile). Aici, însã,
3 6 metafora nu este doar un simplu procedeu stilistic,
MEDEEA IANCU

ci chiar instrumentul prin care realitatea (inclusiv
autobiograficã) este transferatã ºi rescrisã ontologic
într-un univers cu valoare de mit personal. Autoarea
nu poate fi nicidecum suspectatã cã nu ar cunoaºte
poeticile frecvente în literatura de azi. Din contrã,
tocmai pentru cã le cunoaºte ca actant în interiorul
lor, Medeea Iancu este capabilã sã le transgreseze
sau chiar sã se dezicã de acestea, printr-un gest
estetic care asumã toate riscurile (mai ales la nivelul
receptãrii critice).
Avem de-a face, în fond, cu o scriiturã de tip
chinezesc sau japonez, unde rafinamentul naturii
(decupate, interiorizate, interpretate) este singurul
în mãsurã sã exprime rafinamentul trupului atins
de boalã. Din acest motiv, rãdãcinile unei asemenea
poezii care sublimeazã ºi rafineazã traumele, întrun discurs ce evitã explozia (climaxul de facturã
noir), sunt de gãsit la originea literaturii, de pildã în
arta lui Sei Shônagon, scriitoarea japonezã din
secolul X, care a excelat, în Însemnãri de cãpãtâi,
prin acuraþetea ºi eleganþa cu care ºi-a transferat
psihismul în planul naturii ºi viceversa. Estetizarea
programaticã, în acest sens, nu este un cusur al
poemelor scrise de Medeea Iancu, ci mai degrabã
un act de frondã la adresa poeticilor epidermice
care aºazã, la orizontul lor, cinismul, detaºarea
afectivã sau fidelitatea faþã de realitatea trãitã ºi
observatã (în numele unui mimesis reinterpretat),
ca soluþii unice ale poeziei de a mai exista. Pe de
altã parte, nici calea Angelei Marinescu, urmatã
pânã la epigonism de unele poete, nu îi oferã
autoarei posibilitatea de a scrie, la modul original,
poezie confesivã. Aºa încât doar întoarcerea la
structuri clasice (mitice, biblice, liturgice) poate
constitui, într-o atare logicã poeticã, sursa unui
limbaj alternativ, care face din conexiunea
permanentã la stilistica tradiþionalã un mijloc de a
deruta ºi contraria. Mai ales cã volumul Cântarea
care a biruit toate cântãrile este acut subversiv, chiar
ºi atunci când îºi uitã miza ºi cade cu totul în
expresia modernistã.
Cel mai important atú al acestei poezii este,
fãrã dubiu, maniera în care Medeea Iancu rescrie
câteva partituri biblice (Psalmii, Cântarea Cântãrilor)
ºi liturgice (Prohodul Domnului, la nivel de stil), cu
scopul de a-ºi mitifica identitatea, de a realiza o
sintezã între condiþia sacrã a lumii ºi una precarã
ontologic, în care boala funcþioneazã ca dinam. De
pildã, în plin regim mitic sunt inserate uneori
fragmente (auto)biografice ori din sfera cotidianului
(care orbiteazã în jurul unor termeni farmaceutici ºi
medicali), cu o fineþe a trecerii de la un registru la
altul, care conferã omogenitate poemelor: „Profilul
grecesc,/ Boala de sînge,/ Exilul,// Anestezia ºi
pistilul/ Adriamicinei, 20 de k,// Raze purpurii,
podoabe,/ Subþiind celula,// Nãframa aceasta de/
Jar” (p. 20). Reprezentativ este, în acest sens,
dialogul dintre imaginile organice (anatomice),
imaginile chimice ºi forþa brutã a naturii, care
strãbate întregul volum. Aceste imagini diverse ca
structurã sunt contopite, cum precizam, pe un fond
religios, care îºi are originea în limbajul/incantaþia

cã limbajul capãtã, cu fiecare poem, amploare,
acumuleazã tensiune, nu cade în patetism ºi nu
este defel cliºeic. Din contrã, în poezia Medeei Iancu
pânã ºi versurile care par inactuale sunt integrate
armonios ºi dau impresia nefamiliarului, a
stranietãþii, a noului.
Cu toate cã folosirea excesivã a comparaþiei
(ca singur procedeu de a reda analogii), caracterul
hiperteatral al discursului, autoreferenþialitatea ºi
autosuficienþa pânã la blindaj a acestuia sunt
aspecte care pot fi oricând imputate volumului
Cântarea care a biruit toate cântãrile, Medeea Iancu
a scris o carte originalã, care-ºi aºteaptã mai ales
cititorii dispuºi sã-i înþeleagã mecanismele.

CRONICA LITERARÃ

Psalmilor, în Prohodul Domnului ºi în Cântarea
Cântãrilor. De fapt, putem vorbi chiar despre un
prohod al corporalitãþii („Realitatea ºi-a vãrsat
podoabele:/ Gura mea e o cardiogramã”, p. 22;
„Limbajul e o biopsie”, p. 60), deoarece trupul care
devine, pe rând, naturã ºi cosmos, la orizontul unei
morþi intuite (chiar invocate), este central în
poemele Medeei Iancu. Aºa încât, recuzita arhaicã
ºi reactivarea metaforei (ca mod de a transfera
existenþial trauma dinspre realitatea cotidianã spre
mit) dovedesc curajul autoarei care îºi propune ºi
izbuteºte sã recupereze o anume religiozitate a
poeziei. În ciuda ermetismului ºi a complexitãþii sale,
acest volum nu este nicidecum monoton, mai ales
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Poezia de tip sisific
Alexandra Turcu
Cu un parcurs literar având ca puncte de
referinþã volumele de poezie Pauzã de respiraþie
(volum colectiv cu Andrei Bodiu, Caius Dobrescu,
Simona Popescu, Editura Litera, 1991), Solo de
tamburinã (Paralela 45, 1999), America! America!
(Cartea Româneascã, 2010) ºi Întâlnire cu Apostol
(Grinta, 2010), o antologie a textelor lui Marius
Oprea a fost un lucru firesc ºi deloc neaºteptat în
cercurile literare. Antologia a apãrut sub numele
de reþeta fericirii (Editura Grinta, 2015), propunând
astfel poezia ca un mediator între om ºi fericire.
La o privire de ansamblu asupra cãrþii, se
observã cu uºurinþã un proces de deturnare a
propriei formule. În primele poeme, caracteristica
principalã a stilului este simplitatea, textele
distingându-se printr-o sinceritate aproape infantilã,
care reprezintã însã o trãsãturã pozitivã, iar
urmãtorul fragment este doar unul dintr-o suitã de
exemple ce ar putea fi oferite: „Acum 5 ani: Mama
pleacã la serviciu./ Eu plec la ºcoalã./ Fratele meu
doarme./ Eu vin de la ºcoalã./ Fratele meu e plecat
la ºcoalã./ Mama vine de la serviciu./ Tata a plecat
la þarã./ Sora mea s-a mãritat./ Mama pleacã sã
vândã sticlele./ Eu scriu./ Iarba rece./ (...) Un cuþit
lângã cutia de conservã./ O conservã goalã./ Capul
în pernã ca într-o apã caldã.” (p. 30) Pe de altã
parte, poemele maturitãþii trec, din nefericire, printrun proces de abstractizare, ultimele dintre ele
ajungând la o mare densitate simbolicã: „Sunt niºte
pietre care curg în cuvinte./ Cuvintele sunt o pânzã
subþire/ þesutã din lunã ºi vânt ºi uneori poezia te
poate trezi din somn.” (p. 136) Aceastã abstractizare
se realizeazã treptat, este vorba de o poezie care
adunã progresiv simboluri, ca ºi cum ar forma un
bulgãre de zãpadã. ªi se regãsesc leitmotive, care
apar în lirica autorului ca niºte obsesii care îºi capãtã
un sens ºi-l duc mai departe în întreaga operã
poeticã, cum ar fi ºarpele, luna, mlãdiþa, cuþitul sau
conserva (uneori, Marius Oprea construieºte o
imagine de o profunzime remarcabilã: „Ajuns/ la
tufiºul de soc, despic o mlãdiþã/ cu mãduva moale.”
p. 28). De reþinut aici este capacitatea de a prelua
un obiect din realitatea cotidianã ºi a-l trece în
universul simbolic, trecerea realizându-se într-un
mod absolut firesc.
Întrebarea retoricã ce apare formulatã în multe
dintre texte, sub diverse forme, este: „Oare ce e
mai important: sã scrii pentru oameni sau sã trãieºti/
între oameni?” (p. 51) Autorul penduleazã în
permanenþã între aceste douã stãri ale poetului, iar
problema figurii auctoriale reprezintã tema centralã
într-un numãr considerabil de poeme. În Cãutãrile
artistului, receptarea operei de artã e privitã cu o
ironie finã: „dimineaþa un trecãtor a privit desenele
mele/ la prânz o mulþime înmãrmuritã privea// dupã3 8 amiazã buldozerul galeriilor de artã se defecase/

de câteva ori în faþa lor// pãmântul înverzise peste
noapte/ sârma ghimpatã ruginise.” (p. 41) Marius
Oprea intercaleazã, aproape în manierã
ivãnescianã, meditaþii ample asupra poeziei în
poemele narative, rezultând niºte texte poate greu
de digerat, dar care meritã luate în seamã. Pentru
Marius Oprea, poezia înseamnã „chiar acest moment de odihnã în noapte” (p. 19). ªi mai înseamnã
„încordarea cu care/ compun o imagine/ în oglindã/
cu care ºterg ºi scriu/ ºterg ºi scriu/ ºi mai ales
mãsura în care toate acestea/ înseamnã sau nu
ceva/ mai mult decât o putere a obiºnuinþei” (p. 46)
Iar procesul creãrii apare perceput într-un stil
metaforic care-ºi exprimã frumuseþea prin
fragilitate: „ºi acum spalã-te ºi mãnâncã în tãcere/
ºi mestecã cu grijã luminoasa zi de ieri ºi slãvita zi
de mâine/ cu toate înþelesurile lor/ ºi acum scormone
în coaja memoriei ºi schimbã zgomotul/ ºi tãcerile
într-un imn blajin” (p. 53)
În general, în volumul de faþã, este liniºte.
Poetul are nevoie de liniºte: „Scriu./ În oraº e liniºte./
E liniºte în mine/ O inimã bate în cer.” (p. 68) Se
creeazã o atmosferã tulburatã de puþine ori. Uneori
de o rãbufnire de sentiment: „înãlþat peste oglinda
din baie arãtându-mi inima/ zburând dintre coaste
spre piele” (p.16) Uneori de scâncetul unui nounãscut, imaginea naºterii fiind una dintre imaginile
cele mai exploatate: „Ca un copil care se naºte sub
lunã,/ un copil al durerii, pentru cã aºa/ Suntem
toþi.” (p. 125) ªi alteori de câte o micã revoltã: „mã
revolt împotriva femeii întunericului fricii” (p. 69)
Pornind de la acest vers, este de remarcat cum, în
prima parte a cãrþii, femeia este perceputã strict ca
obiect sexual ºi câteodatã chiar ºi poezia împrumutã
aceastã trãsãturã în descrierea ei, dar, în textele de
maturitate, imaginea femininã se comportã ca
sinonim pentru suflet sau pentru absenþã, lucrurile
ordonându-se în jurul ei: „noi vorbim aºa de rar nu-i
aºa despre ce/ ne frãmântã/ ea va lucra se angajeazã
de la întâi/ septembrie eu voi pleca da cu siguranþã
îi voi/ scrie acum iatã/ mâinile mele chircite pe tâmple
ca pe o claviaturã de orgã.” (p. 76)
Marius Oprea ne promite, încã din titlu, o
reþetã a fericirii, însã aceastã carte poate fi cu greu
caracterizatã ca optimistã, cartea sa fiind mai
degrabã o problematizare a fericirii sau o amânare
a ei: „ªi apoi despre fericire. Însã/ mai încolo.” (p.
100) Autorul merge chiar mai departe cu aceastã
atitudine, mãrturisind cã tot ce a afirmat ar putea fi
o minciunã. În tot acest joc, se poate spune cã
fericirea este înþeleasã în mod sisific. Poetul îºi
poartã pe un munte povara: propria poezie. ªi totuºi,
noi, cititorii, trebuie sã ni-l imaginãm fericit.



Flore Pop
Un mãr tãiat
Nimic nu le poate întrece, vorbesc de aceste
frumuseþi caline, fruste, sub rouã. Fãrã ele viaþa nu are preþ,
cu ele – nu are pereche. E cerul luminos ca un mãr
tãiat. Mirã-te, zice, cã nu se mai vede pic de
umezealã pe cuþit. Întunericul a putrezit ºi el din plin, într-un târziu,
în aer, ºi se restrânge spre miez, printre sâmburii
despicaþi, ºi negri ºi albi, parcã-s însemnaþi cu pietre scumpe,
cu smaralde, cu nestemate. Au apãrut din neant câteva stele pe
firmament iar pe jos, cu totul în sus, în iarba înaltã din preajmã, se
ascund vietãþile cântãtoare ale zilei. Le vezi burta albicioasã, de peºte. Le iau locul descântãtoarele
ºi vâlvele.
Cele ale nopþii. Greierii au început de curând sã
toarcã regulat, spasmodic, vânaþi cu lanternele de licurici,
ca niºte pisici
de preerie. Sunt niºte ceasornice de insectar, cu elitrele lor de ebonitã,
mai transparente ca ale cãrãbuºilor în mai, îmi spune fratele meu, Îngerul,
jumãtate verzi, jumãtate amare ºi pestriþe jucãrii
de pluº – minutare în mers, cu fosfor pe antene, pe coarne,
cu ochi de lut, pirostrii de pãmânt ars. Muzica lor e leacul
pentru marea singurãtate. Pentru veacul acesta de pominã, ce ne þine
departe de noi înºine, rãspopiþi, cãlare pe mãtura destinului. ªi cu ochii mereu
în vânt, la ceas. Dar nu deznãdãjdui… Zice.
Noaptea întreagã îþi vor cânta – ori îþi vor þine de
urât, chiuind de bucurie insecticeascã la fiece stea cãzãtoare, scriind te miri ce,
cu praf de cretã, pe cerul ca o piele de bivol ars.
Plângând la fiecare vâjâit de cometã, parcã dirijând viitorul
din coadã. În ritmurile lor elegiace urcã ºi planeazã ca un vultur obosit,
stând pe loc în crucea zorilor,
sufletul meu, tânjind dupã azurul întunecat în care se scaldã
fericite, gãlãgioase ºi ude pânã la piele – stelele coapte ale Moºului.
Tot mã mai doare câte ceva, zice sclavul cel tânãr de alãturi. Mã înþeapã în coastã.
Nu uit. O veche ranchiunã,
o juliturã cu urme de sânge pe coapsã. De când o am? M-a zgrãpþat
azi-noapte… o urechelniþã…
…o înþepãturã în scalp, ba în coastã, ba mai jos de trunchi. O simt pânã la poartã. Chiar ºi pe uliþã...
O invidie (încã o mai încerc). Un junghi câinesc.
Amintirea unei plãceri dintr-o altã neodihnã de noapte.
Un purice pe ºold (ºi el, pânã la urmã, tot o fãpturã a Domnului…,
doar cã nu poate vorbi, face semne, zgârie ºi el cum poate).
O piºcãturã… Ah! …unicã. Am amuþit. O altã piºcãturã ºi m-am ºi trezit,
fãrã sã-mi fi amintit cât de cât ceva... concret. Cumva… Cât de cât…
O atingere… Un freamãt… O lucoare pe aripi… Zefirul…E brumã proaspãtã, ai zice… caldã, abia
sedimentatã, pe capul meu…
ªi mã întreabã timonierul: sã fie oare chiar atât de târziu? Sã fie anul… Sã fie ceasul?
Oare e chiar ziua?
ªi nu ºtiu rãspunde… Poate cã e chiar ziua, poate e chiar ceasul, poate e chiar adãpostul
de pace spre care nãzuim…, spre care tânjim…, tunelul de luminã prin care pãcãlim timpul ºi vechile
noastre obiceiuri.
ªi zice iar: …nu vrei sã-þi pregãtim? Cã e târziu…
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Un irlandez de urmãrit
Virgil Stanciu
Pe piaþa de carte româneascã au apãrut câteva
romane (patru, dintr-un total
de ºase) de un autor irlandez
pânã nu demult total necunoscut nouã, deºi în lumea
largã unele dintre cãrþile lui
s-au vândut în aproape un
milion de exemplare ºi a
primit premii ºi distincþii de
mare rezonanþã. Este vorba
de
. Nãscut în 1965,
McCann face parte dintr-o
(relativ) tânãrã gene-raþie de
autori, pregãtiþi sã poarte mai
departe drapelul prozei
irlandeze, preluat de la greii
John McGovern, William
Trevor, John Banville sau
(sã-l menþionãm, totuºi) Roddy Doyle. McCann
locuieºte la New York, deci nu e de mirare cã în
cãrþile lui gãsim mai mult un fundal american decât
unul irlandez. Cel mai important premiu adjudecat
de el, National Book Award, i-a fost decernat tocmai
pentru un roman despre megalopolis-ul american,
As the Wide World Spins (traducerea româneascã
poartã titlul Goana nebunã a lumii). Celelate cãrþi
apãrute în româneºte sunt Dansatorul (viaþa lui
Rudolf Nureev) ºi Zoli, precum ºi romanul la care
se referã aceste rânduri, Transatlantic.1
Aºa cum autorul este legat biografic de douã
continente, Transatlantic are ca temã foarte
generoasã legãturile istorice dintre Irlanda ºi
America, atât pe planul Istoriei cât ºi pe cel al
existenþelor anonime. (Autorul, însã, vrea sã
demonstreze, cam neconvingãtor, cã nu existã
anonimitate în istorie). McCann aplicã o reþetã
cvasi-infailibilã, care l-a servit bine ºi în celelate
naraþiuni ale sale: împletirea istoriei consemnate
cu o falsã (pentru cã ficþionalã) istorie a oamenilor
de rând. Avantajul cãrþilor scrise dupã aceastã
metodã este, cred eu, cã împuºcã doi iepuri
deodatã: atrag publicul iubitor de literaturã, dar ºi
pe cel care cautã cunoºtinþe de istorie, mai ales
din culisele istoriei. Sunt mulþi scriitori care
ilustreazã aceastã tendinþã: îmi vin în minte E. L.
Doctorow cu Ragtime ºi Cartea lui Daniel, Julian
Barnes cu Papagalul lui Flaubert ºi mulþi alþii. De
altfel, se pare cã s-a ajuns la un fel de penurie a
subiectelor romaneºti ºi tot mai mulþi romancieri
recurg la materiale non-ficþionale, documentare,
pentru a scrie biografii ficþionalizate sau ceea ce
aº numi romane istorice postmoderniste. În Trans1

Colum McCann, Transatlantic, traducere de

4 0 Gabriela Tãnase, Editura Rao, Bucureºti, 2015.

atlantic este vorba de douã secole de istorie
irlandezã, vãzute prin intermediul contactelor dintre
cele douã lumi, fãrã a fi neglijate marile probleme
ale epocilor, sclavia americanã, marea foamete a
cartofului din Irlanda secolului al optsprezecelea,
„Tulburãrile” din Ulster, rãzboaiele mondiale.
Romanul are o structurã mozaicatã ºi abia
ultimul capitol este menit sã strângã laolaltã toate
firele, pentru a oferi o imagine comprehensivã.
Putem distinge trei povestiri care se detaºeazã pe
fluxul continuu al vieþilor femeilor Duggan. Prima
este cea a primului zbor transatlantic fãrã escalã,
efectuat în 1919 de doi foºti piloþi ai RAF cu un
bombardier Vimy reciclat, din Newfoundland pânã
în mlaºtinile Irlandei (se pare cã Lindbergh n-a fost
primul care a traversat oceanul cu un avion). Cea
de a doua poveste îl are ca protagonist pe militantul
afroamerican Frederick Douglas, venit la Cork
pentru a discuta cu editorul care pregãtea ediþia
irlandezã a celebrei sale cãrþi (din 1845) Narrative
of the Life of Frederick Douglas, an American Slave.
Dupã cum se ºtie, Douglass a fost unul dintre primii
activiºti negri, angajat într-o campanie europeanã
de subminare a sclaviei, campion al drepturilor
omului, cel mai important lider afroamerican din
secolul al nouãsprezecelea. Dar vizita lui în Irlanda,
în plinã foamete, îi dã prilejul sã constate cã fermierii
irlandezi ºi familiile lor, muritori de foame, sunt, în
unele privinþe, mai lipsiþi ºi mai obidiþi chiar ºi decât
sclavii negri de acasã. Cea de a treia poveste este
despre Senatorul George Mitchell, artizanul pãcii
din Ulster, cel care a negociat armistiþiul din Vinerea
Mare prin care, în 1998, IRA a renunþat la metodele
teroriste. Romanul lui McCann, însã, conþine
numeroase scene de violenþã petrecute în Irlanda
înainte de acest epocal eveniment, ca, bunãoarã,
împuºcarea cu sînge rece a tânãrului Thomas, în
1978. Cartea contopeºte aceste relatãri, ai cãror
protagoniºti sunt bãrbaþi, cu istoria ficþionalã a patru
generaþii de femei, femeile Duggan, care se întinde
pe douã secole, din momentul în care Lily Duggan,
servitoare în casa editorului irlandez al lui Douglass,
emigreazã în Statele Unite (este 1845, chiar
începutul marii emigraþii irlandeze), trecând, cu
Emily ºi fiica acesteia, Lottie, printr-o lungã perioadã
de existenþã americanã (foarte interesantã, dar pe
plan documentar, descrierea modului în care, acum
un veac ºi mai bine, blocurile de gheaþã din Michigan ajungeau netopite în reºedinþele plantatorilor
din Missouri) ºi pânã la strã-strãnepoata Hannah
Carson, naratoarea capitolului concluziv. Ea
rememoreazã totul, plecând de la scrisoarea
nedeschisã timp de peste o sutã de ani. „Bunica
mea, Emily Erlich, a fost cea care a scris aceastã
scrisoare, propria mea mamã a negociat trecerea
oceanuui, dar totul a început cu strãbunica mea,
Lily Duggan, dacã se poate spune cã existã într-
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este alert, nervos ºi extrem de sugestiv –acuitatea
lui vizualã este remarcabilã. Probabil cã
împãrtãºeºte ºi el convingerea lui Joseph Conrad
cã rolul scriitorului este sã te facã sã vezi. Un truc
stilistic eficient este folosirea enunþurilor scurte,
lipsite de predicat, din care se încheagã portrete,
peisaje, ambianþe. Meditaþia, câtã existã, nu este
deloc pretenþioasã ºi se conformeazã întocmai
profilului psihic al personajelor.
Traducerea Gabrielei Tãnase este fluentã ºi
fidelã, perfect mulatã pe stilul sacadat al autorului.
Colum McCann este un romancier irlandezoamerican a cãrui viitoare carierã se cere nepãrat
urmãritã.
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adevãr un început. Strãbunica a fost o servitoare
care a emigrat din Dublin ºi care s-a mutat în nordul
statului Missouri, unde s-a cãsãtorit cu un negustor
de gheaþã.” (p. 236). Tot ea filosofeazã: „Retrãim
vieþile celor care au plecat înaintea noastrã ca pe o
bandã Moebius care te lasã perplex, pânã când ne
întoarcem eventual acasã, în pielea nostrã.” (idem)
Un critic a definit Transatlantic drept un „roman al încruciºãrilor”. McCann prelucreazã datele
istorice în aºa fel încât sã formeze un fundal credibil,
atestat din punct devedere documentar, pe care sã
desfãºoare firele destinelor eroinelor sale. În carte
sunt amintite, în treacãt, numeroase fapte reale
petrecute pe ambele continente. Scrisul lui McCann
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Cele trei bolgii Corso
Cãlina Bora
„A venit vremea sã nu mai stea, sã spargã
geamul. Apucã taburetul ºi îl izbeºte cu toatã forþa
în cercevele, sparge fereastra, zboarã prin aer
fragmentele de geam” (p. 67), aceasta este forþa
narativã ºi tonul lecturii, pe care Daniel Vighi le dã
Trilogiei Corso (Cartea Româneascã, Bucureºti,
2015).
Compusã din trei bolgii, deºi unii comentatori,
ºi chiar autorul însuºi, nu se fereºte sã le
numeascã „romane”, cartea (re)aduce în atenþia
cititorului: comunismul, capitalismul ºi „mescalina”
anilor dominaþi de miºcarea hippy, pe muzica lui
Janis Joplin, Jim Morrison ºi Jimi Hendrix.
„Operaþiunea Aubade” ºi „Podoabe, ºi pãlãrii, ºi
poncho, ºi pãr lung, ºi mãrgele”, împreunã cu
„Minunatele afaceri ale capitalistului Ilie ªfeic”,
aratã neputinþa, dar ºi complacerea omului în
privarea sa, ori a altora, de libertate, antrenând
un iureº în care mundanul este ºi rãmâne mundan
pânã la capãt. Nu lipsesc din aceastã lume, cu
toatã cã de la un punct cititorul poate începe sã
aibã îndoieli, câteva figuri (personaje) care
încearcã, fie ºi iluzoriu, sã facã faþã fiecãrei zile.
Aceste zvârcoliri de tentativã de trai decent într-o
lume decãzutã definitiv sunt recompuse de Daniel
Vighi întotdeauna dupã schema: cetãþean ºi
sistem, individ ºi societate.
În „Operaþiunea Aubade” sunt importante
acþiunile, iar acestea sunt povestite simplu, fãrã
supoziþii metaforice ori cuvinte mieroase. Pãþaniile
suspectului Silvicã („ofiþer din structurile Securitãþii
statului, arestat, gãbjit ca ultimul rãcan, ca ºi când
ar fi nenorocitul de la postul de miliþie dintr-o
gubernie de prin republica Kazahstan, unde se
presupune cã nu e ordine suficientã ºi e de înþeles
sã se petreacã aºa ceva” (p. 36) puse faþã-n faþã
cu cele ale cãpitanului Cioca („expert în ezoterism
ºi paranormal”) fac din romanul lui Daniel Vighi
unul visceral ºi tumultuos. Rãsturnãrile de situaþie
se succed necontenit, iar hazul de necaz preia
frâiele naraþiunii, transformând serioasa poveste
„Aubade” într-un spectacol buf ºi decadent,
apropiat ca atmosferã de filmul lui Purcãrete,
„Undeva la Palilula”. Personajele sunt delicioase,
„securiste” ºi „paranormale”, iar tovarãºa Mãrioara,
mare conspiraþionistã mare, face toþi banii. Cãtre
mijlocul acestei prime bolgii, din fericire, cititorul
aflã ºi însemnãtatea tendenþioasei operaþiuni
Aubade: „asta era denumirea operaþionalã a celor
care, aflaþi la vârful marilor operaþiuni secrete,
puteau vorbi printr-un fel de ceva special pe care
doar ei îl puteau dobândi, vorbirea mutã, de la
muþenie la muþenie, de la tãcerea deplin conspiratã
la altã tãcere deplin conspiratã” (p. 60).
În „Podoabe, ºi pãlãrii, ºi poncho, ºi pãr lung,
4 2 ºi mãrgele”, o bolgie mult mai interesantã a Trilogiei

Corso, câþiva puºtani, îmbrãcaþi hippy, „Pol, Ptiu,
Grasa, J.H. ºi J.J.”, o iau din loc, din cartier, „spre
parcul unde se întâlnesc ca sã punã la cale drumul
spre Fâºie” (p. 231). Cu hainele impregnate de fum,
cu Janis Joplin ºi Jimi Hendrix în suflete, gaºca
viseazã sã punã la cale o lume mai bunã, o viaþã a
naturii ºi a libertãþii adevãrate, o realitate „fericitã.
Fãrã exploatarea omului de cãtre om” (p. 251).
„Mergem! Prin lanuri de porumb! Avem cu noi radio portabil cu antenã, avem cu noi rucsacuri, avem
cu noi blugi, avem colþi de mistreþ la gât legaþi frumos
cu ºnur de piele, avem mocasini aºa cum se poartã,
avem þigãri, avem cuþit frumos, nichelat, lunguieþ,
asemenea unui iatagan scurt ca de pe vremea
osmanlâilor” (p. 233). Pentru aceºti copii, fãrã dubiu,
drumul cãtre realitatea fericitã s-ar face prin
intermediul mescalinei, ea fiind „nebunia, viziunea
ºi fericirea”, „Noul Ierusalim”, unde cânþi alãturi de
„triburile Huichol, Janis Joplin, Jim Morrison ºi
Carlos Castaneda, Ernst Jünger ºi Aldous Huxley”
(p. 238).
Dacã în prima bolgie Ilie ªfeic cunoaºte
învârtelile lumii vechi, ce miºcãri poate face ºi unde
sã se poticneascã, în bolgia postdecembristã,
„Minunatele afaceri ale capitalistului Ilie ªfeic”,
acelaºi personaj se pierde. „În momentul în care
italianul a pus pe masã teancurile de mãrci vestgermane legate cu grijã, cu gumilasticul subþire pe
care îl va fi vãzut multã vreme de atunci înainte
prin te miri care locuri ºi locaþii ale fojgãielilor
comerciale ºi capitaliste, în chiar acel moment, lui
ªfeic Ilie, locatar al blocului din chiar centrul oraºului
nostru martir îi veni sã þipe de uluire ºi de admiraþie”
(p. 429). Odatã cu þipãtul de uluire ºi de admiraþie,
este anunþatã ºi cãderea în Lumea Nouã,
postrevoluþionarã, a personajului Ilie ªfeic.
Ilegalitatea, falimentul ºi nemuritoarea dorinþã de
intrare în posesia unui capital gros sunt cele trei
caracteristici care nu lipsesc din aceastã ultimã parte
a trilogiei.
Deºi fiecare bolgie îºi are propria identitate,
filonul comun, care face ºi sensul Trilogiei Corso,
este compus din simplitatea ºi acurateþea relatãrii.
Autorul nu este deloc preocupat de estetic, nici
nu urmãreºte sã-ºi încordeze muºchii pânã sã
devinã scriitor. El aratã cã este scriitor prin
spontaneitatea narãrii, prin (re)compunea lumii în
sens pragmatic, vorbind, fãrã ocoliºuri, despre
defectele ºi imperfecþiunea omenirii. Daniel Vighi
oferã prin cartea sa trei mãºti ale aceleiaºi realitãþi,
trei compartimente ale aceluiaºi Infern, trei fresce
sociale, rezultatele unor cercetãri fãcute
îndeaproape românului ºi sieºi.



Temniþa Ofeliei
Predestinatã mãnãstirii, Ofelia pãrãseºte iatacul.
Sânge pretutindeni. Calcã pe lespezi de sânge.
Castelul de la Elsinore se clatinã,
din turn aruncãtorul de suliþe cautã þintã.
Un Polonius agitat îl încurajeazã
þine o platoºã s-o strãpungã
câteva zeci de suliþe-ºi doreºte în trup
rãstignit la Elsinore poate rãmâne departe de intrigi
de-un Prinþ captiv speriat,
oricând gata sã dea foc castelului
îl îmbatã mirosul sângelui
focul ce-l simte în trup
abandonul Ofeliei în fericirea ei
acolo-n altarul iatacului
plin de candele în care lumânãri pâlpâie
nu mai au vlagã, din depãrtare
se apropie fulgere
printre ele, Prinþul captiv, stafie a sinelui.
Acvile
Invazie de acvile de cine trimise?
întreba Prinþul captiv – grota
cercului Elsinore bântuitã de spaime
biciuind cu alice de aripi norii de pãsãri.
Un zeu primea onorul – straja primã
obstacolul suprem în dezlãnþuirea puhoaielor
Marele înþelept jura cu rana ochiului negru
sã fie el sfetnicul care aduce lumina
din scoicile sângelui la rãdãcina zidurilor.
Furia macilor
Orologiul din turnul castelului
clatinã necruþãtor timpul
miezul grãdinii de la Elsinore freamãtã

pasul Prinþului captiv lasã în urmã cascade
prin care macii în furia roºului
se-nlãnþuie într-o nuntã nepãmânteanã.
Blestemul tronului
Subteranele de la Elsinore. Frig ca-ntr-o urnã
în care lumânarea vegheazã mormântul regelui ucis
se aºazã fumul pe lespezile de argint
acolo în pântecul castelului unde meºterii
dau naºtere metalului cu sudoarea
curgându-le râuri ce împing spre luminã
solzii imenºi de pepite din care cad mii de bãnuþi
ca un incendiu, hiena îºi aratã colþii
pânã sub tronul pe care nu-i decât sceptrul roºu
abandonat de toþi, gãrzile joacã ºah cu cranii
se inventeazã regate insulele sunt scoase la pariuri
devin miezul conflictelor armate
în care fantomele dau buzna
se amestecã printre oºteni, le smulg armurile
coifuri ºi platoºe întâlneºte peste tot...
Se iveºte din ceaþã Prinþul captiv
înlãnþuit de Ofelia, o mare de suliþi
le îndrumã paºii spre sala unde-l încoroneazã pe
veci.
Baletul fantomelor
Doar leºuri, încât nu mai e loc de trecere
holurile de la Elsinore, baletul fantomelor,
acum când spada-i prelungirea gândului
o pantomimã în care-actori sunt cu toþii
regi ºi regine, oºteni, cavaleri, cruciaþi
doar Prinþul captiv bântuit de virtuþi
se lasã-n legea firii ºi-a lucrãrii aproapelui
surprinde împietrit grãdina-n care
se toarnã în urechea regelui
otrava pregãtitã de Lucianus
sunt invocaþi din nou actori bizari
cu torþe se apropie de scenã
cu bocitoare care sã anunþe
sfârºitul unui nobil prinþ pe care
doar marea îl mai poate pedepsi.

TURNUL DE APÃ

Dumitru Ion Dincã
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Solilocviile metroului
Adrian Þion
Din „Africa de Est” (Montreuil) cu metroul 9 în
fiecare dimineaþã, spre centru. Urcãm de obicei la
Robespierre, e mai aproape decât Croix de
Chavaux. Câteva strãduþe înguste ºi liniºtite,
(Sergent Godefroy, rue de la Révolution, Garibaldi,
Marceau) în aerul deja încãlzit, apoi pe calea
Parisului spre vest pânã la coborârea în avena
metroului, rece ca în peºtera Scãriºoara, dar fãrã
gheaþã. Prin hãuri de acest fel o fi ascuns „cãþelul
pãmântului” pe care eram pus sã-l ascult cu capul
pe pernã, în copilãrie, ca sã adorm dupa-amiezile.
Dar nu vreau sã cobor în hãul intimitãþilor. Merg pe
mâna lui Michel Tournier: „jurnal extim”, privirea
spre exterior, „extimul e opus intimului”. Aºadar
„consemnarea lumii exterioare”. „Ce se vede” cum
ar fi spus Radu Petrescu. Liniºtea e pe deplin
pierdutã, alungatã acum brutal de vuietul garniturii
ce opreºte scârþâind puternic ºi stârnind în jur un
curent de aer geros. În vagon, vârcolacul adâncului
îºi începe recitativul sãu monoton, anunþând staþiile
de douã ori, cu intonaþii diferite, contrapunctic. Mai
întâi interogativ-ofensiv, apoi conclusiv-defensiv, de
parcã prima datã n-ar fi sigur de aventura teluricã
pe care o repetã zilnic de mai bine de o sutã de
ani, minunându-se, bucurându-ne cu întâmpinarea
sa familiarã. Balaurul fantomatic îºi are ritmul ºi
regulile lui. Aºadar, spiritul angrenajului mecanic
anunþã dubitativ, informând papagaliceºte Porte
de Montreuil? ºi tot el îºi rãspunde Porte de
Montreuil! bineînþeles, nu poate fi altceva.
Avanseazã sigur pe el, dã semn cã suntem pe
drumel cel bun. Apoi jocul continuã: Maraichers?
Maraichers! Nation? Nation! ªi tot aºa pânã la
Strabourg – Saint Denis, unde schimbãm pe linia 4
spre Châtelet. Fantomele n-au nevoie sã
interacþioneze cu oamenii ºi de aceea, trenul îºi
continuã nestingherit ºerpuirile prin hãul pãmântului,
cãrând în mãruntaiele sale, nu se ºtie de ce ºi spre
ce, puhoaie de cãlãtori. Carã periferia spre centru,
izbeºte noul val de vechiul stãvilar, pe jumãtate
dãrâmat. Imigranþi de toate culorile spre locurile de
muncã. Vocea înãbuºitã de ani a lui Neagu Djuvara
îmi sunã profetic în ureche: „Europa, conºtient sau
inconºtient, se sinucide. Dacã te duci în metroul
parizian, vezi care va fi Europa de mâine.
Majoritatea populaþiei din metrou este de culoare.”
Aºa este. Costicã îmi propune sã nu pronunþ
cuvântul „negru” atunci când sunt prin preajmã
pentru cã înþeleg ºi te privesc ostil. Te pot acuza de
rasism. Eu nu le spun nicicum ºi nu mã deranjeazã
prezenþa lor câtã vreme se comportã civilizat. Metroul
se întreabã mai departe sau mã întrebã dacã vreau
sã cobor: Châtelet? Da, Châtelet! Am ajuns.
Alte ºerpuiri enorme, formate din hoarde de
turiºti, în faþa intrãrii la Notre-Dame ºi o întrebare
4 4 devastatoare, în englezã, pe care mi-o adreseazã

o tânãrã, lãsându-mã perplex: It’s Notre-Dame?
face ignoranþa ei crasã, ridicând ochii spre
grandioasa catedralã. It’s Notre-Dame! îi rãspund
automat, pe tonul conclusiv al vocii din metrou. Din
ce colþ de lume o fi aterizat aici fãtuca asta cu un
rucsac în spate, repezitã ºi nesãþioasã în atitudine?
Probabil studentã, îmi spun, fãrã sã-i fi înregistrat
fizionomia, cãci a avut grijã sã-mi întoarcã repejor
spatele, ruºinându-se. Dar nu e sigur. Studenþii
de azi mai mult învaþã cãlãtorind decât studiind.
Cine spunea Multe înveþi din cãrþi, dar mult mai
multe înveþi cãlãtorind? Anatole France? Un elogiu
cãlãtoriei sau cunoaºterii? ªi când mã gândesc la
Paustovski ºi la alþi refulaþi din state totalitare,
claustraþi între graniþe, care cunoºteau strãzile
Parisului din hãrþi ºi lecturi, fãrã sã fi pus piciorul
în Franþa, mã umplu de indignare. Lumea liberã
are derapajele ei, dezavantajele ei.
Superficialitatea pluteºte la suprafaþã cu o
candoare infatigabilã. Cu atâta informaþie în jur,
mã întreb cum e cu putinþã sã fii dezinformat. Direct Matin, foaie distribuitã gratis, avertizeazã
asupra cãldurilor caniculare ºi anunþã deschiderea
unor terrasses éphémères. Unele sub Turnul Eiffel,
altele lângã Notre-Dame. E aºa greu sã consulþi o
foaie volantã?
Securitatea în metrou e exterioarã, banalã. Or
fi camere de supraveghere, dar angajaþi vizibili ai
metroului sunt puþini (mai ales în staþiile mici,
periferice). Totul este automatizat. În staþiile din
centru existã pereþi despãrþitori de sticlã matã între
peron ºi liniile de tren. „Sã nu se arunce vreun
sinucigaº în faþa trenului” mi se ºopteºte la ureche.
Ce bizar! Ce cinic! În celelalte staþii se pot arunca
liniºtiþi? Când garnitura se opreºte, portiþele se
deschid simultan cu uºile vagoanelor, care sunt
poziþionate în dreptul cãilor de acces. Apoi se închid
la loc. La Mairie ºi-a fãcut datoria.
În interiorul vagonului cãlãtorii îºi aleg repede
locuri ca sã nu deranjeze. Am fost martorul unui
mic incident într-una din zile. Un tânãr slãbãnog,
livid la faþã, trecea cu mâna întinsã printre banchete
bolborosind ceva. Nu primea nimic. În dreptul unei
femei ºi-a pierdut rãbdarea, ºi-a strâns degetele
pumn ºi a schiþat gestul de a o lovi în faþã. Pumnul
i-a atins faþa, dar n-a lovit. Femeia s-a ferit, speriatã,
dupã care individul a zâmbit acru ºi a coborât agale
din metrou. ªmecherul a fãcut gestul când trenul
era deja în staþie. O negresã de vizavi a luat imediat
atitudine, zbierând dupã el, dar tipul nu s-a sinchisit.
Violenþã? se întreabã spiritul maºinãriei. Violenþã
servitã ca divertisment, rãspund inhibat. Violenþa
este arma celor slabi. (Ghandi). ªi cei care au pus
la cale masacrul de la Charlie Hebdo au fost slabi?

Ca orice mecanism super-sofisticat, metroul
are ºi el sincopele lui. ªi dacã nu apar când þi-e
lumea mai dragã, n-au niciun haz. Arºiþa de la
nivelul trotuarului face binevenitã cãlãtoria cu
metroul. Sunt zile caniculare în care îþi vine sã-þi
dai jos ºi pielea de pe tine ca sã nu transpire în
speranþa cã nu vei mai simþi arºiþa toropitoare.
„Arºiþa frige ca gerul” scria undeva Alexandru Vlad
în Aripa grifonului. Pe o asemenea cãldurã, iau
câteva reviste Tribuna ºi Oraºul sub braþ ºi mã
pornesc din Montreuil, pe linia 9, ca sã ajung la
Bastille, unde amicul meu Constantin Ghircãu
fixase o întâlnire cu Matei Viºniec, bunã cunoºtinþã
de-a lui. Costicã plecase de acasã de dimineaþã la
repetiþii, aºa cã urma sã ne întâlnim acolo la ora 18
în faþa operei. Mi-am calculat timpul ardeleneºte,
dar ºi atent sã nu stau prea mult în soare. Cobor la
Nation, staþie mare, nod feroviar, ca sã iau metroul
1 pânã la Bastille. Trenul meu oprit în staþie. Mã
grãbesc sã urc, sã n-o ia din loc. Dar nu porneºte
nici dupã 5, 10, 20 de minute… Auzim din când în
când, din difuzoare, explicaþiile companiei în care
se repetã cuvântul ambuteiaj lipit de scuzele de
rigoare. Alþi indivizi, zãrind trenul oprit, se grãbesc
sã urce, aºa cum m-am grãbit ºi eu, apoi,
dezamãgiþi, coboarã dupã un timp. În loc de
pãcãnele, pãcãleli. Minutele trec, ora 18 se apropie,
trenul nu are de gând sã se punã în miºcare. Ce-i
de fãcut? Dupã vreo 30 de minute de aºteptare mã
hotãrãsc ºi eu, în sfârºit, sã cobor. Aº mai avea 30
de minute pânã la întâlnirea cu Viºniec, în faþa
Operei. Cum sã ajung pânã la Bastille din Nation?
La suprafaþã, nãuc de cap, mã dau lângã o
balustradã sã consult ghidul Parisului
(l’indispensable), ediþia din 1998, cumpãrat de
Lucian când a petrecut un semestru de tandreþe la
Paris, în anii lui de studenþie. Ce bine cã e la mine!
Caut sã identific strãzile, sã mã orientez, sã vãd în

ce direcþie trebuie s-o apuc. Intru în panicã. Mã
rãsucesc în direcþia strãzilor. O femeie de vreo 30
de ani, citindu-mi disperarea pe faþã, se apropie sã
mã ajute. Îmi sugereazã sã merg pe Rue de
Faubourg Saint-Antoine ºi se îndepãrteazã
surâzând cald. Îi urmez sfatul. Observ cã ar fi cam
3 staþii de metrou de mers pe jos. Cu mijloacele de
transport de la suprafaþã ar fi mai dificil întrucât nu
le cunosc traseul. Mã îndârjesc ºi pornesc marºul
forþat. Curg apele pe mine, mersul îmi e precipitat,
dar ajung la timp. Barba dramaturgului subliniazã
rafinamentul unui tip subþire. Viºniec are delicateþea
unui sfielnic ºi impetuozitatea lãuntricã a unui bun
cunoscãtor de oameni. Gazda noastrã ne conduce
prin labirintul clãdirii spre cabina lui, pe care o
împarte cu încã trei colegi de diferite etnii. Ne
serveºte cu sandviciuri ºi cu bere binefãcãtoare.
Vorbim despre teatru, despre Cluj ºi amiciþii literare.
Viºniec paseazã interviul programat pe email, din
cauza berii. Se aratã îngrijorat de escaladarea
terorismului, a islamului ºi menþioneazã masacrul
recent de pe o plajã din Tunis, ºtire care mi-a scãpat,
prea ocupat cu descoperirea Parisului. Harta
prezentului din nou însângeratã. Aºa vom trãi de
acum înainte? Printre atentate? Gazda ne
povesteºte în vervã cum ºi-a adus familia din
România, peripeþii, sacrificii inimaginabile, apoi
propune o vizitã prin sala operei ºi prin culise. Sticla
din exterior ascunde miracole. Toate sunt de
dimensiuni impresionante, halucinante. Adevãrate
hangare. Nu artã, ci industrie! Nu muzicã, ci schele
ºi macarale. Întunericul mat estompeazã paºii noºtri
îndreptaþi spre cele mai ascunse cotloane ale
Bastiliei, închisoare deschisã spre metamorfozele
artei moderne. Regretãm cã pe timpul sejurului
parizian nu vom prinde niciun spectacol. Coborâm
la metrou, vocea cunoscutã ne întâmpinã iar: Gare
de Lyon? Gare de Lyon!
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Emil Iulian Sude

eul meu eul meu de ce nu mã lepezi de la paharul
acesta

Lumea ºi viaþa la fel de nesigurã.

de ce nu te sacrifici prin reuºitã pentru nereuºitã
eul meu
ce nu eºti
nici convingere nici iertare nu eºti

în fericirile noastre ºi moartea s-a îmblânzit uneori
noi nu am avut ceva al nostru
de care sã nu ne temem cã ni se va lua
nici sã ne naºtem nici sã murim nu am vrut
noi nu am avut nimic noi nu am avut
Scandalizarea sângelui remember instinctual
ºi intuitiv
sã-þi foloseºti propria frustrare vechea otreapã
pentru a te dãrui într-un ansamblu nou
meditaþie asupra scenariului de învingãtor
slaba consolare a învinsului
sã îl iubesc pe învingãtor
zâmbind flagelat pe dinãuntru
cât aº vrea sã nu se vadã suferinþa pânã la
plânsul cãrnii
ºi cât aº vrea ca obida
sã nu îmi iasã prin pielea
frãmântatã de reuºita învingãtorului
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dacã ai fi pentru o clipã învingãtor tot frustrat ai fi
eul meu eul meu de ce nu mã pãrãseºti
Atâta spaimã în liniºtea lumii
între ghilimele orice îºi schimbã semnificaþia
orice lucru poate fi
compensat pânã nu mai poate fi compensat
între semnificant ºi semnificat
moarte deschisã de viaþã
liniºtea pânã la apatie este pregãtire
pregãtire pentru kenoza spaimei
frica aceasta este liniºtea aceasta
pentru marile spaime nu am fost pregatit în liniºte
deplinã
o singurã datã m-am îndoit de tine atunci
când încercai sã mã înveþi pãrãsirea
o singurã datã ai avut o inimã
cât toatã suferinþa lumii
o singurã datã am fost tâlharul cel bun eu
necredinciosul
o singurã datã am fost tâlharul cel bun
la moartea noastrã în viaþa aceasta liniºtea ta
sunt spaimele mele
sunt spaimele mele

GRAFITTI TETRACROM

noi nu am avut
numai continuarea golului din piept am avut
urmele scrijelite pe ziduri
pe noi nu ne-a întrebat cineva dacã vrem sã
ne naºtem
dacã vrem sã murim

O nouã estetiCã a
urâtului
Dezmembraþi de Adriana Carrasco (traducere de Claudiu Komartin) reprezintã una dintre cele
mai importante recuperãri din ultimul timp,
recuperarea unei poete-legendã, care a circulat
incognito prin lumea literarã, din biografia ei
rãmânând doar niºte vagi puncte de reper: s-a
nãscut în 1985, a trãit în Ciudad de Mexico, unde
a ºi murit, în 2012, împreunã cu iubita sa, ca
victimã a unui foc de arme. Adriana Carrasco face
parte din lunga tradiþie de scriitori pe care i-a
consacrat o singurã carte, cãrora le-a fost de-ajuns
o carte ca sã îºi înceapã ºi sã îºi încheie socotelile
cu literatura.
Citit în cheie deleuzianã, volumul aduce în primplan trecerea de partea minoritãþii, asumarea vocii
minoritãþii înþeleasã ca un grup de actanþi plasat întro lume infectã, o lume a azilelor ºi a centrelor sociale,
Adriana Carrasco descriind experienþele ei ca
muncitor în astfel de spaþii. Este ca ºi cum s-ar plimba
prin lume cu o portavoce, autoproclamându-se
protectoarea „oamenilor vraiºte” (p. 30), renunþând
la individualitatea ei în favoarea cauzei pentru care
luptã: „corp al meu/ împãrþit frãþeºte/ muncitorilor ºi
copiilor malformaþi/ celor piperniciþi nãscuþi înainte
sã le vinã sorocul” (p. 8).
Se propune o poezie visceralã, aflatã într-o
tensiune continuã, în care singurele referente sunt
situaþiile-limitã, dragostea fiind una dintre ele: „cum
iubeºti cu o armã la tâmplã/ vrând sã urli fãrã sã
se audã decât// un fâºâit de epidermã smulsã/
ºººi-atât” (p. 35). ªi dragostea se asociazã
întotdeauna cu carnea: „în câte feluri se poate
iubi/ ºi niciunul separat de carne” (p. 35).
Corporalul predominã, iar vocea poeticã este golitã
de orice fel de sentiment, totul este „chimie ºi
autocontrol” (p. 16), rarele urme de duioºie fiind
foarte repede contracarate printr-un grotesc explicit („sã-mi ating scãfârlia cu degetul lipsã ca pe
o pãpãdie/ în care se pregãteºte sã sufle un mort”,
p. 47), care reprezintã de altfel principala strategie
de construcþie a imaginilor: „carotida secþionatã
împroºcând/ confetti sub mâinile unui/ dirijor cu
porniri sadice” (p. 23).
Autoarea nu devine mai puþin incisivã nici când
se referã la sine, autocaracterizându-se astfel: „Eu
sunt copilul cutremurului/ o breºã în lucruri, în
amintirile prin care/ nu se poate face ordine decât
cu buldozerul/ sunt o despicãturã/ pe care nu o
acoperã nimic/ ºi nu o umple nimic/ ºi de aceea
îmi gãsesc loc doar printre ruine/ zguduitã de tot
ce mi-au arãtat oamenii.” (p. 11). Din perspectiva
autoarei, poezia nu se poate naºte decât printre
aceste ruine, contribuind la damnare sau
comportându-se ca un stigmat: „scrie cel cãruia
nu îi pasã cã scrisul prolifereazã/ ca boala dar nu

va umple niciodatã vreun gol/ ºi explodeazã în flori
contagioase ºi insolente” (p. 34). Poezia înseamnã
cea mai brutalã sinceritate, înseamnã, în primul
rând, confesiune, orice formã de eschivã fiind
condamnatã.
Volumul Adrianei Carrasco reprezintã
rezultatul unei incursiuni în propriile mãruntaie,
mizând pe crearea unei stãri de disconfort în receptor, pentru cã autoarea vorbeºte stând
„cocoþatã pe/ moviliþa asta de membre care
zvâcnesc/ zvâcnesc tot mai slab” (p. 50).

Alexandra Turcu

Dispersie ºi
centralitate
Primul gând în legãturã cu volumele colective
e unul pulsional: îþi imaginezi omuleþii din spatele
cuvintelor ca într-un roi de albine în care fiecare
îþi aratã cantitãþile devotamentului. ªi chiar dacã
poþi fi înþepat, de fapt îþi este testatã rãbdarea. La
primul contact cu aceste douã cãrþi intitulate
Subcapitol, poezia (Editura Tracus Arte, 2015) ºi
La negru (Editura Mirador, Arad, 2015) am
remarcat o imagisticã nonconformistã, iar în
volumul La negru, mai ales, am avut surprinderea
de a îmi aminti de filmul Kill Bill ºi de stilul lui
Quentin Tarantino.
În ordinea apariþiei, La negru se prezintã sub
formã de antologie în urma taberei de creaþie de la
Sãvârºin cu scriitori tineri: Sorin Despot, Raluca
Boantã, Ana Maria Chiþulean, Adrian Diniº, Ana
Donþu, Mariana Gunþã, T.S. Khasis, Patricia Lelik ,
Iulian Leonard, ªtefan Manasia, Alexandra M. Pãun,
Andrei Iulian Pintea, Eugen Rogojan, Alexandra
Turcu, Miki Vieru. Poemele, însoþite de scurte
descrieri ºi imagini ale celor care le scriu,
ipostaziazã omul contemporan, fragil la sentimente,
incapabil de riscuri, dar fãuritor de ficþiune: scenarii
regizate cu un efect scontat pentru alteritate: „dar
nicio femeie nu s-a sinucis pânã acum pentru tine/
ºi tu ai încercat deja pentru douã […]” (p. 35). E un
pragmatism de tip reþetã, e hematopoiezã: analizezi
un sistem, fãrã subtilitãþi. În volumul Subcapitol,
poezia completeazã ideea de vârstã anxioasã a
omenirii în care singura certitudine e cea a morþii.
Din buchetul poeþilor incluºi în volum urmeazã:
Adelina Pascale, Aleksandar Stoicovici, Alex
Vãsieº, Alexandra Negru, Alexandra Turcu, Alin Ion,
Amalia Cernat, Anastasia Gavrilovici, Andrei Dósa,
Andrei Luca, Costel Onofraº, Cristina Alexandrescu,
Ecaterina Bargan, Emanuel Guralivu, Horia
ªerban, Ilinca Mare, Marius Aldea, Medeea Iancu,
Mihnea Bâlici, Mircea Andrei Florea, Ovio Olaru,
Paul Zabet, Radu Niþescu, Raluca Boantã, Teodora
Coman, Teona Galgoþiu, Valeriu A. Cuc, Victor
Þvetov, Vlad Drãgoi, Vlad Viski. Existã ºi un
imperativ la cât ºi cum sã plângi: „lacrimile au voie
sã curgã doar cât sã redea chipului/ prospeþime de
acuarelã” (p. 12). Trãim o alienare de tip occidental
de fapt: „ia-mã-n braþe te rog/ mult/ sã-mi gãteºti 4 7

de/ zor/ aº vrea sã pot vorbi-n/ tehnicolor” (p. 29).
Frânturile boeme sunt de natura ploii scurte de
primãvarã: „frumuseþea derutantã a unui gest
salveazã” (p. 31). Fire de poem vegetal (p. 67) ori
care limpezeºte graniþa dintre aparenþã/ esenþã (p.42)
construiesc crãpãturile prin care poþi vedea cerul. E
o epurare într-o realitate care e descrisã cel mai bine
de Cristina Alexandrescu: „suntem niºte ºtergãtoare
de vomã cu carte” (p. 78) ori Paul Zabet – „o
generaþie învineþitã de somn duhnind a prozac” (p.
83).
În La negru, ªtefan Manasia produce o poezie
maturã ºi cu umor (Taurul mecanic, p. 92), unde
iubirea nu se prezentificã drept o ameninþare, iar
zodiacul capãtã savoare ºi poþi avea parte de o
degustare lentã: „o inimã de argilã eu/ îþi voi
dãrui, totuºi, oricând. ºi voi/ accepta sã mã
descompun” (p. 90).

Andreea State

Copilãrie pe viaþã
Poemele celei de-a doua cãrþi a tinerei poete
basarabene Maria Paula Erizanu, Ai grijã de tine
(Charmides, Bistriþa, 2015), aºezate sub auspiciile
versurilor din Bob Dylan, All I want to do, schiþeazã
o lume încãrcatã de un spirit luminos, calm ºi chiar
prietenos, sfidînd cu seninãtate morbiditatea,
convulsiile ºi depresia metafizicã întîlnitã în poezia
tinerilor de azi.
Ceea ce surprinde, din start, în aceastã carte,
este structura atipicã a poemelor. Lirismul se revarsã
în pagini aidoma fluxului conºtiinþei, punînd laolaltã
liste cu dorinþe, dialoguri, notiþe cu vise, poeme
ordonate vertical, infiltrãri de citate ºi nenumãrate
paranteze. Aceastã libertate formalã reflectã
ingenuitatea cu care poeta îmbinã, la nivel tematic,
douã lumi aparent divergente. Prima este lumea în
care poeta s-a nãscut, lumea nouã, definitã de
Bogdan Ghiu drept Evul Media ºi care este
identificatã în poeme dupã jaloanele: iPad, HBO,
mp3player, iPhone, Batman, memese-uri etc.; cea
de-a doua, o lume a trecutului – dar cu care se
mai pãstreazã încã legãtura prin intermediul
elixirului “zeama bunicii” (p. 32) – redatã printr-un
imaginar rustic: flori, copaci, fructe, soare, vînt,
iarbã, sâmburi, muguri, câmpuri etc. Serenitatea
este dobînditã prin acceptarea ºi interiorizarea, în
egalã mãsurã, a celor douã lumi ºi prin aducerea
lor întru unitate. Ceea ce rezultã este o lume unde
„sunt ºi amintiri adevãrate” (p. 11), în care „uneori
un cartof e doar un cartof” (p. 32) ºi în care “toate
culturile cred cã florile sunt frumoase” (p. 28).
Spre deosebire de isteria “revoluþionarã” a
tinerilor din vremurile de-acum, Maria Paula Erizanu
îºi întoarce privirea spre o eticã a modelelor: „îmi
fac lista cu oameni de la care am de învãþat, atâþia
oameni frumoºi...” (p. 26) relevând importanþa trãirii
cu oamenii, nu printre ei. Fiind cu toþii „fragmente
din aceeaºi stea” (p. 41), rostul existenþei e vãzut
într-o manierã ce aminteºte filosofiile orientale,
poeta declarând la final: „tot ce pot e sã fiu o parte
4 8 din lume” (p. 45).

Oferta culturalã a acestor versuri în care viaþa
curge în ritmuri domoale este iubirea, filosofia lor
este legãmântul prieteniei „cînd sunt atâtea probleme
mari în lume voi le rezolvaþi prin prietenie devotatã”
(p. 25), iar idealul, de facturã paradisiacã ºi care
trebuie interiorizat: „copilãrie pe viaþã” (p. 25).

Constantin Tonu

Poezia ca
descãtuºare
Situat la cel de-al doilea volum, Liderul grupei
mici de la grãdiniþa de stat nr. 2, Dan Ciupureanu
e un veritabil raisonneur al realitãþii astfel încât
cuvintele sale se activeazã pe ritmuri onoricosuprarealiste. Apãrutã la Editura Tracus Arte, 2015,
în Bucureºti, cãrþulia vine ca un fel de pansament
pentru volumul de debut al poetului Efectul
Calmantelor. Noutatea se observã în metamorfoza
interioarã dinspre o stare catatonicã spre una
pulsionalã. Întâlnim figuri create în interiorul
poemelor, cu efect compensatoriu: prin ochii
Cristinei, eul recapãtã puterea imaginaþiei: „un nor
se scãlâmbãia la niºte legume/ pe o cãpiþã dansau
degetele printre vreascuri/ o varzã dolofanã se
rostogolea în ciuda morcovilor” (O varzã dolofanã,
p. 7). Prin intermediul Roxanei, Dan Ciupureanu
încearcã un soi de nostalgie a paradisului pierdut:
„Într-o galaxie, merii înfloriserã. Un vierme
escalada un zid de cearã portocaliu” (Visul
Roxanei, p. 10). O salvare din lãuntricul fragmentat
o aduce actul ascultãrii unor simple propoziþii sau
a unor pãrþi melodice. Din proprie voinþã sau dintruna a zeilor eul pare sã asculte de o practicã
propusã de maestrul Dalai Lama: “When you talk
you are only repeating what you already know, but
if you listen you may learn something new”.
Fiecare poem e urmat de o explicaþie care se joacã
cu instanþele temporale: fie devine o analepsã, fie
vorbeºte în prezent, fie devine o rugã adaptatã la
societatea consumeristã ºi fiinþa contemporanã
fãrã idee: „Tatãl nostru carele ne eºti în Ceruri,
carã-mi ºi mie plasele” (O varzã dolofanã, p. 7).
Dacã e un haos post-uman în care omul nu
mai conteazã decât numeric: „descarc ºi aplicaþia
îmi zice la fel/ suntem încã douã sardine în
autobuz”, muzica pare a fi singura care mai poate
da o coerenþã: „Stimaþi cãlãtori, trenul s-a oprit între
staþii. Sunteþi rugaþi sã nu încercaþi sã deschideþi
uºile. Pentru a putea pleca, vã invit sã cântaþi Lana
del Rey - Summertime sadness” (bãluþe, p. 28).
Forþa liricã e concentratã cel mai bine în poemul de
jos în sus. Sprijinindu-se pe ideea necesitãþii ficþiunii
într-o societate consumeristã ºi împânzitã de kitsch,
poemul ne introduce într-o cãlãtorie în holul
sertarelor unde „[...] vei gãsi o pereche de aripi/ cu
care vei pluti în sertarul de sus/ acolo te va aºtepta
o navã douã/ care vor înainta trei ani luminã pânã
la/ poziþia dormitoarelor/ dacã vei aprinde
televizorul/ îþi vom cânta simfonia din dulap [...]”
(De jos în sus, p. 56). E un mod de a spune cã

poezia te poate elibera ºi face conºtient de acea
anima din tine.

Andreea State

Poeme fotografice
Volumul de debut al Alexandrei Vãcãroiu
Prezenþã sau absenþã (2015, Editura Charmides,
Bistriþa) reprezintã, în acelaºi timp, o surprizã ºi o
provocare pentru orice cititor, deoarece, pe lângã
latura de poetã, pune în valoare ºi latura de
fotografã a autoarei. Fotografiile care se alãturã
poemelor sunt psihedelice ºi încãrcate de un soi
de misticism domestic.
Încercarea de a combina poezia cu fotografia
creeazã un efect de scindare asupra volumului ca
întreg. Pe de o parte, fotografiile nu reflectã tematica
poemelor, chiar din contrã, ele contrasteazã cu
acestea, prin imagini neaºteptate. De exemplu, unor
versuri încãrcate de singurãtate, sentimente
puternice ºi dureroase, cum ar fi „mesageria ta
vocalã/ s-a sãturat de þipetele mele ºi vecina de sub
tine la fel eºti tot mai absent – îi corespunde o imagine unde libertatea ºi puritatea dominã – trei fete
aleargã pe un câmp însorit, înveºmântate în alb. În
alte locuri unde dominã imaginarul urban sunt
alãturate imagini din naturã, iar pe alocuri scenele
sunt modificate la nivel de culori ºi conþinut în aºa
fel încât sã parã onirice. Se poate observa, de
asemenea, o nuanþã contrastantã pentru poeziile
care trateazã întâmplãri ancorate puternic în
realitate, o realitate sumbrã, obsedantã: „ºi la metrou
nu pare nimeni dispus sã mã salveze/ o þigancã
bolboroseºte ceva despre niºte parfumuri furate un
tip încearcã sã mã/ convingã cã sunt destul de
frumoasã pentru agenþia de modele de dupã colþ”.
În ansamblu, volumul produce o impresie
plãcutã asupra receptorului, însã mai puþin pozitiv
este faptul cã anumite pasaje se referã la locuri
deja exploatate de poezia contemporanã, de tipul:
„de când iau pastile mã simt mai singurã” sau „e 2
dimineaþa/ stau desculþã printre niºte cioburi de
ursus eu ºi niºte strãini drogaþi”. Acest ton
autocompãtimitor nu mai are un impact atât de
puternic asupra cititorului, ci mai degrabã poate fi
asociat cu încercãrile adolescentine de a face
poezie din traumele vârstei.

Eliza Pop

Cadrul 25
Reprezentantã a poeziei din Republica
Moldova, Ana Donþu s-a remarcat în ultimii ani ca
membru fondator al grupãrii „Zona Nouã” ºi a publicat
în diverse reviste literare. În debutul sãu, Cadrul 25,
apãrut la Casa de Editurã Max Blecher, în 2015,
oscileazã între spaþii interioare ºi spaþii exterioare,
apropieri ºi depãrtãri. Poeta aduce în prim-plan o
generaþie independentã, maturizatã ºi educatã de
tom & jerry, iar apoi trece de la general la particular,
la o voce femininã care observã ºi relateazã.
Autoarea decupeazã de multe ori, în poemele

sale, cadre fixe, filmate parcã din prisma Anei
Lungu, în filmul sãu Autoportretul unei fete cuminþi.
Astfel, „personajul” se aflã în postura de observator
al lumii din jur, dar ºi al propriei individualitãþi („lumea
vãzutã de aici începe sã-mi placã”, p. 17, respectiv,
„îmi rãmâne sã-mi disec craniul/ ºi sã privesc în
sfârºit de aproape/ ce masã gelatinoasã mã face
sã sufãr” p. 79).
Poemele se concentreazã pe lumea privitã
dintr-un „acasã” în care vocea poeticã pare cã se
izoleazã, un exemplu foarte pertinent fiind pasajul
„suntem la fel ca ceilalþi/ doar cã stãm la subsol/
ne-am obiºnuit cu întunericul/ ne închidem acolo
zile întregi” (p. 47). Discursul poetic abundã în
imagini din interior spre afarã („dincolo de pereþi/
nu e lumea/ care se vede pe fereastrã” p. 65),
dintr-un spaþiu securizant spre o lume care nu mai
conteazã („pielea noastrã a uitat/ lumea de afarã”
p. 41) deoarece fericirea se trãieºte în casã. În
contextul fericirii casnice apar urmele prezenþei
celuilalt, sub forma cuiva care „trece pe alãturi”,
lasã cerculeþe de cafea pe masã, fire de pãr pe
cãrþi (p. 66), care degajã cãldurã, tandreþe ºi
protecþie („fotoliul pãstreazã cãldura corpului tãu”
p. 26, „îmi simt doar umãrul drept lipit de braþul tãu
stâng/ doar coapsa mea dreaptã lipitã de coapsa
ta stângã/ toate simþurile se adunã acolo ca ºi cum
ai da drumul unui magnet/ într-un vas cu pioneze”
p. 40).
Din punct de vedere al formei, volumul nu este
întru totul omogen, în sensul în care poemele, deºi
grupate pe cinci secþiuni, nu par a avea un liant, ci
temele ºi motivele se amestecã, spre deosebire de
volumul unei alte debutante, Alexandra Turcu
(celelalte produse, Editura Charmides, 2015),
structurat cu o minuþiozitate aproape obsedantã.
Volumul Cadrul 25, este, pânã la un punct,
cartea pe care mi-ar fi plãcut sã o scriu. Mi-ar fi
plãcut sã construiesc cadre fixe din care sã se observe lumea, urme de prezenþe ºi poeme de citit
sâmbãtã dimineaþã, „când sunt în patul meu ºi nu
trebuie sã fug nicãieri.” (p. 52).

Ilinca Mare

Metoda ºi stilul
Cartea lui Daniel Puia-Dumitrescu, O istorie a
Cenaclului de Luni (Cartea Româneascã, 2015),
ilustreazã destul de fidel câºtigurile ºi derapajele
unei metode de lucru ºi ale unui stil. Volumul, dens,
bogat în informaþie, dar în aceeaºi mãsurã stufos
ºi parazitat de comentariile orientative ale autorului,
nu putea sã fie decât produsul unei cercetãri
doctorale – ºi, într-adevãr, aceastã monografie e o
versiune a unei teze de doctorat susþinute la
Universitatea Transilvania din Braºov. Pânã la un
punct, contactul cu exigenþele universitare îi este
benefic autorului. E evidentã aici, înainte de toate,
încercarea de exhaustivitate. Ocupându-se nu atât
de literaturã, cât de contextul instituþional în care
aceasta evolueazã în anii ’80, Puia-Dumitrescu îºi 4 9

cautã informaþiile în cele mai variate surse (arhiva
CNSAS, presa literarã a vremii, transcrierile celor
douã întâlniri aniversare ale Cenaclului de Luni de
dupã 1989) ºi, în acelaºi timp, îi invitã pe foºtii
membri ai cenaclului sã povesteascã, sã-ºi
aminteascã, sã comenteze pe marginea unei grile
tematice (cum a fost înfiinþat Cenaclul de Luni, care
era ierarhia informalã a acestuia, cum se debuta la
începutul anilor ’80 º.a.m.d.). Rezultã astfel o istorie
alcãtuitã din versiuni proprii, uneori contradictorii,
pe care autorul le confruntã ºi le ordoneazã. Pentru
cineva interesat de felul în care o nouã generaþie
de poeþi s-a coagulat (ca grup, dar ºi instituþional),
informaþiile sunt aici – cei 15 autori intervievaþi de
Puia-Dumitrescu vorbesc despre prestigiul
cenaclurilor în deceniile opt ºi nouã, despre
rivalitãþile dintre acestea, despre cercurile de
influenþã în interiorul Cenaclului de Luni, dar ºi
despre felul în care funcþionau instituþiile literare în
epocã. Aceste informaþii trebuie însã de multe ori
extrase din citate ºi reasamblate, din cauza modului
expozitiv în care scrie autorul – de data asta
universitar nu în sensul cel mai bun, el îºi ordoneazã
capitolele dupã anosta structurã citat-comentariucitat-comentariu etc. Nu ajutã nici faptul cã pledoaria
lui pentru istoria oralã, expus ca în orice tezã întrun prim capitol teoretic, e în fapt un compendiu de
argumente extrase din patru-cinci volume care
oferã la rândul lor o introducere în metodele
sociologice. Astfel, teoria pare cãutatã ad hoc, ºi
ocazional e forþatã pentru a se suprapune peste
materialele pe care le foloseºte Puia-Dumitrescu –
de pildã, dezbaterea aniversarã din 2008 devine în
carte cum-necum un focus grup. S-ar putea spune,
aºadar, cã O istorie a Cenaclului de Luni e un volum
important malgré soi. Efortul de sistematizare e cu
totul lãudabil, dar cartea e, din cauza stilului ºi a
deplasãrii voite a accentului înspre teorie, mai
degrabã un raport erudit decât o istorie propriu-zisã.

izbutesc: ea creeazã o atmosferã din acþiuni mãrunte
ºi detalii insinuante. Problema cu o bunã parte a
celorlalte texte e cã ele se bazeazã pe o poantã, pe
un gest spectaculos de final. Din cauza dimensiunii
lor reduse (de obicei în jur de patru-cinci pagini),
prozele cu final neaºteptat par grãbite ºi, odatã ce
formula începe sã se repete, destul de convenþionale.
În plus, pe spaþiul a cinci pagini, stângãciile stilistice
sunt mult mai evidente (un singur exemplu: o ceartã
la bloc care se lasã cu aruncarea bibliotecii soþului pe
geam e comentatã astfel la p. 34 – „Întâmplarea care
curgea tãcutã de la etajul II...” ºi la p. 35 – „ninsoarea
Guttenberg” [sic]). Poate nu întâmplãtor, calitãþile de
prozator ale lui Romila sunt mai bine puse în valoare
acolo unde el trece peste limita auto-impusã a celor o
mie de cuvinte ºi are timp sã-ºi dozeze mai bine
efectele. Dacã „Olandezul zburãtor” e la fel de
previzibil-convenþionalã ca textele mai puþin reuºite ºi
doar ceva mai lungã, în „Icoana”, ultimul text al
volumului, autorul surprinde admirabil detaliile vieþii
monastice ºi nuanþele psihologice ale protagonistului
ºi, pe deasupra, nu mai cedeazã în faþa unui final
facil. Citind „Icoana” sau „Radio în zãpadã”, nu poþi
decât sã regreþi cã autorul nu s-a arãtat mai exigent
faþã de experimentele lui mai puþin reuºite. Ca volum,
Radio în zãpadã adunã câteva proze bune ºi un numãr
de soluþii (intervenþia ironicã, postmodernã, a autorului
pe final, povestirea care se terminã în buclã, cu
începutul) pe care un prozator le abandoneazã mai
devreme sau mai târziu. Aflat la începuturi, Adrian G.
Romila e vãdit fermecat de artificiu, de formule
epatante. Se întrevede însã în textele lui ºi posibilitatea
unei evoluþii spre o prozã mai subtilã, mai puþin livrescã
ºi mai precisã din punct de vedere stilistic.
Radu Toderici

Radu Toderici

Cele o mie de cuvinte
Deºi nu mai e practic un debutant, cu un roman, un eseu de antropologie, un volum de criticã
literarã ºi un studiu despre imaginarul mãrii deja
publicate (ultimul, la jumãtatea anului trecut), Adrian
G. Romila pare sã fie încã nehotãrât în privinþa
formulei care i se potriveºte cel mai bine ca prozator.
Sau, aºa cum reiese din volumul Radio în zãpadã
(Bucureºti, Tracus Arte, 2014), nu îºi cunoaºte foarte
bine punctele tari ºi punctele slabe. Subtitlul
volumului, „prozã ultrascurtã”, probabil calchiat dupã
termenul englezesc ultra-short story, cu trimitere la
povestirea sub 1.000 (uneori, sub 500) de cuvinte,
pregãteºte cititorul fie pentru un autor experimental,
care îºi limiteazã mijloacele ºi îºi condenseazã stilul,
fie pentru un scriitor care îºi exerseazã mâna. Or,
Romila e în aceastã carte mai degrabã cel din urmã.
Proza care dã titlul volumului reuºeºte sã facã ceea
5 0 ce majoritatea textelor din Radio în zãpadã nu
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(con)Torsiunea lui
David Bowie
Florin Balotescu
David Bowie
(1947-2016) nu este n um el e un ui
individ, ci al unei
epoci, al unui spaþiu,
al unei mentalitãþi.
Privind înapoi, pare cã primul album,
semnat David
Bowie (1967), nu
putea sã poarte
decât numele lui,
ca una dintre primele mãºti ale lui
David Jones ºi prin
care începea un
traseu încheiat, ca
la suprarealiºti,
odatã cu viaþa. Ea
apare, ca în cazul
oricãrui individ cu
reflexe poetice, ca
un ºir de transformãri cãutate, asumate, consumate
complet, chiar ºi la
un nivel fantasmatic.
La începuturile ei, creaþiile lui David Bowie pãstreazã ceva din
naivitatea adolescenþilor care mimeazã maturitatea
printr-un simþ exacerbat al experimentului;
inflexiunile ludice, o muzicalitate sacadatã, voit
lipsitã de consecvenþa unui stil ºi alunecând uºor
spre forme tradiþionale (ca în Rubber Band sau Little
Bombardier din 1969) se pãstreazã într-o zonã de
siguranþã, mult mai eclecticã ºi mai proteicã, în care
vocea ºi imaginea sunt prelungiri ale aceluiaºi „organ” al experimentului (faþã de stilurile Van der
Graaf Generator sau Velvet Underground, de pildã,
mult mai definite, mai pregnante ºi mai aproape
încã de la începuturi de o dimensiune alternativã a
muzicii, aºa cum este ea teoretizatã cultural).
Revoluþia lui David Bowie nu va fi niciodatã
explozivã, ci mai degrabã temperatã, asumatã ca
un arhetip, venitã dintr-o urgenþã interioarã, mult
mai mult decât din dorinþa de a ºoca (emblematic
în acest sens este piesa Velvet Goldmine din 1972,
aceea care dã ºi titlul filmului premiat la Cannes în
1998, respins iniþial de artist); dezvoltatã ca un rock
„periferic”, revolta va fi asimilatã complet de vocea
adesea reþinutã a cãrei tehnicã frizeazã androginia,
ca ºi de cãderile liniilor melodice spre narativitate,

de inserþiile culturale din arta pop sau culturile underground. Muzica pãrea cã primeºte, de fapt,
printr-un soi de sarcasm, atributele oralitãþii sau ale
declamaþiei. Precaritatea imaginarului din primele
videoclipuri nu þine doar de tendinþele ºi epocii; mult
mai important, ea este rezultatul unei hibridizãri între
conformismul imaginii ºi modulaþiile extravagante
ale vocii, pregãtind, astfel, platoulul vizionar care
se va configura abia spre ultimul album, Blackstar
(2016).
Cel mai adesea, Bowie a fost asociat cu ideea
de glam rock, concept destul de eterogen urmãrit
atent de autori ca Philip Auslander, Barney
Hoskyns, Stuart Lenig ºi care explicã nu atât o
formã de expresie, cât un mecanism de adâncime.
Muzica din 1960-1970 apare, de aceea, mai
degrabã ca un manifest, anunþând erupþiile punk
sau new wave. S-a spus cã miºcarea glam a fost
legatã de atitudinea „narcisiacã ºi obsesivã,
decadentã ºi subversivã”, o întâlnire teribilã între
„Oscar Wilde ºi Portocala mecanicã” (Mick Rock,
Glam! An Eyewitness Account, 2001). La rândul
lui, Bowie face dintr-un text aproape fulgerãtor de
scurt un manifest tãios la fel de important ca oricare
dintre creaþiile lui ºi care însoþea volumul lui Mick
Rock; suprasaturat de referinþe culturale, textul
vorbeºte despre kabuki, futurism, Dada, dar ºi
despre Dietrich ºi Piaf, iar mai apoi de Borroughs
(numit profet al postmodernismului), Nietzsche,
Foucault ºi Derrida, Lindsay Kemp (performer ºi
profesor de dans în anii 1960) sau Yamamoto
Kansay, creator de modã vizionar, unul dintre
creatorii avatarurilor lui Bowie, Ziggy Stardust ºi
Alladin Sane (Helen M. Thian, Japan Times, iunie
2013). Într-un asemenea context, de fapt, muzica
este aproape un fapt secundar, ieºind în afara
conceptelor proprii; esenþialã devine miºcarea pe
care muzica o produce prin substanþa care o animã,
profanându-ºi uneori propriile instrumente (într-un
vers din 1967, se spune „Dear Rubber band, you’re
playing my tunes out of tune”). Toate acestea sunt
într-o conexiune stranie care contrazice cu totul
ideea unei evoluþii liniare; între inflexiunile dintre
The Man Who Sold the World (1970) ºi ultimele
piese (Blackstar sau Lazarus), distanþele temporale
ºi estetice se dizolvã. În 2016, gãsim un David Bowie
profetic, tenebros vizionar, reexperimentându-ºi
voluntar propriile stiluri (tonurile amintesc nu doar
de The Man Who Sold the World, ci ºi de
excepþionala Space Oddity); universul vizual (atât
cât a mai putut fi creat) pare descins dintr-un
spectacol în care se combinã fantasmele lui Tim
Burton cu jazz-ul din the Roaring Twenties ºi care 5 1
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previzibilã a marilor artiºti; ce e cu adevãrat
tulburãtor e turnura incantatorie pe care o ia muzica
lui David Bowie. Vocea e autonomã, transcendentã,
ritmurile sunt grave, repetiþiile trãdeazã egalizarea
unor tendinþe profunde, un fel de armonizare
brownianã a libertãþilor haotice din care se hrãnesc
artiºtii.
It’s like cabaret, spusese cândva Iman
Abdulmajid, la fel de ambigua lui companioanã,
despre David Bowie. E uneori carnavalesc ºi
labirintic, rãtãcind printr-un fel de lumi ale lui Escher
care apar, de altfel, în fantezia cinematograficã
Labyrinth (1986), în care Bowie intepreteazã un fel
de rege superstar al spiriduºilor. Fascinat de science-fiction sau Brecht, sunete cuadrofonice sau
imagini holografice, dar ºi de marii teoreticieni ai
fragmentarismului, heteroropiei sau imaginii, el
pãstreazã intact simþul marilor rebeli, cel care nu
permite nicio stagnare, în niciuna dintre ipostaze,
reale, imaginare, utopice; miºcarea e continuã,
integratoare, senzaþia este cã sunetele traduc o
lume stratificatã, cã, de fapt, artistul vorbeºte din
altã lume, cea în care astronautul Tom se pierde,
într-una din piesele de început. Începutul este
echivalent aici cu ideea de eternitate, ca ºi intrarea
prin revelaþie în spaþiul pe care omul l-a locuit
dintotdeauna ºi pe care se luptã sã ºi-l descrie, este
poate cã una dintre cele mai importante coordonate
ale ultimei (con)torsiuni Bowie. Aºa cum, de altfel,
o spunea într-o piesã numitã Absolute beginners:
„But we’re absolute beginners/With eyes completely
open/But nervous all the same”.

îN URMÃRIREA ÞELURILOR

nu s-ar putea defini decât cu primele imagini
flamboaiante, aceasta pentru cã personajul este
acum artistul însuºi care pune mereu în scenã – o
spusese în 1976: „What I’m doing is theatre and
only theatre” (P. Auslander, Performing Glam Rock.
Gender an Theatricality in Popular Music, 2006).
Cu toate cã receptatã ca un testament, ideea de
artist blackstar e ºi un fel de stigmatizare a tot ceea
ce e etichetat în mod eronat ca pop culture („I’m not
a filmstar/.../...not a popstar.../...not a marvel star/
...not a pornstar”; evident, rãspunsul e acelaºi la
toate: „I’m a blackstar”); un rãspuns, poate, la teribila
profeþie a lui Warhol, cã într-o zi, oricine va fi celebru
câteva minute. Culorile stridente, frizura electrizatã
trãdând o identitate „ciliatã”, gata sã absoarbã orice
energie afinã, machiajul totemic din anii 1960-70
au fost înlocuite de camere tarkovskiene, o
voluntarã orbire ºi parodierea imaginii însãºi, prin
bandajele pe care sunt cusuþi nasturi, în loc de ochi.
Dansul voit „sincopat” devine acum o miºcare frântã,
spasmodicã, metaforizând, de fapt, vederea
fantasmaticã prin flacãra unei lumânãri despre care
vorbise Bachelard („in the villa of Ormen/Stands a
solitary candle.../In the centre of it all, in the centre
of it all/Your eyes”). Boala de care suferise artistul
e asumatã, e aproape un personaj, iar corpul pare
sã trãiascã împreunã cu ea, aºa cum individul
trãieºte alãturi de dublul sãu; e poate definirea marii
torsiuni sub semnul cãreia a stat creaþia lui ºi care,
astfel, nu face decât sã reînceapã. Nu e numai o
ºansã imensã ºi rarã aceea cã se poate observa
pe o perioadã de câteva decenii evoluþia deloc

“Doamna Mela” sau
teatrul “marelui patos”
Anca Haþiegan
Încercând sã prind într-o formulã sinteticã
modalitãþile de interpretare ale Melaniei Ursu, actriþã
de vârf a Teatrului Naþional din Cluj, care ne-a pãrãsit
de curând, mi-am amintit de celebrul manifest al
miºcãrii de reteatralizare a teatrului românesc
postbelic, semnat de Radu Stanca. În
„Reteatralizarea” teatrului (rev. „Teatrul”, nr. 4, sept.
1956)1, replicã la nu mai puþin celebrul articol
Teatralizarea picturii de teatru al lui Liviu Ciulei, Radu
Stanca acuza excesul de decorativism ºi teama
regizorilor de „teatral” – derivatã dintr-o proastã
înþelegere a ceea ce ar trebui sã însemne simplitatea
ºi firescul pe scenã – pentru dispariþia aºa-numitelor
„categorii eterne” ale teatrului din montãrile moderne.
Între aceste „valori specifice teatrale”, autorul includea
pateticul, grandiosul, eroicul, sublimul, graþiosul,
retoricul sau grotescul, astãzi „perimate în teatru nu
pentru cã nu sunt caracteristice teatrului, ci pentru cã,
fiind ostracizate la un moment dat, ele nu s-au putut
îmbrãca în haine noi, nu s-au putut ‘reteatraliza’”. Cine
se face vinovat, se întreba Radu Stanca, pentru faptul
cã „tehnica marelui patos lipseºte cu deosebire
actorilor tineri?” Melania Ursu, care debuta pe scena
Naþionalului clujean ºase ani mai târziu de la apariþia
rândurilor anterior citate, sub bagheta lui Radu Stanca
însuºi (în rolul, ce-i drept minuscul, al unei mãºti din
D-ale carnavalului de I.L. Caragiale), avea sã ilustreze
perfect „marele patos” teatral invocat de cunoscutul
cerchist, dispãrut prematur – ce coincidenþã
tulburãtoare! – în acelaºi an, 1962. (Poate nu e o
întâmplare nici faptul cã actriþa s-a nãscut, în vara
anului 1940, în Sibiul de care Radu Stanca a fost atât
de profund legat prin scrierile ºi creaþiile sale
regizorale.) Nu cred însã cã patosul artistei izvora din
tehnicã, ci mai degrabã cã tehnica i-a desãvârºit un
dat natural, care, nestrunit, se putea manifesta stihial,
atât în viaþã, cât ºi în teatru. Dacã Radu Stanca ar
mai fi trãit, cu siguranþã ar fi descoperit ºi ar fi ºtiut sã
exploateze la maximum darul înnãscut cu care era
înzestratã tânãra debutantã. Cel care, îmbrãþiºând fãrã
rezerve ideea reteatralizãrii, a gãsit în Melania Ursu
instrumentul potrivit, cu sunet amplu (cine îºi aminteºte
vocea actriþei, va fi ºtiind despre ce vorbesc!), pe care
sã-ºi exercite arta de „teatralizator”, în sensul dat de
Stanca cuvântului în manifestul pomenit, a fost
regizorul Vlad Mugur. Director al Teatrului Naþional
din Cluj între 1965-1971, acesta i-a dat aripi actriþei,
îndrumãrile lui reprezentând pentru ea o a doua ºcoalã
(dupã I.A.T.C.-ul absolvit în ’61, la clasa lui Moni
Ghelerter, în aceeaºi promoþie cu Dorina Lazãr,
Cãtãlina Murgea, ªtefan Tapalagã, Gheorghe Dinicã,
Marin Moraru sau Traian Stãnescu). Vlad Mugur ºi-a
cunoscut imediat „instrumentul”, i-a intuit potenþialul

ºi a izbutit sã-l „acordeze” la repertoriul care i se
potrivea cel mai bine, al „marelui patos”. Rolul primului
corifeu din spectacolul Ifigenia în Aulis de Euripide
(1966), regizat de Vlad Mugur, în distribuþia cãruia se
mai regãseau Silvia Popovici, Silvia Ghelan, Sergiu
Anghel sau George Motoi, a consacrat-o pe Melania
Ursu ca actriþã de prim rang a Naþionalului clujean (ºi
nu numai).
Atunci când am cunoscut-o, pe la începutul anilor
’90, Melania Ursu – sau „Doamna Mela”, cum i se
spunea – era deja o legendã vie a scenei clujene. A
fost o potrivealã de zile mari între vocea ei mare,
marele ei patos – atât în tragedie sau dramã, cât ºi în
comedie, pentru care era egal dotatã – ºi sala, de
asemenea mare, a acestui teatru (de aproape 1000
de locuri), în care am vãzut „înghiþite” nume sonore
ale scenelor capitalei, chiar „monºtri sacri”. Doamna
Mela o domina fãrã probleme, umplea scena cu
prezenþa ei. Tot aºa putea sã-ºi domine partenerii sau
sã-i copleºeascã pe regizorii mai neexperimentaþi,
lipsiþi de autoritatea, tactul ºi ascendentul inteligenþei,
care sã-i impunã respectul... Asta o fãcea incomodã.
Asta o fãcea sã ºi greºeascã: sã joace doar pentru
public, atunci când considera cã nu are cu cine sã se
mãsoare pe scenã, de pildã. La fel, ca profesoarã de
actorie impunea, dar refuza sã asimileze rigorile
academice. (A predat, în perioada de pionierat a
învãþãmântului teatral postdecembrist din urbea de
pe Someº, în cadrul Departamentului de Teatru al
Facultãþii de Litere, actuala Facultate de Teatru ºi
Televiziune.) Lecþiile publice sau private de actorie ale
Doamnei Mela se puteau prelungi pânã mult dupã
miezul nopþii ºi se sfârºeau mai întotdeauna cu un
colocviu aprins, printre gustãri ºi diverse licori bahice...
Eram încã o elevã de liceu, inhibatã, ºi pesemne
tocmai de aceea fascinatã de teatru (dar neaspirând
la ipostaza de actriþã, cum mã bãnuiau cei din jur), iar
Doamna Mela mã admisese în preajma ei. În vremea
aceea era vizibil marcatã de despãrþirea de ultimul ei
soþ, actorul Marius Bodochi (cel mai iubit – ºi cel mai
hulit...), ºi avea, cred, mai mult ca oricând, nevoie de
companie, se înconjura mereu de lume, în special de
tineri. Mã lãsa, cu generozitate, sã-i împrumut cãrþile,
chiar textele dupã care învãþa câte un rol (aºa am
citit, bunãoarã, Lecþiile de regie ale lui Stanislavski de
Gorceakov sau Pescãruºul lui Cehov, în care ar fi
trebuit sã o joace pe Arkadina, în regia Olimpiei Arghir
– de ar fi fost sã fie); mã îmbia sã asist la activitãþile
ei, la cursurile pe care le þinea la ºcoalã sau acasã, la
repetiþiile de la teatru (unde le spusese portarilor cã
sunt nepoata ei – o minciunã! –, ca sã-mi asigure
acces liber în clãdire la orice orã). În anumite momente
mã folosea pe post de consilier sau mi se confesa. 5 3

„Dacã ne iubesc aºa de mult pe scenã, cum pretind,
spun cã au nevoie de noi, vin sã ne aplaude, de ce nu
ne pot accepta aºa cum suntem – cu nebuniile ºi
boemia noastrã – în viaþa realã?”, mi s-a tânguit ea
odatã, cu gândul la nemiloasa ºi, poate, nedreapta,
mult prea capricioasa „opinie publicã”.Era, totuºi, în
ciuda aparenþei, foarte meticuloasã, pãstra zeci de
agende ºi de caiete în care îºi nota ce fãcuse sau
avea de fãcut ºi în care culesese o mulþime de exerciþii
de actorie. La fel de atentã era cu arhiva personalã:
avea strânse într-un album (sau mai multe?; nu mai
þin minte!) toate fotografiile din spectacolele în care
apãruse, pe care putuse pune mâna, cronicile ce o
menþionau, decupate din reviste sau ziare, pagini de
reportaj, interviuri, ba chiar ºi un omagiu în versuri
adus de un poet ºi vechi admirator, adicã toate urmele,
pãstrate pe hârtie, lãsate de o carierã bogatã de actor –frumos aranjate, or-donate. Pe numeroºii sãi
ucenici îi putea întoarce de infinite ori din drum, pânã
nimereau intonaþia justã (pe care ea o gãsea, de
obicei, imediat, instinctiv) ºi ajungeau la încãr-cãtura
necesarã, din punctul ei de vedere – în pragul imploziei
sau al exploziei decisive. Îi plãceau, avea o predilecþie
pentru scenele tari, situaþiile-limitã, pa-roxistice.
Acolo –unde pasiunile ºi temperamentele dau în clocot
– se simþea în elementul ei. Mi-o amintesc în postura
de spectatoare, la un film cu Tom Cruise ºi Jack
Nicholson (A Few Good Men, din 1992), pe care l-am
vãzut împreunã: la scena confruntãrii capitale dintre
cei doi protagoniºti, într-o salã de tribunal militar, în
care personajul interpretat de Jack Nicholson se
dezlãnþuia, înfuriat cu bunã-ºtiinþã de avocatul pãrþii
inculpate (jucat de Cruise), într-o încleºtare impresionantã de inteligenþã ºi orgolii, Doamna Mela a prins
sã freamãte pe scaunul ei. Se bucura ca un copil de
calitatea interpretãrii, de intensitatea momentului; îi
încuraja, literalmente, ºi întãrâta pe actori, aºa cum
fac suporterii cu favoriþii lor la o întrecere sportivã. La
finalul secvenþei, a plesnit din palme ºi a prins sã-ºi
frece una de alta mâinile, de atâta mulþumire ºi
încântare. Era un observator „participativ”; nu putea
sta prea mult departe de centrul „scenei”, pe margini.
Odatã ne-a pus, mai multor inºi prezenþi la ea acasã,
sã ascultãm o melodie ruseascã, de care se
îndrãgostise. Cum înþelegea frânturi de text, încerca
sã ne traducã versurile. „Calule alb, calule alb”, suna
refrenul.2 A ieºit un fel de duet, de inimã albastrã,
punctat de scurte recitative (ale Doamnei Mela), atunci
când „traducãtoarea” nu îl îngâna, de-a dreptul, pe
cântãreþ. O secvenþã à la Nikita Mihalkov.
O adora pe Olga Tudorache (nu a lipsit de la
ultimul turneu al acesteia la Cluj), cãci era fãcutã din
acelaºi aluat, minus controlul autoironiei. Din pasiune
pentru Doamna Olga, a þinut – ºi a reuºit – sã joace în
Efectul razelor gamma asupra anemonelor de Paul
Zindel ºi în Fluturi..., fluturi de Aldo Nicolaj, douã dintre
marile succese ale Olgãi, despre care putea sã
vorbeascã la nesfârºit (ca ºi despre giumbuºlucurile
acesteia ºi ale lui Sebastian Papaiani din Sã nu-þi faci
prãvãlie cu scarã de Eugen Barbu, din jurul unei mese
ºi al unui pachet de cãrþi de joc, ce fãceau ca
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funcþie de inspiraþia improvizatorie a împãtimiþilor
„cartofori”). La Fluturi..., fluturi (1998), în regia lui
Horaþiu Apan, colegul meu mai vârstnic de la Regie
(eu eram deja studentã în al doilea an la Teatrologie),
i-am suflat ºi am redactat caietul-program al
spectacolului. Aveai mult de muncit ca sufleur pe lângã
Doamna Mela!... Te mai ºi încurca, fiindcã „bãga texte
de la ea”, cum se spune, sau sãrea peste replici.
Nãscutã – iar nu fãcutã – actriþã de tip „trãirist”
(crescutã, în plus, la ºcoala realismului stanislavskian,
impus la noi sub ocupaþia sovieticã, cu pecetea de
rigoare a cenzurii), Doamna Mela se avânta cu
asemenea ardoare în scenele de mare încãrcãturã
emoþionalã, încât nu mai vedea ºi nu mai auzea în jur
nimic; bietul sufleur, putea sã îºi scuipe plãmânii – ºi
tot degeaba!... Dupã aceea, venea neîntârziat
reproºul: „– Unde erai; de ce nu mi-ai suflat când
aveam nevoie?!” Pasã sã-i explici!... Dar publicul era
hipnotizat, paralizat de acea descãrcare fenomenalã
de energie. Într-un final, doar asta conta. Doamna Mela
fãcea parte, fãrã îndoialã, din familia actorilor „fierbinþi”,
„posedaþi”, pe care îi aprecia Caragiale, deciºi „sã nu-l
ierte pe spectator a-ºi veni în fire” ºi capabili „sã-l ia
repede, sã-l zguduie, sã-l ameþeascã, sã-l farmece,
sã-l vrãjeascã” (cum spune Doamna Abracadabrantã
în pieseta Începem, scrisã de Nenea Iancu cu prilejul
inaugurãrii Companiei Davila). Avea o vioiciune ºi un
temperament de meridionalã. Cineva o asemãnase
cu Anna Magnani, ceea ce o mãgulea nespus.
Comparaþia nu era chiar exageratã. Rolul Filumenei
Marturano (pentru care dramaturgul, Eduardo de
Filippo, o avusese iniþial în vedere pe Magnani) îi venea
Doamnei Mela ca o mãnuºã. (L-a jucat, la începutul
anilor ’90, în regia lui Dorel Viºan, care îi era ºi partener
de scenã. Fãceau echipã bunã împreunã. S-a pãstrat,
din fericire, o înregistrare pentru TVR.) Filumena ei
era amuzantã, fermecãtoare, înduioºãtoare, dramaticã, aprigã, sarcasticã – ºi iar: glumeaþã, sprinþarã,
vulcanicã, pateticã, sentimentalã, gravã… Doamna
Mela avea resurse sã acopere toate registrele ºi darul
acela neasemuit, marca marilor actori, de a câºtiga
imediat simpatia ºi complicitatea publicului. Când l-a
pierdut – dar asta s-a întâmplat mulþi ani mai târziu –,
am vãzut-o pentru prima datã (ce s-a dovedit a fi ºi
ultima) speriatã, rãtãcitã pe scenã. Nu ºtiu sigur dacã
înþelegea ce se întâmplã, însã cu siguranþã simþea
cã s-a petrecut o rupturã. I-am citit spaima în ochi –
ºi ce ochi expresivi avea Doamna Mela!...Vocea era
totuºi zestrea ei inconfundabilã. O voce adâncã,
bãrbãteascã, puternicã, tunãtoare, care putea fi însã
ºi extrem de femininã, mângâioasã: o voce cu
nenumãrate inflexiuni, ce putea atinge cu aceeaºi
uºurinþã notele sfâºietoare ale tragicului ºi pe cele
hârâitoare, caraghioase, ale comicului. Într-o searã,
Doamna Mela a împãrþit cabina de la teatru cu Sofia
Vicoveanca, cunoscuta cântãreaþã de muzicã
popularã – cine n-a ascultat-o mãcar o datã ºi n-a
tresãrit la auzul vocii ei îngroºate, virile? (Era o searã
omagialã închinatã taragotistului Dumitru Fãrcaº, iar
Doamna Mela a citit pe scenã o scrisoare adresatã
acestuia de însãºi Maria Tãnase.) Ce duo formidabil,
cu accente baritonale, a rãsunat atunci în culise!...

Nu-mi iese nici acum din cap bocetul mamei,
intepretatã de Doamna Mela, din acea bijuterie de
spectacol, expresionist-arhaizant, care a fost
Sãptãmâna luminatã, dupã Mihail Sãulescu, în regia
lui Mihai Mãniuþiu (1994). Cred cã n-am lipsit de la
nici o repetiþie. Acþiunea piesei (publicatã întâia oarã
în revista „Rampa”, în 1913) se petrece într-un sat
tradiþional românesc, în ultima zi din sãptãmâna
luminatã, în timpul cãreia, potrivit unui vechi eres, cine
moare ajunge în Rai, mântuit, indiferent de pãcate.
Ca sã-ºi scape fiul ucigaº – þintuit acum de un glonþ
rãzbunãtor la pat – de chinurile veºnice ale Iadului,
mama acestuia comite sacrificiul ºi totodatã sacrilegiul
suprem: îl omoarã,
chiar înainte de
miezul nopþii ºi de
sfârºitul sãptãmânii
luminate, luând asupra ei pãcatul.(Lecþia
lui Caragiale din
nuvelele sale tragice
fusese bine învãþatã
de Sãulescu; din
nefericire, autorul
Sãptãmânii luminate
s-a prãpãdit mult
prea devreme, pe
câmpul de luptã, în
Primul Rãzboi Mondial.) Spectacolul
clujean se juca cu
publicul pe scenã.
Actorii purtau mãºti;
unii cântau „live” la
instrumente tradiþionale româneºti;
alþii (spiritele malefice, care îºi disputau
sufletul celui aflat
între viaþã ºi moarte)
dansau, chiuiau, se
roteau, printre flãcãri,
în jurul muribundului,
care gemea ºi se
zvârcolea în aºternuturi. O babã
(Viorica Mischilea)
dãdea în bobi, ca sã
afle ce-i rezervã sorþii muribundului (interpretat de
Marius Bodochi). Se ivea ºi nebunul satului (Dorin
Andone), cu vedeniile ºi profeþiile sale sumbre. Apariþii
drãceºti (Sergiu Anghel, Miriam Cuibus, Vasilica
Stamatin, Anda Chirpelean/Dana Trifan) îl bântuiau
pe pãcãtos. Scenografia ºi costumele – fabuloase –
erau semnate de Doina Levintza. Muzica – de Iosif
Herþa, un magician al sonoritãþilor arhaice (Petre
Bãcioiu ºi Virgil Müller mânuiau ciudatele instrumente
care le produceau). Vocea Doamnei Mela, de sub
mascã, era numai vaier, ºuier, icnet venit de undeva
din rãrunchi, ºi mai cu seamã patos de mamã torturatã
pânã la demenþã. În toatã aceastã frenezie a luptei
pentru sufletul pãcãtosului, suspendat pe pragul dintre

salvare ºi damnaþiune, existau douã momente de
respiro în spectacolul lui Mãniuþiu: bocetul Mamei ºi
rugãciunea Kyrie Eleison, murmuratã la final. „Dragul mamii, puiul mamii, / Un’ te duci, tu, puiule? / Ce
sã faci, tu, acolo?! Singur-singur, singurel...” etc., se
lamenta Mama, opintindu-se sã-ºi înãbuºe oftatul.
Chiar aºa: ce sã faci tu, acolo, Doamna Mela?!
Relaþia noastrã s-a rãcit – mai precis, eu m-am
„rãcit” – dupã 1999; ºi mai exact: dupã moartea
profesorului Marian Papahagi. Doamna Mela asistase
la discursurile care s-au rostit la cãpãtâiul celui dispãrut
ºi mi-a relatat la ea acasã scena, într-o dupã-amiazã,
cu lux de amãnunte. Întâmplãtor, fusesem oarecum

legatã sufleteºte de cunoscutul critic literar: bunica
mea maternã a fost colegã de serviciu cu tatãl lui, la
Spitalul de Pneumoftiziologie, mama ºi unchiul meu
fuseserã colegi de liceu cu Marian, iar eu însãmi am
fost colegã de liceu cu copiii acestuia. I-am ºi cãlcat
pragul în câteva rânduri, fiindcã o ajutam pe Ina
Papahagi sã scoatã revista liceului nostru. Plecam
de la ei seara, pe întuneric, iar profesorul, în ciuda
protestelor mele, îºi lãsa întotdeauna treburile, îºi lua
fiica, ºi mã conduceau amândoi pânã în dreptul
blocului, deºi locuiam pe aceeaºi stradã, la doar câþiva
paºi distanþã. Atunci când am avut nevoie sã mã
documentez, pentru caietul-program al spectacolului
Fluturi…, fluturi, în privinþa dramaturgului Aldo Nicolaj, 5 5

m-am adresat profesorului Marian Papahagi, în
calitatea lui de italienist de primã-mânã. Cu o
solicitudine de-a dreptul impresionantã, mi-a fãcut
imediat turul colecþiilor de resurse în limba italianã din
Facultatea de Litere ºi m-a condus la volumele din
seria Enciclopedia dello spettacolo, în care am ºi gãsit
ceea ce cãutam. Dispariþia lui fulgerãtoare m-a tulburat
adânc. Doamna Mela nu ºtia toate aceste amãnunte
ºi, sub impresia puternicã a scenei amintite, ºi-a
deºertat întreaga povarã de observaþii asupra mea,
cãci doar pe mine mã avea atunci – unic spectator –
la îndemânã. A fãcut-o ca la teatru, cu tot dramatismul
de rigoare – cu mimicã, gesticulaþie ºi restul. Numai
cã a gãsit în momentul acela în mine un spectator
recalcitrant, care nu putea percepe sub specie teatralã
evenimentul evocat. Tonul, grimasele, patetismul
actriþei îmi sunau dintr-o datã fals, mi se arãtau într-o
luminã grotescã. Am condamnat-o atunci, în sinea
mea, pe Doamna Mela, de cabotinaj. Eram supãratã
pe ea. Acum, mult prea târziu, îmi dau seama cã am
greºit, prosteºte: cum sã te superi pe o stihie cã e
stihie?! Doamna Mela avea teatrul în sânge, îl încasa
ºi emana apoi prin toþi porii. Avea o foame de teatru
nesãþioasã, hulpavã. Simþea dramatic, se hrãnea cu
senzaþii dramatice, dupã care trebuia sã cheltuie
imediat pe scenã toatã energia degajatã de aceste
„alimente” parºive, cu potenþial toxic. Nu ºtiu câtã bazã
se mai pune astãzi în medicina de top pe teoriile
psihosomatice, dar eu tind sã cred cã Doamna Mela
a început sã ia proporþii considerabile spre sfârºitul
carierei ºi fiindcã i se oferea din ce în ce mai rar ºansa
sã-ºi împartã „pâinea cea de toate zilele” cu
spectatorii… Îi era în continuare foame de teatru ºi
nu avea unde s-o potoleascã, ºi nici unde sã-ºi mistuie
pe îndelete porþia zilnicã de impresii dramatice. ªi
atunci încerca sã-ºi astâmpere foamea pe alte cãi, sã
se cheltuie, la urmã, în scene casnice, domestice,
desigur mult prea meschine pentru marele ei patos
teatral. Cu ce poftã ºi cu ce savori impregnate în glas
rostea Doamna Mela monologul Chiriþei din Cu coana
Chiriþa în voiaj (unul dintre „cânticelele comice” inserate
de regizorul Victor Ioan Frunzã în memorabilul sãu
spectacol dupã Iaºii în carnaval de V. Alecsandri, din
1989), rostogolind una dupã alta denumiri de
mâncãruri, pânã þi se fãcea ºi þie, spectator nãuc, gura
apã! „Ciulama, capama, baclava, sarma, cheºchet,
ºerbet, pilaf, ciorbiþî, fripturiþî, frigãrui, plãcinte cu
poale-n brâu, cozonaci, dulceþuri” – ºi aºa mai
departe… Avea Doamna Mela, cum spun englezii, o
personalitate „mai mare decât viaþa” („larger than life”),
care o incomoda în viaþa cotidianã, tot aºa cum îi putea
incomoda, dacã nu chiar strivi, ºi pe cei cu care intra
în contact. Se foia ca leul în cuºcã închisã în casã,
între patru pereþi. Nu-ºi gãsea locul, devenea agasantã
(ºi agasatã), cârtitoare, acrã. Venind odatã (din nou)
vorba despre Olga Tudorache, mi-a spus istoria de
iubire ºi trãdare dintre aceasta ºi Cristea Avram,
protagonistul din adaptarea cinematograficã dupã
Steaua fãrã nume de Mihail Sebastian, rãpit de lângã
soþie ºi copil de farmecele partenerei sale de pe platoul
de filmare, Marina Vlady, pe care a urmat-o în Franþa.
5 6 Cum pe vremea aceea nu aveam habar nici de piesa

lui Sebastian, nici de ecranizãrile sale, Doamna Mela
mi-a povestit subiectul. A fãcut-o cu mult har, încât o
bârfã, în fond, deºi nu una oarecare, s-a
metamorfozat, pe nesimþite, într-un moment de mare
poezie. Teatrul putea sã aibã ºi asemenea efecte
transfiguratoare asupra clipelor care o gãseau pe
Doamna Mela afarã din scenã.
Dintre actriþele românce, în afarã de Olga
Tudorache, Doamna Mela o mai pomenea des, cu
respect, pe Gina Patrichi, alãturi de care jucase în
Antoniu ºi Cleopatra de W. Shakespeare, montat la
Naþionalul clujean de Mihai Mãniuþiu în 1988
(spectacolul a fost difuzat în vreo douã rânduri la TVR,
dupã ’89). De la Gina, susþinea Doamna Mela, a învãþat
ea, cu adevãrat, cum se moare pe scenã… Cu faþa la
public, cu o lacrimã curgându-i pe obraz, fãrã sã
clipeascã însã, aºa murea Cleopatra Ginei:

incandescentã, sub o mascã glacialã – febrã ºi gheaþã,
deopotrivã.
Doamna Mela îºi domolea greu, de una singurã,
focul interior. Era ca un cal nãrãvaº, nãvalnic, dar un
cal de rasã... teatralã purã, totuºi, din stofã veritabilã
de campion. Sub mâna cui ºtia sã o þinã foarte bine în
frâu, cu fermitate ºi, în acelaºi timp, cu delicateþe, fãcea
minuni. Ultima minune s-a petrecut la reîntâlnirea,
peste decenii, cu regizorul Vlad Mugur, cu ocazia
montãrii spectacolului Hamlet, dupã W. Shakespeare
(2001). A fost cântecul de lebãdã al ambilor artiºti,
chiar dacã Doamna Mela a mai jucat dupã aceea în
mai multe spectacole – ultima montare în care am
vãzut-o a coincis cu ultimul ei rol pe scena clujeanã,
în – din nou, straniu hazard!... – Dansul morþii de
Strindberg... În Hamlet, din postura unuia dintre actorii
primiþi la curtea regalã de cãtre prinþul Danemarcei
(jucat de Sorin Leoveanu), Doamna Mela avea de
rostit marea tiradã a Hecubei – ce lecþie grandioasã
de teatru!... Marele patos, disciplinat, în fine, de o
tehnicã desãvârºitã, curgea acum pe scenã ca lava
metalului topit, turnat în forme nepieritoare...

Când gândeam cã am pus punct textului dedicat
Doamnei Mela, m-am grãbit sã i-l arãt profesorului
Ion Vartic, dupã un examen comun cu studenþii de la
teatru. În drum spre facultate, mi-am amintit însã,
bineînþeles, un episod destul de semnificativ, pe care
omisesem sã îl includ în evocarea mea: scena dintre
Äse ºi fiul ei, Peer Gynt, din piesa omonimã a lui Ibsen,
interpretatã de Doamna Mela, în compania lui Ruslan
Bîrlea, în cadrul unui atelier teatral susþinut de regizorul
Andrei ªerban la Naþionalul clujean în vara anului
2005. Atelierul, la care au participat atât studenþi de
la Facultatea de Teatru ºi Televiziune, cât ºi actori ai
Teatrului Naþional, fusese iniþiativa profesorului Vartic,
pe atunci director al instituþiei respective. Ultima zi de
lucru s-a desfãºurat în sala mare a teatrului, cu public. Doamna Mela a întruchipat-o pe Äse cu simplitate
rusticã, bun-simþ, ºi infinitã tandreþe maternã. Scena
avea o cãldurã aparte, farmec, duioºie, plus o notã
de umor. Þin minte cã a fost primitã cu multã simpatie
de cãtre numeroºii invitaþi care ocupau rândurile
spectatorilor. Artista înflorise din nou sub ocrotirea
mâinii de maestru a lui ªerban. Pãcat cã minunea
aceasta nu a durat ºi nu a avut drept martor ºi mai
multã lume. Mie mi-a provocat nostalgia
„începuturilor”, a adolescenþei neliniºtite în care
descopeream magia scenei, aflatã pe atunci, în urbea
mea natalã, complet sub puterea Doamnei Mela.
I-am povestit profesorului ºi mentorului meu despre
toate astea, iar domnul Vartic ºi-a amintit, la rândul
sãu, o secvenþã desfãºuratã în cadrul aceluiaºi atelier condus de Andrei ªerban, când Doamna Mela,
condusã de pasiunea imensã a jocului, a fãcut un soi
de echilibristicã periculoasã pe marginea fosei sãlii
de teatru, încât regizorul ºi toþi cei aflaþi pe margini au
sãrit sã o atenþioneze sã nu cadã. Momentul acesta
(precum ºi cel la care am avut prilejul sã asist pe viu)
e consemnat într-o excelentã carte redactatã de
Eugenia Sarvari (secretar literar la TN Cluj), în
colaborare cu Andrei ªerban, intitulatã Mereu spre
un nou început: „Aflaþi pe scena micã a operei, ‘terenul
accidentat’ a fost mimat prin mersul pe balustrada
fosei. Când Ruslan s-a aventurat pe suprafaþa foarte
îngustã, nimeni nu s-a impacientat, dar când Melania
Ursu, parcã în transã, l-a urmat, am încremenit cu
toþii, iar Andrei ªerban, panicat, i-a strigat: ‘Melania,
Melania, coboarã! Te credem, numai coboarã de
acolo!’”3.
Dupã ce mi-a citit textul, am stat la taifas prelungit
cu profesorul Vartic, depãnând alte ºi alte amintiri.
„Cu Mela se încheie o epocã. Dispare, cel puþin la
Cluj, un anumit tip de actor ºi un anume specific al
Teatrului Naþional”, a conchis el. Exact aceeaºi
senzaþie de sfârºit de epocã mã copleºea ºi pe mine.
Profesorul mi-a povestit apoi un fapt absolut tulburãtor:
cu douã-trei zile înainte, îi fãcuse o vizitã lui„Doti”
(Dorina Ghibu) – fostã glorie a scenelor din Sibiu ºi
Cluj, muza, soþia ºi apoi vãduva neconsolatã a lui Radu
Stanca (unchiul profesorului Vartic pe linie mater-nã).
Scotocind prin biblioteca acesteia, profesorul a dat
peste un ºirag de mãtãnii. Doti i-a explicat provenienþa
lor: le primise de la Melania Ursu, mult mai tânãra sa
colegã de la Teatrul Naþional, pe care de-abia dacã o

cunoºtea, dupã moartea lui Radu. Gestul a
impresionat-o. Atunci mi-am amintit ºi eu: mergând
odatã pe stradã cu Doamna Mela, prin centrul oraºului,
am vãzut-o salutând foarte respectuos o doamnã în
vârstã... Era Doti, mi-a spus ea dupã ce ne-am
îndepãrtat – ºi mi-a povestit tot calvarul prin care
trecuse marea iubire a lui Radu Stanca dupã dispariþia
acestuia. Cu toate cã Doti nu a mai cãlcat niciodatã
în teatru de la tragicul eveniment, ºi deci nu a vãzut
nici una dintre marile creaþii actoriceºti ale Doamnei
Mela, auzind de moartea ei, ºi-a amintit de ºiragul de
mãtãnii ºi le-a scos la vedere, în memoria celei care
debutase într-un spectacol montat de Radu, în ultimul
sãu an de viaþã...
NOTE
1
Citatele sunt reproduse dupã volumul Radu
Stanca, Aquarium. Eseuri programatice, selecþia
textelor ºi cuvânt înainte de Ion Vartic, ediþie îngrijitã
de Marta Petreu, Cluj, Biblioteca Apostrof, 2000, pp.
138-150. Radu Stanca ºi-a dezvoltat ulterior teoria
despre patosul teatral într-un eseu intitulat Interiorizare
ºi exteriorizare în jocul actorului (rev. Tribuna, an I, nr.
29, 23 aug. 1957), vezi ed. cit., pp. 158-166.
2
Am petrecut o searã întreagã încercând sã
identific melodia, din care þineam minte doar aceste
douã cuvinte. E vorba de piesa Calul alb / Bielîi kon
(Белый конь), în interpretarea lui Alexander Malinin,
de pe un album al acestuia din 1994. Se gãseºte pe
youtube.
3
Andrei ªerban, Mereu spre un nou început. Atelier teatral þinut la Teatrul Naþional din Cluj, carte gânditã
ºi alcãtuitã de Eugenia Sarvari, cu o laudatio de Ion
Vartic ºi o postfaþã de Doina Modola, Bucureºti,
Editura Tracus Arte, 2012, p. 365.
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Robert Terciu
Chiar dacã topica picturalã a lui ªerban Savu
cunoaºte o diversificare tematicã în ultimul timp,
pentru fidelitatea artisticã faþã de motiv, acest eseu
trebuie fundamentat pe fraza: „În orice caz, nu e
asta ceea ce mã intereseazã, nu Comunismul sau
regimul ci rezultatele lui, efectele unei utopii ratate”
(ªerban Savu, ARTA nr. 2-3/2011, p. 67). Aºadar
pictorul evidenþiazã efectele perioadei comuniste
pe plan social, analizeazã imaginea societãþii cu
toate aspectele sale: stil de viaþã, ocupaþii, pasiuni
omeneºti, spaþii de locuire etc. Prin utilizarea
sintagmei utopie ratatã observãm eºecul ideologiei
comuniste în privinþa modului de viaþã al
cetãþeanului, dezintegrarea promisiunii idealistsocialiste de un alt tip de viaþã, egalitar ºi racordat
la o creaþie comunitarã de succes unde indivizii ar
fi trebuit sã convieþuiascã paºnic. În fond lucrurile
pot fi privite dintr-o altã perspectivã, mutarea forþatã
de populaþie ruralã în oraº spre favorizarea unei
puternice industrializãri, care necesita forþã de
muncã: „eradicarea fizicã a jumãtate din cele
13.000 de sate ale þãrii” (D. Cohen, ªerban Savu
– Paintings 2005-2010, ed. Hatje Cantz, Ostfildern,
2011 , p. 7). Tematica picturalã principalã
exploateazã ºi elaboreazã aceastã realitate a
societãþii post-comuniste cu multiple reminiscienþe
din perioada anterioarã. Prin intermediul acestui
articol doresc sã surprind motivul pictural al lui
ªerban Savu, motiv prin care artistul justificã
eºecul, aratã realitatea socialã prin prisma unei
cartografieri a vieþii de zi cu zi din spaþiul românesc,
ex-comunist.
ªerban Savu este caracterizat ca un adept al
spaþiului atmosferic: „imagerie a exteriorului
deschis faþã de lume, dar vidat parcã de
compasiune, de ardoare ºi de aderenþã” (Erwin
Kessler, X:20-O radiografie a artei româneºti dupã
1989, ed. Vellant, Bucureºti, 2013, p. 247). Chiar
dacã pot accepta o formã de compasiune a
pictorului faþã de mediul social înconjurãtor: „sunt
interesat de persoanele care nu sunt cineva […]
sunt interesat de lumea care lucreazã în fiecare
zi, care este uzatã, obositã ºi plictisitã”, nu am
cum sã fiu de acord cu o formã de aderenþã
deoarece astfel aº pierde din vedere obiectivitatea
pictorului, a celui care scaneazã societatea. O
aderenþã ar semnifica implicarea directã a artistului
în pictura sa, pe când acesta deþine o atitudine
detaºatã, distanþatã de trãirile personajelor. În
aceasta constã calitatea sa extraordinarã, pictorul
oferã spectatorului libertatea absolutã de a-ºi
imagina povestea cu ajutorul reprezentãrilor
detaºate. Altfel spus, pictorul oferã rezultatul dar
nu-ºi dezvãluie metoda, nu induce privitorul spre
un anumit filon imaginativ filtrat intelectual, astfel
5 8 devenind tipul pictorului de tradiþie veche, care

„lucreazã în esenþã cu paradigma lui Leon Battista
Alberti: picturile sale sunt ferestre cãtre o lume”
(D. Cohen, ªerban Savu – Paintings..., p. 8). Personajele lui Savu oferã spectatorului o sferã largã
de interpretare, ele enunþând o poveste asamblatã
contextualizat. Astfel, ªerban Savu „aspirã la genul
plasat în vârful ierarhiei de cãtre pictorul florentin
– istoria” (D. Cohen, ªerban Savu..., p. 8). Acest
gen reprezintã capacitatea pictorului de a spune o
poveste, de a reda figurativ un complex de acþiuni
corelate care sã emoþioneze privitorul.
1. The Edge of the Empire – Marginea
Imperiului (2008, ulei pe pânzã, 126x190 cm)
Titlul se referã, pe de-o parte, la identitatea
istoricã a acestui spaþiu ca „ultima provincie
romanã adãugatã în Europa ºi prima abandonatã

în timpul marilor invazii” (D. Cohen, ªerban Savu
– Paintings 2005-2010, p. 9), un posibil motiv
pentru care pictorul a ales sã-ºi intituleze astfel o
expoziþie din 2009 de la New York. De asemenea
titlul poate fi interpretat în varianta spaþiului
românesc ca parte integrantã a blocului comunist,
o formã imperialã mascatã. În analiza percepþiei
sentimentale, termenul margine ar putea
semnifica o „fuziune a propriei imagini naþionale”
(p. 9), un mod existenþial al acestui spaþiu,
caracteristic sentimentului de a fi întotdeauna la
graniþã, la limita supravieþuirii, ducând un trai banal, invocat în anumite opere sub semnãtura
pensulei lui Savu. Pictura figureazã un „grup
ghemuit în aºteptarea unui autobuz dar într-o
zonã nemarcatã, bizarã, la o margine (prãpastie)
unde sosirea vreunui autobuz este incertã” (p.
9), iar personajele au „caracteristicile faciale
suprimate, umbrite, sugerând o reculegere sau
impresie întunecoasã” (G. Lindquist, „ªerban
Savu: The Edge of the Empire at David Nolan
Gallery”, artcritical.com, martie 2009). În fond
acest grup de muncitori se aflã în aºteptarea

mijlocului de transport spre casã, la orizont putem
observa oraºul cu o structurã arhitecturalã brutã,
colþuroasã ºi întunecatã. Imaginea emanã o
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senzaþie de obosealã datoratã rutinei, vieþii
banale ºi contemplate într-o existenþã posomorâtã, feþelor umile ºi caracterelor uzate. Sunt
observabile diferenþele de vârstã din grup, sunt
prezente persoane mai tinere, care vor deveni
urmãtoarele personaje îmbãtrânite ºi vor aºtepta
la marginea imperiului. Privirea câtorva personaje
în direcþia din care ar trebui sã soseascã mijlocul
de transport aratã impacienþa datoratã unei
întârzieri sau chiar posibilitãþii ca vehiculul rutier
sã nu mai aparã. Comunicarea pare sã nu existe
decât izolat, deoarece „scena este pictatã într-o
manierã de anonimat” (G. Lindquist, „ªerban
Savu:..., artcritical.com), pictorul atenueazã
interesul pentru personaje ºi accentueazã
contextul. Creºterea ierbii înlocuieºte marcajul
strãzii, nu avem cum sã ºtim dacã existã douã
benzi (sensuri) sau este doar o porþiune de betonplacat incoerent pavatã, prin care verdeaþa a
apãrut. Senzaþia generalã se defineºte prin
semnificaþia abandonului. Imaginea aratã ca o
zonã pãrãsitã, industrializatã, tonurile de gri fac
trecerea de la peisaj (context) la sentimentul
uman al personajelor, întunecat odatã cu vremea,
însã naturaleþea peisagisticã este nuanþatã prin
prezenþa generoasã a vegetaþiei. Imposibilitatea
contemplãrii vreunei frumuseþi naturale induce
treptat sentimentul uman spre aceeaºi nuanþã ca
ºi locul unde aceºtia trãiesc. Cerul emanã
poluare. Prin urmare, acesta este traiul oamenilor
de la marginea imperiului în viziunea pictorului,
personaje uzate de timp ºi spaþiu, în aºteptare.
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Ecaterina Fotino-Negru

(17

aprilie 1902 – 15 noiembrie 1991).

Modelul lui Cortot la Cluj
Cristina Pascu
Împlinirea a 25 de ani de la stingerea din viaþã
a Ecaterinei Fotino-Negru ne oferã prilejul de a
evoca personalitatea sa artisticã, activitatea sa ca
remarcabilã pianistã ºi eminentã profesoarã.
Ecaterina Fotino s-a nãscut la Bucureºti, la 17
aprilie 1902, într-o familie dedicatã profesiei
muzicale1. Demonstrând reale aptitudini muzicale,
a urmat Conservatorul de Muzicã din Bucureºti, în
perioada 1911–1919, la clasa renumitei profesoare
Emilia Saegiu2. Tânãra pianistã s-a format sub
îndrumarea unor personalitãþi care au influenþat
viaþa muzicalã româneascã: Dumitru GeorgescuKiriac, Gheorghe Cucu, Ion Nonna Otescu, Dimitrie
Dinicu, Dimitrie Cuclin. În 1919 a absolvit cursul de
pian cu media zece, fiind remarcatã de George
Enescu, preºedintele comisiei.
Dupã terminarea studiilor la Conservator,
Ecaterina Fotino a luat lecþii cu pianistul ºi
compozitorul Ion Scãrlãtescu, în anii 1919–1920,
apoi cu ilustra profesoarã Florica Musicescu3, în
perioada 1920–1922. Tânãra profesoarã a început
sã predea pianul la Conservatorul de Muzicã din
Iaºi, unde a activat în anul ºcolar 1922–1923.
Dornicã de perfecþionare, a studiat apoi la renumita
École Normale de Musique din Paris, în perioada
1923–1925, cu maeºtrii Alfred Cortot, Lazare Lévy,
Ricardo Viñes, Diran Alexanian ºi Maurice Ravel.
Ca o încununare a studiilor desfãºurate în Franþa,
precum ºi în urma examenelor susþinute pe 11 iulie
1924, Ecaterina Fotino a obþinut Diplôme de Licence
de l’Enseignement du Piano ºi Diplôme de Licence
de Concert de Piano.
Revenitã în þarã în 1925, ca profesoarã la
Conservatorul din Cluj a desfãºurat o bogatã ºi
intensã activitate. În 1961 s-a transferat la Bucureºti,
mai întâi la Institutul Pedagogic, apoi la
Conservatorul de Muzicã. În anul 1964 s-a
pensionat, dar nu a încetat sã-i îndrume pe tinerii
1
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Tatãl sãu, Ioan Alexandru Fotino (1871–1930) –
profesor de trombon la Conservatorul din Bucureºti ºi trombonist, membru fondator al Orchestrei Filarmonicii din
Bucureºti, iar mama sa, Maria Elisabeta Fotino (n.
Baudrexler), urmase Conservatorul din Bucureºti ºi un
timp a predat ore de pian. Cei doi muzicieni au fost pãrinþii
a patru copii talentaþi, care au moºtenit ºi valorificat
darurile muzicale: Ecaterina, Vasile, Ion ºi Maria
Alexandra. Vasile (1904–1954) – violonist, Ion (1908–
1979) – violoncelist la Radiodifuziunea Bucureºti, membru
al cvartetului „Radio”, Maria (1913–1996) – solistã a
Radiodifuziunii Bucureºti, artistã emeritã, profesoarã la

profesori care o solicitau în vederea pregãtirii unor
concerte, recitaluri etc.
În paralel cu munca la catedrã, Ecaterina
Fotino-Negru a desfãºurat o susþinutã activitate
pianisticã în calitate de solistã, alãturi de Orchestrele
Filarmonicilor din Bucureºti ºi Cluj, cu Orchestra
Radio Bucureºti, în emisiuni Radio, a fost aplaudatã
în recitaluri la Iaºi, Timiºoara, Craiova, Bucureºti,
Cluj ºi în alte oraºe. De asemenea, a evoluat ca
membrã în formaþii camerale, alãturi de valoroºi

Elevii profesoarei Ecaterina Fotino-Negru (la pian). În
picioare de la stânga la dreapta: Annie Irion, Judith
Babos, Graziella Georgia, Ninuca Oºanu, Géza
Szabó,Voichiþa Tiniº (aproximativ anul 1962, în sala
25 a Conservatorului din Cluj)

instrumentiºti. Apariþiile sale scenice acoperã un
spectru stilistic larg, din literatura universalã,
autohtonã ºi mai ales francezã, la a cãrei rãspândire
ºi-a adus o importantã contribuþie.
O componentã tot atât de profilatã a
personalitãþii artistei Ecaterinei Fotino-Negru o
Conservatorul din Bucureºti.
2
Emilia Saegiu (1860–1941) – profesoarã de pian la
Conservatorul din Bucureºti în perioada 1884–1925.
Dintre elevii sãi îi menþionãm pe Alfred Alessandrescu,
Filip Lazãr, Theophil Demetriescu.
3
Florica Musicescu (1887, Iaºi–1969, Bucureºti) –
fiica renumitului compozitor, dirijor de cor ºi profesor la
Conservatorul de Muzicã din Iaºi, Gavriil Musicescu,
profesoarã de pian la Conservatorul din Bucureºti timp
de 42 de ani, consideratã întemeietor de ºcoalã
pianisticã. Dintre elevii sãi îi menþionãm pe Dinu Lipatti,
Maria Fotino, Corneliu Gheorghiu, Mîndru Katz, Dan
Grigore, Radu Lupu.
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reprezintã latura pedagogicã. Cuvintele unor
discipoli aratã cu claritate cã balanþa profesionalã
a înclinat, de fapt, pentru Ecaterina Fotino-Negru,
cãtre munca de predare:
ªi totuºi, preocuparea sa de bazã a fost
învãþãmântul, bogatele sale cunoºtinþe fiind
puse la dispoziþia discipolilor cu o dragoste ce
nu excludea severitatea. Rolul sãu în evoluþia
învãþãmântului superior clujean poate fi
considerat ca important, având în vedere faptul
cã Ecaterina Fotino a fãcut parte atât din prima
echipã a corpului profesoral al vechiului Conservator de Muzicã ºi Artã Dramaticã, alãturi
de Ana Voileanu-Nicoarã, Cornelia Deac,
George Ciolac, cât ºi din a doua, a reînnoirii
instituþiei de dupã 1948, alãturi de Eliza Ciolan,
Magda Kardos ºi Gheorghe Halmos.4
Tânãra profesoarã a adus un suflu nou, care
s-a concretizat în mai multe aspecte, relevate de
alt discipol al sãu, Sigismund Toduþã, în articolul
„Sub semnul înnoirii pedagogiei pianului”:

Ecaterina Fotino-Negru a rãmas în amintirea
elevilor sãi ca o profesoarã exigentã, implicatã,
conºtientã cã progresul artistic se realizeazã numai
printr-o colaborare profundã, durabilã, în relaþia
profesor – discipol:
Profesoara Ecaterina Fotino-Negru era
deosebit de exigentã, sobrã ºi rezervatã, dar
ascundea un suflet nobil, sensibil ºi profund.
Cred cã o preocupa mult mai mult evoluþia
noastrã decât lãsa sã se înþeleagã.6
În 1966 i s-a conferit Ordinul Meritul cultural,
pentru activitate îndelungatã ºi merite deosebite,
precum ºi pentru contribuþia adusã la dezvoltarea
învãþãmântului superior.
În 1996 s-a împlinit una dintre ultimele dorinþe
ale profesoarei Ecaterina Fotino-Negru: pianul sãu,
un Steinway de concert, a luat locul într-o salã de
curs pentru a fi în mod simbolic mereu în mijlocul
tinerilor studioºi, ca îndemn ºi ca model.

[…] iniþierea unei noi tehnici pianistice,
înnoirea materialului didactic, îmbogãþirea
programelor analitice deschisã ultimelor creaþii
din literatura muzicalã universalã, relieful
acordat creaþiei muzicale autohtone, precum
ºi noile forme de manifestare în public la finele
anilor de studii.5
Obiectivul final al demersului sãu pedagogic
era formarea pianistului ca muzician complex.
Aspectele de tehnicã pianisticã aveau aceeaºi
importanþã ca ºi cele ale realizãrii artistice. Dar
tehnica nu era un scop în sine, ci mijlocul pentru
realizarea unei interpretãri artistice autentice.
Un principiu permanent a fost acela al educãrii
studenþilor astfel încât ei sã conºtientizeze
activitatea pianisticã interpretativã. Textul muzical
era analizat sub toate aspectele: melodie, ritm,
formã muzicalã, stil muzical. Asemenea lui Dinu
Lipatti (care studiase ºi el cu Florica Musicescu ºi
Alfred Cortot), cultiva respectul pentru partiturã, ca
izvor absolut al concepþiei interpretative. Fiecare
detaliu de interpretare era aprofundat, asimilat
temeinic, subordonat concepþiei generale asupra
piesei, aºa încât realizarea finalã sã corespundã
oricãror exigenþe.
Dintre discipolii Ecaterinei Fotino-Negru îi
menþionãm pe: Sigismund Toduþã, Géza Szabó, Ilse
Bolchiº Ciolac, Liviu Teclu, Francisc Tatár, Paul
Klein, Valeria Taban, Margareta Terplan, Maria Goia,
Cecilia Sbârcea, Graziella Georgia, Judith Babos,
Annie Irion, Ninuca Oºanu Pop, Voichiþa Tiniº, Mihai
Moldovan, Emil Simon.
4

Ninuca Oºanu Pop, „Ecaterina Fotino-Negru (19021991)”, în Muzica, Bucureºti, nr. 2, 2002, p. 149.
5
Sigismund Toduþã, „Sub semnul înnoirii pedagogiei
pianului”, în Lucrãri de Muzicologie, vol. 15, Editura
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Conservatorului de Muzicã „Gheorghe Dima”, ClujNapoca, 1984, pp. 65-69.
6
Voichiþa Tiniº, „Amintiri despre Profesoara mea,
Ecaterina Fotino-Negru”, corespondenþã electronicã, 13
iunie 2015.
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mail din anul 2010, pe care mi-o trimisese în Portugalia
(unde mã aflam într-o misiune diplomaticã pe durata
a ºase ani) bunul meu camarad Cãlin Rusan. Din
punct de vedere profesional, el ºi-a consolidat o
reputaþie ca medic anestezist în cadrul Clinicii de
Ortopedie din Cluj. Pe de altã parte însã, Cãlin Rusan
este un formidabil colecþionar de muzicã de jazz.
Pasiunea sa în acest domeniu s’a manifestat încã din
perioada când industria discograficã efectua tranziþia
de la formatul LP la cel CD. Colecþiile sale sunt girate
CÃLIN RUSAN

JAZZ CONTEXT

O

ricât de antipaticã ar fi fost situaþia
globalã/globalizatã a anului 2015, avui
totuºi parte ºi de momente frumoase.
Printre ele se înscriu, la loc de onoare, douã aniversãri:
un secol de la naºterea pãrintelui meu, medicul de
vocaþie Virgil Mihaiu (nãscut la 3 iunie 1915, în Criþ/
judeþul Braºov, decedat la Cluj în anul 2002) ºi împlinirea
a 25 de ani de când redactez paginile Jazz Context în
prestigioasa revistã Steaua, editatã de Uniunea
Scriitorilor din România. Cu aceastã din urmã ocazie
am reuºit sã resuscitez vechi amiciþii, la care þin mult,
soldate cu frumoase texte semnate de Sorin Antohi,
Ion Mânzatu ºi Leo Butnaru. Mi-a fãcut o deosebitã
plãcere sã le pot adãuga fondului de aur al J.C.
Între timp, am regãsit ºi o epistolã în format email din anul 2010, pe care mi-o trimisese în Portugalia
(unde mã aflam într-o misiune diplomaticã pe durata
a ºase ani) bunul meu camarad Cãlin Rusan. Din
punct de vedere profesional, el ºi-a consolidat o
reputaþie ca medic anestezist în cadrul Clinicii de
Ortopedie din Cluj. Pe de altã parte însã, Cãlin Rusan
este un formidabil colecþionar de muzicã de jazz.
Pasiunea sa în acest domeniu s’a manifestat încã din
perioada când industria discograficã efectua tranziþia
de la formatul LP la cel CD. Colecþiile sale sunt girate
de un spirit cultivat, manifestând bun gust, deschidere
spre multiple orizonturi stilistice, consecvenþã, dublate
de un necesar (ºi invidiabil) simþ al ordinii. Admirândui locuinþa adaptatã spre a adãposti miile de CD-uri ºi
DVD-uri, gândul mã purta în urmã, pe la finele anilor
1970, când împreunã cu Ioan Muºlea luam calea
Braºovului, spre a efectua fructuoase schimburi de
înregistrãri cu Ion Doru Brana. Muºlea ºi Brana
fuseserã pentru mine autoritãþile supreme în materie
de discografie. Dupã vreo 15 ani, îl descoperisem pe
Cãlin Rusan. Îl cunoscusem la o etate când amiciþiile
se stabilesc cu mai mare dificultate decât în juneþe.
Cu toate acestea, a manifestat faþã de mine
amabilitate, generozitate ºi chiar pacienþã, deºi
capacitãþile mele de a mã revanºa au fost,
dintotdeauna, precare.
Ca mãrturie în beneficiul istoriei jazzului din
aceastã parte de lume, se cuvine sã-i mulþumesc public lui Cãlin Rusan pentru contribuþia sa la buna
desfãºurare a primelor Cursuri de Estetica Jazzului
la Academia de Muzicã G. Dima din Cluj. Poate cã el
însuºi nu cunoaºte acest aspect. Însã în 1997 atunci
când Oricât de antipaticã ar fi fost situaþia globalã/
globalizatã a anului 2015, avui totuºi parte ºi de
momente frumoase. Printre ele se înscriu, la loc de
onoare, douã aniversãri: un secol de la naºterea
pãrintelui meu, medicul de vocaþie Virgil Mihaiu (nãscut
la 3 iunie 1915, în Criþ/judeþul Braºov, decedat la Cluj
în anul 2002) ºi împlinirea a 25 de ani de când redactez
paginile Jazz Context în prestigioasa revistã Steaua,
editatã de Uniunea Scriitorilor din România. Cu
aceastã din urmã ocazie am reuºit sã resuscitez vechi
amiciþii, la care þin mult, soldate cu frumoase texte
semnate de Sorin Antohi, Ion Mânzatu ºi Leo Botnaru.
Mi-a fãcut o deosebitã plãcere sã le pot adãuga
fondului de aur al J.C.
Între timp, am regãsit ºi o epistolã în format e62

de un spirit cultivat, manifestând bun gust, deschidere
spre multiple orizonturi stilistice, consecvenþã, dublate
de un necesar (ºi invidiabil) simþ al ordinii. Admirândui locuinþa adaptatã spre a adãposti miile de CD-uri ºi
DVD-uri, gândul mã purta în urmã, pe la finele anilor
1970, când împreunã cu Ioan Muºlea luam calea
Braºovului, spre a efectua fructuoase schimburi de
înregistrãri cu Ion Doru Brana. Muºlea ºi Brana
fuseserã pentru mine autoritãþile supreme în materie
de discografie. Dupã vreo 15 ani, îl descoperisem pe
Cãlin Rusan. Îl cunoscusem la o etate când amiciþiile
se stabilesc cu mai mare dificultate decât la juneþe.
Cu toate acestea, a manifestat faþã de mine
amabilitate, generozitate ºi chiar pacienþã, deºi
capacitãþile mele de a mã revanºa au fost,
dintotdeauna, precare.
Ca mãrturie în beneficiul istoriei jazzului din
aceastã parte de lume, se cuvine sã-i mulþumesc public lui Cãlin Rusan pentru contribuþia sa la buna
desfãºurare a primelor Cursuri de Estetica Jazzului
la Academia de Muzicã G. Dima din Cluj. Poate cã el
însuºi nu cunoaºte acest aspect. Însã în 1997 –atunci
când prin eforturile însumate ale unor oameni ca
Florian Lungu, Alexandru Fãrcaº, Iosif Viehmann,
Grigore Pop, Mircea Tiberian, Stefan Vannai ºi
subsemnatul –se înfiinþa Modulul de Jazz al susnumitei instituþii, infrastructura ºi materialele didactice
de care dispuneam erau destul de anemice. Doctorul
Rusan ºi-a sacrificat multe ore din restrânsul sãu timp
liber, realizând pe calculator o serie de antologii, pe
baza muzicii pe care i-o furnizam, dar ºi a unor oferte
din propriu-i patrimoniu. Multe dintre acele selecþiuni
mi-au fost de real ajutor pentru realizarea unor cursuri
atractive, atât pe plan local, cât ºi cu ocazia unor
prelegeri susþinute în þarã ºi strãinãtate.
Revenind la textul primit de la Cãlin Rusan în

data de 15 martie 2010, cred cã el constituie o bunã
ocazie pentru cititorii Jazz Context-ului de a savura
câteva meditaþii ale unui intelectual clujean despre o
artã ce sublimeazã întru sunet specificul inenarabil al
timpului nostru.
Virgil Mihaiu

Câteva meditaþii
interogative
Cu jazzul merge bine. Acum ascult cu
precãdere triouri (pian, bas, baterie) ºi am fãcut
descoperiri plãcute ºi interesante în acest
subsegment: Alan Broadbent, Yaron Herman, Vijay
Iyer, Benjamin Schaefer ºi mulþi alþii, care nu-mi
vin acum în neocortexul atât de greu încercat. Dar
cea mai a dracului revelaþie am avut-o cu Allen
Tossaint pe The Bright Mississippi, o apariþie din
2009 premiatã, se pare, de cãtre Academia
Francezã de Jazz, el fiind din zona francofonã, de
sub linia Mason-Dixon.
Apoi invazia vikingilor. Cu numele lor stranii,
cu seriozitatea lor uneori morbidã … dar cât de
buni pot fi !!! Apropo, cine ar fi bãnuit, în urmã cu
90 de ani unde are sã se ajungã? Cine ar fi
prevãzut cã petrecerile cu dans din week-end-uri
ale negrilor ºi ale americanilor de condiþie nu
tocmai bunã din New Orleans ºi împrejurimi, unde
nu se sfia nimeni sã bea, sã fumeze, sã se ghiftuie,
sã transpire dansând… se vor transforma în
concerte sofisticate în cluburi selecte sau pe scene
celebre din Europa? Cã imaginea jazzman-ului
trudit, din crâºma de noapte, cu paharul de corn
whiskey pe pian, cu þigara atârnându-i în colþul
stâng al gurii (cã pe dreapta trebuia sã vadã
clapele de acute, pe care improviza de predilecþie),
cu pãlãria datã pe ceafã, cu sudoare pe faþa-i de
abanos de la efortul de a da tare în clape, sã se
audã, fiindcã nu avea amplificare, pe când muºterii
ameþiþi rãcneau cât puteau – cã de la acest
personaj, aºadar, se va ajunge la muzicianul
scandinav blond, rafinat, cu solide studii muzicale,
abstinent, nefumãtor, aseptic, sãnãtos, disciplinat,
care cântã în studiouri sau în sãli de concerte?
Sã fi fost oare forþa, prospeþimea, swing-ul acestei
noi ºi stranii muzici cele care au transformat-o din
produs pentru categoriile needucate de americani
într-o marfã elitistã, consumatã în toatã lumea de
clienþi sofisticaþi? Ce a promovat-o de la statutul
de muzicã de petrecere la cel de muzicã de concert? Cum a devenit de bun gust sã asculþi jazz?
Cum s-a distilat muzica aceasta, cum a ajuns
sa sune ea aºa cum sunã azi? Ce legaturã mai
este între ce sufla Satchmo în urmã cu 85 de ani ºi
ce suflã Enrico Rava azi? Sau cum suna pianul lui
Jelly Roll Morton în urmã cu 100 de ani ºi cum sunã
al lui Keith Jarrett acum? Sau, ºi mai bine, al lui
Esbjörn Svensson (odihneascã-se în pace!) pe
albumul Leukocyte? Sã fie numai progresul tehnic,
apariþia amplificãrii tot mai sofisticate a sunetului?...

Cãlin Rusan

Doru Ionescu
investigând
jazzrockfolk de
Transilvania
Muzicile nãscute în secolul trecut în siajul blues,
jazz, rock etc. – ºi-au exercitat, inevitabil, fascinaþia ºi
asupra societãþii, culturii ºi stilului de viaþã din România.
Numai cã, pe lângã dificultãþile ce þin de istoria etern
„sub vremi” a naþiunii noastre, respectivele genuri au
avut de suportat vicisitudini suplimentare (comparativ
cu muzica eruditã, mai mult sau mai puþin „omologatã”
de canonul socio-cultural). Pe timpul regimului totalitar
„muzicile noi” au fost supuse unor insidioase presiuni,
ºicane, mârºãvii, ajungând uneori pânã la interdicþii. Dacã
în privinþa ascultãrii ºi practicãrii acestor sonoritãþi ...
decadente, emanate din Occidentul putred/corupt (cum
le etichetau oficialitãþile), strategiile de eludare a
obstacolelor au funcþionat mai eficient, în schimb cenzura
din mass-media a avut efecte devastatoare. Ca atare,
lucrãrile de referinþã care sã documenteze acest
domeniu, în spaþiul românofon, sunt încã insuficiente.
Cu atât mai meritorie este activitatea desfãºuratã,
de pe la începutul mileniului doi, de cãtre Doru Ionescu,
îndeosebi în arhivele radio ºi TV. Acþiunea sa
recuperatoare a fost întreprinsã cu maximã devoþiune
faþã de realizãrile româneºti – în bunã mãsurã
marginalizate, ascunse, ocultate, sau chiar uitate
îndeobºte reunite sub denumirile generice jazz, rock,
folk. Astfel, valorizând spaþiile de emisie acordate de
televiziunea publicã pe canalele TVR Cultural, TVR
2, TVR Internaþional ºi TVR 3, Doru Ionescu le-a oferit
telespectatorilor, ani de-a rândul, captivante programe
înþesate de documente audio-video. Multe dintre
acestea fuseserã considerate de cãtre înºiºi
protagoniºtii lor definitiv pierdute. (Nu e de mirare: în
1976, la Sala Palatului din Bucureºti, am asistat la
concertul cvintetului condus de pianistul McCoy Tyner,
la ora aceea deþinãtor al titlului de Muzician al anului
în lumea jazzului; atunci TVR realizase o înregistrare
integralã a memorabilului eveniment, din care s’au
difuzat pe post fragmente, pare-mi-se, la emisiunea
dedicatã minoritãþilor naþionale. Ulterior, cei ce
produceau ºi filmãrile Festivalului de Jazz de la Sibiu,
coordonaþi de neuitatul Dumitru Moroºanu, mi-au
relatat cã valorosul document jazzistic fusese ºters,
întrucât instituþia avea nevoie de peliculã pe care sã
„imortalizeze” tot ceea ce debita dictatorul N.C. în
interminabilele sale discursuri; cam asta era ºi
ameninþarea ce plana asupra filmãrilor din istoria
jazzului ºi rockului românesc).
Pe lângã vocaþia sa de cercetãtor prin labirinturile
audio-vizuale, Doru Ionescu a realizat ºi o veritabilã
arhivã de istorie oralã, intervievându-i pe cei implicaþi
în fenomen: muzicieni, jurnaliºti, promotori. Pe
parcursul dinamicelor sale investigaþii, a ajuns sã
realizeze (cu mijloace destul de precare)
caleidoscopice documentare despre biografiile
supravieþuitorilor din þarã sau din diaspora. În aceastã 6 3

acþiune, el a beneficiat de suportul unor ... „oameni ce
sfinþeau locul” la posturile publice de radio & TV (cãrora
li s’ar cuveni – cândva, undeva o evocare specialã),
dar ºi de colaborarea directã cu corifeul emisiunilor
de jazz de la Radio România, Florian Lungu.
Din fericire, uimitoarea acþiune în medii virtuale
a lui Doru Ionescu ºi-a aflat ºi un editor pe mãsurã.
Mã refer la Valentin Ajder, lider al cutezãtoarei edituri
Eikon. Din antanta celor doi a rezultat un volum de
300 de pagini, intitulat Timpul chitarelor / Muzica
tinereþii ... à la Cluj (ed. Eikon, Bucureºti, 2015). Sunt
convins cã aceastã ofrandã editorialã va fi lecturatã
cu maxim interes de majoritatea congenerilor/colegilor
de generaþie transilvãneni, dar ºi de compatrioþii noºtri
din celelalte Provincii ale României. Abundenþa
informaþiilor, stilul alert, dinamismul imprimat de cãtre
autor întregii lucrãri mã determinã sã sper cã – aºa
dupã cum el însuºi îmi mãrturisea – timpul (vieþii, nu
doar cel al ghitarelor) îi va permite sã reia imensul
material documentar într’o versiune de facturã ...
enciclopedicã. Prin asta înþeleg ajustarea anumitor
inadvertenþe, sau pure scãpãri din condei (datorate,
probabil, presiunii sub care s’a lucrat) ºi salutara
adãugare a unui material iconografic. De altfel, parese cã ºi pentru prezenta ediþie se anvizaja realizarea
unui CD cu ilustraþii sonore.
Demnã de admirat e capacitatea lui Doru Ionescu
de a se adapta mediului transilvan, de a-l aborda cu
pacienþã ºi comprehensiune, în pofida unor
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discrepanþe temperamentale ce þin de dichotomia central european vs. balcanic. Realitatea e cã modul de
viaþã mai „aºezat” al citadelei universitare Cluj oculta
adeseori performanþele culturale din sferele experimental-avangardiste, probabil mai facil perceptibile
(chiar dacã nu necesarmente tolerabile) în capitala
þãrii. Într’o perioadã când practic toatã suflarea tânãrã
de la noi intrase în admiraþie/dependenþã faþã de
formaþiile anglo-saxone, aflate pe culmi de notorietate,
principalul criteriu de apreciere a valorii muzicienilor
noºtri era capacitatea acestora de asimilare creativã
a noilor limbaje. Din aceastã perspectivã, apariþia la
Cluj în 1967 a trio-ului Chromatic Grup – în formula
iniþialã Sorin Tudoran/ghitarã solo, Iuliu Merca/ghitarã
bas, Dan Igreþiu/baterie – a avut un efect copleºitor,
circumscris însã mai curând perimetrului local, din
moment ce radio-ul ºi televiziunea erau
ultracentralizate. Doru Ionescu îmi face onoarea de a
consemna o fericitã coincidenþã a biografiei mele: în
1970, când am absolvit Liceul clujean Emil Racoviþã,
am avut parte de un banchet inubliabil... în primul rând
fiindcã muzica a fost cântatã live de cãtre amintitul
trio. Sã îþi iei adio de la adolescenþã dansând pe piese
de Jimi Hendrix Experience, Cream, sau Chromatic
Grup, interpretate cu maximum de acurateþe posibilã
atunci în þara noastrã, a însemnat pentru noi un
privilegiu existenþial.

Virgil Mihaiu

(continuarea în proximul numãr)
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