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Un destin împlinit
Adrian Popescu

Aurel Rău a ajuns în acest an la 
vârsta unui patriarh al poeziei 

române. Cunoscutul redactor-șef 
are meritul de a fi condus, vreme 
de patruzeci de ani, revista Steaua 
într-o perioadă dificilă politic, 
așa cum știm cu toții, reușind să 
o mențină la cote înalte. Cu A.E. 
Baconsky, revista clujeană, mereu 
criticată de la centru, practică, 
începând din 1956, „prima breșă” 
în sistemul ideologic, cum formu-
la un critic, pentru ca Aurel Rău, 
din 1959, să lărgească sistematic 
spărtura spre afirmarea autono-
miei esteticului. Nu este cazul 
să repet ce datorează literatura 
română din perioada comunistă 
revistei ardelene, să ne amintim 
numai colaborarea cu poetul 
Lucian Blaga, autor cultivat cu 
empatie maximă de Aurel Rău, 
sau de priceperea lui de a atrage 
nume de prestigiu din interbelic, 
interzise ori neagreate politic, 
precum un Adrian Maniu sau un 
Vasile Voiculescu, publicându-le 
în Steaua. Simțul unei superioare 
diplomații culturale, de care a 
dat dovadă Aurel Rău, a făcut 
posibilă restituirea zecilor de 
nume scriitoricești glorioase, dar 
respinse de regim. La conducerea 
publicației, Aurel Rău a păstrat, 
consecvent, un înțelept echilibru 
între generații, iar când a fost ca-
zul a angajat și promovat tinerele 
condeie, acesta fiind chiar titlul 
unei rubrici din anii ’70.

Sigur că poetul este cel care 
definește, în primul rând, numele 
de Aurel Rău, unde lirismul său im-
pune un sigiliu stilistic alternând 
sau combinând ingenios metafora 
bogată, barocă uneori, cu tonul 

confesiv. Mereu atent la semnele 
realului, „O turmă de oi trece prin 
oraș”, dintr-o poezie unanim apre-
ciată din tinerețe, sau descriind tă-
ierea copacilor din oraș, de pildă, îți 
dai seama că experiențe reale, nu 
imaginate, sunt transpuse în ver-
suri, în urma unui declic iluminant, 
cărora unii îi spun inspirație. Aurel 
Rău preferă, mai întotdeauna, să 
pornească de la „ocazii”, acestea 
mai mult sau mai puțin trans-
parente în textura poemelor, în 
contextura lor. Montale teoretiza 
într-un interviu că este productivă 
poetic reverberația „ocaziilor”, nu 
descrierea împrejurărilor în care 
și cum s-a înfiripat poezia. Numai 
că practica se situează undeva 
la jumătatea drumului, atât la 
poetul italian, cât și la cel român, 
„ocazia” nu este total ascunsă, 
dar nici exagerat de expusă. Un 
peisaj (steliștii inventează „poezia 
de notație” prin anii ’60/’70) nu 
este nici strict descriptiv tale qu-
ale, sec, nici edulcorat, idealizat, 
arcadian. Combinația de frumos 
care se revelează ochiului atent 
și real, „zgrunțuros”, face farmecul 
poeziei lui Aurel Rău. Lirismul lui 
mi se pare ușor recognoscibil, prin 
ceva nu armonios-fluid, ci prin ce-
va vâscos, un soi de miere groasă, 
curgând leneș, o cunoaștere poe-
tică prin intermediul simțurilor ra-
finate de cultură. O stare de vagă, 
minimă senzualitate, vezi plaiul 
călător, fraged, ca la Geneză, in-
sula în formare, pe care o singură 
pereche ar putea să o ocupe. Vezi 
„Insulă plutitoare” (cu titlul acum 
modificat în „Insulă de plaur”, în 
recentul volum 101 poezii), din Țări 
de cuvinte. Cartea apare la Editura 

Academiei Române, cu o prefață 
de Răzvan Voncu. Poetul descrie 
apoi, într-o poezie „peisagistică”, 
rășina arborilor, în care vede „ceva 
hieratic”. Tot o expresie a materiei 
vâscoase, pe care o contemplă.

Din memoria mea afectivă răsar 
versuri ca „Fetele toate, în rochii 
subțiri/ Venind cu gene de umbră, 
nu râd/ Când le las să-și ducă ne-
privite parcă pulpele/ ca pe niște 
superbe lacrimi”, ori „Îmi scriu de 
acasă”, un poem perfect, sau aceste 
imagini de o simplitate misterioa-
să, totuși: „Într-un oraș din adâncul 
Transilvaniei./ Lași Loara, Turingia, 
Pragurile și Pusta,/ Lași Poarta și 
Pindul, lași, Bosnia, Prislopul… 
Acolo în Transilvania, sub un lung 
turn cu ceas murmurând toată 
noaptea și uitându-ți-se în sânge/ 
cu mari ochi de bufniță galbenă”. 
1971, versurile sunt din volumul 
Turn cu ceas… Anul1970/1971 este 
anul unei decantări lirice majore 
pentru Aurel Rău, dar și anul când 
revista pe care o conduce primeș-
te deodată nu mai puțin de cinci 
tineri scriitori, patru provenind de 
la Echinox.

Cum îl percepeau aceștia, 
Uricaru, Poantă, Șorobetea, Tihan, 
subsemnatul, pe Aurel Rău? Ca 
pe un intelectual de ținută, ex-
trem de civilizat, neprovincializat, 
revista pe care o coordona depin-
dea direct de Uniunea Scriitorilor, 
nu de forurile locale, un șef care 
nu făcea scene de autoritarism, 
un coleg de scris mai mare, demn 
și ponderat, menținând în ciuda 
tensiunilor provocate de succesi-
vele reduceri de personal redacți-
onal, de înjumătățirea normelor, 
de ciuntirea organigramelor în 

EDITORIAL
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urma congreselor, consfătuirilor 
etc. un climat, pe cât se putea, de 
colegialitate și reciprocă prețuire.

Apoi, dar nu în ultimul rând, 
ca pe un foarte pasionat și expe-
rimentat traducător din spaniolă 
(Antonio Machado), învățase spa- 
niola în concedii, în podul cu fân 
al casei părintești de la Josenii 
Bârgăului. Aurel Rău este și cel 
care-l tălmăcise în românește 
din limba franceză pe Saint-John 
Perse. Cu poetul Elogiilor avusese 
șansa de a conversa câteva ceasuri 
privilegiate, cu alte celebrități, 
Yasunari Kawabata sau Ernst 
Jünger, va avea dialoguri la ei aca-
să, Aurel Rău călătorind mult și cu 
folos cultural. La început doar în 
Lagăr(-ul socialist), vezi La margi-
nea deșertului Gobi, 1960, mereu 
atras de spații și culturi puțin 

cunoscute, orientale, mai ales, de 
imensități geografice, ele potri-
vindu-se foarte bine cu propen-
siunile poetului Aurel Rău pentru 
universul stelar, poate o formă de 
evadare din cotidianul agasant în 
astralul infinit.

Să prețuim un om care s-a con-
struit pe sine cu perseverență, un 
scriitor dedicat literaturii „înalte”, 
om al secolului douăzeci și înce-
putului de douăzeci și unu pentru 
care valorile se ordonau parcă 
de la sine. Un spirit liber chiar în 
cazul impunerii „gândirii captive”, 
despre care scria Czesław Miłosz. 
Un poet original, un traducător 
remarcabil (Seferis, Kavafis), un 
conducător de revistă cu gust, 
fler și exigențe estetice ferme. Un 
autor care ar fi trebuit să se bucure 
de monografii, de prețuirea noilor 

generații. Aurel Rău – un nume pe 
cărțile unei biblioteci, simbolul 
unei instituții de literatură și cul-
tură din Transilvania. Un prieten 
al poeților, indiferent de formulele 
lor sau de vârstele lor, omul ano-
timpului numit poezia lirică, cea 
deasupra modelor, exacerbărilor 
sau autodistrugerilor voluntare. 
Un destin împlinit în coerența sa 
exemplară. Aurel Rău, ultimul din-
tr-o generație de autori de prima 
mână, pe care manualele de azi 
nu-i mai vor între paginile lor. Dar 
memoria culturală îi elogiază cu 
recunoștiință. „Cel mai mare poet 
în viață din Transilvania”, scria Gh. 
Grigurcu. Poate mai mult, peste 
provincia austeră pe care Aurel 
Rău a iubit-o și i-a sporit valoarea 
emblematică de ținut al tradițiilor 
culturale majore.   
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Crez

Cred că poetul trebuie citit, 
    dar nu protejat.
Trebuie să i se apere libertatea.
Condiția de a putea scrie.
Ceea ce înseamnă a vorbi 
    în toate limbile.
Să se informeze mereu, 
    să gândească singur
și să nu creadă-n vreun canon. 
Să audă numai tunul cuvintelor lui,
și să spună, ca din Scripturi, 
    numai adevărul.
Să fie în formă, să citească în stele. 
Cred că poetul trebuie să fie iubit,
așa cum trebuie să iubească.
Poeții sunt locul pe hartă 
    al unei țări.

Poetul nu poate să nu cânte. 
Cred că poezia e ceva ce nu-i știință.

          20 august 2020

Din istoria aviației

Un amănunt aflat de la fratele 
lui Aurel Vlaicu, în casa lor,
om în vârstă, țăran, pe nume Ioan.
Vorbind despre spiritul inventiv al „maistorașului” 
venit de la studii, acasă
în satul Binținți.

Se aflau în șură, într-o duminică,
el dând o mână de ajutor, ca mai mic.
Topind metalul într-un cuptor improvizat, 
luând tiparul
unei monede cu Franz Iosif,

poeme inedite

IRINA PETRAŞ
Tinerețea nonagenarului

Anul trecut, la aniversarea ce-
lor 70 de ani de existență a 

Filialei clujene a USR și a revistei 
Almanahul literar/Steaua, s-a vor-
bit, firește, mult despre redactorul- 
șef Aurel Rău. A fost el însuși par-
ticipant activ la sărbătoare. A fost 
prezent la Recitalul Poeții Stelei și 
invitații lor, la Muzeul de Artă, a 
intervenit consistent la șezătoarea 
literară aniversară, la FestLit Cluj, a 
colaborat, cu extrem de interesan-
te detalii de viață și istorie literară, 
la volumul 70, s-a comportat, așa-
dar, ca un demn scriitor al Cetății, 
ca un breslaș implicat în viața lite-
rară. Pe cât de uimitoare vioiciunea 
sa trupească și mentală la 90 de 
ani, pe atât de admirabilă maturi-
tatea foarte tânărului redactor din 
anii de început ai revistei. De citit 
neapărat, în volumul aniversar 70, 
comentariile sale legate de peri-
oada Almanahului literar, extraor-
dinară reconstituire a atmosferei 
acelor ani, cu radiografierea fină 
a contextelor și condiționărilor, 

cu descrierea complexelor relații 
interumane sub vremi. Textul său 
are ca punct de plecare „un ca-
tastif ciudat”, jurnalul redacțional 
ținut în anii 1951-1952 de către 
redactorii Almanahului literar, 
4 caiete păstrate în biblioteca 
poetului Geo Dumitrescu, fost 
redactor șef al revistei, valorifica-
te de George Corbu-junior și de 
Ion Brad, acesta un extraordinar 
memorialist și iubitor de arhive. 
Aurel Rău cel de acum purcede 
la despuierea (cum spun bibliote-
carii meseriași) acestui catastif și 
completează cu amintiri de o rară 

prospețime și acuratețe a detali-
ilor acolo unde intrările  ar putea 
fi obscure pentru cititorul de azi. 
Ca invitație la lectură, decupez 
aici o secvență: „…Pentru o intrare 
mai din interior în subiect, am de 
mers dintr-odată la numerele de 
revistă corespunzând depărta-
tului interval, și să am în vedere 
chiar începutul, primul trimestru 
al anului 1951, cu o Conferinţă a 
Uniunii Scriitorilor, de lună mar-
tie, organizată la Cluj, întrunind 
delegaţi de la multe cenacluri 
literare importante din Ardeal, și 
un «raport” scris în spirit foarte 

aurel rău 

90
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lucrând cu apă și foc, fără vreun descântec, 
și scoțând pe-o tavă mai mulți bani de aur.
Lucru nemaivăzut, la care i-a strigat 
pe toți ai casei, să vadă minunea.

Iar tatăl lor le-a tras la amândoi o mamă de bătaie, 
cu biciul.
Să n-o uite niciodată. 

Un amănunt din istoria aviației. 

Epoci

S-a vrut să fim
ai unei epoci.
Dar n–am fost întrebați 
dacă vrem.
Acum când epoca e fum
nimeni nu se întreabă

ce-ar fi făcut un altul
dacă trăia atunci.
Și dacă i-ar fi plăcut
să fie erou. 
Și cum ar fi fost
dacă nu i-ar fi plăcut.
Întrebi și tu,
să te afli în treabă. 

Omagiu

În 1930,
când mă nasc eu, 
trăiesc și scriu:
 
Tudor Arghezi
T. S. Eliot
Paul Valéry
Rabindranath Tagore

critic, expus cu acel prilej, vorbind 
despre primul an de activitate al 
revistei, de către același păstrător 
și poet, Geo Dumitrescu, publicat 
într-un număr 3. Conferinţă la care 
sunt prezenţi, cu luări de cuvânt, 
tot felul de «reprezentanţi», în 
frunte cu Traian Șelmaru, secre-
tar principal al Uniunii, și Dan 
Deșliu («membru în Conducere»), 
considerat un model al poeziei 
noi, un trimis din partea ziarului 
«Scânteia» Victor Bârlădeanu, și 
unul din partea revistei «Flacăra», 
I. Popper, iar din Cluj poetul Emil 
Isac, prozatorul Nagy István, preșe-
dintele Filialei; după cum participă 
toţi scriitorii din Filială, organizaţia 
de breaslă de aici, care – conform 
unei luări de cuvânt – «numără 59 
de membri, dintre care 26 sunt 
români, iar 33 sunt maghiari», po-
eţi, prozatori și critici, conducerea 
«Almanahului», formată din Miron 
Radu Paraschivescu, redactor res-
ponsabil, și Geo Dumitrescu redac-
tor responsabil adjunct, toţi redac-
torii revistei, în acest ceas, din Cluj, 
între care A.E. Baconsky, Cornel 
Regman, George Munteanu, Ion 
Brad și Aurel Gurghianu, căci și 
un număr de patru membri ai 
redacţiei aflaţi acum la București, 

detașaţi ca elevi ai primei serii a 
Școlii de literatură și critică literară 
«Mihai Eminescu», de pe lângă 
Uniunea Scriitorilor, printre care 
și eu, ceilalţi fiind Dumitru Mircea, 
Victor Felea și Dumitru Micu, figu-
rând și în schema redacţională. 
[…] Se produsese o interferare de 
energii, când un liant fericit ivit se 
nimerește să poată fi un spirit de 
un orizont mai cuprinzător, Miron 
Radu Paraschivescu, un deschis 
la o varietate de voci, curios din 
fire și cu aderenţe la un specific, 
cunoscător întrucâtva al mediului, 
prin niște ani de studii, în tinereţe, 
la un instituit (Belle-Arte) de aici, 
dar și o preocupare, în anul 1946, 
de antologare (ediţie și prefaţă) a 
operei poetice a lui Emil Isac. Cu 
un entuziasm de întemeietor, el 
obţinuse dreptul, să crezi, de a-și 
alcătui singur redacția, fiindu-și 
parcă singur «secţie de cadre». 
Așa explicându-se o viziune mai 
liberală, de o oarecare indepen-
denţă, într-un câmp de forţe, ară-
tată prin chiar angajarea primilor 
redactori, majoritatea provenind 
dintr-un cenaclu al ziarului unic 
local «Lupta Ardealului», în curând 
legat cu filiala Uniunii Scriitorilor, 
recent înfiinţată…” 

Ion Brad îl descria drept „unul 
dintre cei mai importanţi poeţi ai 
generaţiei noastre, în personali-
tatea căruia se înscriu și cei 45 de 
ani în care a condus prestigioasa 
revistă Steaua (căreia ar fi meritat 
să-i rămână director onorific pe 
viaţă; din păcate nu s-a întâmplat 
așa după 1989!)”. De câte ori se 
vorbește despre Aurel Rău, nu pot 
fi despărțite cele două opere ale 
sale: poezia și revista.  Iată-l descris, 
peste ani, în calitate de conducător 
al revistei, de către stelistul Petru 
Poantă: „În lunga sa carieră, el a 
construit o revistă consistentă și vi-
zibilă în spaţiul culturii autohtone. 
N-a făcut-o singur. Sociabil din fire, 
a știut colabora fără încrâncenare 
și colegial cu ceilalţi. Redacţia era 
cumva suspendată în timp, aproa-
pe decontextualizată. Birocraţia 
administrativă fusese mai de tot 
eliminată: orar flexibil, uneori 
facultativ, accesul redactorilor la 
deciziile interne și camaraderie 
de tip boem, câteodată. Ambiţiile 
de putere ale redactorului șef 
se consumau în alte medii. Atât 
cât contextul îi permitea, în re-
dacţie el era chiar un democrat. 
Longevitatea și semantismul 
ideologic al funcţiei nu alterează, 
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Ungaretti 
Saint-John Perse
Fernando Pessoa
Maiakovski
Gotfried Benn
Carl Sandburg
García Lorca
József Attila
Ezra Pound
Constantin Kavafis
César Vallejo
Anna Ahmatova
Robert Frost
Octavio Paz
Umberto Saba
Lucian Blaga

Îi citesc tot câte trei,
cum m-aș închina;
și nu a murit niciunul.

Cum sunt organizați porumbeii

Prin toamna blândă
eu stau de vorbă cu porumbeii. 
Și-i studiez în timp ce le dau 
să mânânce, pe o terasă. 

Vor mâncare, ne-ncetat.
De aceea mă scrutează precum corbul lui Poe
de pe bustul zeiței Atena,
pândiți din crengi de-un negru corb.

Își ciugulesc din pene paraziții,
un alt scop în care 
sunt dotați cu un plisc de fier, 
ușor coroiat.

În picioare au cizmulițe roșii, de Moș-Crăciuni.
Iar dintre ghiare, una în spate,
patru la număr, 

în reprezentarea mea, imaginea 
predominant luminoasă a scriito-
rului Aurel Rău”. Și tot Petru Poantă 
adaugă, fără să uite excelenta 
prestație a traducătorului: „Are o 
operă solidă, a trăit și a lucrat cu 
o intensă conștiinţă a profesiunii. 
N-a crezut în spontaneitatea na-
turală a talentului. Aparţine tipului 
de artist elaborat pentru care scri-
sul constituie o corvoadă zilnică. 
Textele sale, poezia și mai cu sea-
mă eseurile, proza ori însemnările 
de călătorie, exhibă, în orizontul 
unei arhitecturi manieriste a frazei, 
o formidabilă, aproape inumană 
trudă. În ansamblu, scrisul său se 
dezvăluie ca o elegantă coregrafie 
stilistică, înţesată de arabescuri 
fine. E, prin excelenţă, un poeta 
artifex, unul care a reușit să dea 
vibraţie poetică unei complicate 
și arborescente caligrafii a limba-
jului. Dincolo, însă, de creaţia sa 
propriu-zisă rămân traducerile, în-
deosebi cele din Seferis, S. J. Perse 
și Kavafis. sunt trei mari poeţi și tot 
atâtea performanţe ale traducăto-
rului. Este vorba, de fapt, despre 
niște universuri lirice cu limbajele 
lor specifice care au amplificat și 
modificat pe anumite niveluri ima-
ginarul și stilistica poeziei române 

contemporane. Fastuosul S.J. Perse 
și epigramaticul Kavafis au avut un 
impact cu consecinţe evidente în 
limbajul multor autori autohtoni. 
Eminenţa acestor traduceri relevă, 
pe de altă parte, opulenţa imagi-
nantă și subtilităţile sintactice ale 
limbii române înseși. Versurile în 
românește ale celor trei poeţi con-
stituie, în fond, limbaje lirice inedi-
te; originalităţi ca emergenţe ale 
limbii române. În ele au cristalizat, 
desigur, și reveriile de profunzime 
ale poetului Aurel Rău”.

Opera sa s-a bucurat de-a 
lungul anilor de recunoașteri cri- 
tice cu greutate. Rețin aici câteva 
rânduri din portretul pe care i-l 
face Dumitru Micu: „Încă din ado-
lescenţă, Aurel Rău se arată ca un 
poet aproape format, mânuind cu 
dezinvoltură atât versul rimat, cât 
și pe cel liber. Nici o stângăcie, nici 
o nesiguranţă, nici un exces, un 
perfect simţ al limbii, al ritmului, al 
compoziţiei, terminologie matu-
ră, discret neologistică, o sintaxă 
impecabilă, procedee interesante, 
precum rimarea ultimului vers al 
fiecărei strofe cu primul din strofa 
următoare, și imagini de o noutate 
reală, deloc ostentativă. Poetul de 
șaptesprezece ani nu compune 

fără modele, dar acestea sunt din-
tre cele mai bune: Lucian Blaga, 
Tudor Arghezi, G. Bacovia, Adrian 
Maniu”. În urmă cu un deceniu, 
Gh. Grigurcu afirma: „Aurel Rău, 
azi aproape octogenar, e în opinia 
noastră cel mai important poet 
în viaţă al Transilvaniei”. Ion Pop: 
„Mai mult decât un lirism al pre-
zenţei obiectelor, poezia lui Aurel 
Rău cultivă unul al construcţiei 
poemului, care atrage în cadrul 
său o figuraţie văzută prin artă; 
nu atât o mișcare a materiei, cât a 
cuvintelor spre poem: poetic e ac-
tul numirii lor, al stilizării și «con-
venţionalizării». Într-un anume 
sens, poetul decorativizează un 
sentiment caracteristic poeziei ar-
delene – întoarcerea în timp, către 
sângele ancestral – al blagianului 
«norod spălat de ape sub pietre»”. 
Ion Simuț „Desenul deslușit al po-
eziei lui Aurel Rău, fără încordare 
și tușe nervoase, conturează un 
univers original în care lucrurile 
au energia «ivirii prime». Poetul 
nu e un volubil și nici un senzual, 
ci un contemplativ fără poză, un 
elegiac desprinzând un sens prin 
organizarea liniilor într-un «cântec 
șoptit», pe fondul unei reflexivităţi 
discrete”. Și așa mai departe.
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câte punctele cardinale – 
pe care le adună și le despart 
sau le fac cerc
în lungul barelor de la grilaj.

Gâturi în răsuciri,
ca pliscul să ajungă în orice zonă a corpului,
prin care trimit totul în guși. 

Și aripi ca paltoane și jersee
și mâini pictate cu motive geometrice,
care în aer sunt însuși zborul.

Ochi mici, ca mărgele, dispuși lateral,
de aceea mișcând capul dintr-o parte în alta 
ca să vadă până la os.

Cozile duble, făcând un V, ca niște foarfeci. 

Ci atotstăpân capul gânditor.
Care mă studiază și poartă memoria omenirii 

și Tablele Legii speciei;
și agenda cu adrese de poduri de case și de biserici 
și conectarea la centrul de comandă 
al organizației lor de breaslă,
de cibernetică,
de cartier, 
din vreo zece ogrăzi.

Dar atu-ul cel mai mare: faptul
că s-a spus „Și duhul în chip de porumb…”,
la Botezul din Iordan;
porumb ce s-a întors la Arca lui Noe 
cu o frunză de măslin în cioc;
duh ce „se purta pe deasupra apelor”.  

Sunt organizați, de un spirit – deci ei, de ei,
nu se știe cum.
În Cluj, al regelui Matei și al lui Mihai Viteazul,
căci își dau întâlniri în jur de statui;

Am scris în repetate rânduri 
despre cărțile lui Aurel Rău. Îi sunt 
recunoscătoare și pentru genero-
zitatea cu care m-a publicat (la re-
comandarea lui Mircea Zaciu) ani 
în șir, uneori cu câte 2-3 semnături 
într-un număr, ba acordându-mi și 
Cronica traducerilor după plecarea 
din țară a lui Gelu Ionescu. Toate 
astea fără să ia în seamă cârtitorii 
care credeau că nu se cuvine (!!) să 
scriu la o revistă unde e redactor 
soțul meu. M-am bucurat când, în 
1994, am putut să-i fiu redactor la 
volumul În povești cu Ion Creangă, 
apărut în Colecția Akademos, 
pe care o coordonam la Editura 
Didactică și Pedagogică.

La toate vârstele, în poezia lui 
Aurel Rău solemnitatea poemului 
se construiește în știinţa surâză-
toare a zădărniciei, eufemizând 
trecerea, efemerul („De ce să te 
dai bătut / Când știi că nimic nu 
așteaptă / Dincolo?”). Limbajul de- 
vine, astfel, o menajerie de lux 
printre gratiile căreia scriitorul se 
preumblă cu eleganţă studiată, 
precaut să nu i se zărească rănile 
sângerânde. „Să scriu și să fiu” este 
deviza unei existenţe livrești, într-o 
confuzie benignă a spaţiului scrip-
tural cu cel vital, care consolidează 

un interior clădind stâlpi de susţi-
nere – „aceste versuri / aceste bare / 
de care mă ţin”.

Odată cu Mișcarea de revoluţie 
(1985), estetica fragmentului asi-
gură mereu reluata euforie a înce-
puturilor, poetul apelând liber, în-
tr-un alint subtil ignorând surpări 
progresive, la cuvântul inseminator 
care poate naște oricând un poem, 
o oglindire a lumii. Lume în sens 
valéryan: „ansamblul de incidente, 
injoncţiuni, interpelări și solicitări 
de tot felul și de toate intensităţile 
care surprind spiritul fără a-l ilumi-
na propriu-zis, care îl emoţionează 
și îl descumpănesc”. Cu Zodiac 
(1987), fragmentul, miniatura sunt 
mijloc și scop deopotrivă. „A fi și 
a scrie” se potenţează reciproc, se 
legitimează; ba, mai mult, își sunt 
unul altuia condiţie esenţială. 
Început ca un joc ori ca o poveste 
(„Ș-am urcat pe-o șa…”), volumul 
crește previzibil și premeditat din 
respectarea obolului zilnic al celor 
opt versuri: „Intrând din fiecare zi în 
noapte / Cu-o stea-n opt colţuri…”. 
O poezie a privirii colecţionând în-
tr-un ceremonial jucat cu migală și 
fine ironii fărâme, frânturi, cioburi. 
Se organizează decoruri în tușe 
delicate, recuperând și întemeind 

durata unui an. Heraldist reduta-
bil, orfevrier împătimit, Aurel Rău 
traversează peisajul accidentat al 
celor douăsprezece luni, cu scăderi 
și asfinţiri, cu limpezimi ori ceruri 
tulburi, adeverind, în cele din ur-
mă, nu viaţa, ci „tăria din Cuvânt” – 
singură garanţie a trecerii cu urme: 
„să-nsemn că sunt atâtea de-nsem-
nat / Iar de trăit nimic…”; „În fond, 
ce altceva, decât Cuvânt / sunt 
toate…” Fulguraţii sentimentale, 
intimităţi într-o doară constelează 
din mereu sugerata credinţă că es-
te doar ceea ce-i scris și, răsturnând 
relaţia, scriind se poate prelungi 
fiindul. O resemnare bogată, atent 
construită, din care sunt expulzate 
cu grijă violenţe, stridenţe, cutre-
mure. Într-o lumină scăzută, mică, 
joasă ochiul decupează detaliul 
emblematic al zilei promiţând 
echilibre, chiar părelnice. În umbra 
interioarelor filigranate chemările 
de dispariţie își pierd puterea. 
Aurel Rău este prin excelenţă un 
poet al interioarelor, al „cuibului” 
recuperat mereu prin alinierea 
câtorva obiecte, familiare fiindcă 
privite de aproape, recunoscute. Un 
compartiment de tren, un salon de 
spital, o stradă, un parc, o grădină 
sunt toate „interioare” descrise și 
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în București, Statuia Aviatorilor
și a Viteazului la fel;
în Iași, a lui Cuza Vodă.
Zburători într-un foșnet, în fâlfâiri. 

Și mai mult se încred în oameni, oricât în termeni
buni cu tot neamul păsărilor.
De aceea nu trebuie mâncați,
și mai cu seamă nu trebuie stârpiți. 

Porumbei pomanagii și transfigurați.
Care mă au în baza lor de date.
Care pot trăda un sentiment și se împerechează,
să învingă timpul.

Sunt organizați în fratrii
și ne suntem dragi. 

Când stau cu aripile strânse par heruvimi.

Flori de vară

A înflorit trompeta îngerilor.
Planta exotică agățătoare, înconjurând casa.
Cu florile ca pâlnii, mai multe nume.
0 descopăr deasupra capului când mă uit la ea,
cum s-a întins și la mine pe terasă.
Înflorește târziu după ce dă frunza,
în vârful unor tije arcuri.
Eh, frumoase, ciorchini! „Când ați apărut?
Din clipă în clipă, dă peste noi toamna.” 
Pipa moșului, la moș.

În Blaj

Pe Câmpia libertății, în fața ei,
pe o bancă.
Privind iarba pe unde-au călcat
cei care strigă 

luate în posesie. Poemul zilnic e 
liman și refugiu. Cu o seninătate 
de oriental, poetul degustă „boaba 
și fărâma”, oficiază complicate ritu-
aluri în jurul unor forme infime de 
existenţă a lumii, se concentrează 
asupra aproapelui lăsându-i depar-
telui rolul de replică subînţeleasă, 
îmblânzită prin ne-rostiri anume. 
În atari circumstanţe, socialul, po-
liticul – nici ele absente, persoana 
publică Aurel Rău plătindu-și 
tributul – își capătă adevărata 
însemnătate, adică una cu totul 
meschină. Maniera de a rezista a lui 
Aurel Rău este, mi se pare, aceea 
de a construi alături de ororile vre-
milor zidiri omenești purtătoare 
de suflet în speranţa că acestea din 
urmă le vor pune în umbră pe cele 
dintâi, fiinţa ieșind de sub vremi.

În Ritualuri (1987) rețineam 
materializarea dublă și ambiguă a 
expresiei de sine, în care dansul în 
faţa publicului al „saltimbancului” 
baudelairian este subminat de 
dezvăluirea, în răzvrătiri discrete, 
a tainei frângerii în singurătate, 
în convulsiile facerii poemului. 
Acalmia vieţii este aparentă, „bur-
gheza” preumblare printre lucruri 
– o iluzie întreţinută cu sângerări 
și spasme. Rătăcit înspre timpul 

crepuscular al „vârstei spre ieșire”, 
poetul transcrie frânturi minia-
turale, gânduri „impare și crude” 
și omagiază cuvintele care „ca și 
zeii… îmbătrânesc / dar nu mor ni-
ciodată”. „Târziul de vârstă” se trece 
în blânde orgii verbale, aspirând la 
regăsirea unităţii și coerenţei lumii. 

Egal cu sine, „cu un stil care a 
lovit, într-un moment necesar, în 
prejudecăţile poeziei tradiţionale” 
(Eugen Simion), poetul apelează la 
subiectivizarea deschisă a stărilor 
și mișcărilor fiinţei. Cu mijloace 
de o simplitate albă, aproape in-
conștiente de subînţelesurile pe 
care le poartă, poemul se deschide 
spre univers, pregătind luminișu-
rile trăirii poetice programatice. 
Corespunderi vaste se întemeiază 
sub privirea poematică, scăpată de 
sub autoritatea simţurilor comune. 
Marea – „uriașa aceasta cu șoapte 
fierbinţi care pleacă mereu / și so-
sește mereu”, – dimineaţa – „e ora 
când toate-n mișcare se-ntorc și-n 
culoare și-n sunet”, amiaza clară, 
noaptea himerelor sunt fantasme 
ce convin gustului pentru nemăr-
ginit și ambiguu. Livrescul este ad-
ministrat poemului în doze suave, 
din vârful peniţei. La toate vârstele, 
poezia lui Aurel Rău respiră aceeași 

delicateţe insinuantă, aceeași artă 
a miniaturalului în stare să acope-
re/descoperind marile, gravele te-
me. Dincolo de șăgălnicie, crochiul 
are și fina derâdere – solemnitatea 
poemului se construiește în știinţa 
surâzătoare a zădărniciei: „Se des-
prinde un cuvânt dintre cuvinte / 
și mă arată cu degetul”. 

În pragul aniversării celor opt 
decenii și jumătate de viaţă, Aurel 
Rău și-a dăruit și ne-a dăruit o 
excelentă antologie de poezie 
simbolistă franceză. Cartea a apă-
rut la Editura Tracus Arte în ediţie 
bilingvă sub titlul Prin pădurile de 
simboluri/À travers des forêts de 
symboles. Traducerea poemelor 
aparţine lui Aurel Rău, iar prefaţa 
lui Serge Fauchereau e tradusă de 
Rodica Baconsky, aceasta fiind și 
exemplara îngrijitoare a ediţiei. 
Volumul – de o ţinută grafică re-
marcabilă – include poeme a pes-
te 60 de poeţi, printre care Charles 
Baudelaire, Stéphane Mallarmé, 
Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, 
Albert Samain, Paul Claudel, Paul 
Valéry, Francis Jammes, Joris-Karl 
Huysmans, Gustave Kahn, Maurice 
Maeterlink, Remy de Gourmont, 
Maurice Rollinat, André Gide, 
Henri de Régnier, Jules Laforgue, 
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prin amintire 
„Noi vrem să ne unim cu țara!”

Dealuri în zare, senin.
După-amiază de august, pe sus păsări,
și-n juru-mi pini, ce măsoară timpul.

Om de amurg, înaintea amurgului. 

Dar să fac doi-trei pași
spre Tricolor,
pe gazonul verde mătăsos.

Oamenii, patruzeci de mii,
patruzeci de inimi.

Andrei Mureșanu, prezent și el,
notează prompt: „Măreață-i serbarea”. 
„Scutură jugul” veșniciei, 

și datează: 
„15 mai 1848”,
titlul poeziei precedând „Marșul”. 

Întorcându-mă spre mașină,
văd pe-un deal crucea lui Avram Iancu, 
aprinsă de soare,
drept în față.
 
Poate urcăm și până la ea.

     27 august 2020

Mulțumirile

Mulțumesc părinților mei.

Mulțumesc lui Dumnezeu care a făcut lumea
și naturii care l-a făcut pe om. 

Stuart Merrill, Jean Moréas, Albert 
Samain, Émile Verhaeren, René 
Ghil, Édouard Dujardin, Robert de 
Montesquiou, Alfred Jarry, Ernest 
Raynaud, Jean Lorrain, Henry Ba- 
taille, Georges Rodenbach, 
Charles Morice etc., etc. Invitaţia 
la recitirea poeziei simboliste vine 
din partea unui colecţionar îm-
pătimit. Culese de-a lungul anilor 
din poezia de limbă franceză (nu 
doar din Franţa), poemele sunt 
mărturii ale unei călătorii estete 
prin/printre „câmpul, vitraliile, 
grădina, porturile, minele, gă-
rile, serele, zările simbolismului 
francez”, cum spune Confesiunea 
poetului-traducător rostită cu 
înfloriturile de stil care îi sunt 
proprii – tot atâtea piedici puse 
prea grăbitei treceri prin cuvinte: 
„Singure s-au ales, te încurajezi, 
prin simplul fapt al întâlnirii cu un 
cântec care o clipă ţi s-a părut să 
fie al lor. În funcţie de cât puteri 
omenești și o dragoste pot de-
cide. Dar unor forţe centrifuge, 
ale bucuriei gândului împlinit, 
trebuie să li se pună frâu; și un cu-
vânt de antologator – doar să dea 
seamă despre compoziţia care e 
cartea de acum; chiar dacă, și el, 
neocolit de flori de stil”. Urmând 

reperele capitolului lui Gaëtan 
Picon despre poezia secolului 19 
(din Histoire des Littératures), po-
emele acestor „cerebrali, preţioși, 
lirici, naturi epice, entuziaști, iro-
niști, tandri sau duri” (Picon) sunt 
extrase din cărţile bibliotecii per-
sonale a poetului clujean și din 
celebre antologii. Este vorba, fără 
îndoială, de o carte preţioasă, în 
mai multe sensuri: nu doar fiind-
că este evident lucrată cu migală, 
traducerea preluând din gesturile 
și instrumentarul unui orfevrier, 
dar ea devine lucrare de referinţă 
pentru oricine dorește să-și apro-
pie această secvenţă din istoria 
poeziei, atât prin numărul mare 
de poeţi convocaţi, cât și prin con-
sistenta prefaţă a lui Fauchereau. 
Aleg la întâmplare câteva versuri 
din: Baudelaire: „În miez de noap-
te vechiul ceas,/ Bătând, ironic ne 
întreabă / Din ziua dispărută-n 
grabă/ De ne-amintim cu ce-am 
rămas”; Mallarmé: „Luna se în-
trista, serafini în lungi plânsori,/ 
Cu arc în mâini, prin tihnă de 
vaporoase flori,/ Scoteau suspine 
albe din leneșe viole/ Ce lunecau 
pe-azurul mulţimii de corole”; 
Verlaine: „Zori în agonie/ Varsă 
peste prunduri/ O melancolie/ 

De prelungi amurguri./ Și me-
lancolia/ Leagănă c-un murmur,/ 
Inima-mi, oh! și ea/ Prin prelungi 
amurguri”. În fine, închei această 
invitaţie la lectură cu Rimbaud: „În 
seri de vară-albastre, voi merge 
pe poteci,/ Ciupit de grâne, iarba 
călcând-o-n pas domol:/ Simţi-
voi subt picioare fiori de rouă 
reci./ Visând, o să las vântul să-mi 
scalde capul gol./ Nu voi vorbi și 
nu voi gândi nimic, hoinar;/ Îmi 
va urca în suflet iubirea infinită,/ 
Și fericit voi merge, precum un 
corturar,/ Departe, prin Natură – 
ca lângă o iubită”.

Anul trecut, Aurel Rău și-a 
făcut și ne-a făcut din nou daruri, 
profitând de fundalul festiv al ce-
lor șapte decenii ale Stelei. Mai în-
tâi, a pus împreună textele scrise 
de-a lungul anilor despre pictori 
și sculptori – „vreo schiţă de profil, 
vreun cuvânt de deschidere la 
vreo expoziţie, cronici plastice, 
când nu evocări la un ceas de 
bilanţ, ori aniversar. Și însemnări 
despre albume de artă sau confe-
sări ale unor artiști la maturitate, și 
despre vizite la muzee, în atmosfe-
ra de taină a vreunui atelier. Și nu 
o dată, simple ‘exerciţii de admi-
raţie’, încercări de intuiri ale unor 
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Mulțumesc memoriei
că nimic nu lasă îngropat. 

Mulțumesc limbii române care mi-azvârle 
o haină,
din carul lui Ilie Proroc.

Mulțumesc basmelor despre munți ce se bat în capete
apărând izvorul cu apă vie.

Muțumesc pământului că își urmează rotațiile 
cu pomi și păsări,
cu țări și cetăți și steaguri.

Mulțumesc femeii că e frumoasă.

Mulțumesc
că pot să râd în loc să plâng.

Mulțumesc trupului și sufletului 
că îmi sunt sprijin.

Mulțumesc soarelui, lunii și stelelor 
că îmi dau știri.

Că de la lampa lor văd și scriu. 

Sculpturi

Romulus și Remus
sugând
sub lupoaică.
Iar urmașii lor, 
pe Columnă,
salvând de la uitare steagul
dacic
în formă 
de cap de lup. 

zone de interferenţă”. Elegantul 
album Penelul și dalta, apărut la 
Editura clujeană Dokia, e un fel de 
repetat poem cu floare, textele cu 
înflorituri de stil care îi sunt pro-
prii fiind pereche cu reproduceri 
color după Constantin Brâncuși, 
Theodor Pallady, Corneliu Baba, 
Romulus Ladea, Aurel Ciupe, Ion 
Vlasiu, Teodor Harșia, Vida Gheza, 
Paul Sima, Octavian Bour, Ion Alin 
Gheorghiu, Alexandru Mohi și așa 
mai departe. Truda migăloasă la 
acest album, mărturisește poetul, 
i-a adus în minte poemele sale 
„inspirate din universul artelor 
vizuale sau într-o tangenţă cu 
acest univers, prelungind într-un 
plan liric o meditaţie pe marginea 
frumosului liniei și culorii”. Așa s-a 
închegat o carte complementa-
ră, Alianțe, cincizeci de poeme 
ekphrastice. Adică opere literare 
care descriu opere non-literare. 
Vorbind la lansarea celor două 
cărți, mi-am dat seama că, fireș-
te, un scriitor adevărat trebuie 
să poată scrie despre orice, cum 
credea G. Călinescu, pe care Aurel 
Rău îl ia de martor și de scut, 
dar, de vreme ce scriitorul e cel 
care descrie în cuvinte tot ce este 
omenesc, cu atât mai pe măsură îi 

va fi să scrie despre pictură, mu-
zică, sculptură, despre artă în ge-
neral, căci, nu-i așa?, nimic mai 
profund omenesc decât Arta. În 
cazul lui Aurel Rău, lucrurile merg 
chiar un pas mai departe. Dacă 
privești un manuscris al său, vei 
vedea că poemul însuși se ivește 
nu din revărsarea bruscă în pa-
gină a unei stări poetice rotund 
închegate, ci e mai întâi un cro-
chiu pe care îl privește din afară 

și îl șlefuiește îndelung. Poemele 
sale devin descrieri în cuvinte 
plastice ale unor poeme-miez, 
încă informe. Cum spune poemul 
prolog Alianțe, „cuvintele s-au 
îmbătat de o tandrețe” și se prefac 
ele însele în picturi, căci pictura e 
poezia care se vede, după spusele 
lui Leonardo da Vinci. Complexă 
țesătură ekphrastică în două cărți 
frumoase. De așezat în bogatul 
raft Aurel Rău.  

Cu A.E. Baconsky și redacția Stelei, anii ’50



12
   

   
   

ST
EA

U
A

 1
0/

20
20

Covoare turcești

În biserica din Mediaș, covoare turcești
de rugăciune.
Atârnate foarte sus. 
Care au fost făcute
ca pe culorile lor 
să te rogi. 

Să te așezi în genunchi, pe unul din ele,
cu fruntea spre un motiv de arc 
și să te rogi
până să te simți 
urcând în rai la Mahomed.

Apoi să-l aduni sub braț, 
ca de-un stat de om, 
și să-l pornești la drum până în Ardeal.
Un drum de vreo trei sute de ani.

Și acum „covoare anatoliene”, atârnate.  
Cu lungi meandre de garoafe, sau alte flori
sau cu forme geometrice,
în stânga orgii, 
în fața altarului cu suferințele lui Isus,
și ea un altar.
Ascultând cântece luterane, privind picturi 
anterioare Reformei, vechi. 

Covoare zburătoare, prin foarte sus.
Pe care, nu să te rogi, ci la care
să te rogi, până simt că urcă
ele însele 
în raiul creștin.

Sub „turnul trompeților”, al bisericii din Mediaș,
care vestesc îngeri. 

ION POP
Încă un omagiu

Am scris în mai multe rânduri 
despre poetul Aurel Rău, a 

cărui prezență în peisajul literar 
românesc mi s-a impus de mult 
ca fiind printre cele mai relevante 
din peisajul literar românesc con-
temporan. Scriu acum din nou, cu 
emoția participării la sărbătorirea 
unei vârste venerabile la care ajung 
puțini scriitori – și mă bucur că pot 
saluta acest moment luminos, cu 
atât mai mult cu cât observ cu ma-
re satisfacție că și noile sale versuri 
se mențin constant la o cotă valori-
că ridicată, urmând o linie fără mari 
meandre de-a lungul întregii ope-
re. Știe toată lumea cât de vie a fost 
figura sa umană și literară în cadrul 
grupării „Steaua”, pe care a con-
dus-o mai bine de patru decenii, 
urmându-i lui A.E. Baconsky și soli-
dar cu alți confrați valoroși precum 
Victor Felea și Aurel Gurghianu. 
S-a aflat printre cei care au luat 
repede o atitudine critică contra 
falsului „realism socialist”, încă de 
la conferința scriitoricească din 
1956, și se mai știe în ce măsură a 
încurajat, ca redactor șef al revistei 

Steaua, scrisul de calitate, exigent 
estetic. Propria sa creație lirică a 
venit mereu în sprijinul acestor 
susțineri, rotunjind un profil crea-
tor distinct: căci, dacă un Baconsky 
era visătorul neoromantic, ofiiciind 
actul scrisului cu gândul dus la ne-
guroase tărîmuri nordice ori în ce-
țuirile Moldovei strămoșești, dacă 
Victor Felea propunea un discurs 
programatic „sărac”, de sorginte 
bacoviană iar Gurghianu rămânea 
plimbărețul singuratic ascultând 
vocile abia murmurate ale străzii 
urbane, Aurel Rău venea cu un 
itinerar propriu, tot al unui „pere-
grin”, dar care se deda nu mai puțin 
reveriei decât reflecției asupra 
convenției ei. Am și folosit cândva 
formula „convenția reveriei” pentru 
a-i caracteriza concentrat modul 
de a simți și scrie, și aceasta era 
de fapt urma meditată în scrisul 
său a conviețurii din scris și trăit, 
care a preocupat atât de mult 
conștiința literară românerască în 
vremea ei „neomodernistă”. Căci 
poetul nostru, trăind și el un fel de 
„ritual solitar” – cum se exprimase 
confratele Victor Felea – îl supunea 
unei caligrafii foarte atent și fin ro-
tunjite, ducând meșteșugul rafinat 
până la a mărturisi că scria „la masa 

stil”, departe de cea de brad, cele-
bră. Observa – sau se observa – că 
un poet scria „în chioșcul verde”, 
căutase mai demult alte desfășu-
rări stilizate în mișcarea însăși a 
naturii – „unde apele vorbesc cu 
pământul” –, fixa peisajul în efigii 
și embleme de „stampe” și simțea 
cum lucrurile din preajmă câștigă 
o viață dublă trecând în litera tex-
tului poetic. Naturalul și livrescul 
s-au aflat mereu la acest poet într-o 
conviețuire pașnică, simbiotică, fă- 
ră niciun conflict ori tensiune apa-
rentă, fiindcă această „piatră scrisă” 
cristaliza într-o mineralitate însu-
flețită deopotrivă vibrația subiecti-
vă a emoției vii și celălalt ecou, tre-
cut prin filtrele cugetării, al actului 
scriptural. Nu voi da acum titluri de 
cărți, ele comunică într-o societate 
sui generis a unității de simțire și 
cugetare, cum se spune – rămâne 
o perspectivă de ansamblu, în care 
„lucruri și stele” comunică firesc, 
împrumutându-și reciproc luminile 
și umbrele, muzicile și zgomotele 
de fond.

Poetul a știut mai întotdeauna 
că textul său se alcătuiește „din 
vocale și consoane”, articulate cu 
dexteritate de meșteșugar de lux, 
și a urmărit aceste cristalizări în 
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Exorcism

Trandafirul pus în vază, 
s-a deschis.

Văd cum floarea trebuia să fie.

Lucrarea nopții și a căldurii,
nu a luminii.

Natura, sculptor încă în lucru.

Parfumul subțire,
perceptibil în toată odaia.

Făcând toate mobilele să plutească.

Îl simt și cărțile din rafturi, 
de jur-împrejur.

Omul și floarea.

Cântec

Femeile frumoase care au fost
Și nu mai sunt nicăieri

Și femeile frumoase care nu au fost
Și sunt frumoase și departe  

egală măsură în acel murmur ge-
neral al lumii prin care a trecut, în 
preumblările sale meditative prin-
tre turnuri cu ceas și blocuri noi, ca 
și atunci când s-a aflat în fața unor 
peisaje, a unor întâmplări vrednice 
de înregistrat din viața imediată. 
Formula „poeziei de notație”, cul-
tivată cu precădere de gruparea 
stelistă, a cunoscut ilustrări de ma- 
re prospețime a senzației în scrisul 
său, tot atât cât mirosul de cernea-
lă emanat de cuvânt, în vocalele, 
în consoanele ce imprimau impre-
sia fugitivă. Asta voia să spună și 
că Aurel Rău a avut mereu o mare 
încredere în valoarea și durabili-
tatea scrisului, – o încredere pe 
care a transmis-o multor confrați și 
ucenici ai săi. E starea de spirit cu 
care continuă să scrie și acum, cu o 

luminozitate de spirit pilduitoare, 
care cheamă încă o dată omagiul, 
într-un moment festiv ca acesta, 

pe care sunt încântat că îl pot trăi 
alături de un poet prețuit de foar-
te multă vreme.  

Cu Yasunari Kawabata în Japonia

DIMITRIS  
KANELLOPOULOS
Întâlnirea mea cu bunul 
domn Aurel Rău 

Era iarna anului 1981, în primul se-
mestru al celui de-al doilea an la 

Facultatea de istorie și filozofie din 
Cluj. Eram în clădirea Institutului de 

Istorie de pe strada Napoca, unde 
avusesem primele cursuri și unde 
acum urma să se desfășoare exa-
menul de Istorie europeană moder-
nă, cu mult îndrăgitul și neuitatul 
meu profesor, Samuel Goldenberg. 
Asistentul lui era eminentul pro-
fesor de azi, Ovidiu Mureșan. 
Începe examenul, intră primii cinci 

studenți. Chiar dacă suntem în al 
doilea an, emoțiile sunt mari, mai 
ales ale noastre, studenții greci care 
nu urmasem cursurile pregătitoare 
de limba română. La un moment 
dat, din sală iese Ovidiu Mureșan, 
se apropie de mine și-mi spune: 
„Vrei să-ți arăt ceva interesant?”. „Da, 
am răspuns”, neștiind despre ce e 
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vorba. Urcăm scările și intrăm în 
uimitoarea bibliotecă a Institutului, 
unde domnește o liniște absolută. 
Ovidiu vorbește cu o doamnă bibli-
otecară care, nu după multă vreme, 
se întoarce și-i aduce o carte. „Uite”, 
spune și-mi întinde un volum cu 
o hârtie ușor îngălbenită, dar cu 
un tipar excelent și o literă foarte 
elegantă. Citesc: Ștefan Bezdechi, 
Antologia poeziei grecești (1800-
1930), Cluj, Tipografia Cartea româ-
nească, 1936. Nu-mi vine să-mi cred 
ochilor. O răsfoiesc, parcurg suma-
rul: o sută de poeți, de la Dionysios 
Solomos la cei mai tineri poeți din 
perioada interbelică! Mă întorc 
spre Ovidiu și îi spun: „Vreau să 
fac și eu o astfel de antologie!”. „Îți 
voi prezenta persoanele potrivite, 
spune, dar acum trebuie să intru 
în sală, examenul se apropie de 
sfârșit”.

Peste câteva zile ne-am revăzut 
la Arizona, locul de întâlnire al tine-
rilor scriitori sau aspiranți clujeni, 
loc mitic al boemei intelectuale 
din acei ani. „E vorba despre Aurel 
Rău și revista Steaua și despre 
Vasile Igna și editura Dacia”. Nu cu-
noșteam pe niciunul dintre ei, dar 
aveam la mine o antologie a poe-
ziei poloneze, pe care o luasem ca 

model. Am hotărât că prima vizită 
o vom face la Dacia. În clădirea edi-
turii fusese cândva casa poetului 
Emil Isac, al  cărui nepot îmi fusese 
asistent la cursul de Arheologie 
și care locuia acolo cu părinții. 
Întrevederea cu Vasile Igna a fost 
mai mult decât promițătoare: 
întâlnisem acolo un editor foarte 
receptiv și un om a cărui căldură 
sufletească și prietenie durează de 
aproape patruzeci de ani.  

Am ieșit de acolo încrezător 
și ne-am îndreptat spre Steaua, a 
cărei redacție se găsea pe atunci 
în actuala Piață Avram Iancu, în 
apropierea catedralei ortodoxe. 
Doamna Veronica, secretara, ne-a 
introdus în biroul redactorului șef, 
poetul Aurel Rău. Din spatele unui 
birou mare, ne-a întâmpinat un 
bărbat cu alură foarte tinerească 
și, în același timp, foarte elegantă, 
suplu și puțin cam agitat, care, 
după ce i-am spus care este sco-
pul vizitei noastre, a început să ne 
vorbească, parcă neputând să se 
oprească, despre Grecia, cultura ei 
și despre marile sale iubiri: poeții 
Constantinos Kavafis și Gheorgios 
Seferis,  din care tradusese deja și 
despre care scrisese cu mare pă-
trundere și admirație.

Era o zi din martie 1981. Iubirea 
mea față de România, țara mea de 
adopție sufletească, a primit în acea 
zi un certificat de naștere, care se va 
îmbogăți mereu, dar care avea să 
rămână etern legat de aceste trei 
nume: Aurel Rău, Vasile Igna, Ovidiu 
Mureșan. Grație primilor doi, cărora, 
pe parcurs, li se vor adăuga Eugen 
Uricaru, Alexandru Căprariu, Ior- 
dan Chimet și Tilémahos Hytiris, 
a apărut în 1984 antologia 42 de 
poeți greci contemporani. Nu este o 
carte perfectă, dar înmănunchiază 
ceea ce, în acei ani, reprezentau 
certitudinile și speranțele poeziei 
grecești. Unii au confirmat, alții 
nu, poezia greacă, asemenea al-
tora, este un organism viu, cu legi 
proprii și imprescriptibile. Nu-i pot 
face dreptate nicio istorie literară și 
cu atât mai puțin o antologie, care 
apare înafara țării de origine.

Sigur este că de atunci durea-
ză, fără accidente și întreruperi, 
prietenia și admirația mea pentru 
poetul, marele intelectual și Omul 
Aurel Rău. O fi având și dânsul, 
preferințele și idiosincraziile sale 
dar nu l-am auzit niciodată vor- 
bind de rău pe cineva dintre con-
frați. Dacă e vorba doar de bună-
cuviință și/sau de o superioară 

Poèmes du cycle Œuvres d’art
Van Gogh – évocation

             à Serge Fauchereau

Par les champs de blés il s’en vient, seul.
La douleur à son comble
dans l’infini de la lumière soudain apaisée.

N’aurait-il voulu qu’essayer ? fallait-il le faire ?
La balle – tel un mot qu’on ne peut reprendre.
Quand il passe à côté de l’église,
devant le clocher– soleil au zénith d’un navire –
et laisse au loin le vol criard des corbeaux, le cimetière,
ses pas s’alourdissent, méfiants,
comme si ses pieds prenaient racine.

Quelque chose aurait-il changé ? Les marches en bois
de l’auberge sont les mêmes et grincent autant
depuis le sol jusqu’au ciel de la mansarde.

« La tristesse durera toujours. » 

 « Nous croyons à l’art nouveau… » 

Et sur ton lit de fer tu tombes, désormais muet.

        Auvers-sur-Oise, juillet 1974 

Escalier fleuri – Luchian

Mais où vont-elles, ces marches,
à de graves touches de corail pareilles,
fleuries sur chaque bord ?
Quel fouillis de rouge, de blanc,
d’accords étranges et indécis
où meurt le vert !

Des pots en terre cuite, pesants ;
discrètes, les tiges s’éparpillent dans le vent
en désordre, on dirait la fumée d’un flambeau.
Un murmure doux et calme
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de pas qui ne reviennent plus, de mal d’amour, de 
larmes,

d’eaux qui s’en vont et s’en retournent émerveillées.
Cependant que les feuilles accablées ploient
dans la tendre torpeur de l’éternelle mélopée.

Qui a pris gîte
là-haut, perdu dans l’émail des nuées ?
Ce sortilège, qui l’a voulu ?
Que le rêve s’allume, qu’il caresse l’espoir, qui ?
Personne, peut-être. N’est-ce que la voie
vers Ce-qui-sera, Ce-qui-pourrait-être... ?
Détresses anciennes, vous voilà éteintes d’un coup !
Le silence grandit, profond, tout autour,
cependant que pleurent les yeux du monde.

Sur la première marche,
enfiévrée, ma veille monte.

Retrouvailles 1907  
(D’après le tableau d’Octave Băncilă)

Les femmes s’en allèrent aux champs
Quérir leurs morts.
La lune éclairait les forêts
Et le sang caillé.
Les femmes s’en allèrent aux champs
Reconnaître leurs hommes
Partis, haches à la main,
redresser les torts.

Les retrouvailles ne furent que sanglots...

Seule la lune
était là.
Seule la lune 
voyait.
Et la lune alluma les yeux des morts

Traducere de  
Rodica Baconsky

toleranță, nu știu, eu vorbesc des-
pre o experiență nemijlocită. 

Am fost deseori, atunci și alte 
dăți, în frumoasa lui casă, i-am ad-
mirat biblioteca impresionantă, co-
lecția de icoane pe sticlă, lucrările 
unor pictori sau graficieni români 
de primă mână.Toate dovedind un 
bun gust desăvârșit, o vecinătate 
îmbogățitoare și reconfortantă.

În această minunată casă am 
cunoscut-o și pe regretata doamna 
Oltea, soția și însoțitoarea de nă-
dejde a domnului Aurel Rău, a că-
rei descendență din marea familie 
Prappas din Grevena  putea fi una 
din „explicațiile” legăturilor sufle-
tești ale poetului. Avea mulți prie-
teni în Grecia, vizitase de multe ori 
țara mea, călătoriile lui acolo erau, 
asemenea celei descrise în cartea 
din 1978, mereu „incomplete”. 

Cea mai recentă dintre întâlni-
rile cu domnul Aurel Rău datează 
din noiembrie trecut, la București, 
cu prilejul Târgului de carte 
Gaudeamus, când i s-a prezentat 
volumul antologic Încifrări. Cartea 
unui „om câștigându-și viața și tră-
ind din cuvinte”, cum singur spune 
în Turn cu ceas. După încheierea 
prezentării, însoțiți de poetul Dinu 
Flămând și o doamnă, profesoară 

de japoneză, am încercat  să găsim, 
în împrejurimile pavilionului, un 
restaurant în care, spre amintirea și 
celebrarea Greciei și a Mării Egee, 
să mâncăm pește. Se făcuse frig 
și ploua în acea seară de sfârșit de 
noiembrie; n-am găsit peștele, ma-
rea era departe și bărcile pescarilor 
în beznă. 

Dar căldura reîntâlnirii și razele 
unui soare miraculos, ce nu apune 

niciodată și însoțește drumul tu- 
turor prieteniilor adevărate, a su- 
plinit, cu asupra de măsură, lip- 
surile unui comerț ce nu ține 
niciodată seama de dorințele po- 
eților.

Un soare ce, iată, luminează și 
cei 90 de ani pe care bunul domn, 
αὐτὸν τὸν εὐγενὴ Κύριο Aurel Rău 
îi rotunjește în acest început de 
noiembrie. La mulți ani!  

Cu Dimitris Kanellopoulos la Palaion Psihikon
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Qu’ils brillent, une fois encore,
Surplombant les terres des nantis
Et la douleur des corps.

La colonne sans fin

Elle épouse
la Porte du Baiser,

la Table
du Silence,
et la rivière,

le Jiu.
Une perpendiculaire

dessinée
sur l’eau.

Mais, non,
elle monte,
droit au ciel,

c’est la verticale

du lieu
faite corps.

Nous sommes là
au centre du monde.

Brancusi,
aurait-il su

quelque chose
qu’il ne nous a pas

dit ?
Aurait-il pensé,

par hasard,
à nous tous ?

L’atelier de Brancusi

Les tiens ne l’ont pas voulu. Cela leur indiffère!
Ceux de là-bas qui l’ont repris le font voir au monde.
Paris, c’est désormais chez lui, le lys – son hôte fier.
On aimerait qu’il nous revienne, entend-on à la ronde.

VIRGIL MIHAIU
Literator prin excelență, 
etern tânăr

Steaua îmi face onoarea de a-mi 
solicita un text, cu ocazia ani-

versării a 90 de ani de la nașterea 
poetului Aurel Rău. Peste două 
treimi din  acest respectabil par-
curs existențial au fost închinate 
literaturii în genere, și, cu specială 
dedicațiune, implicării în destinul 
prețioasei noastre reviste. 

Atunci când vine vorba despre 
literatorul și omul Aurel Rău, eu 
nu pot fi decât subiectiv. Nu de 
alta, dar dânsul mi-a marcat des-
tinul, publicându-mi poemele de 
debut în numărul din iunie 1970 
al mensualului pe care-l conducea 
(în aceeași lună, pe timpul teribi-
lelor inundații, mi-am susținut 
examenul de bacalaureat). În 
continuare avui de așteptat două 
decenii până când, tot grație be-
nevolenței domnului Rău, mi-am 
văzut împlinit visul de a fi cooptat 
în redacția venerabilei publica-
ții din epicentrul Transilvaniei. 
Retrospectiv privind lucrurile, 
acela fu un moment crucial pen-
tru împlinirea aspirațiilor mele 
culturale în spațiul lingvistic nativ. 

Ca atare, distinsul autor și ctitor 
literar – originar din Carpații tran-
silvano-moldavi – îmi apăru ca un 
fel de Înger Protector, menit să-mi 
întrețină expectanțele adolescen-
tin-creative, ba chiar să le și mate-
rializeze pe unele dintre cele mai 
ardente. În fapt, procedase similar 
și în cazul altor congeneri de-ai 
mei, dacă ar fi să amintesc doar de 
flerul cu care consolidase redacția 
prin influxul tinerilor proveniți din 
întâia generație a Echinox-ului. 

Nu pot decât să-i fiu recunos-
cător domnului Rău pentru gene-
rozitatea manifestată față de timi-
dul începător într-ale literaturii, 
cum eram pe atunci – la răscrucea 
dintre viața de licean și cea de 
student. Prin ani aveam să pricep 
că asemenea acte de gentilețe 
derivau din cultura, decența, ci-
vilitatea, tactul diplomatic, simțul 
humorului și multe alte însușiri 
ale acestui redactor-șef exemplar. 
Asemenea atribute umane îl aju-
taseră să facă din Steaua un reper 
al vieții literar-culturale române.

Sfidând vicisitudinile abătute 
în valuri interminabile asupra „la-
tinilor Orientului”, Aurel Rău și-a 
edificat o operă proprie, de im-
presionante dimensiuni – poesie, 

studii, traduceri, eseistică, memo-
rialistică... Însă, în același timp, și-a 
asumat cu obstinație misiunea de 
promovare a marii culturi în zona 
de care era legat prin naștere: 
provincia română a Transilvaniei. 
A contribuit activ la resuscitarea 
importantelor noastre valori spi-
rituale, ocultate sau oprimate de 
regimul totalitar. Exemplu con-
cludent: ca lider al revistei Steaua 
avu, împreună cu colegii de re-
dacție, inițiativa de a-l repune pe 
Lucian Blaga în circuitul literaturii 
noastre, după injusta perioadă de 
ostracizare căreia îi căzuse victimă 
pe timpul stalinismului. Aurel 
Rău rămâne un actor privilegiat 
al dramaticelor zile ale despărțirii 
de Blaga. Ca orator la ceremonia 
funerară; ca martor lucid la tribu-
lațiunile prin care Blaga a ajuns să 
fie înhumat pe ziua sa de naștere 
(9 mai), întrucât avusese tupeul 
să moară în data de 6 mai 1961, 
stricând buna dispoziție a autori-
tăților pregătite să aniverseze (la 
8 mai al aceluiași an) patru de-
cenii de la fondarea PCR; în fine, 
ca rafinat expert al operei blagi-
ene – discipolul, de-a pururi june 
până la senectute, deținea arta de 
a relata situații extrase parcă din 



17
   

   
   

ST
EA

U
A

 1
0/

20
20

On l’a changé de place, dis-tu, et par trois fois…
À chaque, t’embrasses du regard cette humble dot,
qui, téméraire, transcende les limites, ouvre la voie
à la Colonne sans fin, à ses oiseaux en vol,

Les dix Maiastra.Quitte à jouer encore un brin,
ou à vaincre la pierre: Le Baiser, La Coupe, Le Coq, 
Léda, La Porte sculptée, Torse de jeune fille, Le Phoque,
Le Poisson, La Sorcière, La Muse… Nous ne cédons 

rien.

     Beaubourg, 2010

La Cathédrale de Strasbourg

Avec les affamés, lʹivraie, les bourlaingueurs
de lʹEurope, 
dans cette paix.
Les os, broyés par tant de frontières,

finissent par sʹaccorder à leur sac de chair.
Sur les chaises vannées,
les âmes se vautrent avec délices,
lorsque, dans le clair-obscur
de lʹaube qui naît,
tu y entres pour passer
le bris restant de la nuit.
Les premiers souffles du jour
éteignent la face des étoiles,
les premiers trots du soleil, qui tarde encore,
iront aux saints voûtés,
aux chevaliers vêtus de fer et au rose
de ces femmes élancées
des vitraux.  

realismul fantastic sud-american. 
Indubitabil, prezența sa printre 
noi, s-ar cuveni a fi valorificată 
mai profund, ca participant activ 
la desfășurarea istoriei de prim 
rang.

Brianta viață culturală a Clu- 
jului contemporan îi datorează 

enorm literatorului prin excelen-
ță Aurel Rău. Cu imperturbabilă 
consecvență, el și-a urmat vocația 
de artist al cuvântului, dar și de 
luptător pentru salvgardarea  fra-
gilului statut al cultivatorilor limbii 
naționale, într-un context tot mai 
gregar.

Acțiunea sa protectoare s-a exer- 
citat, cu discreție, asupra unei por- 
țiuni semnificative a mișcării literare 
române, în osmoză cu istoria revis-
tei Steaua.  La împlinirea patriarha-
lei vârste de 90 de ani, urarea mea e 
simplă: LA MULȚI ANI și să rămână 
tânăr cum fu întotdeauna!  

DINU FLĂMÂND
Fratele mamei,  
mentorul meu...

Repede mi-am dat seama că din-
tre frații și surorile ei pe Aurel 

mama îl venera pur și simplu. I se 
lumina fața când îi pronunța nume-
le. Poate și fiindcă el își continuase 
studiile și ajunsese la facultate la 
Cluj. O reprezenta oarecum și pe 
ea, care ar fi vrut să meargă mai 
departe la școală, dar în plin război 
devenise imposibil. Orice revenire 
pentru câteva zile a lui Aurel la 
Joseni era pentru ea un mic eve-
niment ce se amplifica treptat. Îmi 
comunica vestea cu mult înainte să 
devină sigură, iar între noi se instala 
complicitatea acelei așteptări. 
Când sosea, eu primeam chiar o 

dispensă de câteva zile de la îm-
prăștiatul fânului  sau de la hrănitul 
vacilor din propria noastră ogradă 
și mâncam în fugă cei doi kilometri 
și jumătate până la casa bunicii, 
să stau cât mai mult cu UNCHIUL. 
Între primele mele imagini din 
acea vreme îl văd înconjurat de 
toată familia la masa întinsă în oda-
ia de oaspeți și povestind despre 
locurile  pe unde umblase, mai cu 
seamă dacă se întorcea din străi-
nătate. Fiecare în parte primea un 
mic dar însoțit de o explicație care 
justifica acea alegere. Era ceva inti-
midant, țăranii nu obișnuiesc să își 
facă daruri. Deși erau doar fleacuri, 
un pachet de țigări, un tirbușon, 
un set de batiste sau mai știu eu 
ce, bucuria tuturor părea imensă. 
Mie mi-a adus dintotdeauna cărți, 

nu jucării, încântat, poate, după ce 
văzuse că citeam fluent încă de la 
șase ani. Robinson Crusoe, într-o 
ediție prescurtată, ad usum delfini, 
a fost citită de mine în acei ani până 
s-a destrămat. Era la concurență cu 
o superbă ediție ilustrată despre 
fauna deltei Dunării. (Să mi-o fi 
dat după ce scrisese ciclul cu delta, 
cine știe?...atunci am învățat eu pe 
de rost poemul lui cu „mahúnele 
cătrănite”, împreună cu altele...). 
Ca să nu fiu mai prejos, odată i-am 
pregătit și eu un cadou. O praștie... 
Era la fel ca a mea, tăiată din același 
cauciuc de la o roată de bicicletă. 
L-am învățat cum se nimerește de 
la distanță un par de claie; dar mai 
avea până să se perfecționeze... 
Cam în aceeași perioadă am fost 
luat de tata pentru prima dată la 
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Cluj, după ce mi-am frecat cu apă și 
săpun coatele și genunchii o zi în-
treagă, fără să obțin chiar un alb or-
bitor. Îmi amintesc bine momentul, 
fiindcă am avut acolo o revelație: 
cărțile stăteau pe niște rafturi, iar 
construcția se numea bibliotecă. 
La noi în casă, o casă cu cititori de 
iarnă, când viața devenea un pic 
mai ușoară, cărțile citite de buni-
cul, de tata sau de mama răposau 
pe unde apucau fiindcă veneau 
de la biblioteca din Prund și acolo 
se întorceau. Deci după primul 
meu contact cu marele oraș am 
luat patru scânduri și mi-am făcut 
un raft pentru cele vreo cinci cărți 
care erau averea mea. Păstrează o 
mărturie a acelui moment și pielea 
de la genunchiul piciorului meu 
stâng, de pe atunci crestată în chi-
nurile tâmplăriei.

Când am intrat în adolescență, 
am fost promovat, într-o vară, la 
rang de asistent de traducător. 
Stăteam cu unchiul în fân printre 
cărți și dicționare spaniole, iar de 
jur împrejur erau împrăștiate vari-
ante de traduceri schițate deja de el 
din poemele lui Antonio Machado. 
Mi se părea exasperant văzându-l 
rareori mulțumit  de echivalentele 
românești găsite. La ce servea 
atunci dicționarul? Cred că nu mi-
am rostit întrebarea prostească, 
dar nici nu am uitat acel moment. 
Asistam la nașterea în chinuri a 

unei poezii care fusese născută de-
ja în altă limbă. Îi datorez acea lec-
ție care mult mi-a servit mai apoi, 
evocată aici cu toată emoția care 
mă face să simt mirosul de atunci al 
fânului amestecat și cu miresmele 
unei îndepărtate Castilii.

Cred că poți să fii un bun peda-
gog fără să dăscălești pe cineva sau 
să-i dai problemele rezolvate. Am 
început să înțeleg acest lucru mai 
târziu, la Cluj, unde fratele mamei 
mele mă ajutase să mă transfer de 
la un liceu din Brașov, scăpându-mă 
și de reumatismul fostului Oraș 
Stalin, și de la o plafonare proletară 
care mă pândea deja în acel mediu. 
E momentul în care m-a convins să 
nu-i mai răspund cu „sărut mâna 
unchiule”, cum se obișnuia pe Valea 
Bârgăului, ba chiar să-l tutuiesc 
și să comunicăm firesc.  Din acel 
moment el devenea mentorul meu 
literar, dar fără  să se instaleze vreo 
relație de subordonare din partea 
lui, de insubordonare din partea 
mea. Se informa discret de lecturile 
mele, se amuza văzându-mă exal-
tat de truculența Decameronului, 
îmi mai sugera niște nume de 
autori și nu se sfia să-mi spună că 
manualul de literatură din liceu 
era nedrept fiindcă nu figurau îl el 
nici Blaga, nici Ion Barbu, deși era 
plin de impostori. Deseori aducea 
vorba despre dezastrul proletcul-
tismului și îmi dădea detalii despre 

lupta steliștilor cu ideologii și cu 
cenzura, deși  eu nu eram decât 
un elev de liceu care ar fi putut să 
divulge acele opinii, din lipsă de 
experiență. Încrederea lui în mine 
era totală, simțeam că avea nevoie 
să mă informeze și să-mi explice în 
ce lume trăiam. Traducea acum din 
Saint-John Perse iar în zilele când 
eram invitat la masă numai despre 
franțuzul acesta se vorbea. Ne reci-
ta, mie și mătușii Oltea, cu un ton 
de solemnă exaltare, din textele 
dificile culcate de el pe românește. 
Admira fără limite traducerea poe-
mului Anabassis făcută mai demult 
de Ion Pillat, pe care o considera de 
nedepășit. Lecția aceasta de fru-
moasă invidie a fost pentru mine 
un alt moment important. Probabil 
ca să-l incite, Oltea declara că nu 
înțelege nimic, ba și că nu e nimic 
de înțeles la Saint-John Perse, cu 
tot Premiul Nobel al lui. Iar atunci 
Aurel se dezlănțuia, recompunea 
sub ochii noștri mai explicit acea 
misterioasă atmosferă metafizică 
ce bântuie poemul unor expediții 
indistincte, ne trimitea la pictura 
suprarealiștilor și la Xenofon. Lec- 
ții de neuitat, pentru mine, despre 
structura secretă a poemului, des-
pre forța limbajului care mânuiește 
jocurile de oglinzi ale asociațiilor 
inventându-și propria structură. Nu 
uit nimic din toți acei ani, când am 
asistat și la traducerile din Kavafis și 
Seferis,  sau la compunerea ediției 
ce readucea în circulație poezia lui 
V. Voiculescu și, de asemeni, la 
relansarea revistei Steaua în con-
textul relativei normalizări care a 
dus și la apariția revistei Echinox. 
Iar poeții traduși în acele decenii 
de el aduceau uluitoare și absolute 
experiențe estetice universale în 
peisajul românesc încă păzit de 
principiile castratoare ale realis-
mului socialist, doctrină oficială 
la care nu s-a renunțat nici în cele 
mai leneșe perioade de vigilență 
proletară. 

Cred că în ultimul an de liceu 
i-am  dat primele mele încercări 
literare,  pe care le comenta foarte 
sumar. Mă lăsa să descopăr singur, 

Cu Tudor Arghezi
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nu a comis niciodată  eroarea de 
a avansa vreun sfat tehnic sau o 
analiză textuală. (Uneori, acum, 
se laudă că mai deține undeva 
prin dosare primul meu poem, în 
care plângeam soarta nucului din 
grădină, spintecat de un fulger...
și mă șantajează discret că-l va 
publica). Iar când a fost să debutez, 
m-am dus singur la Tribuna (aflată 
într-o oarecare rivalitate cu Steaua), 
fiindcă voiam să evit orice posibilă 
aluzie la nepotism. În aceeași si-
tuație era, sunt sigur, și prietenul 
meu Ion Mircea, nepotul celuilalt 
redactor șef de revistă. Am debutat 
amândoi pe aceeași coloană, dar 
nimănui niciodată nu i-a trecut 
prin cap să insinueze că fuseserăm 
debutanți de familie. Cred că lui 
Aurel  i s-a părut firească și decizia 
mea de a pleca la București, după 
perioada mea echinoxistă și după 
absolvirea facultății. Și angajarea și 
neangajarea mea eventuală în re-
dacția Stelei ar fi fost suspecte și ne-
firești. M-am bucurat că i-a cooptat 
în redacție pe câțiva din prietenii 
mei de la Echinox, ba  atunci chiar 
m-am iluzionat că aș  fi contribuit 
la astă alegere. Nu era cazul, toată 
lumea și-i dorea pe tinerii scriitori 
de la Echinox. Mă bucur că unii din-
tre ei au putut să însoțească și să 
determine destinul Stelei până în 
zilele noastre.  E o continuitate de 
prietenie și de idealuri de care pu-
țini au parte în viață. O spun reali-
zând  darul destinului, adică faptul 
de a fi solicitat pentru omagierea 
lui Aurel în revista care ne-a fost și 

ne este atât de dragă de mai bine 
de o jumătate de veac. În paginile 
căreia am depus cu toții atâtea 
mărturii despre trecerea noastră de 
până acum.  Iar cunoscând cu câtă 
migală concepea Aurel  fiecare nu-
măr și ce prag de exigență se lupta 
să fie menținut, acea consistentă 
serie de reviste Steaua pe care o 
știu etalată pe rafturile bibliotecii 
sale mi se pare tot o parte din ope-
ra lui literară personală.

Multe aș mai avea de spus, mai 
cu seamă că le mărturisesc pentru 
prima dată, și îmi imaginez chiar 
surpriza lui Aurel la citirea acestor 
rânduri. Sunt sincer convins că 
a fost de multe ori minimalizat 
și marginalizat în acești ani din 
urmă, când puțini mai știu și mai 
pun preț pe rectitudinea celor 
care au salvat onoarea spiritului 

în deceniile de întunecimi ideo-
logice.  Aș vrea să adaug numai 
că îi invidiez și admir tăria cu care 
continuă să creadă în misterul 
creației literare, ca parte a unei 
vieți ce merită să fie trăită. Am 
văzut atâția dezabuzați abando-
nați de orice orizont după ce au 
abandonat exercițiul imaginației 
și s-au plafonat  în abilități și re-
dundanțe lucrative. Aurel conti-
nuă să-și adune și să-și sporească 
propria poezie, proza, memoria-
listica, eseurile și scrierile despre 
artă, de asemenea traducerile și 
însemnările de călătorie, convins 
că mai are multe de spus, și că 
mai există etape interesante de 
parcurs, până dincolo de veacul 
personal și de frământata noastră 
epocă. O linie, încă  o linie, zilnic, 
ca marii geometri!  

În insule grecești cu Dimos Rendis-Ravanis

CONSTANTIN  
CUBLEȘAN     
Poezia trăită ca viață

Nimic mai firesc și mai bi-
nevenit ca o antologie de 

autor (Încifrările, Editura Cartea 
Românească, București, 2020) 
menită să consemneze drumul 
de-o viață al poetului ajuns, iată, 
la vârstă nonagenară: Aurel Rău 

(n. noiembrie 1930). Prezența 
lui longevivă marchează etape 
distincte în lirica noastră de după 
război, fiind unul dintre autorii re-
prezentativi în istoria literaturi ac-
tuale („stau la masa mea de brad 
din istoria literară” – Stilou), despre 
care s-au scris puzderie de studii 
și eseuri, cronici de întâmpinare 
la numeroasele sale volume etc., 
fixându-i-se astfel profilul într-o 
efigie de bronz, deplin meritată. 

Individualitate artistică com-
plexă, Aurel Rău este greu de 
încadrat într-o generație anume 
(după sugestia calendaristică a lui 
Laurențiu Ulici, larg îmbrățișată de 
poeții mai tineri), autorii pe care 
i-ar însuma aceasta nu au prea 
multe tangente cu destinul său, 
mai degrabă deloc (dacă facem 
abstracție că într-o vreme cu toții 
scriau pe teme date, într-o obliga-
torie supunere tezist-ideologică) 
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și nume ca Tiberiu Utan (1930-
1994), Dumitran Frunză (1929), 
Constantin Săbăreanu (1930), Gh. 
D. Vasile (1930), Traian Reu (1930) 
ș.a. sunt nesemnificative în pei-
sajul literar al epocii. El se iden-
tifică însă – așa l-a consemnat 
istoriografia literară – cu gruparea 
stelistă insurgentă (A.E. Baconsky, 
Victor Felea, Aurel Gurghianu) 
care, cu verbul tranșant, în plenul 
Congresului Scriitorilor din 1956, 
s-a pronunțat „în apărarea liris-
mului” (cum se exprimă însuși 
Aurel Rău),  trădând,  – destul de 
devreme, totuși, pentru o cultură 
proletcultistă, pentru o metodă de 
creație realist socialistă, ce se dorea 
a fi veșnică – de fapt consemnând 

astfel momentul renașterii poeziei 
autentice la noi, în consonanță 
deplină cu marea poezie modernă 
a lumii.

Până la data Congresului, Aurel 
Rău publicase două volume de 
versuri – Mesteacănul (1953) și Fo- 
curile sacre (1956), prezent, desigur, 
în revistele vremii cu poezii de un 
angajament moderat, căci firea sa 
contemplativă și ușor nostalgică a 
făcut ca el să se exprime îndeobște 
oarecum reportericește, pentru 
a ilustra realitățile actualității: 
„Maiestuos – peste Bicaz,/ fumurile 
fabricii de ciment./ Ca trei întom-
nați stejari seculari/ Cari își destra-
mă frunzișul fluent/ Peste pulberea 
stelelor” (Fumurile fabricii de ciment) 

etc. Așa că, nu avea de ce să se 
dezică ostentativ, cum făcuse A.E. 
Baconsky, de o atare producție, în 
lirica sa de notație aflându-se des-
tule relatări de un veritabil drama-
tism intrinsec al existenței: „O turmă 
de oi trece prin oraș./ Tiling, talang 
– clopotele-n cale./ Printre-naltele 
ziduri, pe asprul pavaj, «Ce stranie 
vale!»/ Par să își spună cu glasuri 
de trâmbiți trudiții glotași.// Și tur-
ma se-nșiră sub ploaia de marte./ 
Ciobanu-n cojoc, ce merge în frun-
te, privește/ pe gânduri, departe 
(…) Și alți doi ciobani pășesc după 
turmă./ Pășesc impasibili, dar când/ 
Vre-un camion se ivește, auzi-i cum 
strigă la oi,/ bâtele ude săltând!/ 
Trei câni bătrâni pe trotuare se-
ațin și-n urmă./ – Unde vă duceți, 
măi români?/ – Până spre Sibiu ne 
ducem noi./ – Dar până acolo, calea 
e lungă, de săptămâni!/ - Suntem 
învățați, de departe venim, tot 
prin vânturi și ploi” (O turmă de ori 
trece prin oraș). Și, mai mult, își în-
găduie evocări sentimental-idilice, 
afișând astfel nesupunere față de 
canoanele artei momentului: „Peste 
râu se apleacă salcia./ Ca niște sfori 
lungi/ crengile-atârnă./ Din vârf/ 
pornesc. Cu mâna le-ajungi./ Aici 
veneam cu o fată./ Cât de frumos 
era!/ Pieptănătura bogată/ cu 
salcia semăna.// Verzi și adânci ca 
și-acum/ tremuratele foi,/ sunând/ 
peste-al apei fum/ cădeau./ Și 
cădeau peste noi […] Peste râu se 
apleacă salcia,/ ca în ziua dintâi./ 
Pletele-i mari, școlărești,/ îmi vine 
să le mângâi” (Peste râu se apleacă 
salcia). 

În continuare, poezia lui Aurel 
Rău se dezvoltă pe coordonate 
peisagistice, volumul Unde apele 
vorbesc cu pământul (1961) fiind 
ilustrativ în acest sens, el oferind 
o suită de tablouri de viață auten-
tică, frustă, cu figuri pitorești de 
oameni ai locului, cu trimiteri la is-
toria ținutului, cu secvențe pescă-
rești din Deltă, amintind oarecum 
de bucuria sadoveniană a popa-
surilor opulente între pescari: „Din 
mahune cătrănite ies pescarii/ Și 
fac foc pe țărm înalt, la cherhana./ 

La Moscova, cu Vittorio Sereni
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În ceaun dă apa-n clocot. Marea 
s-a/ Resemnat și joacă alb între 
fruntarii […] Iar în cești cu smalț 
albastru și cu floare/ Curge-acum 
«1001», vinul roș./ Prin oglinda sa-
ramurei nori scămoși/ Trec spre far 
ca niște pașnice vapoare.// Și mai 
trec pistrui nisetri, lungi păstrugi,/ 
Pui de somn, toți mustăcioși și 
clăpăugi./ Și-un calcan c-un singur 
ochi mereu deschis/ Peste vastul 
apelor abis” (Prânz la cherhana). 

Etapa aceasta e curând depăși-
tă, lirica lui Aurel Rău primind rezo-
nanțe meditative, reflectând stări 
sufletești, poetul căutându-și neli-
niștit portretul autentic, în vreme 
(„Încep să-mi caut portretul în ar-
borii/ Cu coaja crăpată…” – Portret), 
într-o biografie ce aduce imagini 
vibrant-emoționale de-acasă, de la 
țară (se pot distinge aici rezonanțe 
din lirica bucolică a lui Ion Pillat), 
dominanta volumului Jocul de-a 
stelele (1963) fiind una de istorici-
zare a actualității: „Tata se ducea în 
Câmpia Ardealului…/ Lăsa în urmă 
cortegiile de munți,/ lăsa în urmă 
grija ogoarelor,/ prindea la căruță 
cai negri/ și cu scânduri de brad și 
molid, stivuite, lungi,/ cobora spre 
câmpia Ardealului […] Acum, anii 
aceia s-au dus, au crescut copiii,/ 
părul a prins șuvițe de zăpadă, 
drumurile s-au strâns/ ca firele de 
ață pe un ghem, s-au întors acasă./ 
Și rosturile acelor ani s-au închis, 
ca poveștile cu hanuri” (Tata se 
ducea în Câmpia Ardealului). Lumea 
satului se depărtează în amintiri și 
în evocări („Îmi scriu, de acasă, că 
orbește bunicul./ Asta înseamnă 
că muntele din fața casei/ Așezat 
acolo departe-ntre ape/ Unde un 
pod de lemn sună de pași grăbiți/ 
Nu se mai face niciodată verde” 
(Îmi scriu de acasă). Contemplația, 
exultanța în fața spectacolului 
naturii, peisajele țării se fixează 
în stanțe cu parfum de epoci ve-
tuste, călătoriile prin depresiunea 
Branului, prin Munții Neamțului ș.a. 
sunt translate în imagini picturale, 
trimițând la Grigorescu, la Tonitza 
(„Afară munții suri, poiana verde/ 
Și norii albi – contraste vii aprind./ 

De plictiseală, sfinții lui Tonitza/ 
Din fumul zugrăvelii se desprind” 
– Sfinții lui Tonitza), figurile mari ale 
istoriei naționale coboară și ele din 
legende („Așa veghează Cetatea 
Neamțului…/ Între codri străvechi, 
de o vreme cu ea./ Și niciodată 
nu ațipește” – Cetatea Neamțului), 
pentru ca, în pandant, peisajul in-
dustrial petrolifer să confere o altă 
emoție poetului martor (volumul 
Stampe din 1964), care proiectează 
schelăria sondelor într-o perspecti-
vă cosmică: „În crâng vezi Găinușa, 
pe vale Carul Mare./ O, aș putea să 
caut pe câmp și să citesc/ Atâtea 
rare forme, celebre constelații!/ Dar 
nu: par miliarde! Ca lumânări mi-
jesc/ Cu flăcările-ntoarse, lungi pâl-
pâind în spații” (Lumina sondelor). 

Aurel Rău e un artizan al versului 
lucrat în cuvânt ca de un orfevrier 
(„aceste cuvinte/ pe care le întorc 
de pe o parte pe alta” – Scamatorul), 
constructor subtil de ansambluri 
imagistice (a compus scurte poeme 
întrunite apoi în volumul Zodiac 
– 1991, pentru fiecare zi a lunii 
ianuarie, din anul, poate, cel mai 
negru al epocii totalitariste, 1987, 
câte o miniatură poetică, menită a-i 
marca starea sufletească din acel 
moment; versuri mai mult depresi-
ve decât protestatare, gesticulația 
de felul acesta nu-i definește carac-
terul: „Nu, nu-i adevărat că suntem 
morți,/ Deși stăm după foarte grele 
porți.// Nu, nu-i adevărat că ne ia 
dracu,/ Deși-i nou vechiul «biet 
român săracu».// Ne vom ruga la 
codru și la vetre/ Și vor ieși iar zei 
solari din pietre.// Vom povesti 
cu ape, șesuri, munți…/ Și vă veți 
pristăvi, balauri crunți” – Vom po-
vesti. 5 aprilie 1987); își împlinește 
programatic opera cu o mare 
putere de sugestivitate a trăirilor 
interioare, fiecare volum al său echi-
librându-se tematic după o rafinată 
cenzură emoțională, coordonata 
confesivă a liricii dobândind me-
reu mai multă intensitate, poetul 
declarându-și răspicat programul: 
„voi scrie versuri drepte și exacte,/ 
În care, beat de rime, voi scanda// 
Tot ce mulțimea prezumată vrea/ 

Să nemurim din vajnicele-i fapte.// 
Și ca un fluviu, mii de cataracte/ 
Voi arcui în revărsarea mea –/ Încât 
prin pieți dement le vor scanda,/ 
Fiind pentru aceasta foarte apte.//
Veni-vor bineînțeles contracte/ Și 
cărți la edituri, și presă grea/ Și fai-
mă și medalii cinci ori șapte.// Dar 
când la foc, în seri târzii, cu stea,/ Și 
lângă suflet, le vor spune-n șoap-
te,/ Streine și cam triste vor stetea” 
(Sonet). Emfaza e beniuciană dar 
verbul său nu va  ajunge niciodată 
să fie declamat în piețe, mobilizând 
mulțimi. Căci, structural e un poet 
de interior, un poet al surdinei și al 
intimității melancolice, atitudine 
căreia îi va fi credincios toată viața. 
Fie că va broda, neoromantic, stan-
țe pentru numeroase din locurile 
vizitate în lungile sale călătorii, cu 
vibrantă încărcătură reflexivă („Am 
constatat că n-am trăit la Veneția./ 
Să-i duc pe mări faima sau să 
aclam/ când cruciații se întorc cu 
capiteluri din Sfânta Sofia./ Să lupt 
pe corăbii sau lângă Leu/ împotriva 
lui Barbarosa, împăratul sau pira-
tul.// Din contra, numai în câteva 
cupă-amiezi am stat/ sub miliar-
dele de oglinjoare de aur din San 
Marco;/ ori am privit întruchipările 
lui Cronos, bărbații/ cu baroase 
– cum intră și ies din moarte.// Și 

Tânăr poet
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HOREA PORUMB
Jocul de-a stelele 

La începutul anilor 50, mama   
mea, tânără profesoară, și-a făcut 

practica la „Seminarul Pedagogic 
Universitar” din strada Kogălnicea- 
nu, unde încă nu ieșiseră din rând 
doi liceeni, care aveau să se afirme 
altfel decât ceilalți; plăcerea lor, 
joacă și trudă totodată, a fost aceea 
de-a „înălța” edificii din cuvinte. Se 
numeau Florin Piersic și Aurel Rău.

E jocul de-a stelele să urci pe-o 
corabie nouă

La numai douăzeci de ani și să 
pornești pe mări,

În loc să crești clădiri sau să înlături 
paloarea frunților,

E jocul de-a stelele ca în loc să 
fugărești cai,

Ori să arunci cu pietre din zori până-n 
seară pe marginea unui râu,

Să modulezi cuvintele țării ca olarii 
lutul.

Jocul de-a stelele 

Așa suna atunci, așa sună și azi 
un crez poetic care-l definește.

Am învățat și eu, ceva mai târ- 
ziu, la aceeași școală clujeană ca și 
el, devenită între timp Liceul „Emil 
Racoviță”. Prima mea dirigintă și 
profesoară de fizică a fost soția po-
etului: doamna Oltea-Gabriela. 

Noi am aflat cine era distinsul 
poet al revistei Steaua atunci 
când prin școală a circulat un po- 
em despre orașul în care te pri-
vesc doi ochi din turn – oraș pe 
care l-am recunoscut de îndată în 
Clujul nostru, unde tocmai se in-
stalaseră lumini la ceasul Bisericii 
Sf. Mihail.

Turnul… doi ochi de bufniță…
Imaginea va fi reluată într-un 

alt poem intitulat Sub un lung turn 
cu ceas („strigoi cu turn care vede 
în locul bufniței”), dar de astă dată 
gândul te poartă la Bistrița (aproa-
pe) natală a scriitorului. De ce voi 
fi fost marcat de imaginea acestor 
ochi de huhurez?

totuși, n-am rătăcit zadarnic printre 
plutirile/ de umbre, care sub poduri 
se-ndepărtează dureros/ și frumos, 
fiindcă nu se mai știu întoarce.// 
M-am înzidit între alte ape, și-am 
practicat alt rit./ Mai fericit n-am 
fost, fiindcă nimic din tinerețe/ 
nu răscumperi cu o Veneție, și din 
vântul de larg” – Tinerețe pe Canal 
Grande), sau că, elegiac, va reveni 
mereu și mereu la meleagurile na-
tale, spre evocarea lor și a ființelor 
dragi rămase acolo, precum un 
Goga altădată: „Nu te lua după ve-
cine, mamă;/ Cu-orice clopot, nu-ți 
fă griji, mirat./ Valurile-n clocot, de 
aramă,/ Poarte-și, pașnic, plânsul 
peste sat.// Știu, mi-ai spus, în vis 
ți-apare tata,/ Stați de vorbă despre 
grâu, copii,/ Bani, război – și când să 
plece, gata:/ Întrebare grea, mereu, 
«Nu vii?»/ Ani-s mulți, îi simt și-a-
ceste versuri./ Cimitirul, căpcăun pe 
deal,/ Câte cruci atâtea universuri 
[…] Vin și trec, ce-i drept, la drum 
de iarnă./ Încercări, ca pe martiri 
din veac./ Ia-le ce doar sunt: ninsori, 
să cearnă;/ Ploi, cărbuni să stingă. 
Vrăji le fac […] Și-n Ierusalimul cel 
din slavă/ Și-n vorbirea-mi, iată, 
cânt descânt./ Nu tu ești, scrisoarea 
mea bolnavă,/ Preajma toată, fulg 
purtat de vânt” (Scrisoare mamei). 

Înaintând în vârstă, Aurel Rău 
devine oarecum sentimental, 

poezia de notație ca și meditați-
ile devin semnificativ confesive; 
privirile aplecate asupra lumii 
ca și asupra sinelui par sentințe 
retrospective asumate biografic 
ale unui rezoner al vremii sale: 
„Ne-am rugat și am trăit./ Am visat 
și-am trăit și ne-am luptat,/ și n-am 
avut timp de jocuri.// În chip de 
săgeți pedepsitoare/ ne-au fost 
cuvintele întoarse-n copilărie,/ și 
de păsări măiestre lănciile.// «Am 
visat și-am trăit./ Lângă marile-
mpărății întotdeauna./ Și vorbim 
părinteasca limbă»” (Lângă marile-
mpărății). E mai aplecat peisagistic 
în melancolii evocatoare („Mă duc 
pe unde-i mai frumoasă iarna./ 
Asemănări cercând să-i  dau ză-
pezii./ Aleg un câmp cu spini prin 
care lupii/ Adevărați n-ar fi exclus 
să umble.// Și-n urmă, fum e-acum 
orașul, susur,/ Ca o femeie care-n 
drum ezită./ Pe scena albă, vastă, 
seara-și face/ Intrarea-n mantii mai 
de preț ca vinul.// O clipă nu știu: 
Viața stă sau Moartea/ În dosul zării, 
soarta să ți-o latre” – Timp de iarnă), 
discursul având o solemnitate pre-
țioasă într-un coloristic pastelat al 
peisajului pe care-l descrie cu rafi-
nată delicateță: „Cercei roșcați și-au 
prins arinii văii;/ Fireturi galbene, 
pe deal, alunii;/ Cruci noi, de ver-
de, brazi-n vârf; mărgele,/ În țipăt, 

gaia; găitane, prunii.// Și-urgia sură 
– scăpărări de chiot/ Și plesne lungi 
– de-o transă umple munții./ Sunt 
întâmplări mai mari decât credin-
ța/ Că-n os de corn mai încrestez 
un nume” (Valea Drăganului). Se 
întoarce și spre poezia de dragoste, 
atât de puțin cultivată odinioară, 
reluând din consemnări mai vechi, 
alintul pentru ființa iubită, mereu 
dorită, mereu așteptată: „Și a trecut 
atâta timp, iubită,/ De când veghez 
și nu mai vii cântând,/ Cât trece pâ-
nă când o stalactită/ C-o stalacmită 
se-ntâlnește sub pământ.//Ci totuși 
mai aștept în noaptea mare/ Teribil, 
glacialul tău sărut,/ Cunosc nebuni 
ce spun că ne-au văzut/ Îmbrățișați 
sub fulgere pe zare” (De artă).

Poezia lui Aurel Rău are solem-
nități și deopotrivă tandreți, în de-
cantări elaborate metaforic de cu-
vinte. Poetul e credincios notației 
și confesiunii, cultivând formule 
prețioase de prozodie, având un 
discurs liric concentrat, aforistic și 
miniatural, adesea. E unul dintre 
cei mai constanți traducători din 
lirica modernă a lumii, din care 
adesea se disting preluate ecouri 
în modulații originale. Ajuns la 
vârsta jubiliară, activ și productiv, 
se impune ca o prezență de prim 
aliniament în ambianța universu-
lui literar național.  
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Am dorit să-l cunosc pe „poet”. 
Am pus cuvântul în ghilimele, căci 
se pare că pe vremea când A. E. 
Baconsky conducea Almanahul 
literar, iar Aurel Rău îl secunda 
(urmând să devină redactor-șef, 
la rândul lui, după plecarea celui 
dintâi), ei se adresau unul altuia 
cu formula deopotrivă jucăușă și 
gravă: „Poete Rău”, respectiv „Poete 
Baconsky”. Ieșiseră împreună prin 
țară să aducă „lumina” schimbării, 
abandonarea poeziei „tematice” – 
la șezători literare. Prima fiind Turda 
vecină. Vorbeau de un suflu nou, de 
o orientare ce avea să-i despartă de 
drumurile care nu duceau nicăieri.

Îndrăznesc să spun că a fost și 
magistrul/ mentorul meu literar. 
Dacă am ajuns să scriu, a fost gra-
ție încurajărilor sale. În timp am 
devenit prieteni. Îl urmăresc și îl 
admir pentru consecvența cu care 
scrie și acum, în fiecare zi. Îi cunosc 
splendida colecție de icoane și de 
tablouri. M-a provocat să-l însoțesc 
în excursii tematice din care m-am 
ales cu experiențe inedite, pe urme-
le iconarilor pe sticlă transilvăneni, 
peregrinare încheiată spectaculos 
la cetatea/ biserica fortificată de la 
Cincșor. Atunci i-am descoperit pa-
siunea de călător. Am traversat îm-
preună Europa și îl vedeam notând 
minuțios într-un mic carnet, fără să 
știu că peste vreo patru-cinci ani 
aveam să revăd descrierea și trăirea 
parcursului într-o nouă carte ori 
esențializată într-un poem. 

M-a consultat odată în legă-
tură cu sensul unei expresii, când 
traducea Poeți simboliști francezi, 
iar din cauza unui verset buclucaș 
din Saint-John Perse am fost nevoit 

să convoc un veritabil colocviu de 
literați la Paris!

Dacă până acum nu a izbutit 
să realizeze pelerinajul visat pe ur-
mele lui Nicolaus Olahus, am stră- 
bătut în schimb împreună, nu de-
mult, centrul Transilvaniei, spre a 
(re)vizita orașele-far: Târgu-Mureș, 
Sighișoara, Mediaș, Cetatea de 
Baltă (unde umbra lui Ștefan s-a 
pierdut), Blaj, Turda. La Muzeul de 
Istorie și castrul roman al acestui 
din urmă burg (și primul în care 
descinsese cu șezătoarea literară 

acum vreo 65 de ani) își încheia un 
fel de ciclu de existență dedicată 
scrisului.

În acest an aniversar 2020, i-au 
apărut trei volume, iar prestigioasa 
colecție O sută și una de poezii a 
Editurii Academiei Române a publi-
cat de curând volumul maestrului 
Aurel Rău, ca o încununare a acti-
vității sale de o viață. Să-l prețuim 
pe cântătorul de comori în cuvinte 
care ne învață dăinuirea, dând sens 
libertății noastre de a visa, de a 
gândi, de a ne înălța.  

Poetul la masa de lucru

RUXANDRA  
CESEREANU 
Kavafis transpus  
de domnul Rău

La cele nouă decenii pe care 
domnul Aurel Rău le împlineș-

te și pe care le onorăm în acest 

grupaj, m-am întors cu plăcere la 
traducerea poeziei lui Constantin 
P. Kavafis, ediția glorioasă (cum 
era ea considerată) din 1971, la 
Editura Univers (între timp, așa 
cum este firesc, au apărut alte 
traduceri și ediții oferite de alți tra-
ducători).  Despre Kavafis am aflat 
citind (la sfârșitul adolescenței), cu 

delicii, ampla arhitectură narativă 
numită Cvartetul Alexandria de 
Lawrence Durrell. Nu știam atunci 
cu exactitate cine era poetul grec 
al orașului, atât de invocat în fres-
ca lui Durrell, dar m-am limpezit 
pe parcurs. Poemele narative ale 
grecului trăitor la Alexandria, cu 
atmosfera lor citadină, erotizantă, 
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dar și cu inserturile antice, mustind 
de istorie prelucrată subtil, nu au 
cum să te lase indiferent, ci doar să 
polarizeze două extreme: adorație 
ori respingere. De fapt, domnul Rău 
și-a găsit un interlocutor căruia să îi 
poată transpune epica lirică, ascul-
tând el însuși pe îndelete și chiar cu 
voluptate poveștile poematice ale 
lui Kavafis, lăsându-se capturat de 
pânza freatică a timpurilor ames-
tecate, scufundându-se în sce- 
netele pitorești, aromate, descri- 
se succint (dar atât de vii în ome-
nescul lor efemer, prins în insectar). 
Recitindu-l pe Kavafis, mi l-am și 
închipuit pe domnul Rău, la o cafe-
nea pe o ulicioară din Alexandria, 
traducând inspirat și avându-l ca 
prieten imaginar (dar interlocutor 
fantasmatic validabil totuși) pe po-
etul grec. Așa ar fi trebuit să fie și să 
se petreacă lucrurile, într-o istorie 
inspirată a traducerilor de poezie, 
chiar dacă majoritatea dintre noi, 
atunci când traducem, ne spetim 
acasă, înconjurați de îndeajuns de 
multe dicționare și ediții ale operei 
celui tradus (ori celei traduse).

Recitindu-l pe Kavafis, rătăcim 
într-o lume deopotrivă arhaică și 
modernă, dar spiritul parnasian al 
poetului (și prozatorului) a inovat 
alura meditativă și descriptivismul 
său concentrat. Și din nou mi-l 
închipui pe domnul Rău, pe o uli-
cioară, la o cafenea alexandrină, 
dialogând imaginar cu Kavafis, co-
pleșiți de un simțământ al nostalgi-
ei care, când este intensă, ne face 
să uităm tot ce nu face parte din 
dimensiunea ei acută (chiar dacă în 
același timp conține totul, lumea, 
ramificațiile, nuanțele ei atât de 
diferite etc.). Probabil aceasta este 
împlinirea oricărui traducător, să 
petreacă o vreme, la cafea, la taifas 
meditativ și povești, cu obiectul 
muncii sale de transpunere, cu au-
torul său predilect în acel moment.

Să recitim poemul Ioniană:
Deși am spart statuile lor,
deși i-am izgonit din templele lor,
deloc nu-s morți zeii.
O, pământ al Ioniei, încă ei te în- 

drăgesc

și în sufletul lor își amintesc de tine.
Când deasupra-ți răsare o dimi-

neață de august,
în atmosfera ta trece un fior din 

viața lor;
și o formă, uneori, de efeb, nedes- 

lușită,
eteric, cu pas grăbit,
îți trece peste coline.

O astfel de meditație despre zei 
și temple, despre destrămarea și 
resurecția lor și mai ales despre în-
chipuirea efebului (contemporan, 
de fapt) care bântuie nu atât în rea-
litatea concretă, cât într-o realitate 
duală (sau para-realitate) pe care 
fiecare din noi putem să o numim 
cum dorim, este una din constan-
tele poetului grec. Aducându-l 
mai aproape de cititori pe Kavafis, 
domnul Rău ne-a așezat, de fapt, și 
pe noi, la acea masă de la cafenea-
ua din Alexandria unde eu mi l-am 
închipuit laolaltă cu faimosul autor 
grec, la începutul acestei povești.

Există în nostalgie o stare in-
termediară, aici-și-acolo, o prezen-
ță-absență, care îl face adesea pe 
nostalgic să se afle într-o tranziție 
continuă, mereu între ceva și altce-
va. De aceea, nostalgicul este mo-
lipsitor, niciodată static. Bătălia pe 
care o dă, cerebral ori emoțional, 
este cu timpul care a devenit alt-
ceva, altundeva, altcândva. Bătălia 
e de fapt cu ireversibilul. Kavafis a 
asumat acest lucru și, traducându-l, 
domnul Rău a știut să conserve spi-
ritul kavafian. Nostalgia e o formă 
de tânguire (și totodată tânjire) 
după lumi exterioare ori interioare 
care s-au dus. Cautăm un acasă 
pe care îl redefinim în funcție de 
nostalgia noastră. Kavafis este un 
fel de acasă al traducătorului său 
despre care scriu acum, Aurel Rău.
Încearcă să le păstrezi, poete,
oricât de puține ar fi cele care 

rămân.
Ale iubirilor tale spectre.
Le pune, pe jumătate ascunse, în 

frazele tale. 
Încearcă să le reții, poete. 
Când în creier ți se trezesc,
noaptea, sau la focul amiezii.
(Când se trezesc)  
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„Raiul copilăriei”  
la Ioan Alexandru  
și Horia Bădescu

Ion Buzași

Două „mari cărți ale copilăriei”: 
Bat clopotele în Ardeal de Ioan 

Alexandru și Căderea din Rai de 
Horia Bădescu stau parcă sub 
semnul cunoscutei „invitații” din 
Amintirile… lui Creangă: „Hai, mai 
bine despre copilărie să poves-
tim căci ea singură este veselă și 
nevinovată!”

„Copilăria – spune Ioan 
Alexandru în paginile de început 
ale cărții sale – poate fi fericită, 
poate fi covârșitoarea parte a 
vieții, comoara indestructibilă ce 
poate întreține, cu lumina can-
delei sale, splendoarea întregii 
existențe”. Într-un mod asemănă-
tor, Horia Bădescu mărturisește 
că imaginea „raiului copilăriei 
avea s-o poarte în suflet întreaga 
viață”. Este o vârstă în care sufle-
tul inocent al copilului reunește 
într-o fericită conlucrare: sfântul, 
săracul și poetul, căci este curat și 
neîntinat ca sfântul, gol și nevoiaș 
ca săracul, uimit și îndrăgostit ca 
poetul (Giovanni Papini).

O trăire poetică, uimită și 
plină de iubire domină evocarea 
în aceste două cărți, a lui Ioan 
Alexandru un veritabil poem în 
proză, alcătuit din „vedenii din 
copilărie”, a lui Horia Bădescu – un 
mic roman autobiografic. Raiul 
copilăriei este pentru amândoi  
satul: Topa Mică de la poarta de 
răsărit a Apusenilor pentru Ioan 
Alexandru și Areful Argeșului pen-
tru Horia Bădescu. „Nicăieri ca în 
această «sălbăticie domesticită» 

care e satul nu te afli mai aproape 
de sâmburul vieții, mai în firescul 
alcătuirii universului. Nicăieri tran-
scendența nu te pândește și nu 
așteaptă cu nerăbdare să-ți dezvă-
luie din fiece ungher ca în lumea 
în care Dumnezeu umblă ca și tine 
desculț prin roua dimineții ori prin 
pulberea serii, dezvăluindu-și ur-
mele ochilor deschiși în orizontul 
minunii. Doar aici îi poți auzi glasul 
în cântecul ierbii și-n zarva pâraie-
lor, în țipătul lăstunilor dansând 
în jurul turlei bisericii și-n amur-
gul treierat de cântecul mierlei. 
Nicăieri! Iar dacă nu am siguranța 
că veșnicia s-a născut aici, poezia 
în mod sigur, da!” (Horia Bădescu)

Rememorarea poetică a acestui 
„rai al copilăriei” începe, evident, 
cu casa părintească. Dacă la vârsta 
copilăriei Horia Bădescu trăiește o 
vreme la oraș, venind la Aref în va-
canțele de vară, la Ioan Alexandru 
întreaga vârstă a copilăriei se pe-
trece în acest „sătuc” de munte, în 
care trăiește o lume autarhică, cu 
tradiții și datini bine statornicite. 
Copilul se naște curios de lume și 
dornic de a se orienta în ea – spune 
undeva G. Călinescu. Casa, ograda, 
cu toate viețuitoarele, ulița satului 
sunt universuri ce urmează a fi 
explorate spre cunoaștere, îndru-
mat de părinți. Tatăl îl deprinde cu 
rosturile unei gospodării țărănești, 
iar mama și „mama bătrână” îi 
oferă modelul unei vieți creștine. 
Simbolul central al evocării îl re-
prezintă clopotele, care ritmează 

liturgic viața satului: celebrează 
bucuria nunților, deplâng plecarea 
dintre cei vii, îndepărtează furtuna 
ce se abate asupra satului. Cele mai 
frumoase pagini din această lirică 
evocare, par un ecou din poezia 
Casa părintească: „Dealuri sărace, 
pământul transilvan/ Sfințit cu la-
crimi și zvântat de soare/ Un clopot 
stins ne cheamă luminat/ În zorii 
blânzi de sărbătoare./ Același grai 
de clopot într-un amurg târziu/ 
Strânge făptura stinsă într-o raclă/ 
Un pumn de oase mirosind a har/ 
Ioan de Lemn groparul le îngroa-
pă.”/ Când înfățișează toamna în 
toată măreția ei, „nebun de fru-
moasă”, Horia Bădescu aduce ecoul 
versurilor din poezia autumnală 
a studenției clujene: „E-o toamnă 
nebun de frumoasă la Cluj.”

Când am făcut apropierea, 
de neocolit, cu Amintirile… lui 
Creangă, m-am gândit mai ales la 
îndemnul evocării, căci pe când 
amintirile humuleșteanului se 
mențin pe tot parcursul într-o stare 
de fericire, acestea sunt umbrite 
de năpasta vremurilor ce au apă-
sat asupra copilăriei lor: - la Horia 
Bădescu segmentul biografic al 
„raiului copilăriei” se oprește la in-
trarea în liceu (aproximativ, 1957), 
iar la Ioan Alexandru cu începerea 
școlii elementare, dar sunt ani în 
care începe, utilizând o metaforă 
biblică, Ioan Alexandru spune că 
„urâciunea pustiirii bătu către satul 
cel sfânt”, colectivizarea, uciderea 
cailor, o degradare a valorilor etice 
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– toate semne că va începe dezas-
trul: „Mai târziu, primar a fost făcut 
unul dintre cei mai netrebnici și 
nelucrători oameni ai satului, iar cei 
mai harnici și mai cuviincioși au fost 
socotiți chiaburi, dușmani ai popo-
rului”. Horia Bădescu își amintește 
că începeau lecțiile cântând imnul 
marii Uniuni Sovietice, iar acarii, lu-
crători la C.F.R. deveneau inspectori 
școlari și-l apostrofau pe eminentul 
dascăl Bădescu, tatăl scriitorului, 
privind portrete de pe pereții 
clasei: - Tovarășe, să-i dai jos pe 
bandiții ăștia” bandiții fiind Horia, 
Avram Iancu, Ștefan cel Mare. Are 
imaginea dureroasă a celor două 
arestări, urmate de detenție, una 
la „cumplitul canal”, ale tatălui. În 
această situație, mama energică și 
dârză, o învățătoare conștiincioasă 
și cu har scriitoricesc (a scris un 
roman autobiografic, Dincolo de 
amintire), înfruntă greutățile abătu-
te asupra familiei și nu-și neglijează 
defel îndatoririle școlare. De alt- 
fel, cartea lui Horia Bădescu arată 
că în ciuda ideologiei comuniste, 
în învățământul din epocă, școala 
a continuat să pregătească elevi 
buni, pentru că o mare parte din 
profesori proveneau din perioada 
interbelică, având o ținută pedago-
gică și morală exemplară, pregătin-
du-și conștiincios și cu amănunțite 
planuri didactice fiecare lecție, ceea 
ce nu se mai petrece în învățămân-
tul actual. Există în cartea lui Horia 
Bădescu adeseori o raportare la 
perioada școlarității sale și a învăță-
mântului de azi; de asemenea satul 
a continuat să fie unul al tradițiilor 
creștine, cu frumoasele colinde 
(în ambele cărți se dau asemenea 
fragmente cu bucuria Nașterii 
Mântuitorului).

„Raiul copilăriei” cuprinde și 
bucuria lecturii; în casa lui Ioan 
Alexandru „cea mai de preț comoa-
ră era Scriptura ținută ca de leac”, 
din care citea mai ales unchiul 
Gheorghe, fratele tatei, și-i citea 
și copilului, carte care peste ani 
îi va influența destinul literar de 
poet imnograf, căci o asemenea 
lectură face ca „o babă din Pirinei, 

analfabetă dar atinsă de Credință 
este mai deșteaptă decât Socrate, 
cum spune fericitul Augustin.” La 
Horia Bădescu erau cărți, într-un 
amestec de autori și ediții, copilul 
deprinde de mic pasiunea devo-
ratoare a cititului, și își dorește să 
aibă el însuși o bibliotecă a lui, atât 
de mult încât pentru înzestrarea 
acesteia se apucă să transcrie ro-
manul „Frații Jderi”. Dar este un elev 
bun și la matematică, chiar olimpic 
la această disciplină, și o vreme 
oscilează între cele două pasiuni: 
matematica și lectură (poezie), 
oscilație pe care o rezolvă într-un 
fel ce amintește de aserțiunea lui 
Ion Barbu (Dan Barbilian): „Dar căile 
Domnului sunt nebănuite… eu, 
olimpicul de matematică și fizică, 
pe care anii de liceu păreau să-l hă-
răzească universului pragmatic, am 
naufragiat în tărâmul imaginaru-
lui… Cu timpul, însă, m-am convins 
că, într-adevăr, imaginarul poetic și 
cel matematic funcționează după 
principii similare, acelea ale autar-
hiei gnoseologice și axiologice a 
sistemelor. Orice poem este o axio-
mă ontologică și o teoremă estetică 
a cărei demonstrație se produce și 
are valoare doar în raport cu siste-
mul în cauză, poemul!” Mai mult 
decât la Ioan Alexandru apar figuri 
ale satului, personaje reale care 
dau concretețe istorică epocii. La 
Ioan Alexandru pregnante sunt fi-
gurile părinților, și ale „înțelepților” 
satului, unchiul Gheorghe, cititorul 

pasionat al Scripturii, pentru care va 
fi și condamnat de regimul comu-
nist, și mai ales preotul care în satul 
ardelean de odinioară, „ne-au fost 
totul, tată și mamă, voievozi adevă-
rați care ne apărau pricinile în fața 
străinilor”. La Horia Bădescu apar 
personaje cunoscute din lumea 
literară, prozatorul Nicolae Velea, 
scriitorul Dominic Stanca, al cărui 
jurnal i-a oferit sugestii și informații 
în scrierea romanului Joia Patimilor, 
sau Nicu Deaconescu, figura legen-
dară în rezistența anticomunistă 
din Munții Argeșului.

Statornic în tonul profetic pe 
care-l imprimă evocării sale, Ioan 
Alexandru încheie cu un îndemn 
desprins din această rememorare 
a satului ardelean de odinioară: 
„Așa cum strămoșii mei au lucrat 
acest pământ…, așa va trebui să 
ne facem lucrul nostru toți, ca 
neam pe pământ, ca oameni fără 
vicleșug, fără minciună, cu cinste 
și demnitate.” Horia Bădescu are 
nostalgia că „Porțile Raiului” său, 
„se închideau încet, însă nicicând 
pe deplin. Nimeni nu mă alun-
ga din tărâmul pe care, de fapt, 
n-aveam să-l părăsesc vreodată.”

Ioan Alexandru, Bat clopotele 
în Ardeal, București, Editura Făt 

Frumos, 1991

Horia Bădescu, Căderea din Rai, 
Cluj-Napoca, Editura Școala 

Ardeleană, 2020
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 „Beau lapte din șiștar/  
Și mă cuprind fiori!”

Cornel Cotuțiu

Cu versurile acestea ale cole-
gului nostru mai mare de la 

Filologia clujeană – Ioan Alexandru 
– străbăteam culoarele facultății, 
străzile, rostindu-le cu gura mare, 
căci eram bucuroși că, în plină și 
degradantă inflație proletcultistă, 
a apărut o asemenea voce lirică. 

Versurile mi le-am amintit deo- 
dată (dar nu o dată!), când poetul 
Ioan Pintea mi-a înmânat cartea 
Existența rituală. Despre poezia 
lui Ioan Alexandru, ieșită de la 
tipar în aceste zile, grație osârdiei 
ilustrului poet, universitarul Ion 
Pop – Editura Școala Ardeleană, 
Cluj-Napoca, 2020. (Doamne, ce 
binecuvântare să am în jurul meu 
atâția Ioni!).

Acum 20 de ani, în septembrie 
(2000), trecea la cele veșnice Ioan 
Alexandru și cartea de acum a lui 
Ion Pop acest moment dorește 
să-l marcheze. În sumarul ei se 
află și textul pe care Ion Pop îl 
publica în revista bistrițeană 
Grai, cu titlul (firesc pentru acel 
moment socio-cultural) Ultimul 
mare poet al Transilvaniei. De ce la 
Bistrița? Ion Pop știa de dragostea 
lui Ioan Alexandru pentru ținutul 
grăniceresco-bistrițean. 

Deopotrivă, dascălii de româ-
nă din județ (ajunși acum la vârsta 
senectuții) își amintesc de cele 
două întâlniri, la Bistrița și Beclean 
(1988), când l-am invitat pe Ioan 
Alexandru să conferențieze des- 

pre domnitorul pe care îl iu-
bea atât de mult, Constantin 
Brâncoveanu. Au fost momente 
de o consistență superlativă.

Acum, un fapt lăudabil (dar 
și atât de rar, privind prețuirea 
valorilor culturale din partea unor 
administrații rurale) este acela că 
proiectul editorial al acestui volum 
se datorează inițiativei Primăriei co-
munei Sânpaul, județul Cluj, în are-
alul căreia este și satul Topa Mică, 
locul de baștină al marelui poet.

Venind pe lume de Crăciun, 
în 1941, se înțelege de la sine ce 
efecte onomastice a suferit familia 
sa din partea administrației hor-
thyste: neamul Alexandru a fost 
rebotezat – Șandor –, iar pruncul 
avea să se numească nu numai Ion, 
ci și Janoș.

După terminarea liceului „Geor- 
ge Barițiu” la Cluj, proaspătul 
Alexandru (debutându-l cu poezie 
în Tribuna, Mircea Zaciu l-a reabilitat 
onomastic, redevenind Alexandru), 
a intrat la Filologia clujeană, în 
1962. Așa s-a întâmplat să devenim 
colegi, alături de Ana Blandiana, 
Gh. Pituț, Matei Albastru, Ioan 
Papuc, Radu Ulmeanu ș.a.

E o oarecare ambiguitate și 
privitor la prenume: inițial, era Ion, 
dar, pe măsură ce componenta re-
ligioasă a operei sale a început să 
precumpănească, marele nostru 
ardelean a dorit să se socoată Ioan. 
E cumva de înțeles de ce Ion Pop 
include în sumarul cărții în discuție 
un eseu cu titlul „Tradiționalism 
actualizat: Io(a)n Alexandru” (pu-
blicat inițial în Poezia românească 
neomodernistă, 2018).

Un alt motiv care mă tentează 
să invoc preajma noastră culturală: 
Pe albul coperții acestei cărți ele-
gante e reprodus chipul lui Ioan 
Alexandru așa cum l-a conceput 
artistul Vasile Gorduz în bustul de 
bronz al poetului, așezat în curtea 
Bibliotecii Județene „George Coș- 
buc” Bistrița-Năsăud. Prezența 
sculpturii se datorează inițiativei 
poetului Ioan Pintea, directorul 
acestei prestigioase instituții, și 
Consiliului Județean, prin persoa-
na președintelui Radu Moldovan.

Nu mi-am propus să fac referiri 
la opiniile celui intervievat, însă 
consider că sunt semnificative, 
relevante pentru personalitatea lui 
Ioan Alexandru, întrebările pe care 
scriitorul din Runcu Salvei i le pune 
acestuia. (E genul acela de întrebări 
care, prin ele însele, anticipează răs-
punsuri incitante.) Iată câteva: „Care 
a fost contribuția lui Ioan Alexandru 
la cultura română?”, „Cât de actual 
este scriitorul Ioan Alexandru în 
contextul în care se vorbește că sti-
lul său tradițional e depășit?”, „Ce ne 
puteți spune despre stilul transilvan 
românesc, de la Școala Ardeleană la 
Ioan Alexandru, unul din crezurile 
poetului?”, „Ioan Alexandru a ajuns 
să fie mai mult citit de preoți și 
politicieni decât citit de literați și de 
iubitorii de poezie. Cum explicați 
acest fenomen?” Desigur că răs-
punsurile scriitorului Ion Pop sunt 
convingătoare, incitante.

Ion Pop, Existența rituală. Despre 
poezia lui Ioan Alexandru,  

Cluj-Napoca, Editura Școala 
Ardeleană, 2020
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Planeta, pandemia  
și noosfera
Mihai Hurezeanu

Ca persoane autonome și libe-
re, ca cetățeni ai unei demo-

crații,  avem nu doar dreptul ci și 
datoria de a da glas unor întrebări 
critice și de a ne exercita cu luci-
ditatea de care putem fi capabili 
discenărmântul în analiza și înțe-
legerea unor fenomene biologice, 
medicale, sociale și politice care 
ne-au marcat atât de profund 
ființa individuală și comunitățile 
locale, naționale și mondiale, pe 
toate palierele existenței. Avem 
obligația să supraviețuim nu 
doar noului virus corona, dar și 
cacofoniei toxice a mass-mediei 
care chiar și animată posibil de 
cele mai bune intenții, prin natura 
demersului ei, amplifică, distorsi-
onează, manipulează, speculează 
și capitalizează tragedia colectivă 
globală fără precedent a acestei 
pandemii. Este cunoscut de multă 
vreme Efectul Nocebo, opusul lui 
Placebo. Modului în care media, 
mai ales televiziunea, îl exercită 
asupra maselor, i-a fost dedicat un 
studiu, de către psihiatrul francez 
Patrick Lemoigne cu ani în urmă, 
în care se demonstrează științific 
cum știrile ne pot îmbolnăvi. 
Credem că avem nevoie de infor-
mația mediatică ca un antidot la 
spaimele noastre existențiale, dar 
spune doctorul francez: „totuși, 
ca un medicament greșit utilizat, 
cu deriva actuală a mijloacelor de 
comunicare în masă, cu inflația 
lor, cu intoxicarea non-stop, su-
prainformarea, manipulările de 
tot felul, polemicile de dragul po-
lemicii, informația a devenit, de 
asemenea, un soi de otravă pe cât 

de lentă, pe atât de incontrolabilă 
și contradictorie. Un medicament 
capabil să te facă dependent, 
stresat și, în cele din urmă bolnav 
[…] este posibil, ca, din cauza 
disperării induse, mijloacele de 
comunicare în masă să declan-
șeze și ele epidemii, pandemii și 
să fie chiar la originea unor noi 
probleme sanitare?” Se întreabă 
psihiatrul francez.

Ce înseamnă a fi reactiv din-
colo de proporțiile reale ale crizei 
produse de pandemie? Este un 
scenariu arhicunoscut în istorie 
și în strategie. Panica, combinată 
cu nevoia tehnocratică de control 
al incertitudinii, produce ase-
menea evoluții, o știm din studii 
sofisticate de psihologie socială 
dar și din prognoze strategice 
mai mult sau mai puțin oficiale 
elaborate chiar de organismele 
de informații și securitate ale 
statelor importante. Concret, ele 
stabilesc un context mai larg și in-
tegrat al crizelor insurmontabile 
și ale managementului lor. Astfel, 
avem raportul „Tendințe Strate- 
gice 2007-2036”, elaborat în 2006 
de Ministerul britanic al Apărării. 
Studiul de 91 de pagini este un 
plan pe baza analizei riscurilor 
cheie și a viitoarelor șocuri mon- 
diale în domeniile financiar, eco 
nomic, politic, epidemiologic, de- 
mografic și tehnologic. Pasaje din 
acest raport te poartă, pe fiorii 
melancoliei livrești, la cărți pre-
cum 1984 de George Orwell sau 
la Brava Lume Nouă a lui Aldous 
Huxley, ambele romane britanice 

epocale care descriu un viitor 
distopic și post-apocaliptic. La 
primul autor, „Big Brother” creea-
ză un „conflict perpetuu care este 
purtat de toate grupările condu-
cătoare împotriva propriilor lor 
supuși, iar scopul conflictului nu 
este de a cuceri teritorii sau de 
a opri cucerirea lor, ci de a men-
ține intactă structura societății”. 
Același conflict interminabil este 
anticipat în raportul strategic gu-
vernamental britanic: „Tehnologia 
informației și a comunicațiilor va 
fi probabil atât de pătrunzătoare, 
încât oamenii vor fi permanent 
conectați la o rețea de fluxuri 
de date reciproce, cu afectarea 
inerentă a libertăților civile, de-
conectarea de la această rețea 
poate fi privită cu suspiciune.”

De fapt, aceste evoluții, ori-
cât de dramatice, nu sunt niște 
„lebede negre” ca în accepțiunea 
filosofului Nassim Taleb, ci mai 
degrabă niște „rinoceri cenușii”, 
cum aprecia o analistă în inte-
riorul prestigioasei publicații a 
Consiliului pentru Relații Externe, 
Foreign Affairs. Îi vedem de la dis-
tanță și aș adăuga eu din timpuri 
străvechi. Astfel în London Review 
of Books, Thomas Poole în artico-
lul său „Leviathan în Carantină”, 
descoperă că pe frontispiciul 
primei ediții a celebrului tratat 
cu același titlu a lui Hobbes, din 
1651, tronează gravura unui oraș 
pustiu și disciplinat fără civili pe 
străzi, fără vitalitatea și dezor-
dinea populară dintr-un tablou 
de Breughel de exemplu, doar 
militari și doi medici cu măștile 
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de protecție ale timpului, meta-
lice cu cioc. Deci Hobbes nu era 
preocupat doar de stat, război 
și revoluție, ci și de pandemii. În 
studiul său dedicat Războiului 
peloponesiac, opera clasică a lui 
Tucidide, el se apleacă asupra 
ciumei din timpul lui Pericle care 
a devastat Atena, luînd 100 000 
de vieți. Firul narativ a lui Tucidide 
sugerează că, dacă înlocuiești 
frica de autoritatea seculară cu 
panica oarbă legată de supravie-
țuirea personală, spune Poole, 
bazele juridice și convenționale 
ale ordinii sociale se evaporă. De 
aceea considerăm că nevoia de 
ordine, protecție, securitate și 
încredere este primul imperativ 
al politicii. În absența lui, nu pot 
fi create condițiile de cooperare 
care să permită guvernanților să 
genereze orice altceva ar aștep-
ta comunitatea de la ei. Astfel, 
Hobbes a învățat de la Tucidide că 
atacurile împotriva cetății pot fi și 
biologice și psihologice așișderea 
ca și cele marțiale, deci protecția 
împotriva epidemiilor este una 
din primele datorii ale statului. 

Iată că ajungem din nou în pre-
zent la regimul medico-militar și 
mediocratic chiar în patria acestor 
măreți înantași invocați mai sus, 
care este și Mama Democrației 
prin Magna Carta. Regatul Unit, 
proaspăt despărțit de Europa, 
unde drepturile și libertățile de 
secole au fost abolite într-o du-
pă amaiză, cum spune tot Peter 
Hitchens, fără nici cel mai vag 
protest public.  Pe lângă scenele 
grotești cu indivizi solitari plim-
bându-și câinele pe un deal pustiu 
și urmăriți de drone mustrătoare, 
Londra este și capitala unei ironii 
foarte bizare. Dacă inițial guver-
nul britanic ar fi optat pentru 
obținerea „imunității de grup”, 
fără închiderea societății, cum a 
procedat până la capăt Suedia fă-
ră să se confirme acolo dezastrele 
prorocite de casandrele mediati-
ce, ei s-au răzgândit în urma previ-
ziunilor făcute de profesorul Neil 
Ferguson de la Colegiul Imperial 

din Londra. Acesta a devenit 
Gurul, Profetul hecatombei vi-
rale, părintele politicii de izolare 
radicală la domiciliu și distanțare 
socială. Analiza sa a prevăzut 500 
000 de morți în absența acestei 
politici. Înainte de sfârșitul lunii 
martie însă, el a fost obligat să-și 
revizuiască prognoza sinistră la 20 
000 de morți și încă o dată la 5700.  
Mulți critici au reamintit public că 
previziunile lui anterioare au fost 
eronate, bazându-se pe modele 
fără legătură cu realitatea de pe 
teren. Astfel, în 2001, datorită a- 
cestora au fost sacrificate inutil 
milioane de vaci și oi din cauza 
bolilor „vacii nebune” și „foot to 
mouth” la ovine, iar în 2009 zeci 
de milioane de pui datorită viru-
sului gripei aviare H5N1. Toate trei 
așa zise „pandemii” au fost alarme 
false, victimele umane fiind de or-
dinul zecilor de persoane. În fine, 
ultimul act parcă se inspiră mai 
mult din umorul  absurdist și me-
tapsihic al serialului de televiziune 
Monty Python decât din comedia 
deșertăciunilor lui Shakespeare. 
Ferguson a trebuit să demisio-
neze din Directoratul de Salvare 
Publică nu datorită științei preca-
re, ci pentru că a fost prins încăl-
când draconicele măsuri impuse 
la sfatul său, a fost vizitat de mai 
multe ori la domiciliul personal de 
către amanta sa.

Lăsând cancanul deoparte, 
aș mai menționa două analize 
remarcabil de persuasive ale 
gravelor erori de management al 
pandemiei. Ele se bazează tot pe 
modele statistice sofisticate care 
și-au dovedit însă viabilitatea în 
prognoza conformă cu evoluția 
reală a acestei pandemii. Primul 
este profesorul Michael Levitt 
de la Universitatea Stanford, la-
ureat al Premiului Nobel pentru 
chimie din 2013. El consideră, ca 
și detractorii lui, că cifrele spun 
adevărata poveste, ele însă tre-
buie bine alese, judicios pentru 
ca rezultatele să fie valide. Astfel 
el a prezis cu exactitate numărul 
victimelor din provincia Hubei, 

epicentrul pandemiei. Observația 
sa este simplă dar esențială, 
episod după episod, toate iterați-
ile naționale ale crizei globale ur-
mează o configurație matematică 
indiferent de reacția autorităților 
locale. Astfel după două săptă-
mâni de creștere exponențială 
a cazurilor deci și a mortalității, 
se produce un apogeu și curba 
devine sub-exponențială și înce-
pe să scadă. Această evoluție nu 
depinde de măsurile luate de gu-
verne. El consideră o gravă eroare 
cu implicații profunde, izolarea 
generală a populației, măsurile 
recomandabile fiind doar protec-
ția celor vulnerabili și vârstnici și 
obținerea „imunității de turmă” 
prin relaxarea vieții sociale. El 
consideră Suedia și Germania, 
din acest punct de vedere, cei 
mai mari câștigători emergenți 
din această criză. O concluzie 
similară produce studiul realizat 
de Isaac Ben-Israel, o legendă vie 
a țării sale, general de aviație, șe-
ful Agenției Spațiale a Israelului, 
artizanul programului ultraper-
formant israelian de dezvoltare 
științifică și tehnologică. Acesta 
spune că indiferent de eforturi, 
rezultatul va fi același, boala se 
auto-limitează și în mare parte 
dispare după 70 de zile – cu sau 
fără intervenții. În fine, la sfârșitul 
lui aprilie, Washington Times, una 
din cele mai influente publicații 
conservatoare ale Americii, publi-
ca un articol intitulat „Exagerarea 
Corona virus, cea mai mare farsă 
politică din istorie”. Ziarul spune 
așa: „noul corona virus există, 
produce o boală reală care îi afec-
tează pe unii, se dovedește fatală 
altora, cei mai mulți vârstnici și cu 
boli cronice grave și nu are nici 
un efect asupra marii majorități. 
Gestiunea politică însă a crizei 
medicale a fost bazată pe modele 
matematice perimate cu infla-
marea fricii și panicii, fiind deci 
dezastruoasă pentru economia și 
societatea americană și ne-consti-
tuțională.” Trebuie spus că Statele 
Unite au fost lovite cumplit de 



30
   

   
   

ST
EA

U
A

 1
0/

20
20

această pandemie, ea devenind 
acum și cea mai traumatică linie 
de fractură a crizei politice mai 
vechi de dezbinare a națiunii. 
Cele două tabere au devenit mai 
ireconciliabile ca niciodată iar 
alegerile prezidențiale din noiem-
brie se anunță foarte tumultoase, 
în special în contextul creșterii 
alarmante a tensiunilor cu noul 
inamic existențial considerat de 
administrația Trump țapul ispăși-
tor vinovat de răspândirea globa-
lă a virusului: China.  Este ciudat 
însă cum toate statele vecine 
Chinei cu o diasporă chineză nu-
meroasă au cote foarte mici de in-
fecție, pe de altă parte Occidentul 
fiind lovit atât de năprasnic, mai 
ales Statele Unite, Marea Britanie, 
Italia, Spania și Franța. Sunt spe-
cialiști care vorbesc de tulpini 
diferite ale virusului din Vest față 
de cele din China.  

Mai relevantă pentru condiția 
noastră actuală pre și post-pan-
demie, în contextul dezbaterii 
despre Antropocen, noua eră 
planetară caracterizată prin in-
fluența demiurgică a umanității 
asupra existenței tuturor sfere-
lor concentrice care alcătuiesc 
Planeta Pământ, este analiza 
pandemiei în cadrul parametrilor 
paradigmei ecologice. În cadrul 
acesteia trebuie corelată emer-
gența noului corona virus cu 
dezechilibrele ecologice colosale 
generate de impactul devastator 
al Antropocenului asupra biosfe-
rei, hidrosferei, atmosferei chiar și 
a litosferei la care putem adăuga 
impactul straniu chiar dacă ne-
înțeles pe deplin al câmpurilor 
electromagnetice generate de 
om asupra magnetosferei, adică 
energiile magnetice naturale ale 
Pământului care asigură existența 
vieții pe planetă prin protecția 
față de razele cosmice și erupțiile 
solare. Dacă virusul nu este creat 
în laborator ca armă biologică, 
singura interpretare verosimilă 
a emergenței sale este această 
singularitate a relației dintre civi-
lizație și natura planetei, ajunsă la 

un punct critic prin epuizarea pa-
radigmei de exploatare, materia-
liste, mecaniciste, consumeriste 
și extractive. Asta ar explica de ce 
ne confruntăm cu un virus speci-
al, devastator, diferit de miile de 
viruși cu care ne-am intersectat 
și cu care ne-am acomodat până 
acum în existența noastră biolo-
gică. Poate că această criză sem-
nalează un moment de răscruce 
în evoluția noastră simultan bi-
ologică, spirituală și a conștiinței 
colective spre un punct Omega în 
care tehnologia să facă casă bună 
cu ecologia și cu transcendența 
noii umanități. 

Să trecem în revistă câteva din 
incursiunile filosofice profunde, 
dincolo de angoasele Stării de 
Urgență, prilejuite de această 
comă profundă, stare de colaps 
indus al economiei și societății 
globale. Acestea se identifică 
mai mult sau mai puțin congru-
ent cu diverse scenarii narative 
post-pandemie fie ele antropolo-
gice, geo-politice, trans-umanis-
te, psiho-cibernetice și /sau spiri-
tuale.  Ne întrebăm dacă totul va fi 
sau nimic nu va mai fi ca înainte?  
Care vor fi parametrii noii norma-
lități? Vom deveni mai responsa-
bili, mai atașați unui parteneriat 
simbiotic cu Mama Gaia/Pământ 
sau vom rămâne loiali propriei 
noastre trufii, lăcomii, egoismu-
lui, orgoliului și aroganței noastre 
sistemice? Vom fi capabili oare 
să abandonăm modelul creșterii 
economice infinite prin exploata-
rea resurselor finite ale planetei și 
al darvinismului social al compe-
tiției fără limite și al unei injustiții 
sociale nesustenabile? Care sunt 
alternativele? În cartea sa cea mai 
recentă, Pandemia COVID-19 cu-
tremură lumea, filozoful–vedetă 
sloven Slavoj Zizek crede că orice 
perspectivă spirituală dobân-
dită prin anularea proximității 
corporale este prea eterică să nu 
stârnească râsul cinicului. El se 
întreabă cum ne va ajuta asta să 
gestionăm catastrofa în mișcare? 
Vom învăța ceva din asta? Apoi 

continuă prin recursul la Hegel: 
„singurul lucru pe care îl învățăm 
din istorie este că nu învățăm 
nimic din Istorie deci mă îndo-
iesc că Pandemia ne va face mai 
înțelepți. Singurul lucru care este 
clar acum este că acest virus, con-
tinuă el, va pulveriza fundațiile 
vieților noastre, cauzând nu doar 
o imensă suferință, dar și un haos 
economic posibil mai grav decât 
Marea Recesiune. Nu ne mai pu-
tem întoarce la vechile noastre 
vieți, toate semnalmentele post 
criză indicând spre condițiile 
unui Nou Barbarism”. Sumbru și 
destul de convențional rapsodul 
neo-marxist. Mult mai interesant 
și comprehensiv mi se pare turul 
făcut de publicistul de orientare 
eurasianistă Pepe Escobar în 
eseul său „Cum să gândim după 
deschiderea planetei”, publicat 
în Asia Times, care are un subtitlu 
vizionar și revelator – Timpurile ne 
cheamă să acționăm ca poeți, nu 
ca politicieni. Ideea aceasta îmi 
amintește de ontologia poetică a 
fizicianului Basarab Nicolescu, pă-
rintele trans-disciplinarității care 
vedea ca singură șansă nu doar de 
supraviețuire dar și de primenire 
a speciei umane o nouă alianță 
dintre Știință, Artă și Spiritualitate 
care să resacralizeze Conștiința 
și Ecologia deopotrivă. Viziune, 
creativitate, o globalitate cosmică 
incantatorie și extatică a ființei 
versus rutina, alienarea și prag-
matismul psihopatic globalizat al 
tehnologiilor de control și supra-
veghere. Escobar ne amintește 
cât de actual a devenit verdictul 
Shoshanei Zuboff detaliat în The 
Age of Surveillance: „Capitalismul 
industrial și-a urmat propria logi-
că de șoc și groază pentru cuceri-
rea Naturii, dar acum Capitalismul 
supravegherii, al informațiilor are 
ca țintă chiar natura umană!”. 
Escobar conchide că între ires-
ponsabilitatea elitelor și fragmen-
tarea societății civile, Covid-19 
este hiatusul, fractura care ne ara-
tă că Regele, adică Suveranitatea 
Sistemului, este gol.
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Prin cibernetică și trans-uma-
nism se închide cercul de aur 
între Biosferă, Gaia și Noosfera, 
conceptul lansat de paleontolo-
gul și teologul iezuit Teilhard de 
Chardin, excomunicat de Biserica 
Catolică la mijlocul secolului tre-
cut. El spunea profetic că scopul 
evoluției, până în acest punct, es-
te crearea unui organism colectiv 
al Minții. Teilhard de Chardin a 
anticipat atât ecologiile globale 
ale Gaiei, cât și Internetul ca sumă 
a tuturor gândurilor și experien-
țelor colective. Filozofii spațiului 
digital, virtual, cibernetic îl îm-
brățișează astăzi ca un precursor 
al tehnologiei rețelelor neurale, 
instrument predilect al evoluției 
inteligenței și conștiinței globale. 

Un titan al unei posibile sinteze 
teologice, biologice și tehnologi-
ce. El vedea Noosfera ca un creier 
care învăluie planeta, făcând po-
sibilă emergența unei conștiințe 
colective unificate, conștientă 
de sine și eventual convergentă 
unui imbold cosmic de tran-
scendență divină. Teologul și 
savantul iezuit a fost și precur-
sorul conceptului de „Sat global” 
dezvoltat de filozoful canadian al 
mass-mediei Marshall McLuhan, 
dar a influențat profund și doi 
mari politicieni progresiști ame-
ricani, Vice-Președintele Al Gore 
și Guvernatorul Statului New 
York, tatăl actualului guverna-
tor, cel mai implicat demnitar 
în gestiunea crizei pandemice, 

Mario Cuomo. Primul spunea 
în cartea sa Earth in Balance că 
„datorită lui de Chardin putem 
crede ca este posibil să resanc- 
tificăm Pământul, să-l identifi-
căm ca Creație a lui Dumnezeu 
și să ne acceptăm responsabi-
litatea de a-l proteja și apăra.” 
Guvernatorul cu obârșii italiene, 
deci tot catolic, spunea despre 
Teilhard de Chardin un lucru care 
ar trebui să ne ghideze în prezent 
și pe noi în actuala criză, în con-
sens cu încurajarea lui Einstein 
că Universul este întotdeauna 
prietenos cu noi: „Teilhard a făcut 
din negativism un păcat. El ne-a 
învățat cum întregul Univers – 
chiar și durerea și imperfecțiunea 
– este sacru.”  
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CRONICA LITERARĂ

În 
„comunitatea 

artistică”
Ion Pop

Deși și-a negat, fie și cu o jumăta-
te de gură, poezia scrisă înainte 

de cea publicată în Îngerul căzut 
(2001), amintindu-și tribulațiile cu 
cenzura din preajma debutului, 
Adrian Alui Gheorghe și-a retipărit 
totuși, în Opera poetică (2016), și 
versurile din primele trei plachete, 
destul de consistente, apărute 
mai înainte (Poeme în alb-negru, 
1987, Intimitatea absenței, 1992, și 
Complicitate, 1998). A făcut bine, fi-
indcă dincolo de amărăciunile pig-
mentate polemic din textul confesiv 
pus în fruntea volumului antologic, 
acele versuri sunt deja ale unui 
poet rodat, care, mizând mai mult 
pe fantezie și mișcarea inventiv- 
asociativă a cuvintelor decât pe „re-
alități” și obiecte recuperate plastic 
în discurs, își trece repede confesi-
unea într-o reflecție de spectator 
ca și impersonal, preocupat parcă 
mai mult de ingeniozitatea jocului 
de idei și învecinări verbale decât 
de conturarea unui autoportret in-
dividualizat. Metafore numeroase, 
adesea îndrăznețe, aproximează un 
univers cu fațete multiple în care 
reflecția asupra cuvântului și posi-
bilităților sale e când doar sugerată, 
când explicită ca metatext, iar măș-
tile infinit diversificate de pe scena 
lumii apar ca tot atâtea proiecții 
ale unui subiect mereu disponibil. 
Schimbarea din Îngerul căzut ține, 
poate, de culoarea mai accentuat 
sceptică a meditației, însă ambiția 
poetului merge tot spre o cuprin-
dere cât mai amplă cortegiului de 

măști mundane: o mamă simbolică 
devine născătoarea a patru mili-
arde de oameni, un personaj de 
parabolă are un nume plural sub 
care dispare orice realitate a sa cor-
porală, iar poetul se vrea îngrijitorul 
„ediției Dumnezeu Opere comple-
te”, întrebându-se de nu cumva a 
devenit el însuși „obiect de studii” 
pentru Eternitate, din aceeași serie 
de opere; sau, altundeva, se declară 
om „fără patrie,… etern ca piatra 
hotarelor imaginare”, deci fără fron-
tiere, soldat ce evadează adesea în 
vis și eșuează, de pildă, pe un „banc 
de de pești licornă”… Al său „Înger 
căzut” e un alter ego – „același chip 

reluat în zeci de ipostaze”, eșuat 
într-o bibliotecă ale cărei cărți au 
toate filele albe – pe care orice poa-
te fi, așadar, imaginat –, vituperează 
cu voce tare lumea „ticăloșilor”, vor-
bește cu patos prin „supraviețuitorii 
dezastrelor interioare” etc. Poemul 
a devenit mai amplu, mobilizând 
energii verbale ce par inepuizabile, 
periclitate, totuși, chiar din această 
pricină, de o anume diluare, afecta-
te și de dicțiunea solemnă. Imediat, 
un Comerț cu îngeri, reia mecanis-
mul discursiv prin ramificări de 
metafore, aglomerând „viermuiala 
zilei” și a fanteziei, într-un dialog cu 
divinitatea cu care împarte culpa 
tuturor degradărilor și erorilor din 
univers. Suita de poeme ample con-
tinuă într-un flux aluvionar, ducând 
metafore îndrăznețe împreună cu 

altele ce forțează uneori abstracți-
unile să intre în zona concretelor, 
fără să atenueze natura alegorică a 
acestui tip de reprezentări, dar inse-
rează și suite de variațiuni metafori-
ce pe aceeași temă, unele arbitrare 
ori prea la îndemână, în formule 
narativ-cumulative cu notații de 
viață cotidiană și oralități, adresări 
unui public virtual (vezi: Hai, Reiner, 
Omul giruetă, Sfânta familie, Jazz, 
Un million de motive pentru care nu 
pot muri acum, din volumul Gloria 
milei, 2003). Din fericire, nu lip-
sesc nici textele mai concentrate, 
acut-confesive, precum excelentul 
poem Nici adevărurile nu ne mai fac 
liberi..., ori, la nivel mimetic-ludic, 
suita de imprecații delectabile sub 
aparența trivialului și a blasfemiei, 
din Du-te-n pântecele mătii de ho-
it!. Versurile de dată mai recentă 
sunt, multe, niște „arte poetice”, cu 
ingenioase glose asupra cuvântului 
și posibilităților lui combinatorii, 
adesea într-un stil oral, degajat, cu 
accente ironic-relativizante, pre-
cum în mica suită Poetul bătrân 
își declamă faima – într-una din 
ele acela se întreabă hölderlinian: 
„La ce bun ciuma în vremuri poe-
tice”, inversând amar-ironic spusa 
romanticului german, pe un fond 
de criză, gravă acum pretutindeni, 
dacă nu a scrierii poeziei, în orice 
caz a receptării ei. Sunt tot atâtea 
ocazii de a lărgi și intensifica dina-
mica asociativ-metaforizantă, cu 
relativizările de rigoare, dar fără să 
piardă prea mult dintr-un soi de 
fervoare de tentă neoromantică.

 Aproape exclusiv dedicat po-
eziei și raporturilor ei cu lumea e 
volumul cel mai recent, cu titlu de 
atelier și firmă artizanală, Societatea 
artistică. Este, cred, cea mai bu-
nă carte semnată de Adrian Alui 
Gheorghe. Un grad de concentrare 
superior, abandonarea discursi-
vității spectaculos-gesticulante și 
postmodern-relativizate pândite 
de dilatare verbală – trăsături 
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alternative ori simbiotice ale scri-
sului de până acum –, decantare 
reflexivă, reîmprospătarea senti-
mentului de încredere în poezie 
prezent în expresii mai simple și 
mai directe, ce nu refuză totuși de-
cantarea sapiențială, asigură, cred, 
calitatea noilor poeme. „O normali-
tate aproape dureroasă” se anunță 
a fi regula acestei secvențe existen-
țial-poetice, în versuri reduse o dată 
la spațiul minim a două propoziții, 
ca în acestea, unde conștiința va-
lorii proprii nu se mai afișează or-
golios, ba chiar are o notă de vagă 
autoironie: „Mormântul meu e gol./ 
Am înviat de mult”... „Casa plină de 
poeme” din textul ce dă titlul vo-
lumului aglomerează șăgalnic atri-
butele poeticiății tuturor lucrurilor 
și cuvintelor, dezumflând cu un 
ac umoristic balonul verbal într-o 
poantă aproape elegiacă altoită 
pe un limbaj cotidian: „Bătăi în ușa 
poem:/ copilul vecinilor a venit/ să 
împrumute două poeme/ («numai 
până marți, a spus tata»)/ Mama po-
em împachetează două poeme/ îl 
mângâie pe creștet ( «ce mare te-ai 
făcut! »)/ și brusc înduioșată de ten-
tația artei/ în mica noastră comuni-
tate/ îi spune cu voce domoală:/ pe 
unul dintre poeme puteți să-l păs-
trați/ e mica noastră contribuție la/ 
sentimentul de zădărnicie care ne 
leagă”... E un sentiment nu tocmai 
generalizat în aceste versuri, căci 
peste o pagină-două se vorbește 
în pilde despre posibilitatea ca o 
privighetoare să fi ucis măcar o 
dată o pisică ce-i atacă puii, iar un 
bulgăr de pământ, pălmuit, accep-
tă propunerea (sub amenințare, to-
tuși!) de a deveni... inimă. Sugestia 
capacității de transfigurare a lumii 
prin poezie irighează totuși discret 
rostirea; moartea unui șir întreg de 
cunoscuți, dintre care unul căzuse 
de pe scară pe când curăța, simbo-
lic, adăpostul porumbeilor, cere, cu 
ironie soresciană, „vigilența” în fața 
amenințării morților de a ocupa 
„toată eternitatea” celor vii; „ferici-
rile” liturgice echivalează bune și 
rele, urcușuri și coborâșuri într-un 
ritual cotidian desacralizat, la limita 

stereotipiilor ironizate undeva tot 
de Sorescu (v. Fericirile). Natura pa-
rabolică e a câtorva texte ce spe-
culează ironic-ludic, dar aproape 
întotdeauna și cu o tentă elegiacă, 
asupra condiției precare a poetului 
și poeziei, în jocul dintre gravitate și 
parodierea ei. „Poetul era bufonul 
regelui/ Dar și regele era bufonul 
poetului/ cum și bufonul era poetul 
regelui/ Dar și regele era poetul bu-
fonului” – schimbări și măști și roluri 
interferente, ambigue, ce sugerea-
ză concentrat acest joc permanent 
dintre credință și îndoiala în mate-
rie de scris liric, ca și constrângerile, 
frustrările, incertitudinile celui care 
scrie. Nota sentimentală apare în 
versuri delicat. Pentru Adrian Alui 
Gheorghe, poetul rămâne, în fond, 
mai degrabă un proprietar de teri-
torii imaginare („mari suprafețe de 
zăpezi de altădată”, de exemplu), 
lumea dată e trăită mereu incon-
fortabil („eu exersez viața de criză”), 
deschiderile spre sacru și transcen-
dent intră în confruntări expresive 
cu lumea dezvrăjită de azi (vezi mai 
amplul poem Sfântul), „domiciliul 
stabil” poetic poate fi ales și în „lumi 
paralele”, este evocată chiar „piața 
de lumi” într-un dialog sorescian 
între zei, poeții prind cu camera lor 
ascunsă „destule lucruri trăznite”, 
făcute așa de Dumnezeu, „însăși 
irealitatea devenise dramatică” – se 
poate scrie într-un poem.... Alteori 
sugerează însă, delicat-fantezist, 
starea lirică: „Nu, nu am cum să vin 
astăzi să ne întâlnim./ În călcâiul 
meu crăpat s-a cuibărit un greier./ 
Cântă./ Nu pot să îl dezamăgesc”. 
Peste tot se simte degajarea cu 
care convențiile poetice, referin-
țele livrești sunt manevrate pe 
claviaturi diverse, de la sunetele 
mai grave spre cele jucăușe (ca în 
Poezia, bon de consum), ni se pune 
chiar foarte direct că „literatura a 
ajuns un bazar/ în care toată lumea 
vrea să păcălească pe toată lumea”, 
versuri contrabalansate într-o pa- 
gină vecină de un scurt poem ce 
deplânge soarta dramatică a po-
eziei „care era pusă să-și scrie cu 
sânge propriul act de deces”... Un 

poem mai extins înscenează chiar 
o secvență de „comedia literaturii” 
reloaded, cum se cuvenea în lim-
bajul americanizat actual, cu critici 
și hermeneuți convocați pentru o 
obștească judecată critică. Se mai 
face uneori și câte-un un pas greșit, 
alunecându-se în asociații „frivole” 
de cuvinte. Pe pragul dintre tragic 
și anecdotica relativizantă, sunt 
scrise și poeziile din suita Despre 
ultimele dorințe ale condamnaților 
la moarte, deviind ironic niște „știri 
din ziar”, abil exploatate. Într-un 
cuvânt, „comunitatea artistică” ră- 
mâne mediul în care Adrian Alui 
Gheorghe pare a-și fi găsit condiți-
ile ideale de scris, într-un moment 
fast pentru o poezie deopotrivă exi-
gentă cu propriul artizanat liric și cu 
„realul” spre care privește cu ochi 
de spectator dezabuzat, păstrând 
totuși ceva esențial din credința că 
ea mai are un rost esențial; chiar 
dacă propoziția dostoievskiană du-
pă care „frumusețea va salva lumea” 
o vede scrisă acum într-o toaletă 
și nu mai poate fi rostită decât cu 
o voce intimidată de conștiința că 
deasupra ei tronează mai degrabă 
un „Dumnezeu ironic”.

Burta  
chitului

Victor Cubleșan

Cît de popular rămîne romanul 
istoric printre cititori și autori se 

poate vedea și din faptul că marea 
majoritate a romanelor noi pe care 
am pus mîna în acest an se înscriu 
sub larga și ofertanta umbrelă a 
genului. În cazul Ioanei Pârvulescu, 
nu se poate vorbi cu adevărat de o 
surpriză, precedentele propuneri 
plasîndu-se tot în această sferă. 
Doar că prozatoarea părea să se 
limiteze la o zonă temporală des-
tul de apropiată, la un moment 
dat chiar afirmînd că nu se vede 
într-o postură confortabilă dacă 
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ar trebui să propună o narațiune 
plasată într-o lume fără facilitățile 
moderne de confort. Desigur, noul 
său roman, Prevestirea, lasă în urmă 
secolul XX și coboară printre spi-
ralele timpului cale de peste două 
milenii și jumătate, pînă în timpuri-
le biblice, pentru a spune povestea 
lui Iona. Profetul Iona.

Nu există o singură rețetă atunci 
cînd vine vorba de a construi un 
roman istoric. Mai exact, se poate 
constata că orice rețetă funcțio-
nează, de la clasicele și migăloasele 
reconstruiri bazate pe minuțioase 
documentări asupra subiectului și 
fine reconstituiri ale atmosferei prin 
detalii studiate îndelung și pînă 
la narațiuni care elimină aproape 
orice element cu aromă de epocă, 
începînd cu limbajul și mentalita-
tea presupusă a epocii și mergînd 
pînă la moderne tăieturi narative în 
arhitectura și articularea poveștii. 
Romanul istoric e tolerant la orice 
abordare și solicită un singur lucru: 
un autor capabil să țeasă un text 
care să fie veridic, să-și convingă 
cititorul și să-i permită acestuia 
imersiunea totală în lumea propu-
să. Ioana Pârvulescu pare să ezite 
în fața unei soluții. Iar Prevestirea 
propune o formulă destul de rar 
utilizată și pretențioasă în execuție, 
pornind de la o osatură postmo-
dernă, cu porțiuni intertextuale 
și metatextuale, liniar în curgerea 
informației dinspre incipit înspre 
final, dar încrucișată în planul tem-
poral. Avem mai mulți naratori, de 
la vocea explicită a autoarei care 
servește, foarte discret, ca un ecou 
al producerii romanului, la un nara-
tor incert pe alocuri, nenumit și, în 
principal, o serie de povestitori care 
ar reprezenta descendenții lui Iov, 
preponderent pe linie feminină. 
Povestea continuă peste secole, 
ca o istorie de familie trecută din 
generație în generație, cu inserții 
chiar de dialog care să-i sublinieze 
oralitatea și să-l facă asemănător 
mai degrabă unei povestiri le-
gendare, forjată prin șlefuirea a 
nenumărați autori inidentificabili. 
Pe de altă parte, dincolo de această 

structură complexă care ar trebui 
să susțină corpul principal al po-
veștii, Ioana Pârvulescu decide să 
încerce o foarte clasică și minuțioa-
să reconstituire a epocii. Timpurile 
biblice se vor astfel descrise cît mai 
realist, iar prozatoarea încearcă să 
impună un anume tipar arhaic de 
vorbire și gîndire personajelor. Aici 
apare un prim conflict, marginal 
căci nu e supărător, între numărul 
mare al povestitorilor și epocile 
diferite din care ar trebui să facă 
parte și unitatea foarte clar marcată 
a narațiunii, care păstrează nealte-
rată o perceptibilă voce naratorială 
singulară. Nu există diferențe între 
modul în care este relatată poves-
tea, fie că vorbim de un narator 
aproape contemporan cu eveni-
mentele, de unul din secolul XVIII 

sau de un altul cu telefon celular 
în buzunar. Această linearitate a 
vocii anulează aproape în totalitate 
elaborata construcție cu naratori 
multipli, pentru cititor fiind au-
dibilă o singură voce. Iar această 
voce cu frazare ornantă are ceva 
straniu. Este evident că autoarea 
a încercat să găsească parfumul 
vetust al unor secole îngropate de 
praful istoriei, dar rezultatul propus 
nu este cel mai convingător. Ioana 
Pârvulescu nu încearcă să emuleze 
tonul Bibliei. Recurge de cîteva ori la 
împrumuturi din vechiul text sacru, 
dar e vorba mai degrabă de epitete 
ornante din Solomon. Frazarea 
scurtă, încîlceala de nume și patina 
unei oralități solemne rămîn pe di-
nafară. Fraza romancierei amintește 
mai degrabă de un levant molcom 

și mult mai apropiat, e ceva din 1001 
și una de nopți, din Craii de Curtea-
Veche, ceva din Panait Istrati și din 
lîncezeala rumenită și aurită a cu-
vintelor pe care te-ai obișnuit să le 
vezi asociate cu lumea bizanțului. O 
analiză detaliată a stilului ar putea 
evidenția toate pattern-urile care 
stau la baza construcției, dar aici e 
relevantă în primul rînd imaginea 
de ansamblu. Ceva nu se leagă între 
cuvintele care ar trebui să fie ale 
epocii și imaginea sedimentată în 
orizontul de așteptare al cititorului 
atunci cînd vine vorba de Asia 
Mică de acum cîteva milenii. Poate 
că efectul acesta ar fi putut trece 
neobservat dacă nu ar exista și alte 
frecușuri între text și lumea pornită 
să fie reconstituită. E cu siguranță 
greu să pui în scenă complexitatea 
unei lumi ale cărei detalii s-au 
pierdut demult. Autorii care s-au 
aventurat pe acest teritoriu au su-
plinit informația istorică inexistentă 
cu detalii imaginate, reconstruind 
case, corăbii, hanuri, împlinind 
un întreg țesut social din intuiții 
și aproximări. Ioana Pârvulescu se 
oprește la detalii minore. Lumea din 
roman este una descrisă la nivel de 
veșminte, de vase de lut și bijuterii. 
Mai departe e o ambiguitate care 
înveșmîntează zone necompletate. 
Nimic nu e articulat în societatea 
pusă în față în afara unor scheme 
foarte largi și foarte generale. E 
un recurs la o înțelegere bazată 
pe capacitatea omenească de a 
recunoaște o situație prin reducere 
la șabloane, aceleași de secole. Iar 
pentru a face lucrurile să fie și mai 
împiedicate, nu lipsesc anacronis-
mele. În chiar primele pagini, Iacob 
– care e unchiul sau poate tatăl lui 
Iona – aplică unui înecat metodele 
de resuscitare inexistente înainte de 
anii șaizeci ai secolului XX, aducînd 
măcar un zîmbet incredul pe figura 
cititorului. Elementele care sapă 
veridicitatea textului abundă. În 
episodul destul de extins al călăto-
riei pe mare, prozatoarea propune 
o corabie și un echipaj care nu pot fi 
decît incredibile pentru orice cititor 
care a parcurs măcar cîteva povești 
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marine. E un echipaj complet etero-
gen, cu marinari între care nu există 
niciun fel de solidaritate sau comu-
nicare, deși navighează de ani între-
gi împreună, cu un căpitan a cărui 
autoritate pare a se limita la opinii 
care pot sau nu să fie luate în seamă 
și care planifică o călătorie pe rutele 
comerciale ale Mediteranei ca o ex-
pediție în necunoscut.

Dar poate că aspectul cel mai 
incredibil este accentul narațiunii. 
Din Biblie Iona rămîne cel care a 
fost înghițit de chit și apoi a pro-
fețit măreței cetăți Ninive pieirea 
din furia Domnului, pentru ca apoi 
să fie martor îndurării divinității 
în fața căinței celor din cetate. În 
economia romanului, cele două 
episoade se pierd. Așa cum chitul 
îl înghite pe Iona, burta narațiunii 
înghite cele două puncte de forță. 
Vocea Domnului care îi poruncește 
îndărătnicului evreu să pornească 
la drum spre a-i profeți voia devine 
un episod înghesuit între o istori-
oară despre copii cerșetori și o alta 
despre prostituate inimoase, dar 
decrepite. În cheia redării realiste 
a povestirii, episodul în care chitul 
îl înghite pe Iona este minimal și 
povestit ambiguu, mai degrabă 
insinuant. Chiar dacă elementul 
supranatural al poruncii cerești 
e descris aproape ca faptic, real. 
Fantasticul există și nu există în 
roman. Iar întrebările care rămîn 
la sfîrșit nu sînt dacă Iona a auzit 
cu adevărat vocea Domnului, ci 
dacă autoarea chiar crede că pro-
fetul a auzit-o. Ioana Pârvulescu 
excelează pe spații mici, capitolele 
scurte fiind potențiale povestiri 
cu parfum levantin care conving 
într-o măsură mult mai mare decît 
ansamblul. Decupate ar fi un foar-
te solid și convingător volum de 
nuvele. Asamblate diluează foarte 
mult povestea eroului, care ar tre-
bui să fie Iona. Or, acesta, cu toată 
misiunea sa dumnezeiască și lupta 
sa cu voia domnului, rămîne în 
permanență într-un plan secundar, 
cotropit de o lume foarte bizantină 
în aspect și morală. Sînt mult mai 
multe istorisiri care amintesc de 

Nastratin Hogea și Șeherezada, 
decît cele care vin pe filieră biblică.

Prevestirea e un roman care se 
citește foarte ușor, e spumos și ori-
ental. Poate fi o plăcută lectură de 
după-amiază. Marele atu este scri-
sul Ioanei Pârvulescu. Din păcate, 
romanul ratează latura simbolică, 
înghițind în burta narativă tocmai 
elementele definitorii ale acesteia și 

nu reușește să articuleze pe deplin 
atmosfera istorică. Dar, chiar dacă 
nu este cel mai bun text propus de 
Ioana Pârvulescu, demonstrează 
știința profundă pe care o are au-
toarea atunci cînd vine vorba de 
planificarea textului, făcîndu-ne să 
așteptăm cu mult interes un roman 
pe care să-l plaseze într-o epocă cu 
adevărat familiară și tentantă.  
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Poezia Doinei Cetea  
ca ritual taumaturgic
Mircea Popa

Colecția „O sută și una de poe-
zii”, inițiată de Editura Aca- 

demiei Române, are scopul de a 
individualiza un scriitor în raport 
cu mersul general al literaturii și cu 
confrații săi întru lirică. Așa se face 
ca după câțiva clujeni de seamă 
(Eta Boeriu, Horia Bădescu, Marcel 
Mureșeanu, Negoiță Irimie, Aurel 
Gurghianu) să vină și rândul unei 
antologii consacrate Doinei Cetea. 
Volumul ei retrospectiv s-a bucu-
rat de atenția specială a lui Gh. 
Grigurcu, unul dintre cei mai redu-
tabili comentatori de poezie din 
câți cunoaște literatura română de 
astăzi. Selecția realizată din cele 
11 volume de poezii ale autoarei 
este pe atât de severă, pe cât de 
semnificativă. De la volumul de 
debut Culorile începutului (1968), 
până la Istorii, din 2017, a trecut, 
iată, o jumătate de veac de când 
Doina Cetea scrie poezie și trăiește 
sub semnul acesteia, încercând să 
se autodefinească prin viziune și 
mod de comunicare original. 
Selecția n-a fost o chestiune prea 
ușoară, de vreme ce din unele 
volume a ales doar două poezii, 
din altele ceva mai multe. Doar din 
volumul cel mai recent, numit 
Istorii, a ales 27 de poezii, semn că 
acesta a răspuns mai direct inten-
ției autoarei de a produce o „auto-
biografie morală”, interpretând 
trecutul printr-o cheie personală. 
E bine de precizat că poezia Doinei 
Cetea își dovedește statornicia și 
vivacitatea și prin alegerea te- 
melor și prin tratarea lor, fixate 
oarecum de la început pe liniile de 
forță ale unui tradiționalism 

generos, de sorginte transilvănea-
nă, refuzând tentațiile zgomotoa-
se ale optzecismului și refuzând 
programatic a se înregimenta în 
rândurile susținătorilor nebuloși și 
anarhici, care iubesc ludicul, gro-
tescul, derizoriul. A preferat tăietu-
ra clasică a poemului, cu metafore 
sugestive, într-un ton echilibrat de 
elegie a ființei, asediată de timp și 
de teroarea istoriei. Toposul esen-
țial al versurilor sale a fost fixat în 
satul părintesc văzut ca leagăn al 
primordialității lumii, în cimitirul 
sacru sau în biserica credinței. 
Doina Cetea recompune acest 
univers plin de nobile taine și trăiri 
simbolice prin prin trei câmpuri de 
manifestare subiacente: lumea 
vegetală, lumea acvatică și dimen-
siunea istorică a satului. Poeta își 
concepe poezia ca pe un ritual 
taumaturgic, ca pe o vindecare. 
Rănile, oboselile, traumele exis-
tenței sunt vindecate în casa natu-
rii, în casa poeziei, unde eul poetic 
găsește liniște și alinare și rostul 
narcisist al perpetuării cuvântului 
prin timp: „Căutăm același izvor/În 
care să ne oglindim/ Fără teamă./ 
Ne căutăm și ne strigăm pe nume,/ 
A mai rămas ceva de spus.” (A mai 
rămas ceva de spus). Înconjurat de 
îngeri și de susur de izvoare eul 
poetc își trăiește regenerarea, „în-
frunzirea” în chip firesc, într-o pro-
fundă contopire cu vegetalul: „De 
pretutindeni izvoare/ Mă-ncon- 
jură/ Și toate cumpenele de la fân-
tâni/ Sunt trunchiuri zvelte înfrun-
zite” (Ard îngerii). Are loc prin ur-
mare un proces de identificare cu 
vegetalul, fapt ce stimulează acel 

pantha rei al ființei, aflată într-o 
permanentă evoluție a materiei 
seminale, printr-o elementaritate 
a dialecticii devenirii. De aceea, 
poeta ne apare în postura de a fi 
„Îndrăgostită de păduri și de iz-
voare” în casa naturii, eliberată de 
apăsări și tracasări. Casa poeziei e 
un fel de loc al comunicării cu ne-
antul, cu necunoscutul, cu lumea 
purității: „Toate zilele au nevoie de 
mine/ Și ele simt intimitatea ce se 
ridică/ Să vestească prin ferestre 
deschise/ Respirația spațiilor.” În 
aceste circumstanțe sunt alungate 
frigul, întunericul, nimicnicia, în-
frânte prin solidaritatea umană: 
„Între oameni/ Forțe nebănuite 
naște gândirea/ Ca să înfrunte fri-
ca de întuneric.” De aici provine 
renașterea, capacitateaa de a re-
zista „cutremurului albastru ca un 
ospăț bizar”, opunând acestuia 
„patul larg și vede al ierbii”, vecină-
tatea cerului aromit de stele. 
Oamenii, păsările și viețuitoarele 
toate își vor găsi rațiunea de a fi 
într-un climat generos de stimuli 
naturali, întrebându-se „Unde ne 
sunt copacii și alele albastre”. Lu- 
mea pădurii, a apelor e vegheată 
de „zâmbetul tatălui”, de măceșul 
înflorit de „vocea mea, vocea ta, 
una singură”. Obsesia albastrului 
este obsesia purității, a speranței, 
a descătușării, a legăturii cu cei 
plecați , care își conservă rădăcini-
le în „tainele-ascunse ale celor 
plecați/ Tatăl meu, teiul din dreap-
ta/ Bunicul, străbunicul, stejari”. De 
unde considerația acordată naturii 
ca un templu natural, ca altar de 
susținere a eforturilor umane 
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constructive (Zidesc o cetate). 
Acum ea apelează la lumină (În 
fața luminii) ca la elementul capa-
bil să înlăture negura timpului, 
bâjbâiala diurnă, echivocul preca-
rității. Poeta preferă lucrurile te-
meinice, durabile, piatra și lemnul, 
casa și cetatea, dimensiunea ma-
terialității ocrotitoare. Poezia 
Doinei Cetea se edifică în general 
printr-un efort colectiv, implicând 
raportări semnificative la contri-
buția generațiilor dinaintea noas-
tră, pe care ea simte nevoia s-o 
preia și s-o ducă mai departe. 
Această stare de continuum sub 
raport ideatic, mental ilustrează o 
viziune, un mod de a concepe 
existența ca o scară a timpului bi-
ne constituită, asigurând pilonii 
necesari oricărui efort al prezentu-
lui, ca o ereditate protectoare, care 
trece firesc, compulsiv, de la stră-
moși spre copiii, și de la aceștia 
spre marea cuprindere cosmică în 
care suntem plasați. „Eu am făcut 
ce-a vrut tata” e un fel de laitmotiv 
al construcției omenești, un fel de 
goană a generațiilor, care își trag 
seva unele din altele într-o conti-
nuitate impresionantă: „Aproape 
de mine/ Străbunicul, străbunica/
Simeon și Irina/ tatăl și mama/ 
Emil și Iustina.../ Dar eu, cu ochii 
amintirilor/ Îmi căutam străbunii/ 
Arcul și săgeata cu vârful ei ascu-
țit” (Masca). Venind de departe, 
din istoria pământului și a locului, 
istoria oamenilor dă sens și putere 
noilor generații de a fi puternice și 
a putea răzbi cu arcul și săgeta 
moștenită. Interogația trecutului 
face parte din modul existenței fi-
rești, putând fi interpretată ca o 
formă de terapie familială, ca o 
formă de respirație a energiei cos-
mice: „Sunt Simeon, străbunul 
tău,/ Și-aștept de veacuri/ Să mă 
întorc acasă./ Prin tine”.(Pașii). E 
vorba de o întoarcere salvatoare 
spre pământul primordial, spre 
târâmul natal binecuvântat, o for-
mă de rezistență în fața timpului și 
a intemperiilor lui. Cei aflați sub 
glia cimitirului au puterea de a 
vorbi prin intermediul ierburilor, a 

copacilor, a izvoarelor locului, în-
cât „În oglinda lor/ Vedeam fața 
mea și a străbunilor/ Ferigi și vol-
bură creșteau printre pietre/ Să nu 
te apropii de semnele albe/ 
Auzeam glasul lor.” Poeta găsește 
prin urmare remediul dorit, leacul 
de a rămâne puternică în fața asal-
turilor vieții prin acest mod de 
conviețuire osmotică, dedublati-
vă, în care cei prezenți și cei duși se 
contopesc în repetarea aceluiași 
ritual statornicit de divinitate. 
Mama e văzută purtând semințele 
și fructele de leac, ca un medic 
curant al satului: „Salvie, sunătoa-
re, rostopască, podbal,/ Levănțică, 
mușețel, coadă de cal,/ Mentă 
creață, usturoi iepuresc/ Rădăcină 
de spânz, lemn câinesc”. Enumera- 
rea acestora atestă existența curati-
vă a unei eternități naturistice a ritu-
rilor de trecere, a obiceiurilor. E, de-
sigur, o moștenire de familie, de- 
oarece și bunica e văzută ca o „vrăji-
toare”, cea care „Șoptea cuvinte ma-
gice./ Ce-nfiorau copacii”. În ultimă 
instanță, ea era și vrăjitoarea de cu-
vinte, descântătoarea acestora, spre 
a rodi înțelepciunea: „Bunica mea 
era vrăjitoare/ O văd cum peste ier-
buri ușor calcă/Se strecoară pe-o 
cărare fierbinte/Pe umăr duce ul-
ciorul cel alb/ Din care se revarsă 
cuvinte.” (Ulciorul alb). Ajungem 

astfel la magia logosului, la magia 
poeziei, a rostirii plină de lumină și 
sagacitate.Și aceasta este o moște-
nire de familie, de la străbunii care 
au cunoscut farmecul secret al cu-
vintelor, cu care au mântuit lumea. 
Lumea poeziei Doinei Cetea e o lu-
me a mirajului translucid din care 
verbele sunt toarse de bătrâna sa 
bunică, precum în caierul de ghe-
me de lână și cânepă de care nu se 
despărțea și din care curgea caierul 
cuvintelor, se întrezărea țesătura, 
structura textului. Beteala acestei 
poezii e năvedită din aceste moște-
niri miraculoase, care o traversează 
ca pe o apă vindecătoare. Poezia 
Doinei Cetea se vrea un ritual tau-
maturgic, de lecuire întru cunoaște-
re, un fel de viaticum pe care-l pur-
tăm cu noi, sub semnul unui 
cenotaf sepulcral, vădind rotirea și 
rostuirea generațiilor într-un per-
manent carusel existențial: „Cruci 
din lemn și din pietre lucioase/ 
Cioplite cu nume și cifre/ 1492/ 
Vasile, Alexandru, Ileana./ O poartă 
arzândă/ Spre o altă viață./ Un vâr-
tej de frunze se ridică spre cer/ Și-
odată cu ele/ Toți cei chemați/ Din 
lumea apusă.” (Poarta stelară). Sub 
ochii noștri, poezia Doinei Cetea se 
derulează ca un documentar tha-
natic și fantasmatic eficient și con-
vingător.  
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Vorbirea filosofică europeană 
Ovidiu Pecican 

Unul dintre evenimentele – nu 
chiar multe – anului 2020 în 

materie de carte este, prin an-
vergura proiectului și a efortului, 
Vocabularul european al filosofi-
ilor. Dicționarul intraductibilelor, 
coordonat de Barbara Cassin, car-
te reunind în echipa de elaborare 
peste 40 de autori și adunând, în 
ediția ei românească, pregătită 
mai mulți ani, alți patruzeci și ce-
va de studioși, sub coordonarea 
Ancăi Vasiliu și a lui Alexandru 
Baumgarten (Iași, Ed. Polirom, 
2020, 1550 p.). Traducătorii nu 
s-au rezumat să transpună în 
română, adeseori cu efortul de 
a elabora o terminologie speci-
alizată încă inexistentă în limba 
noastră, conținuturile prețiosului 
auxiliar savant, ci au și dorit să 
marcheze, prin adaosuri refe-
ritoare la aporturile românești, 
existența unei filosofii autohtone 
ca parte a celei europene. De aici 
statutul special al cărții, care este 
un produs al spiritului universitar 
francez, dar care, la schimbarea 
veșmintelor originale cu cele 
românești, se îmbogățește, modi-
ficându-și, parțial, fizionomia. 

De ce un astfel de demers, în 
locul unei simple fidelități în tăl-
măcire? O spune chiar Alexandru 
Baumgarten: „... trecerea termeni-
lor filosofiei de la un idiom la altul 
în cuprinsul larg al limbilor euro-
pene suferă de echivocităţi care 
aduc cu sine pierderi și inovaţii. 
Consecinţa imediată a acestei 
idei privește raportul intim dintre 
limbă și claritatea conceptuală și 
arată cum: a) faptul de a gândi 
(cu atât mai mult cel de a gândi 
filosofic) este condiţionat de 

limbă, dar aceasta datorită co-
municării și transferului lingvistic 
în egală măsură ca și ingenuităţii 
unei limbi mai mult sau mai puţin 
filosofice; b) faptul de a traduce 
filosofie este o operă culturală 
care rivalizează creaţiei filosofice, 
pentru că obligă autorul acestei 
munci să își regândească creator 
limba și sursele ei externe; c) echi-
vocităţile create prin transferul 
lingvistic al termenilor filosofiei 
sunt instrumentul istoriei filosofi-
ei universale a cărei reconstrucţie 
în afara acestor echivocităţi este o 
vanitate” („Despre pluralitatea vo-
cabularului filosofic”, în Apostrof, 
an. XXXI, nr. 6 (361), 2020, p. 12). 
Se vede de aici că, de fapt, a face 
filosofie în propria limbă înseam-
nă mai cu seamă să vorbești des-
pre general și universal într-un 
idiom particular pentru un grup 
restrâns de oameni în raport cu 
totalitatea umanității. A încerca 
transpunerea vocabularului filo-
sofic propriu unei limbi într-alta 
rămâne, prin urmare, în mod 
previzibil și oarecum predestinat, 
într-o măsură cel puțin la fel de 
mare ca în cazul poeziei sau al 
prozei beletristice, o operațiune 
sortită aproximării. În fine, echi-
vocurile (nu „echivocitățile”, plural 
inexistent în română) terminolo-
gice pe tărâmul filosofiei ar fi nu 
doar inevitabile, ci singura cale 
prin care istoria filosofiei se poate 
articula fără a se irosi, a se com-
promite, a cădea în van. 

Ceea ce susține Alexandru 
Baumgarten pare să ne readucă 
la poziția lui Constantin Noica, 
pentru care limba elină și ger-
mana, eventual și latina (dar mai 

puțin) sunt un sine qua non pen-
tru filosofi, căci limba engleză nu 
ar fi născut cu adevărat filosofie, 
iar altele nici atât. De aici și ce-
lebra butadă a filosofului, după 
care cei zece filosofi ar fi doar 
patru – ca evangheliștii –, anume 
Platon și Hegel (sic!). (Noica era 
desigur mai riguros și mai nuan-
țat, precizând că, alături de cei doi 
gânditori adevărați, s-ar fi plasat 
și doi mari pedagogi: Aristotel și 
Kant, și completând cu alte nume 
semnificative cifra memorabililor 
până la zece.) 

Rămâne, totuși, stabilit că, în 
concepția profesorului clujean, 
cel puțin în acest context, până 
la urmă, filosofia este o chesti-
une de idiom. Din acest punct, 
perspectiva lui o confirmă pe 
cea a coordonatoarei franceze a 
dicționarului. După cum specifică 
dintru început Barbara Cassin, 
„Una dintre problemele cele mai 
urgente pe care le pune Europa 
este cea a limbilor. Ne putem 
imagina două tipuri de soluții: 
alegerea unei limbi dominante, în 
care se vor produce de aici înainte 
schimbările – o anglo-americană 
globalizantă –, sau menținerea 
pluralității, făcând manifeste de 
fiecare dată sensul și interesul 
diferențelor, singurul mod de a 
facilita cu adevărat comunicarea 
între limbi și culturi”. Tentativa 
franceză vizează deci un context 
cultural european și gestionarea 
plurilingvismului acestuia, ori-
când preferabilă pentru autori 
vreunei forme de hegemonism 
lingvistic și, implicit, cultural. 

În consens cu această pozi-
ționare, intenția concertată a 
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coordonatorilor ediției românești 
și a colaboratorilor lor a fost „să 
dăm seama de puterea filosofiei și 
a limbii românești în faţa acestei 
provocări, confirmând o legitimi-
tate și judecând din perspectiva 
primitorului obiectul asumat”. 
Prilejul se dovedea fast, chiar 
dacă presupunea o concentrare 
de forțe redutabilă și o cheltuială 
de timp și de energie pe măsură. 
Începută din 2008, munca echipei 
românești s-a încheiat abia prin 
apariția impresionantului volum. 
Doisprezece ani de trudă care, 
în cele din urmă, au dat roadele 
scontate. 

În pofida izbândei, reține totuși 
atenția o mărturisire programatică 
a coordonatoarei ediției franceze: 
„Obiectul cercetării noastre îl 
constituie simptomele diferenţei, 
«intraductibilele», între un anu-
mit număr de limbi europene de 
astăzi, mergând până la limbile 
vechi (greacă, latină) și trecând 
prin ebraică sau arabă de fiecare 
dată când a fost necesar pentru a 
înţelege aceste diferenţe. A vorbi 
despre intraductibile nu implică 
nicidecum că termenii în cauză 
sau expresiile, turnurile sintactice 
și gramaticale nu ar fi sau nu ar 
putea fi traduse – intraductibilul 
este mai degrabă ceea ce nu 

încetăm să (nu) traducem”. De aici 
se poate deduce latura sisifică, 
perisabilă, mereu necesar de re-
înnoit, a acestui efort de creare a 
unor puncți noționale și concep-
tuale între filosofiile fiecărei limbi. 
Se lucrează într-un orizont pe 
care, cu toată prudența, îl putem 
situa în utopic: mereu mai aproa-
pe, dar întotdeauna de neatins... 

Există, fără îndoială, o frumu-
sețe poetică în a ținti intraduc-
tibilul, în a te plasa conștient, 
înarmat cu metodă, perseverent 
și ambițios, în perimetrul intra-
ductibilului, oricum l-ai redefini 
pe acesta. Dar filosofia este, prin 
însăși natura ei, un domeniu 
compatibil cu misterul cu restul 
(deci cu ceea ce rămâne după ce 
crezi că ai spus ce se putea spu-
ne), cu intangibilul. 

În plan practic, imediat, aș fi 
socotit binevenită inserarea a- 
numitor termeni specifici filoso- 
fiei românești care lipsesc din 
actuala selecție. Nu neapărat că-
utările și dibuirile cantemiriene, 
ale lui Simion Bărnuțiu, ale lui 
Eminescu sau ale altor pionieri ai 
filosofării românești, dar – fie că 
aderăm la ele sau nu – câteva din-
tre conceptele lui Lucian Blaga și 
ale lui Noica, poate și Cioran sau 
Mircea Eliade, și-ar fi putut găsi 

locul între contribuțiile discutate. 
Poate că merita să stârnească 
interes și o anumită sensibilitate 
a unei părți semnificative din 
filosofia noastră originală pentru 
metaforă și pentru locuțiuni. Așa 
cum filosofia germană își con-
struiește conceptele profitând de 
contopirea mai multor vocabule 
într-una singură și făcând din 
asta o trăsătură de seamă a „intra-
ductibilității” ei, și cele de mai sus 
apar ca o marcă a gândirii româ-
nești întemeiată pe posibilitățile 
de dezvoltare proprii limbii pe 
care o vorbim și, desigur, pe ca-
pacitatea proprie fiecăruia dintre 
filosofi în parte. 

După Alexandru Baumgarten 
„natura gândirii este creatoare de 
limbaj, ... practica reflecţiei diver-
sifică limbile și ... speranţa noastră 
în limba unică a globului va sfârși 
ridicol în dezmembrarea însăși a 
limbii engleze, făcută de vorbitori 
(și gânditori, mai ales gânditori!) a 
căror natură este în mod esenţial 
plurală”. Filosofia nu este demo-
cratică, ea nu pare să se nască nici 
oriunde, nici oricând, nici în orice 
limbă. Dincolo de termeni, de ex-
cursuri, de prezentări, Vocabularul 
european al filosofiilor despre asta 
vorbește. Să ne bucurăm că vor-
bește și limba română...  
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Dorianne Laux (n. 1952) este una dintre cele mai 
importante voci ale poeziei americane din a doua 
jumătate a secolului trecut încoace, finalistă a 
National Book Critics Circle Award și câștigătoare 
a Premiului Paterson. Poezia ei se distinge mai ales 
prin tipul de observație detașată pe care o practică, 
prin ipostaza de martor în jurul (și prin intermediul) 
căreia elementele se aliniază cu o mobilitate și o 
minuțiozitate particulare.

Seară

Lumina lunii se revarsă
fără milă, indiferent
câți au pierit
la adăpostul copacilor.

Râul curge neabătut.

Liniștea va exista
întotdeauna, indiferent
cât a plâns cineva
rezemat de zidul casei,
cu brațele goale lipite
de țigle.

Totul are un sfârșit.
Chiar și durerea, chiar și tristețea.

Lebedele plutesc neabătute.

Trestiile își poartă greutatea
capetelor penate.
Pietrele se micșorează,
netezite sub curenții 
aspri ai nopții. Parcurgem

distanțe lungi, cărându-ne
gențile, pachetele.
Poveri sau daruri.

Știm că pământul
dispare în adâncul
mării, insule înghițite
ca peștii preistorici.

Știm că suntem condamnați,
terminați, osândiți, și totuși
lumina ne atinge, cade
pe umerii noștri chiar acum,

chiar și aici unde luna se
ascunde de noi, chiar dacă
stelele sunt atât de departe.

Ray la 14

Binecuvântează acest băiat, născut cu fața puternică
a fratelui meu mai mare, pe care l-am iubit cel mai mult,
cel care sărea cu mine de pe acoperișul
casei de păpuși, ținându-mi mâna într-a lui.
În serile de vineri ne uitam la Zona Crepusculară
și lăsa în seama mea bolul de popcorn,
cu umeri acoperiindu-ne umeri,
îmi spunea, Nu te teme. Nu m-am temut niciodată
când am fost cu fratele meu mai mare
care mă lăsa să-i ating mușchii cât o minge de baseball
care îi pulsau în brațe, care m-a purtat în spate
prin cartierul singuratic,
care s-a ținut strâns de aripa bicicletei mele
până când l-am convins să-mi dea drumul.
Când avea paisprezece ani
arăta exact ca Ray, și când a murit
la douăzeci și doi pe marginea unui drum din Germania
am crezut că s-a dus pentru totdeauna.
Dar Ray aleargă prin bucătărie: tricoul murdar,
blugi rupți, își suflecă mânecile.
Spune, Atinge-mi mușchii, și îi ating.

Praf

Cineva mi-a vorbit azi-noapte,
mi-a spus adevărul. În doar câteva cuvinte,
dar l-am recunoscut.
Am știut c-ar fi trebuit să mă ridic,
să îl notez, dar era târziu,
și eram obosită după ce toată ziua
am muncit în grădină, mutând pietre.
Acum, îmi amintesc doar aroma –
nu ca mâncarea, dulce sau puternică.
Mai degrabă ca o pulbere fină, ca praful.

autoportret  
în oglinda  
convexă

traducere și prezentare de Alex Văsieș 51
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Și n-am fost extaziată sau speriată,
ci doar absorbită, conștientă.
Așa se întâmplă uneori –
Dumnezeu vine la fereastra ta,
tot numai lumină intensă și aripi negre,
dar ești prea obosită ca să o deschizi.

Povești de familie

Am avut un iubit care-mi spunea povești despre familia 
lui,

cum o ceartă s-a încheiat odată atunci când tatăl său
a apucat cu ambele mâini un tort cu lumânările aprinse
și l-a azvârlit pe fereastră de la etajul al doilea. Asta,
m-am gândit, înseamnă o familie normală: furia
expediată peste pervaz, aterizând ca un dar 

decorativ pe trotuarul de dedesubt. În familia mea
au fost pumni și lovituri direct în plexul solar,
și nimeni n-a iertat vreodată pe nimeni. Dar mi se părea
că oamenii din poveștile lui chiar se iubeau unii pe alții,
până și atunci când strigau și izbeau cu picioarele
ușile dulapurilor, sau când ridicau un scaun ca pe o sticlă
de șampanie ieftină, botezând pereții,
treptele explodând de la locul lor.
I-am spus că suna inofensiv, erau doar fastul și furia
celui înflăcărat. El mi-a spus că era un blestem
să te naști italian și catolic, și că atunci când
a privit de la fereastră a văzut cum totul s-a năruit
brusc. Dar tot ce-am putut eu vedea a fost un superb
tort cu trei etaje plutind ca un vas înclinat
pe trotuar, cu lumânările fumegânde rupte, adânc
scufundate în glazură, câteva încă arzând.  
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Despre canon  
(propuneri, polemici, complexe) (II)
Ioana Pavel

Hipercanonul, contracanonul 
și canonul „din umbră”. 
Modelul piramidal

În prelungirea discuțiilor des- 
pre ce ar trebui selectat de 

pe harta imensă a literaturii, 
studiile cantitative au încercat 
să reconfigureze modul de a citi 
și, mai ales, de a vedea literatura 
(e unul dintre sensurile pe care le 
oferă conceptul de distant reading, 
în complementaritate și nu în opo- 
ziție cu acela de close reading). 
Ținând cont că nici măcar 1% din 
producția literară totală nu devine 
canonică (Franco Moretti, 2000, 
207-208), restul „marelui necitit” 
(the „great unread”) ar trebui salvat 
de pericolul uitării (e vorba aici și 
de o anumită justiție literară, în ve-
derea egalizării câmpului literar). 
În consecință, definiția formulată 
de Franco Moretti ține cont de 
acest câmp în integralitatea lui. 
Canonul este (format din, pentru 
că procesul și rezultatul său ocupă 
același plan) „foarte puține cărți, 
ocupând un spațiu foarte mare” 
(“very few books, occupying a very 
large space” – Moretti, 2000, 211). 
Această perspectivă are consecin-
țe evidente în abordarea literaturii 
(și) din perspectivă metodologică: 
pentru a o înțelege cu adevărat 
(în condițiile în care avem nevoie 
de mai mult de un secol pentru 
a citi câte un roman canonic pe 
zi (!) doar din literatura engleză a 
secolului al XIX-lea, care a produs, 
foarte probabil, peste 20000 de 
romane publicate), e nevoie de 

observarea mișcărilor din inte-
riorul întregului câmp literar, nu 
de suma unor cazuri disparate și 
incomplete. Literatura este, cu alte 
cuvinte, „un sistem colectiv, un în-
treg care trebuie văzut și studiat ca 
atare” (Moretti, 2016, 10). Până la 
urmă, întrebarea care rămâne (pâ-
nă la finalul intervenției mele, dar 
și dincolo de ea) este dacă litera-
tura canonică ar trebui să genereze 
atât de multe complexe și frustrări 
în loc să fie aprop(r)iată de cititor cu 
plăcerea lecturii. 

Evident, în contextul multi-
culturalismului devenit zonă de 
interes academic, e imposibil să 
afirmăm supremația canonului 
occidental. De obicei, literatura 
era privită din perspectiva bino-
mului scriitori „majori” – scriitori 
„minori” (extrapolat la dialectica 
literaturi „majore” – literaturi „mi-
nore”, dar nu în sens deleuzian), 
ceea ce implică o ierarhie bazată, 
în circuitul mai larg al literaturii 
comparate, nu atât pe valoarea 
literaturii în sine, cât pe circulația 
ei în alte limbi. Totuși, raporturile 
nu tind să se egalizeze, ci, dim-
potrivă, se accentuează (după 
formula „the rich have gotten ri-
cher” – Damrosch, 2006, 45), drept 
care David Damrosch propune 
un sistem tripartit, alcătuit din 
hipercanon (hypercanon), contra- 
canon (countercanon), respectiv 
canonul „din umbră” (shadow ca-
non) (Damrosch, 2006, 45). Hiper- 
canonul este alcătuit din autorii 
majori care și-au păstrat locul 
sau chiar au câștigat teren în 

receptarea din ultimii douăzeci de 
ani, contracanonul include vocile 
„concurențiale” în limbi mai puțin 
circulate sau în literaturi minore 
(autorii majori din hipercanon 
nu sunt însă deranjați de acești 
„nou-veniți”), în timp ce canonul 
„din umbră” cuprinde autorii care 
au decăzut din rang, devenind 
cunoscuți doar pentru generațiile 
mai în vârstă de cercetători și din 
ce în ce mai puțin de noile gene-
rații de studenți (Damrosch, 2006, 
45-46). 

Similar tripartiției lui Dam- 
rosch, Paul Cornea propune un 
model piramidal al canonului/ 
canonizării, structurat pe trei etaje 
eterogene din punctul de vedere 
al stabilității și al posibilului con-
sens de integrare. Primul nivel (cel 
superior), cel mai elitist și cel mai 
restrâns, cuprinde „numele cele 
mai mari, superstarurile, campionii 
la toate categoriile, valorile zise 
«eterne»” (Cornea, 2008, 149), ur-
mat fiind de zona mediană, alcătu-
ită din „autori morți, de notorietate 
durabilă, «clasici» și ei, dar simțiți 
ca fiind mai puțin importanți, de 
profil inferior, uneori contestați 
de o parte a criticii” (Cornea, 2008, 
149), în timp ce zona inferioară, 
cea mai extinsă, îi este rezervată 
„haosului” literaturii contempo-
rane, cu toate problemele și nea-
junsurile ei: „conflicte de interes, 
lipsă de perspectivă a aprecierilor, 
confuzii între «succes» și «valoare» 
etc.” (Paul Cornea, 2008, 149). 

Concluzia preliminară care 
se impune aici, mai ales după 
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definițiile și ideile avansate de 
Moretti și Damrosch, este aceea 
că nu există canon literar fără lite-
ratură „necanonică”. Altfel spus, 
ceea ce înțelegem și asumăm 
(convențional sau nu) prin canon 
e rezultatul unei selecții bazate 
pe mai mulți factori, unul dintre 
ei fiind „restul” de 99% al „marelui 
necitit”. Mai e nevoie de toate in-
sistențele de a ierarhiza textele în 
funcție de criterii subiective?

Complexul canonic

Dintre toate definițiile (im)posi-
bile ale canonului, înțelegerea 

sa drept „listă a scriitorilor valoroși” 
pare cea mai recomandată (în 
treacăt fie spus, e și cea mai curen-
tă), însă ea se face „vinovată” de un 
reducționism care scoate din cal-
cul implicațiile sensurilor etimo-
logice, istoricul conceptului, dar și 
calitatea de construct cultural, pe 
care, vrând-nevrând, a asumat-o 
în cele mai recente abordări, în 
care devine deopotrivă „obiect de 
controversă și câmp de dezbate-
re” (Cornea, 2008, 148). O soluție 
teoretică însă e absolut necesară, 
fără ea orice delimitare ulterioară 
devine ilegitimă și, în consecință, 
inutilă. 

În locul alegerii uneia dintre 
definițiile canonului pe care teoria 
literară a încercat să le formuleze 
(fiecare cu posibilele nuanțări și 
completări), prefer asumarea ideii 
de „complex” în sensul teoretizat 
de Mircea Martin în G. Călinescu 
și „complexele” literaturii române 
(1981). Autorul propune termenul 
în vederea explicării anomaliilor 
pe care literatura/ cultura română 
(sau, mai degrabă, istoria ei) le-a 
„înfruntat”. Conform definiției pe 
care o enunță autorul, „[a]vem de a 
face cu un «complex» atunci când 
în cuprinsul sau în urma judecății 
defavorabile apar exagerări, re-
spectiv diminuări ale proporțiilor 
reale, restricții ori generalizări 
abuzive, încercări compensatoare 
în alte planuri sau, pur și simplu, 
răsturnarea planurilor ca atare și, 

mai ales, a criteriilor.” (Martin, 2002, 
32). 

Pentru a-i recunoaște apariția, 
există mai multe criterii de luat în 
calcul, care pot alterna la diferite 
intensități: existența unei compa-
rații între termeni inegali, defor-
mări dublate de repetiții obsesive, 
agravarea sau „acoperirea” lacune-
lor prin diferite artificii, luciditatea 
(inițială) transformată în (auto)mis-
tificare sau crisparea mascată prin 
euforie excesivă, iar insuficiența 
– prin satisfacția de sine, accente 
resentimentare și pătimașe, ascun-
se după cortina obiectivității și/ 
sau a rigorii (Mircea Martin, 2002, 
32). În consecință, „complexul” 
devine expresia frustrării născute 
din „constatarea unei inegalități, 
dar și a unei anumite neputințe” 
(Martin, 2002, 32), de unde se ob-
servă și originea acestor refulări. 
Având în vedere numeroasele in- 
tervenții asupra problemelor ca- 
nonului literar românesc (un sim- 
plu inventar ar ocupa multe pa-
gini), unele documentate și justifi-
cate, cele mai multe însă atacabile 
și lipsite de esență teoretică, cred 
că putem vorbi (și) despre un 
complex canonic (pe lângă toate 
celelalte enunțate și exemplificate 
de Mircea Martin), care definește 
tocmai confruntarea dintre tabere 
„cu paralele inegale” materializată 
în dezbaterile începând cu anii ‘90. 
După această dată, canonul (etic, 
estetic, didactic) devine un subiect 
comun și elitist în același timp: co-
mun, pentru că avem impresia că 
e un lucru atât de cunoscut, încât 
putem să spunem orice/oricât în 
legătură cu el (de unde și imensa 
cantitate de maculatură pe temă, 
„a ne da cu părerea” e la ordinea 
zilei când vine vorba despre ce și 
câtă literatură ar trebui citită/ stu-
diată etc.), elitist, întrucât a devenit 
pretextul pentru înfruntarea dintre 
tabăra conservatoare și cea revizi-
onistă, ambele fundamentaliste și 
lipsite de perspectiva negocierilor. 

Această stare de fapt proble- 
matizează parțial dictonul cu ca-
re Nicolae Manolescu își începe 

prefața celor trei volume ale Lite-
raturii române postbelice, unde 
declară, cu o frază care va face ca- 
rieră: „Canonul se face, nu se dis- 
cută.” (Nicolae Manolescu, 2001, 
11). Ulterior, provocat fiind la co- 
locviul organizat de revista Fami- 
lia, Manolescu își apără lista, nuan-
țând însă afirmațiile („nu există de-
cât un canon estetic [s.a.]. Sau mai 
exact axiologic.” – în răspunsurile 
consemnate de Marius Miheț la 
colocviul dedicat canonului litera-
turii contemporane de către revis-
ta Familia: „Revizuirea canonului 
estetic al literaturii române con-
temporane. Fragmente de coloc- 
viu”, cuvânt introductiv și tran-
scriere de Marius Miheț, în Familia, 
nr. 11-12/2001, p. 56) și revenind 
asupra judecății pe care a lansat-o 
anterior: „este nevoie de canon 
acum, poate nu de discuții despre 
canon. Eu spun în prefața acestei 
cărți: «canonul se face, nu se discu-
tă». Sigur, e o glumă, se și discută, 
dovadă că suntem aici. Canonul se 
face, nu știu cum, dar se face. Dar 
eu pot să vă spun că fără canon, 
primii care vor avea de suferit vor 
fi scriitorii, criticii, profesorii de lite-
ratură, elevii și studenții. Nu putem 
fără.” (Ibidem, p. 57). Mai mult decât 
această încredere de nezdruncinat 
în instituția canonului, Nicolae Ma- 
nolescu va pleda pentru canonul 
estetic (declarându-se împotriva 
multiculturalismului), definindu-l 
drept „media, suma dominantelor 
la un moment dat în materie de 
gust într-o literatură” (Ibidem, p. 
58) și afirmând primatul gustului 
în evaluarea operei: „Gustul meu 
personal este o mașină de măsurat 
valoarea literară.” (Ibidem, p. 59).

Revenind la celebra prefață, e 
important de semnalat enunțarea 
unor axiome din partea autorului, 
demonstrate mai mult sau mai pu-
țin prin colecția de texte cuprinse 
în cele trei volume. Prima observa-
ție esențială e definiția conceptu-
lui, văzut „ca o suprapunere de trei 
elemente: valoarea (cota de critică), 
succesul (cota de piață) și un amal-
gam eterogen de factori sociali, 
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morali, politici și religioși [s.m.].” 
(Manolescu, 2011, 12). E evidentă 
aici terminologia economică pe 
care autorul o pune în joc pentru a 
încerca să definească și să explice 
simultan procesul de formare a ca-
nonului. În ce măsură și în ce grad 
(chiar statistic vorbind) interferea-
ză elementele invocate, Nicolae 
Manolescu nu precizează. Ceea ce 
transpare din întreaga prefață însă, 
mai mult sau mai puțin explicit, e 
ideea unui mecanism incontrola-
bil în mod conștient și, totodată, 
inevitabil:  „Am făcut canon cam în 
felul în care molierescul Monsieur 
Jourdain făcea proză: fără să vrea. 
Nici nu se poate altfel. Nu-ți pro-
pui să schimbi canonul. Bătăliile 
canonice nu se planifică. Ele țin 
de viața spontană și imprevizibilă 
a literaturii. Desigur însă, partici-
parea noastră la această viață nu 
este inconștientă. Chiar dacă nu 
toate lucrurile se văd de la început, 
există iluminări și convertiri. Chiar 
dacă, în literatură, bătăliile nu se 
declară, ci doar se poartă, există 
sentimentul că iei parte la ele, ba 
chiar că le provoci.” (Manolescu, 
2011, 16).

Geneza „bătăliilor canonice” 
în spațiul românesc

Analizând retrospectiv dezba-
terile din presa românească, 

un moment foarte clar al genezei 
acestora e imposibil de fixat în 
mod definitiv, inclusiv opiniile 
asupra ocaziei de lansare a cano-
nului ca subiect necesar și urgent 
de analizat cu luciditate intrând în 
dialoguri polemice. 

Pentru Daniel Cristea-Enache 
(Cristea-Enache, 2005), Ioan Stano- 
mir (Stanomir, 2005), Paul Cernat 
(Cernat, 2002, 4), Cosmin Borza 
(Borza, 2015, 5) etc., discuțiile des- 
pre bătăliile canonice încep oda-
tă cu articolul semnat de Virgil 
Nemoianu în paginile României 
literare din 1990 (care va mai avea 
și alte luări de poziție în această 
privință), prin articolul „Bătălia ca-
nonică – de la critica americană la 

cultura română” (Nemoianu, 1990, 
12-13). Textul e semnificativ atât 
pentru anunțarea ideilor dezbă-
tute pe larg ulterior, cât și pentru 
afirmarea unei poziții „de mijloc”, 
reluată prin conceptul de „canon 
ospitalier” (dezvoltat în cartea pe 
care o coordonează alături Robert 
Royal, The Hospitable Canon). Dacă 
în spațiul american dezbaterile 
și confruntările de natură meto-
dologică sau ideologică au cedat 
locul „bătăliei canonice” (care pro-
blematizează diverse aspecte pre-
cum: care sunt scriitorii esențiali, 
dacă e justă construcția canonului, 
care sunt criteriile și dacă sunt ele 
obiective etc.), Nemoianu preco-
niza un fenomen asemănător și 
în spațiul românesc, purtat însă în 
termenii unei „înfruntări inteligen-
te”, pe urma unor dileme mai vechi 
ale culturii române (arta pentru 
artă, arta cu tendință, autonomia 
esteticului etc.), ceea ce, în mod 
evident, nu s-a întâmplat. Două 
observații importante transpar din 
întreaga expunere a autorului. În 
primul rând, reluarea polemicii 
dintre „antici” și „moderni” (război 
al secolului al XVII-lea francez), în 
alte registre și la alte dimensiuni, 
dovedește vârsta psiho-istorică a 
societății postmoderne. Cu alte 
cuvinte, contextul cultural al post-
modernismului, prin revenirea la 
tradiție (indiferent de acceptarea 
sau respingerea ei) și prin relati-
vizarea valorilor, implică, în mod 
aproape organic și natural, chesti-
onarea sensului și a utilității litera-
turii, ca și a preocupărilor de uma-
nistică. În al doilea rând, abordarea 
nediscriminatorie a literaturii (care, 
pe lângă capodoperele „aprobate” 
de elita privilegiată, cuprinde și 
repudiata literatură de consum ori 
„texte umile, anonime, solidare cu 
majoritatea”) devine obligație pro-
fesională, în numele unei pretenții 
de științificitate și al unei gândiri 
„democratice și egalitare la care 
subscriem noi azi”. 

Pentru alții, ca Marius Chivu, 
spre exemplu, fondul dezbateri-
lor și democratizarea câmpului 

cultural apar ca urmare a poziției 
lui Sorin Alexandrescu (prin arti-
colul „Pentru un mai grabnic sfârșit 
al canonului estetic”, publicat în 
Dilema, 1997, și reluat în volumul 
Privind înapoi, modernitatea, 1999), 
dar e nevoie de contextualizarea 
întregii efervescențe culturale ro-
mânești, în care e tradus Canonul 
occidental al lui Harold Bloom (în 
1998, după apariția din 1994 în 
spațiul american) și în care apar 
eseuri semnate de Mircea Martin 
și de Nemoianu. Dacă e să vorbim 
însă despre contextul deceniului 
zece, lucrurile se pot completa cu 
numeroasele intervenții polemice 
la adresa literaturii din perioada 
‘47-’89, care merită sau nu să fie 
revizuită din punct de vedere etic, 
câmpul estetic intrând, astfel, sub 
ingerințele filozofiei, ale eticii, ale 
ideologiei etc., dar și cu interven-
ții teoretice, cum a fost numărul 
tematic dedicat modificărilor din 
interiorul canonului cultural „la noi 
și aiurea” al revistei Euresis (1997-
1998). Pentru Marius Chivu, proble- 
ma canonului e o „formă fără fond” 
importată în mod similar postmo-
dernismului (devenind un fel de „ca-
non fără canonicitate”): „Cum am 
avut postmodernism literar fără 
postmodernitate, așa am avut și o 
tentativă de dezbatere canonică în 
lipsa deteritorializării, a multicultu-
ralismului, a feminismului, a con- 
flictelor și militantismelor cultural- 
politice de natură rasială, etnică, re-
ligioasă sau sexuală.” (Chivu, 2011).

În privința lui Sorin Alexan- 
drescu, nu aș insista asupra cali-
tății de text fondator pentru dez-
baterile asupra canonului, dar e 
important de semnalat ca model 
al deconstrucției sale, fără a-l ataca 
în mod explicit. Recunoscându-i pe 
cei patru canonizatori ai culturii ro-
mâne (Maiorescu, E. Lovinescu, G. 
Călinescu și N. Manolescu), autorul 
subliniază mutațiile de viziune care 
au însoțit gesturile critice, ideo-
logice, chiar politice pe care le-au 
inițiat: „Maiorescu ridică din mâlul 
primordial arhipelagul genurilor și 
atitudinilor literare, Lovinescu taie 
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în pădurile și poienile lui primele 
orașe și conferă modernismului 
unica îndreptățire a existenței prin 
cultură, Călinescu aduce în Istoria 
lui prima imagine despre sine 
modernă a literaturii române, iar 
Manolescu salvează, decenii de-a 
rândul, din neghina comunistă, 
grâul curat. Metafora despărțirii 
apelor de uscat, gestul demiurgic 
prin excelență, implică totodată 
îndiguirea apelor, respingerea 
formelor alternative ca anti-forme. 
Demirugul este și Marele Defensor: 
Maiorescu ne apără de demagogie, 
Lovinescu de pășunism, Călinescu 
de naționalism și antisemitism în 
plină perioadă antonesciană, iar 
Manolescu respinge asalturile sta-
liniste și neaoșiste.” (Alexandrescu, 
1999, 149). Rolul esențial pe care 
l-au jucat la un moment dat se 
revendică de la mai multe aspecte 
legate de statutul literaturii în me-
diul cultural românesc, în funcție 
de contextul istoric și social al di-
feritelor epoci. În consecință, cele 
patru nume rămân legate, într-o 
anumită succesivitate, de proble-
ma autonomiei estetice în fața po-
liticului/ eticului, măsurarea valorii 
literare, raportul dintre centralitate 
și periferie, temele recurente ale li-
teraturii române, strategiile literare 
(ale subversiunii, mai ales) în raport 
cu puterea politică, modelele her-
meneutice etc.

Problema canonului se pune, 
pentru Sorin Alexandrescu, nu 
prin apelul la concept în sine, ci 
prin interogarea numelor și a ierar-
hiilor din interiorul său. Altfel spus, 
încercările de delimitare a postmo-
dernismului ori revizionismul est-
etic nu au modificat nucleul dur al 
canonului, ci au provocat mișcări 
tectonice în marginea lui. Până la 
urmă, întrebarea fundamentală 
este „[d]e ce se complace cultura 
română în același canon estetic de 
vreo 120 de ani?” (Alexandrescu, 
1999, 151), pentru că poate înlocui 
„alte întrebări derivate, precum 
aceea dacă Nichita Stănescu a fost 
sau nu, un mare poet, sau dacă el a 
fost «mai mare» ori «mai mic» decât 

Dimov, sau dacă lui Sadoveanu sau 
lui D.R. Popescu, ca «mari» scriitori, 
li se pot ierta «micile» lor slăbi-
ciuni omenești.” (Alexandrescu, 
1999, 151). În definitiv, canonul e 
materializarea conservatorismului 
generator de inerție, foarte peri-
culos pentru spiritul critic, întrucât 
„legitimează nu reînnoirea, ci 
reproducerea valorilor centrale, în 
fapt conservatorismul estetic [s.a.] 
– chiar dacă formulele lui istorice 
diferă –, scăderea catastrofală a 
preocupărilor metodologice, her-
meneutice și cognitive – ce să mai 
căutăm adevăruri, metode sau 
valori noi, din moment ce le avem 
deja pe cele eterne – și, în ultimă 
instanță, scăderea creației cultura-
le înseși. Iată de ce nu doresc nici 
o (nouă) bătălie canonică, ci doar 
abandonarea oricărui canon. Și 
tânjesc după aerul pur care-i va 
urma.” (Alexandrescu, 1999, 154).

Revenind la Bloom ca (posibilă) 
sursă a divergențelor, semnalez, 
pentru început, un aspect trecut 
cu vederea în toate revizitările con-
ceptului, dar și în cele mai recente 
discuții (mă refer în special la cele 
din ultimii doi ani) despre canonul 
literaturii române. Prima ediție ro-
mânească a Canonului occidental 
apare în 1998, la editura Univers, în 
traducerea Dianei Stanciu, la scurt 
timp după apariția ei în spațiul 
american (1994), și cu postfața eru-
dită a Mihaelei Anghelescu Irimia. 
În 2007 (și în 2018, a doua ediție), 
volumul apare la editura Art, în 
traducerea Deliei Ungureanu (a- 
proximativ identică cu cea ante-
rioară) și cu o prefață semnată de 
Mircea Martin, extrem de precaută 
și nuanțată la adresa exagerărilor 
și a lacunelor studiului, pe care le 
semnalează și le pune sub semnul 
întrebării de cele mai multe ori. A 
retraduce un text „canonizat” rapid 
care pune această problemă din-
tr-o perspectivă unilaterală poate 
fi, din nou, semnul unei atenții față 
de problemele mai mult sau mai 
puțin canonice.

Refractar la adresa Școlii Resen- 
timentului (feminismul, marxismul, 

noul istorism, deconstructivismul, 
filosofia lacaniană și semiotica), 
care pledează pentru democratiza-
rea literaturii, subminând canonul 
prin criterii extra-estetice, Harold 
Bloom respinge cărțile „inutile”, 
pentru că suprapopularea, imposi-
bilitatea selecției și timpul necesar 
lecturilor „esențiale” determină 
„anxietatea canonică”: „O viață de 
om abia ne mai ajunge pentru a 
citi doar o selecție a marilor autori 
din ceea ce poate fi numit tradiția 
occidentală, ca să nu mai vorbim de 
celelalte tradiții ale lumii.” (Bloom, 
1998, 16). Prin urmare, se impune 
o selecție categorică a literaturii 
„canonice”, pe baza criteriilor amin-
tite deja. Cum identificăm sau cum 
demonstrăm originalitatea, stra-
nietatea, valoarea operei literare 
(sau a criteriului „canonic”), Bloom 
nu precizează. Singura sugestie 
oferită e o soluție de compromis, 
și anume comparația hilară a ope- 
relor între ele, pornind de la pre-
misa că valoarea estetică e dată de 
influențarea artiștilor între ei: „Nu 
poate exista valoare estetică fără 
un răspuns la tripla întrebare a unei 
întreceri: mai mult, mai puțin sau 
egal? [...] Orice valoare care rezistă 
se constituie printr-un proces de 
influență interartistică, ce cuprinde 
componente psihologice, spiritua-
le și sociale, elementul definitoriu 
rămânând însă cel estetic.” (Bloom, 
1998, 23). Cu alte cuvinte, valoarea 
literaturii se poate demonstra doar 
printr-un raport generator de ier-
arhie, iar singura ei funcție rămâne 
exclusiv cea estetică, anulând im-
plicațiile ideologice, psiho-sociale, 
culturale: „Oricare ar fi canonul oc-
cidental, el nu este un program de 
salvare socială. [...] Cei mai mari scri-
itori ai Occidentului sunt subversivi 
față de toate valorile – proprii sau 
generale. [...] Dacă citim Canonul 
Occidental cu scopul de a ne con-
strui propriile valori sociale, politice 
sau morale, individuale, cred sincer 
că vom deveni monștri ai egoismu-
lui și ai exploatării. [...] Citind operele 
canonice, nu vom deveni mai buni 
sau mai răi, mai folositori sau mai 
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dăunători societății.” (Bloom, 1998, 
27). Negare paradoxală a rolului 
social al literaturii, din moment ce 
ea e legată de reprezentările uma-
nului și de memoria colectivă (i.e. 
socială), pe care Bloom le va afirma 
pe parcursul comentariilor sale re-
feritoare la cei douăzeci și șase de 
autori din Panteon. 

Mai mult, semnalează și Mircea 
Martin, influența nu e criteriu de-
finitoriu al canonicității, întrucât 
opera izolată are același drept de 
a intra în canon cu opera „influ-
entă” din punct de vedere estetic: 
„Cele mai multe opere canonice 
sunt influente, e adevărat, dar asta 
nu înseamnă că acelea izolate, 
singulare, nu au drept de intrare 
în canon sau că trebuie să li se 
rezerve un statut canonic inferior. 
Pe de altă parte, există în istoria 
literaturilor destui autori produc-
tivi, însă departe de a fi canoni-
zabili. Mă gândesc, de pildă, la un 
Maurice Rollinat, liderul poeților 
«satanici», cu ecouri în literatura 
franceză, dar și în cea românească, 
unde a influențat (era să zic «a pro-
dus»!) poeți mult mai importanți 
decât el, precum Macedonski și 
Bacovia.” (Martin, 2018, 24). Poate 
chiar mai la îndemână e exemplul 
Țiganiadei, care, deși încheiată în 
1812, e publicată un secol mai târ-
ziu, 1925, o întârziere care a făcut 
imposibilă fundamentarea tradiți-
ei romanului românesc pe aceea 
a epopeii, așa cum se întâmplă 
în spațiul occidental. Asimilarea 
Țiganiadei în interiorul canonului 
literar românesc e indiscutabilă 
odată cu Istoria călinesciană, deși 
„influența” ei ulterioară e vizibilă 
doar foarte târziu, în Levantul lui 
Mircea Cărtărescu (1990).

Cea mai atacată componentă 
a demonstrației lui Bloom e lista 
subiectivă de la finalul cărții, în-
trucât ea reprezintă o contradicție 
internă a demersului său. Ocupând 
multe pagini și împărțit fiind con- 
form structurii cărții (epoca aristo-
cratică, epoca democratică și epoca 
haotică, după modelul importat de 
la Vico), catalogul ignoră aproape 

în totalitate literaturile est-euro-
pene (cu excepția Rusiei): „pentru 
literatura secolului al XIX-lea: nume 
ca Miczkiewicz, Petöfi, Sevcenko, 
Eminescu nu sunt considerate 
demne să figureze, romantismele 
est-europene parcă nici n-ar fi exis- 
tat. [...] România, Bulgaria, Ucraina, 
țările baltice etc. nu există – literar 
vorbind – nici în secolul XX.” (Martin, 
2018, 29). Absența autorilor bul-
gari, finlandezi, olandezi, albanezi 
(Ismail Kadare, cel puțin), români (și 
nici nu e vorba neapărat de canonul 
național, ci de nume „internaționa-
le” precum Eliade, Cioran, Ionescu, 
Tzara etc.) e o dovadă de „incorec-
titudine estetică” (Martin, 2018, 32), 
una care diminuează credibilitatea 
și legitimitatea listei. Concluzia 
lui Mircea Martin (care seamănă 
izbitor cu problematica pusă de 
Pascale Casanova în Republica 
mondială a literelor) este aceea că 
„ar exista literaturi (și, implicit, din 
păcate) națiuni canonice (sau cano-
nizabile) și literaturi și/sau națiuni 
necanonice și/sau necanonizabile. 
[...] Profesorul Bloom nu-și pune, 
din păcate, problema accesului 
– nu la canonul occidental, ci la 
concursul de valori pe care acesta 
se întemeiază – al autorilor prove-
niți din literaturile mici; nu e dispus 
să ia în considerație dificultățile 

actului însuși al traducerii, «restul» 
intraductibil ș.a.m.d. [s.a.]” (Martin, 
2018, 33). 

Ceea ce îi reproșează, în defi-
nitiv, Martin autorului Canonului 
occidental este lipsa egalității de 
șanse. Ținând cont de faptul că ori-
ginalitatea, stranietatea, excelența 
estetică  sunt criterii sigure de 
accedere la canon, iar ierarhizarea, 
deși crudă, ar trebui acceptată cu 
resemnare, el pledează împotriva 
acceptării desconsiderării fără exa-
men pe care, implicit, o favorizează 
lista lui Bloom: „A lua în considerare 
producția literară a tuturor popoa-
relor din Europa nu reprezintă un 
act de corectitudine politică și de 
deprofesionalizare estetică. [s.a.]” 
(Martin, 2018, 31-32).

Până la urmă, nici nu cred că e 
nevoie de identificarea punctuală 
a genezei acestor dezbateri. Cert 
e faptul că toate lansările concep-
tului au provocat, în efervescența 
culturală destul de confuză a 
anilor ’90 – cu un fundal politic și 
cultural care a determinat concen-
trarea în „Canon” a schimbărilor 
așteptate (și) în materie de litera-
tură, cristalizarea unor „bătălii ca-
nonice”, după modelul american, 
purtate însă în alți termeni și la un 
alt nivel de înțelegere a fenome-
nului literar.  
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Iris Murdoch –  
o revenire

Virgil Stanciu

În articolul pe care i l-am consa-
crat în numărul 11-12 pe 2019 

al revistei Steaua romancierei 
britanice Dame Iris Murdoch, du-
pă scurgerea unui secol de la 
naștere (și a unui deceniu de la 
moarte), lăsam a se înțelege că 
opera ei s-a bucurat de o primire 
călduroasă în România (fără a o fi 
pomenit însă pe traducătoarea sa 
devotată, Antoaneta Ralian), ob-
servând, totuși, că o „piesă” esen-
țială de pe eșichierul operei sale 
narative nu-și găsise echivalarea 
dintr-un motiv sau altul. Cartea 
în chestiune este The Black Prince 
(1973), unul dintre textele în 
care Murdoch, îndrăgostită, cum 
se știe, de formulele romanului 
victorian, cochetează jucăuș cu 
„postmodernismul”, cu scopul de 
a extinde aria de investigare a 
naturii umane. Aveam și un mo-
tiv personal de a insista asupra 
importanței acestei piese cheie  a 
operei lui Murdoch, întrucât am 
avut și eu dorința de a-l transpu-
ne în românește, făcând în acest 
sens câteva demersuri, dintre 
care cel mai important rămâne 
obținerea permisiunii autoarei, 
acordată printr-o scrisoare per-
sonală trimisă mie la Londra de 
la reședința oxoniană a acesteia. 
Cu doi ani înainte tradusesem The 
Sacred and Profane Love Machine, 
apărută la proaspăta editură clu-
jeană Echinox și intenționam să 
perseverez realizând și versiunea 
românească a Prințului negru. Or, 
editura pomenită mi-a temperat 
entuziasmul, anunțându-mă că 
deocamdată nu va mai publica 

literatură beletristică. Așa se face 
că respectivul roman a rămas ne-
tradus, până în 2020, când, iată, 
a apărut surprinzător în colecția 
„Carte pentru toți” a Editurii Litera, 
tălmăcit de Anca-Gabriela Sîrbu 
(traducătoare și a lui Nabokov). 
Precizez că valoarea acestei na-
rațiuni a fost certificată de câști-
garea James Tait Black Memorial 
Prize și de nominalizarea pentru 
Premiul Booker. Așadar, revenirea 
de față este prilejuită de această 
surpriză, plăcută pentru orice 
admirator al universului ficțional 
murdochian.

 Așa cum demonstram în artico-
lul mai sus menționat, în opera lui 
Iris Murdoch, cea mai importantă 
romancieră britanică a celei de a 
doua jumătăți a secolului  XX, o 
viziune cosmică a vieții se combină 
cu meditația filosofică dramatizată 
și transmisă prin personaj și acți-
une, iar nu formulată în propoziții 
teoretice. Numeroasele ei romane, 
cuprinzând o mare varietate de situ-
ații și incidente, nu sunt, la o privire 
mai atentă, foarte diferite din punct 
de vedere tematic. Găsim, în toate, 
o preocupare susținută față de pro-
blemele de etică și morală, prezen-
tate pe un fundal realist, deși uneori 
stilizat ca un decor teatral. Două 
elemente din biografia scriitoarei au 
reținut atenția criticilor, orientând, 
parțial, eseurile hermeneutice înspre 
o interpretare oarecum reductivă a 
operei. Acestea sunt temeinica pre-
gătire filosofică și orientarea politică 
de stânga, mai puțin transparentă în 
operă. Am putea adăuga și originea 
irlandeză, deși „problemele” Irlandei 

nu sunt tratate consistent decât 
în romanul The Red and the Green 
(1965). Murdoch, însă, a respins în 
mod repetat ideea că romanele sale 
ar fi fost compuse cu intenția de a 
potența morala creștină sau de a 
ilustra unele teze filosofice, cu atât 
mai puțin pe cele de sorginte exis-
tențialistă. Chiar a susținut că pentru 
omul secolului XX romanul propune 
o viziune completă și mai exactă 
a lumii decât religia sau filosofia, 
putând astfel oferi suficiente repere 
de orientare și comportament. În 
opera romancierei, aceste repere, 
ce-i drept, sunt mai degrabă negati-
ve. Se pare, totuși, susține critica mai 
recentă, că Iris Murdoch însăși n-a 
fost pe deplin conștientă de măsura 
în care în proza ei se reflectă neo- 
platonismul secolului XX. 

Prințul negru se încadrează în 
categoria de romane pe care, în 
eseul tactic „Against Dryness”, Iris 
Murdoch le numește „cristaline”, 
adică narațiuni cu tentă simbolică, 
mai puțin preocupate de mediul 
social și de viața socială a perso-
najelor și mai mult de condiția 
umană ca atare, menținând un 
echiibru delicat între realismul 
factual și alegorie. Fundalul social 
este bine definit, acela al tuturor 
narațiunilor scriitoarei, centrat în 
jurul a ceea ce se numește în 
UK „the upper middle class”, cu 
extindere, în cazul de față, în lu- 
mea semi-stilizată a boemei, artelor, 
creației, văzută printr-o lentilă iro-
nică și, paradoxal, redată printr-un 
stil comportamentist. Ca în multe 
alte cărți ale autoarei, adevărata 
temă este aceea a mediocrității, 

PUNCTE CARDINALE
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triumfătoare în cazul personajului 
Arnold Baffin, stânjenitoare în cazul 
protagonistului, Bradley Pearson, 
care duce o luptă epuizantă împo-
triva ei, sabotat fiind de cele mai ba-
nale situații și probleme existenția-
le (printre care iubirea ocupă un loc 
de frunte). Problemele metaficțio-
nale ale creației literare sunt scoase 
în relief în acest roman, făcându-l 
comparabil cu opere de Vladimir 
Nabokov sau de John Fowles. Tema 
artei, dacă ea este accidentală sau 
esențială, dacă este morală sau 
imorală, dacă poate fi un adjuvant 
al vieții, dacă răzbate sau nu răzba-
te până la adevărurile existenței, 
este văzută ca fiind strâns împletită 
cu problemele iubirii și ale morții. 
Între aceste teme există în roman 
o interdependență organică. În 
The Black Prince, observă Patricia 
Waugh – analistă a postmodernis-
mului – Murdoch pare să exploreze 
cele două laturi ale prozei sale 
dilematice, întrupate în cei doi eroi- 
scriitori, Pearson și Baffin. The Black 
Prince este un roman sofisticat 
din punct de vedere narativ, scris 
parcă pentru a ilustra poncifele 
postmodernismului diegetic, în 
forma mai prietenoasă, mai u- 
șoară, acceptată de practicanții 
tradiționalismului diegetic britanic. 
Impulsul parodic, intertextualitatea 
(cu siguranță vă gândiți la Hamlet și 
nu greșiți), evidențierea probleme-
lor rutiniere ale creației (printr-un 
mare număr de paratexte: prefețe, 
postfețe, note etc.), reprezentarea 
atitudinilor și dilemelor auctoriale 
prin intermediul celor două per-
sonaje-autor, autoreferențialitatea 
(începând chiar de la titlu) etc. Nu 
vă lăsați înșelați: aceste elemente 
nu fac decât să potențeze intriga 
romanului, o poveste predominant 
realistă, care schițează, de fapt, via-
ța amoroasă a lui Bradley Pearson. 
The Black Prince își obține majorita-
tea efectelor tragi-comice tratând 
incompatibilitatea dintre viața 
privată catastrofală a lui Pearson și 
marele design pe care el, ca artist, 
ar vrea să-l suprapună acesteia. 
În scurta prefață a editorului, P.A. 

Loxias, se spune: „Ceea ce urmează 
este, atât în esență cât și în formă, o 
poveste de dragoste. Vreau să spun 
că asta este, atât în profunzime, cât 
și la suprafață. Strădania creatoare 
a omului, căutarea înțelepciunii 
și adevărului, este o poveste de 
dragoste. Ceea ce rezultă este ros-
tit într-un mod imprecis și uneori 
încâlcit. Căutarea și strădania unui 
om sunt marcate de ambiguitate și 
învăluite în taină. Cei care viețuiesc 
în această lumină întunecată vor 
înțelege. Și totuși: ce poate fi mai 
simplu și mai încântător decât o 
poveste de dragoste? Faptul că arta 
dă farmec unor lucruri îngrozitoare 
este probabil măreția sa, probabil 
blestemul său. Drumul creației 
înseamnă un destin tragic. A fost 
destinul lui Bradley Pearson.”

În Prințul negru, ca și în câte-
va alte romane publicate de Iris 
Murdoch în al optulea deceniu al 
veacului trecut, realismul britanic 
funciar, regăsit în anii cincizeci, 
după ravagiile modernismului, 
coexistă într-o manieră fericită cu 
obsesiile și căutările artei narative 
post-moderne.

O narațiune antrenantă, mus- 
tind de umor, provocatoare în 
ceea ce privește problemele 
metaficționale, tradusă cu res-
ponsabilitate și aplicație de Anca-
Gabriela Sîrbu. Citiți-o cu poftă!

Iris Murdoch, Prințul negru, tradu-
cere din limba engleză și note de 

Anca-Gabriela Sîrbu, București, 
Editura Litera, 2019
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Cloud Atlas ca Big Data:  
un caz de microanaliză

Daiana Gârdan

Formalismul digital, așa cum 
Martin Paul Eve își numește și 

prezintă cadrul teoretic al celei mai 
recente cărți ale sale, Close Reading 
with Computers, se află, cred, la 
vârsta primului său moment de 
sinteză – dacă pot să împrumut din 
vocabularul dialecticii hegeliene 
într-un sens, aici, metaforic. Spun 
asta deoarece, începând cu 2018, 
au apărut o serie de volume care 
se despart vizibil atât de maniera 
morettiană deja „canonizată” (mo-
mentul revoluționar al tezei), dar 
și de acerbii detractori (momentul 
antitezei) ai proiectelor create 
de și în jurul cercetătorului ita-
lo-american și al celebrului labo- 
rator literar de la Stanford pe care 
Matthew L. Jockers l-a condus cu 
succes. Katherine Bode, Andrew 
Piper, Ted Underwood sunt, cred, 
cele mai relevante nume ale 
acestui moment de recalibrare a 
formalismului cantitativ și digital, 
cercetători pe care i-aș numi noii 
sau primii hermeneuți ai paradig-
mei distant reading. Martin Paul 
Eve propune, în 2019, un pas și 
mai aproape de împăcarea her-
meneuticii cu big data: un close 
reading al romanului Cloud Atlas 
cu instrumente digitale. 

Trei sunt, după mine, punctele 
de maxim interes și de mare rele-
vanță în economia câmpului de 
cercetare vizat pe care Martin Paul 
Eve le pune în pagina, și anume 1. 
provocările și obstacolele ridicate 
de realizarea, procesarea și opti-
mizarea corpusului, în speță acolo 
unde avem de-a face cu literatură 
contemporană sau orice fel de 

literatură protejată (încă) de un co-
pyright; 2. renegocierea statutului  
interpretului în paradigma distant 
reading și expunerea paradoxuri-
lor interne ale close readingului 3. 
provocările definirii și măsurării 
genului literar. Cele trei subiecte 
de dezbatere nu sunt noi, autorii 
mai sus numiți – Ted Underwood 
în Distant Horizons cu precăde-
re – ridică, la rândul lor, aceleași 
probleme și pun pe tapet diferite 
formule de înțelegere și tentative 
de soluționare ale acestora. 

Dificultatea creării corpusului 
rămâne și în acest moment fertil 
al sintezei principala probă de foc 
a cercetătorilor care avansează 
teorii și aplicații computaționale. 
Martin Paul Eve propune un cor-
pus atipic: un singur roman. Miza 
principală a autorului este de a 
testa funcționalitatea close readin-
gului cu analize computaționale. 
Cloud Atlas este însă un roman 
contemporan, a cărui ediție elec-
tronică este protejată de un DRM 
a cărui eliminare, dezvoltă autorul 
cu argumente de ordin juridic, es-
te un act care transgresează legea 
copyright-ului. Soluțiile autorului 
au fost fie de a digitiza ediția fizi-
că, de a aplica un filtru OCR și de 
o converti ulterior într-un format 
pretabil analizelor computaționale 
(.doc, .txt etc), fie de a culege, ma-
nual, tot romanul. Martin Paul Eve 
optează pentru a doua variantă. 
Culegerea integrală a unui roman 
de către o singură mână este un 
proces lung și costisitor în termeni 
de timp și energie, ale cărui provo-
cări, dar și rațiune de alegere Eve 

le detaliază în volumul său. Este, 
în același timp, o metaforă pentru 
travaliul logistic pe care această 
paradigmă îl presupune. În acest 
punct, autorul ridică problema 
lipsei unor variante electronice 
ale cărților contemporane care 
pot fi achiziționate într-un format 
specializat pentru studiile literare. 
Martin Paul Eve amintește, astfel, 
lateral, încă o dată ceva esențial 
pentru analizele formaliste cu 
instrumente computaționale, și 
anume că ele sunt dirijate aproa-
pe în exclusivitate de resurse. 
Majoritatea demersurilor au fost 
construite în funcție de corpu-
surile literare digitizate și puse 
la liber pe diferite platforme ale 
unor proiecte colective de mare 
anvergură, ca, de pildă, Proiectul 
Gutenberg. Alte demersuri au fost 
făcute posibile de munca colecti-
vă de digitizare a unor echipe de 
„lucrători” la uzina studiilor literare 
(în România, un astfel de proiect 
AFCN a produs Muzeul digital al 
romanului românesc accesibil la 
adresa https://revistatransilvania.
ro/mdrr/, care pune, deocamdată, 
la dispoziție, integrala romanului 
de secol XIX românesc și anunță 
continuarea acestui proiect cu 
primii treizeci de ani de roman 
românesc de secol XX). Bătălia de 
cursă lungă a formalismului digi-
tal este, în primul rând, legată de 
corpus. Activitatea de digitizare a 
corpusului reprezintă – mai ales în 
culturi periferice și semi-periferice 
– la momentul de față cea mai va-
loroasă monedă a studiilor literare 
formaliste. 

UNGHIURI ȘI ANTONOMII
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Legat de al doilea punct de 
mare interes din fascinantul 
demers al lui Eve, autorul exhibă 
câteva puncte slabe ale promo-
torilor close readingului traduse 
printr-o întrebare simplă, al cărei 
răspuns a fost considerat în ulti-
mele decenii drept un cec în alb, 
și anume: ce este, în realitate, 
close readingul? În același stil mu-
calit, Eve pune pe tapet (urmând 
canalele de dezbatere deschise 
de autori ca Jonathan Culler și 
Jessica Pressman) a doua realitate 
omisă de majoritatea dezbateri-
lor: close reading devine o activi-
tate centrală a criticii literare abia 
în perioada modernistă. Aici, Eve 
vorbește în primul rând de lec-
tura suspicioasă, care debutează 
odată cu literatura modernistă, o 
lectură care se încăpățânează să 
vadă, aproape întotdeauna, un 
sens ascuns în orice cuvânt, un 
sens politic, un sens ideologic. În 
acest punct, Eve se îndepărtează 
de cei pe care i-am numit mai 
devreme noii sau primii herme-
neuți ai formalismului digital. În 
timp ce Katherine Bode și Ted 
Underwood se întorc la contex-
te, la istoricitatea operei literare 
– amendând metoda anistorică 
morettiană – Martin Paul Eve se 
întoarce la text. Paradoxal, auto-
rul unui close reading cu compu-
terul susține un formalism mai 
curat și mai anistoric decât autorii 
unor analize care vizează și utili-
zează corpusuri impresionante 
în termeni de cantitate. Autorul 
lui Close Reading with Computers 
argumentează în favoarea unei 
lecturi de apropiere dezbrăcată 
de orice luare de poziție. Dacă în-
cepând cu modernitatea literară 
criticul și istoricul literar orienta 
întotdeauna lectura hermeneu-
tică (lectură imanentă, ar numi-o 
unii) înspre mize precise („Close 
readingul a căutat, în cele mai 
multe cazuri, să subordoneze 
detaliile lingvistice argumentelor 
interpretative” p. 9), noul regim 
formalist al lecturii trebuie să re-
dea autonomia textului. 

Cel mai important capitol mi 
se pare cel de-al doilea, Reading 
Genre Computationally, care nu 
oferă doar modele și posibilități 
de măsurare, identificare și for-
malizare a genurilor și subgenu-
rilor literare, ci pune, iarăși, și o 
întrebare esențială: ce este genul 
literar? („Sunt genurile literare 
produsul, în parte, al practicilor 
regulate performate de scriitori, 
în interiorul cărora convențiile 
sunt internalizate și reproduse 
conform demersurilor teoretice 
wittgensteiniene?” p. 61). În mod 
tradițional, lipsa de coerență în 
definirea genurilor literare a fost 
privită de adepții formalismului 
cantitativ ca o provocare, ca un 
obstacol care trebuie depășit prin 
soluționarea unor lipsuri, elimina-
rea hibridizărilor, prin elaborarea, 
în speță, de definiții riguroase de 
lucru. Dacă rigurozitatea și curățe-
nia limbajului teoretic reprezenta 
atât miza cât și metoda de lucru a 
lui Moretti și a companiei sale, ul-
timele cercetări, ca cea vizată aici, 
construiesc pe însăși incoerența 
noțională („Așa cum a spus-o 
și Ted Underwood, metodele 
computaționale pot transforma 
lipsa definițiilor genurilor literare 
într-un avantaj: putem pune baza 
studiului genurilor literare în chiar 
practicile mobile ale anumitor 
actori istorici” p. 62). O practică 
deja comună de măsurare a ge-
nului (pe care Martin Paul Eve și 

Ted Underwood o explorează, mi 
se pare, cu cel mai mare succes 
și cel mai convingător) este topic 
modellingul. Eve oferă în același 
timp analizei și un metadiscurs 
despre metodă, iar felul în care o 
face plasează automat acest ca-
pitol – acest volum, în totalitatea 
lui – pe un loc foarte înalt pe lista 
de referințe bibliografice necesa-
re oricărui studiu actual care își 
propune să trateze genurile lite-
rare, computațional sau analog. 

Încă  o dată, concluziile refe-
ritoare la obiectul literar studiat 
– aici, celebrul roman al lui David 
Mitchell – sunt cele mai puțin 
importante. Istoricește vorbind, 
formalismul digital a depășit ob-
stacole importante, deocamdată, 
însă, producerea unor directive 
teoretice și metodologice cu pre-
țul transformării, astfel, a obiectu-
lui studiat în mostră mai degrabă 
decât în subiect este birul încă de 
plătit. Cred că principalii bene-
ficiari ai metodelor computațio-
nale sunt, la ora actuală, (semi-)
periferiile, care produc concluzii 
dintre cele mai relevante despre 
corpusurile lor naționale și sub-
ordonează mai degrabă metoda 
obiectului decât viceversa. 

Martin Paul Eve, Close Reading with 
Computers. Textual Scholarship, 
Computational Formalism, and 

David Mitchell’s Cloud Atlas, 
Stanford University Press, 2019
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Deșertul în literatură  
și în noi înșine

Lena Chilari

În cartea sa de debut, Deșertul în 
literatură (publicată în 2019 la 

editura Limes și premiată recent 
cu premiul „Marian Papahagi” 
pentru debut al Filialei Cluj a 
Uniunii Scriitorilor din România), 
Constantin Tonu, doctorand al 
Facultății de Litere din Cluj, ana-
lizează sistematic reprezentările 
deșertului din literatura europea-
nă/occidentală, evidențiind în-
cărcătura semantică ambivalentă 
a acestuia și combătând preju-
decata conform căreia deșertul 
nu este decât o întindere aridă, 
periculoasă și anostă, adică un te-
ritoriu ce are toate caracteristicile 
unui potențial mormânt. 

Volumul e alcătuit din două 
părți: prima parte constituie o 
schiță a istoriei imaginii deșer-
tului, începând cu Vechiul și Noul 
Testament, trecând prin secta 
esenienilor, prin idealurile și prac-
ticile ascetice ale monahismului 
deșertic (perioada de glorie a 
pustiei), continuând, odată cu 
apariția Islamului, cu imaginarul 
medieval (marcat de trei atitudini 
definitorii: repudiere, demoniza-
re și fascinație) și terminând cu 
perspectiva orientalistă (unde 
„spațiul alterității radicale” este fie 
erotizat, fie portretizat ca barbar, 
sălbatic) și cu abordările științifice 
ale modernității, când deșertul 

iese de sub negura stereotipiilor 
și se materializează, devenind 
„paradisul geologului”. 

Bazându-se pe acest scurt 
istoric cu rol de preambul, în cea 
de-a doua parte Constantin Tonu 
se apleacă asupra romanelor de-
șertice din secolele XX și XXI. Un 
capitol semnificativ este dedicat 
procesului de deșertificare iden-
titară a colonelului T. E. Lawrence 
(al Arabiei) și nimbului mitic din 
jurul acestuia ce a prins contur în 
timpul revoltei arabe și a luat pro-
porții uriașe după publicarea căr-
ții „monumentale” Cei șapte stâlpi 
ai înțelepciunii. Urmează două 
cărți diametral opuse ce exprimă 
tensiunile civilizației europene de 
la intersecția celor două războaie 
mondiale, prima fiind cea a unei 
vieți ratate într-un spațiu-limită 
existențialist, Deșertul tătarilor, de 
Dino Buzzati, iar cea de a doua, 
Citadela lui Exupéry, interpretată 
în cheie nietzscheană, fiind cartea 
unei „construcții deșertice bazate 
pe fervoare”, Exupéry inventând 
„un deșert al liniilor de forță, în 
care oamenii sunt obligați să 
meargă pentru a se ridica la pro-
pria lor grandoare”.  Avem de-a 
face apoi cu două romane a căror 
acțiune se petrece în perioada 
celui de-al doilea război mondi-
al:  Deșertul damnaților,  de Swen 
Hasel, ce schițează un deșert al 
libertății neîngrădite manifestate 
în proximitatea morții, și Pacientul 
englez,  de Michael Ondaatje, un-
de pustiul este evocat, „(re)creat 
prin cuvânt, prin efort anamnezic 
și prin ficționalizare”, narează 

o lume a fascinației, a obsesiei 
pentru descifrarea semnelor (din 
deșert și din cărți). Constantin 
Tonu ne mai poartă prin seria 
de romane Dune, unde pustiul e 
creionat drept „un spațiu al extre-
melor, în care procesul deșertifi-
cării poate duce deopotrivă la o 
moarte subită și la obținerea unor 
facultăți superioare”, prin beția 
simulacrelor din America lui Jean 
Baudrillard și din Picătura de aur, 
de Michel Tournier – analizând 
relația dintre spațiul deșertic 
natural și orașele-deșert post-
moderne –, încheind cea de-a 
doua parte a cărții cu un capitol 
dedicat spațiului deșertic din  trei 
romane postapocaliptice: Cantică 
pentru Leibowitz, de Walter Miller 
Jr., Cele trei stigmate ale lui Palmer 
Eldricht, de Philip K. Dick, și Oryx și 
Crake, de Margaret Atwood.

Ceea ce reușește Constantin 
Tonu să facă este o valorizare 
complexă și competentă (având 
predilecție clară pentru filozofie) 
a unei tematici specifice, puțin 
cercetată în spațiul cultural româ-
nesc. Putem împrumuta din zelul 
și calitățile volitive ale tânărului 
cercetător, preluând concluzia 
acestuia asupra spațiului deșertic, 
și anume că, în relația dintre omul 
occidental și spațiul deșertic, „nu 
omul antropomorfizează deșer-
tul, ci deșertul deșertifică omul, îl 
face asemănător sieși, împrumu-
tându-i «geografia» sa”. 

Constantin Tonu, Deșertul în 
literatură, Cluj-Napoca, Editura 

Limes, 2019 
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Definitivarea unei auto-explorări
Andrei Călin Zamfirescu

După ce trec, zilele devin abs-
tracte, constituie al treilea volum 
de consemnări personale ale 
poetului și publicistului Gavril 
Moldovan. Apărut în 2019 la 
editura Școala Ardeleană, noua 
compilație acoperă două calupuri 
de notații confesive, scrise inițial 
în intervalul temporal mai larg 
dintre anii 2006 și 2009, și apoi 
în cel mai restrâns al anului 2018. 
Arborând un schematism com-
pozițional care se arată refractar 
față de orice pretenții de regula-
ritate, autorul se amplasează din 
start sub semnul autenticității. 
Edificată pe acest fundament, 
oscilația sa stilistică între câteva 
forme disparate de contemplație 
constituie principalul factor de di-
namizare a notărilor. Cronologia 
ordonării însemnărilor, implicit 
respectată conform rigorilor ge-
nului, rămâne un ax geometrizant 
în jurul căreia sunt brodate cele 
mai eterogene subiecte.

Evitând banalitatea coercitivă a 
notărilor zilnice, jurnalul lui Gavril 
Moldovan optează pentru un ritm 
sincopat, în care calitatea medita-
țiilor caută să obnubileze pretenți-
ile de randament cantitativ. Astfel, 
zile sau, alteori, săptămâni de 
tăcere implicită sunt compensate 
prin momente în care un preaplin 
al nevoii de destăinuire pare să îl 
îndemne pe autor înspre adău-
garea unui alt fragment confesiv. 
Divergente față de orice epatare 
patetică, gândurile sale transpuse 
în scris sunt apte, dimpotrivă, de a 
părea fruste sau triviale – o trăsă-
tură care nu le devalorizează defel, 
ci, dimpotrivă, susține fundamen-
tul ideatic de onestitate, necesar 

veracității oricărui text cu valențe 
intime. Totuși, simplitatea sau la-
conismul oportun al consemnări-
lor este contrabalansat de un filon 
estetizant, care trădează afinitățile 
lirice ale autorului.

În această conlucrare a fran-
cheței cotidiene cu apetențele 
pentru distorsiune poetică se 
poate întrevedea și polarizarea ră-
sădită în mecanismele interne ale 
lui Gavril Moldovan. Observațiile 
cele mai plate legate de habi-
tudinile universal-valabile ale 
vieții se întrepătrund cu alte două 
substraturi hermeneutice. Primul 
dintre acestea circumscrie suma 
evaluărilor și comentariilor auto-
rului, formulate reacționar, apreci-
ativ sau problematizant în raport 
cu cele mai eterogene teme. 
Această garnitură critică emerge 
cu regularitate în urma asimilării 
unor informații fie noi, fie asociate 
tangențial unor subiecte familia-
re, mai vechi. Adnotările legate de 
climatul politic, de sfera istoriei și 
a culturii, aprofundează și adaugă 
o primă dimensiune reflexivă 
plimbărilor, activităților citadine 
și întâlnirilor amicale. La această 
complexificare a peisajului urban 
se adaugă cel de-al doilea sub- 
strat hermeneutic. Reprezentând 
chintesența semantică a volu-
mului, acesta subsumează, pe 
de o parte, meditațiile metafizice 
cele mai personale ale lui Gavril 
Moldovan, iar pe de altă parte 
cuprinde totalitatea intervențiilor 
sale poetice, elaborate cu miza 
transfigurării ambianței cotidiene. 
Manifestările acestui filon rămân 
episodice și răsfirate de-a lungul 
tuturor segmentelor din volum – o 

ipostaziere rarefiată care le am-
plifică forța de expresie. Autorul 
se denudează printr-o suită de 
revelații și reflecții, angrenate în-
spre ameliorarea marilor anxietăți 
existențiale. Pretenția decorticării 
unor soluții este, desigur, evitată. 
Încercând contactul experimental 
cu sfera filosofiei, însemnările se 
feresc de o posibilă metamorfo-
zare în tratat academic. Ca docu-
ment confesiv, volumul-jurnal nu 
caută decât să îl situeze pe Gavril 
Moldovan în tapiseria generică 
a umanului, în calitate de model 
individual integrat hic et nunc cu 
realitatea empirică.

Străbătut de ambivalențele 
axiologice inerente atât condiției 
omului modern, cât și celei mai 
tradiționale a eruditului pluriva-
lent, autorul își deapănă micile 
călătorii și experiențe glisând de 
la scepticism la speculație ima-
ginativă neîngrădită. În cele din 
urmă, volutele stilistice și de lim-
baj ale volumului se cristalizează 
fidel față de preconizarea din 
titlu. Ordonând retroactiv actul 
urmăririi unei emisiuni televiza-
te, al participării la o conferință 
sau al unei vizite cordiale, Gavril 
Moldovan amalgamează proza-
icul cu un aliaj de frământări și 
preocupări volubile. Sinteza din-
tre toate planurile suprapuse în 
însemnări vehiculează un germe-
ne de frondă care refuză opțiunea 
defetismului. În final, peisajul de 
ansamblu rămâne unul al realită-
ții înregistrate senzorial ca spațiu 
alienant, însă niciodată insupor-
tabil. Prin abstractizare, ritmul 
zilelor trecute este sublimat cu 
succes.  
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Poemele transparenței  
și ale ploii divine

Virgil Rațiu

Poemele propuse de Alexandru 
Ovidiu Vintilă în culegerea sim-

fonică de texte lirice Transparența 
unui popor de foci (Ed. Charmides, 
Bistrița, 2019 – prefață de Șerban 
Foarță) apar fiecare în parte pre-
cum oficieri prin simboluri căzute 
sub clopote de lumini reci pe 
saturnul cărora sunt aduse con-
tinuu jerfe de materii glorioase și 
umile, însemnate de veacuri. Par a 
fi mănunchiuri de stihii transcen-
dente, iar sub ritualul complicat al 
iluminării se lasă descifrate în  pro-
vidențial. Ivirile sunt programate 
într-o ordine hieratică până simțu-
rile devin paroxistice și-și învăluie 
sinele în mistere versificate invo-
cator, determinând instalarea în 
refugii unde își regăsesc rostirea. 
Ca în fața iubirii visate, transpa-
rente, unde desăvârșirea se pierde 
în vapori reci de energii. Urmărim 
acest ciudat ritual al sfârșiturilor 
invocărilor lirice, poematice, cu 
dimensiuni deschise, în versuri: „...
și doar iluzia/ gestul unui nebun/ 
o stranie amploare/ a unui senti-
ment indescriptibil” (pp. 10-11); 
„o bucurie în sine –/ ți-e frică de 
faptul că totul” (p. 41). Și poemul, 
în ritual scurt, intitulat mai bine de 
atât nu poate să plouă: „chiar da-
că/ sângele meu/ se va preschim-
ba/ chiar dacă trupul meu” (p. 20).

Trasparența unui popor de foci 
reprezintă construcția arhitectu-
rală a unui areal îndepărat, chiar 
oceanul înghețat și transparent 
din timpul nopților albe, ori de-
șertul de păpădii și preoți, unde 
elementul prim de coagulare spiri-
tuală este apa care se cerne mereu 

și curge purificată. În acest mod, 
fiecare poem devine o spirală 
inițiatică „în umbrele singurătății 
și fricii”, o cauză nobilă îndreptată 
spre împlinire. Tendința este sufi-
cientă, nu se impune cunoașterea 
țintei finale, fiindcă nu acesta este 
scopul urmărit. Scopul este împli-
nit în timpul ritualurilor, desăvâr-
șindu-se prin sine. Ca să se poată 
spune: „ce frig ți-a fost” (p. 55) sau: 
„trecutul/ unei dureri” (p. 40).

Exercițiile lirice suplinesc minu-
nile care vin, așteptate, copleșind 
de tensiune, de unde și impresia 
că poemele făurite ascund ceva 
mereu, tăinuid unghere decon-
spirate doar în oniric.

Din titluri răzbat vâlvori de 
idealism întunecat. Pregătesc 
jertfe interioare limitelor: „cu pre-
cizie/ plouă/ acum când ziua se 
înghesuie laolaltă/ cu o mare de 
lume/ între pereții unde mă as-
cund și unde îmi/ închipui că pot 
sta ascuns” (p. 23); „aplecat într-o 
tăcere/ ascuțită și lungă cât o zi 
încheiată/ de post/ priveam ploa-
ia febrilă/ trecătorii/ îndeajuns de 
grăbiți” (p. 29).

Cum afirmam, titlurile au legă- 
mântul lor. Supraveghează ne-
sfârșitul oceanului fără margini 
de rece, „marea de lume”, când 
într-adevăr trăiești într-o altă lume, 
„transparența unui popor”, fie și de 
foci, „nesfârșitele câmpuri cu flori, 
furia transparentă a unor țipete de 
păsări, și nu numai acestea înflo-
resc în ținuturi înghețate/ aiurea și 
întotdeauna spre hiperboreea/ fire 
fluide de iarbă tulpinile unor ar-
bori seculari” (pp. 30, 31). Din nou 

lichiditatea pură domină materia 
jertfită, respirația materiei, lumea 
ghețarilor, umbra umbrei, ceasul 
morții. Preocuparea de a construi 
închipuiri ridică gesturi salvatoare 
spre cer pentru a proiecta realita-
tea: „Moartea e un obiect/ care ne 
leagă de viață/ viața e un obiect/ 
care ne leagă de moarte” (p. 37).

Cineva desenează zone de 
influență și imaginează proteste 
interogând: Oare ce o fi având a 
face Leningrad cu Beirut, Chișinău, 
Drumul Damascului, „glasul sfârșit 
al unui glas”? Toate aparent per-
ceptibile, „dreptul iosif, mișcări de 
stradă și oameni, noi înșine medi-
tând la nimic” (p. 33). Interogații 
care fulgeră. 

Limitele gândurilor devin de 
nestrunit plănuind o permanentă 
presiune ce își bate aripile Dincolo, 
le atinge de granițe. Izbucnirile 
sunt reale, ele pot îmbrățișa ros-
togolind dovezi semnificative, va-
lidând meniri și înălțimi, „o arșiță 
teribilă o transparență de nicăieri” 
(p. 67). Prin jertfe, ecuația apei, 
redă autenticitate materiei poe-
tice. Alexandru Ovidiu Vintilă este 
foarte atent la nuanțe, la pregătiri, 
în procesul efervescenței rugilor, 
a ofrandelor/ însă nu glorifică, ci 
purifică splendidul orizont: „des-
pre morți numai de bine –/ până 
la paroxism/ realitatea e limpede 
senzație neclară/ lumea și umbra/ 
lumina copleșitoare/ ostentativă 
și rece” (p. 39).

Imaginativul deșertăciunilor fri- 
zează pluralitatea, apar înscrise în 
vechile registre mirifice ale ome-
nirii, aproape nimica zicând, ci în 
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același timp totul, toate rătăcesc 
cum tăcerea, ca în remarcabilul 
poem Mai de mult: „De azi dimi-
neață/ corul acela de păsări/ un 
decupaj din cântarea cântărilor –/ 
eteric și diafan/ lucrurile nu sunt/ 
decât ceea ce sunt și nimic/ pre-
oții vechilor egipteni îndrăgeau 
pisicile/ acum/ spun unii/ cultivă 
păpădii în cenușa deșertului/ 
în memoria unei mari civilizații 
apuse/ clarvăzător/ doar/ Sfinxul/ 
rătăcind pe Drumul Damascului/ 
printre consoane pulberea unei 
întinderi/ spre neant/ pe sub stele 
somnul rațiunii/ pietrele și/ tăce-
rea/ dinaintea sfârșitului” (pp. 46, 
47).

Visele și rugăciunile Lui par 
a se-ntrupa în supraviețuiri, ele 
ne unesc, firele roșii nu se mai 
rup, rămân semne, permanente 

semnificații ale glisărilor pe su-
prafețe de metapoeme. Astfel se 
poate observa cum poetul con-
solidează treptat, nivel cu nivel, 
supraveghind Înălțarea, chiar sub 
amenințarea „sabiei lui damocles, 
unde stă integrală umanitatea, 
cântul de lebădă, ...patria, lucru 
concret, un suflu de animal, ...du-
rerea, prietenul mort, golul de 
dedesupt al liftului, haina unei 
sperieturi, soră cu fratele ei, ...și 
de fiecare dată s-a întâmplat fix 
așa” (p. 83, punctuația ne aparți-
ne – V.R.) – peste care plouă curat, 
cum s-a mai văzut, citez: „într-un 
cerc despre ploaia măruntă a unor 
vorbe dinadins// totul curge// 
intens/ odinioară,/ moartea/ ploaia 
și/ fierul// răcoarea calmă a ploii de 
vară// omul în fața apei ca în fața 
sângelui// la umbra de la marginea 

pădurii plouă”. Împăcat, solem și 
altruist în alcătuiri, în structuri și ti-
tluri, neșteptat se-nfățișează actul 
invocării prin atmosfera metafori-
că a versurilor: „lumina un semn de 
la Dumnezeu sufletul/ duce toată 
greutatea/ în îndepărtatele insule 
plouă/ dinspre apus nimic altceva/ 
conținutul unei mari respingeri 
gândirea de sine/ genunchii noștri 
reci sângele/ mâinile împreunate 
fără cuvinte” (p. 60).

Alexandru Ovidiu Vintilă este 
un poet cu multe valențe, impor-
tante și durabile resurse relevante 
liricii, semănând în versuri doar 
cu sine, susținut de bogatul său 
imaginar, fertil, tainic. 

Alexandru Ovidiu Vintilă, 
Transparența unui popor de foci, 

Bistrița, Editura Charmides, 2019
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Secvențele senectuții  
(fragmente)

Titu Popescu

O nouă vizită la Barcelona vine 
să-mi confirme excelentele 

impresii despre „cel mai frumos 
oraș din Europa”, oraș cu bulevar-
de largi și intersecții cu statui și 
fîntîni arteziene, salvat turistic și 
cultural de Ildefons Cerdà, arhi-
tectul-șef al orașului, și de Antoni 
Gaudí. Reperarea reperelor toni-
fiază atașamentul și familiaritatea 
cu locurile știute. Dar diferența 
este la mine: înaintarea în vîrstă 
atenuează exuberanța deambu-
lării și încetinește recunoașterile 
benefice.

Punctul central este marcat de 
Sagrada Familia, care, prin coloa-
nele sale ce fug spre înălțimi și ra-
mificate la capăt, pentru a sprijini 
înălțimea bolții, modifică definiția 
lui Blaga despre gotic (care, prin 
arcul frînt, interzice accesul la di-
vinitate), aici înmulțirea sprijinirii  
interzice arcul frînt și toate devin 
căi ale accesului la divinitate. Alte 
minuni presărate prin oraș îi dau o 
vîrstă definitivă: cea a actualității – 
Parcul Güell, casele Batilla, Pedrera, 
clădirile teșite de la intersecții ca 
să se poată vedea ”după colț” etc.

Iluziile jalonează drumul nos-
tru îmboldit de speranțe. Speranțe 
spre ce și pentru ce? Negăsind răs-
puns de o largă acceptare, oamenii 
se lansează în jocul compensator 
al iluziilor. Biserica este instituția 
care le gestionează și le organizea-
ză. Oamenii simpli se mulțumesc 
cu ce li se spune, acceptînd iluziile 
fără să le numească. Acestea sunt 
iluziile de rang simplu, acceptate 
fără discernămînt și cu încredere 

desăvîrșită în ele. Discursul filo-
sofic merge mai în adînc, dero-
bîndu-le pretențiile și punînd noi 
semne de întrebare. De cele mai 
multe ori, filosofia se împotmoleș-
te în stufărișul propriilor ramifica-
ții, uitînd de unde a plecat și unde 
și-a propus să ajungă. De aceea le 
reia mereu, dezvoltînd un fel de 
voluptate a discursului încîlcit.

De ce dezvoltă oamenii aflați la 
vîrsta senectuții un fel de apetență 
pentru iluziile discursului filosofic? 
Fiindcă încep să-și pună întrebări 
și pensionarea le dă răgaz pentru 
reflecție. Unii se desprind din jocul 
seducător al iluziilor și atunci dau 
sfaturi cu nemiluita. Sunt sfătoșii 
bătrîneții de care e bine să te ferești, 
dacă nu vrei să cazi în plictiseala 
cercurilor conduse de „înțelepți”. 
Sfătoșii manevrează iluziile și vor 
fi ascultați prin încurcătura pe care 
o provoacă – la preoți, prin teama 
transcendentală pe care o coboară 
în mijlocul credincioșilor. Iluzia pe 
care întemeiază sacerdotul trebuie 
crezută, o dată ce este nedovedită, 
fiind absurdă. Și astfel, se închide 
cercul speranței: pe baza iluziilor 
nedovedite, putînd ca să-și com- 
pleteze fiecare cu raportul de iluzii 
neîmplinite, în ușurința traiului 
iluzoriu.

Socot că cel mai bine este să 
lași lucrurile așa cum sunt, cu ilu-
ziile și speranțele necesare, pînă 
la aflarea putinței dovedirii lor. 
Cînd?... Pînă atunci stăm mereu 
în vecinătatea acelorași iluzii și ne 
facem aceleași speranțe, fiindcă 
nu învățăm nimic din faptele isto-
riei, din imperativele ei. 

Tot în Germania fiind, la o vizi-
tă a lui Nicolae Florescu, s-a năs-
cut ideea de a face, la Dej, locul 
de naștere a lui Oliviu Beldeanu, 
conducătorul grupului de patrioți 
români care a ocupat, în 1955, 
Legația pemeristă de la Berna, o 
largă acțiune comemorativă, în 
care să se dea unei străzi numele 
eroului născut acolo. La această 
acțiune urma să-l cooptăm și pe 
Ilie Călian, fost coleg de facultate 
cu mine și redactor-șef al ziarului 
Făclia. Nu mai țin minte de ce nu 
s-a făcut, probabil fiecare dintre 
noi eram ocupați cu treburile lui 
și am pierdut din vedere inițiativa 
născută la München. Doar Editura 
Jurnalul literar scosese cartea 
Memorial anticomunist din închi-
soare de Oliviu Beldeanu, de fapt 
un documentar al acțiunii, care 
cuprindea și un interviu pe care 
i-l luasem lui René A. de Flers, în 
care concluziona: „Acțiunea de 
la Berna a celor patru a fost cu 
adevărat un moment de culme a 
istoriei exilului românesc, dar și 
al exilului în general. Nimeni nu 
a făcut, la un deceniu de la termi-
narea războiului, ceea ce au făcut 
românii, pentru a deschide ochii 
Occidentului în fața pericolului 
comunist. În toată această istorie, 
cei patru eroi români au înscris cel 
mai spectaculos gest de protest 
împotriva regimului comunist, cu 
scopul expres de a-l denunța”.

Despre Oliviu Beldeanu am 
scris de cîteva ori, sub un titlu 
pe care-l mențin și astăzi: Oliviu 
Beldeanu – un erou (încă) anonim, 
în care afirmam: 
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„Ziarele din România timpu-
lui s-au complăcut în a retipări 
formule fabricate la Moscova și a 
implica fără discernămînt Statele 
Unite și Germania Federală. Literați 
și alți oameni de artă au participat 
voios la corul denigrator coman-
dat de partid, ca poetul Cicerone 
Theodorescu, scriind indignat «El- 
veția cea neutrală/ Cuib de teroare 
și-asasini», ca Mihai Beniuc, mai 
inventiv în a-i identifica («cîrdul 
sîngeroșilor din Berna face parte 
din rîndul otrepelor legionare»), ca 
baladistul vigilent Nicolae Tăutu, 
care a compus Balada comunistului 
(securistului) Sețu (Petrescu), obser-
vînd fenomenul natural că «Nu-s 
dumbrăvi și nu-s poiene/ După 
voi să nu blesteme», că în Scînteia 
înfierau pe «agresorii fasciști», ală-
turi de Beniuc, compozitorul Ion 
Vasilescu, sculptorul Ion Jalea etc. 
România liberă titra «atacul fascist» 
cu o dezinvoltură standardizată, iar 
pe Beldeanu îl considera, fără a-l 
numi,  «șeful bandei de criminali», 
Scînteia tineretului îi denunță ca 
membri ai Gărzii de Fier, pentru ca 
Scînteia să denunțe ritos inspirația: 
«serviciile americane de spionaj 
din Europa occidentală». Munca nu 
se lasă mai prejos, înfierîndu-i pe 
«fugarii ucigași”. Scînteia dă tonul 
și la consecvență, informîndu-și 
cititorii că «bandele fasciste» sunt 
specializate în săvîrșirea unor 
acte banditești, precum «incen-
dierea șoproanelor țărănești sau 
atacul împotriva legației române la 
Berna» (!). În nota de protest a gu-
vernului român, publicată în presă, 
se putea citi că «grupul criminal a 
activat sub directivele și cu spriji-
nul organelor unei puteri străine» 
și că erau «în legătură cu un centru 
de spionaj și diversiune aflat în 
zona de ocupație americană» a 
Germaniei Occidentale. România 
liberă, într-un comentariu de pe 
pagina externă, dezvăluie cititori-
lor că atacul face parte din «planul 
mai mare de asasinate în masă, de 
distrugeri la scară uriașă care se 
proiectează la Washington», așa-
dar ocuparea Legației române nu e 

decît «o verigă în lanțul acțiunilor 
inițiate de cercurile reacționare din 
S.U.A.» de distrugere a cuceririlor 
comuniste [...]

Prin radicalismul sacrificial de 
care a dat dovadă, Oliviu Beldeanu 
rămîne unul dintre cele mai eloc-
vente cazuri de punere totală în 
slujba acțiunii anticomuniste și 
exemplar prin conștiința naționa-
lă care l-a însuflețit. Destinul lui 
are consecvența tragică a eroilor 
antici. Scrisesem în prefața căr-
ții că «tăria convingerilor lui se 
trage din contactul cu realitățile 
bolșevismului ce se instaura în 
România, din înțelegerea carac-
terului profund antiromânesc al 
acestei doctrine a urii, dar și din-
tr-un fond ancestral de dragoste și 
atașament pentru neamul din care 
face parte».

Convingerile sale profunde vă-
dite în fapte cu un imens ecou în 
întreaga emigrație anticomunistă îl 
îndreptățesc la ceea ce nu are par-
te nici la 30 de ani de la revoluția 
din 1989: să-și afle locul de onoare 
în galeria eroilor noștri naționali. 
Numai prin această recunoaștere 
conștiința publică de astăzi poate 
înfăptui acel act de dreptate pos-
tumă care nu înseamnă altceva 
decît recunoașterea cinstită a ade-
vărului. Ne revine nouă să o facem, 
reconsiderîndu-i la întreaga lui 
măreție destinul înălțător și tragic 
al celui neantizat în gaura neagră a 
Gulagului românesc.

În final, să revenim la filosoful 
socratic autohton, Petre Țuțea, care 
se considera «român prin vocație»: 
el afirma că pentru a fi «adevărat 
cetățean român», prima condiție 
este «să mori pentru România, fără 
regret, de cîte ori România îți va 
cere». 

Oliviu Beldeanu a făcut-o!”

Amintirile din epoca lui Ceau- 
șescu revin deseori, fără ca eu să 
vreau sau să le provoc într-un fel. 
Ele stăruie fiindcă mi-au marcat 
destinul vieții, atît prin ceea ce 
am înregistrat (doar pentru mine), 
cît și prin urmările pe care le-au 

provocat (pentru toți). Cea mai 
amplă urmare a fost faptul că am 
trăit 25 de ani în Germania, înce-
pînd cu 1987, anul cînd am reușit 
să plec din țară. Despre această 
experiență am scris de mai multe 
ori, acum îmi vine în minte înțele-
sul psihiatriei politice denaturat de 
comuniști:

„Una dintre caracteristicile defi-
nitorii pentru dictatura comunistă 
este terorizarea permanentă a opo- 
zanților. Partidul a renunțat la pro-
cesul complicat de a pătrunde și 
modela gîndurile oamenilor, adop-
tînd metoda mai simplă, pentru el, 
de a nimici aceste gînduri. S-a creat 
acel aparat care seamănă confuzie 
prin denaturarea adevărului – sec-
țiile speciale ale spitalelor psihia-
trice, specializate în răspîndirea și 
intensificarea fumului denaturării. 
Activitatea politică a pus accentul 
pe cenzură și nu pe informare. 
Spitalele psihiatrice au fost trans-
formate în stațiile ultime și defini-
tive de infiltrare a puterii totalitare 
în viețile private ale oamenilor, în 
initimitatea familială a cetățenilor.

Refuncționalizarea punitivă a 
psihiatriei este de inspirație sovieti-
că și fusese răspîndită în țările «eli-
berate» de armata roșie. Acest statut 
nou al psihiatriei consolidează rolul 
decisiv al lui Stalin în demonologia 
sec. al XX-lea, creatorul modelului 
de «victimă care-și laudă călăul și se 
ponegrește pe sine, figură caracte-
ristică, alături de proces și de lagăr, 
a stalinismului» (Monica Lovinescu, 
Unde scurte). Oficializînd teroarea, 
s-a creat o întreagă rețea de spita-
le psihiatrice în lungul nesfîrșit al 
Rusiei, avînd servicii speciale, unde 
erau internați «alături de nebuni 
adevărați, oameni sănătoși care se 
opun regimului» (ib.) și care erau 
decăzuți din starea de opozanți 
prin obnubilarea echilibrului psi- 
hic. La aceste spitale, supraveghe-
torii aparțineau Ministerului de 
Interne, pe cînd infirmierii erau 
recrutați dintre deținuții de drept 
comun. 

Metodele barbare ale Securității 
române, dar de proveniență co- 
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munisto-bolșevică, s-au instalat și 
pe teritoriul patrimonial al po-
porului nostru. Teroarea roșie s-a 
autohtonizat treptat și progresiv, 
devenind tricoloră: după experi-
mentul de la închisoarea Pitești 
(care s-a desfășurat, printr-o ironie 
a sorții, în Camera 4 Spital), din 
anii 1950-51, inspirat de la ruși și 
regizat de agentul sovietic făcut 
general român de securitate A. 
Nikolski, represiunea a devenit 
violentă peste tot, dînd astfel o 
nouă valoare credinței că ucenicul 
trebuie să-și depășească maestrul. 
Gradul de brutalitate exprimă fa-
natismul la care s-a dedat partidul 
prin excluderea ab initio a legali-
tății și decurgînd din totalitarismul 
puterii, cînd ierarhizarea a devenit 
indiscutabilă, arbitrariul și excesele 
fiind atotstăpînitoare. România a 
perseverat, din păcate, în repre-
siunile staliniste și după moartea 
dictatorului de la Kremlin [...].

Ion Vianu avea să constate 
profunda decădere a spitalelor 
psihiatrice în vremea comunistă, 
pe lîngă insalubritatea și mizeria 
de fond, de care regimul nu își 
făcea scrupule față de pacienții 
trecuți prin penitenciare (Matei 
Călinescu, Ion Vianu, Amintiri în 
dialog, 1984). Cenzura ideologică 
interzicea și exercitarea corec-
tă a psihiatriei, ca și a metodei 
psihanalitice, perpetuînd astfel 
o interdicție stalinistă, încît me-
dicul psihiatru nu mai era luat 
ca un specialist al adîncurilor, 
cît un consilier experimentat al 
organelor represive. La Spitalul 
Central unde lucra, prin anii ’60, 
au început să apară doctori «de 
tip nou», foști militari sau activiști, 
a căror preocupare era de a con-
trola activitatea celorlalți și nu de 
vindecători ai minților suferinde. 
Experiența îi evidențiază adevărul 
conjunctural că «aproape orice 
psihoterapie [...] devenea o confe-
siune cu caracter politic» în lumea 
totalizantă, care ștergea limitele 
dintre viața particulară și cea pu-
blică. Ia o decizie de profesiona-
lism în ambianța maculantă din 

jur: «mi-am făgăduit mie însumi 
să nu folosesc niciodată psihiatria 
în scopuri politice». Și va pleca în 
Elveția.”

Scrisesem ce silă îmi produc 
babele mistice și infantile care 
merg la procesiunile bisericești în 
genunchi și pe coate. Întrebate de 
ce, ele răspund că „așa se face”, ne-
știind de ce și pentru ce. Arătasem 
ceea ce eu gîndesc, anume că 
spiritul gregar denotă lipsa de 
discernămînt. Sunt împotriva a 
orice se pune sub pavăza lui „așa 
se face”. Acum, găsesc în Oameni 
din Dublin de James Joyce aceeași 
nedumerire și aceleași explicații:

„Fu mirat să afle că acei călugă-
ri nu vorbeau niciodată, se sculau 

la două dimineața și dormeau în 
sicrie. Întrebă pentru ce fac asta.

– Așa-i regula ordinului lor! îi 
răspunse cu hotărîre mătușa Kate.

– Bine, da de ce? stărui domnul 
Browne.

Mărușa Kate repetă că asta era 
regula – atîta tot. Domnul Browne 
părea că tot nu înțelege.

Freddy Malins îl lămuri, pe cît 
s-a priceput, că acei călugări se 
străduiau să ispășească păcatele 
săvîrșite de toți păcătoșii din lu-
mea de-afară. Explicația nu prea 
era limpede, căci domnul Browne 
replică rînjind:

Îmi place foarte mult ideea as-
ta, da oare nu s-ar putea servi de 
un pat cumsecade, cu arcuri, la fel 
de bine ca de-un sicriu?”.  
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O rubrică de traduceri cu țintă directă visele. Pasaje din diverși autori, care fie au 
scris despre vise, fie și-au transpus propriile vise în scris, fie s-au inspirat din ele, scriind 
poeme sau proză onirică. Pentru că zeul viselor nu dă pace de la Ovidiu încoace.

traducere și prezentare de Laurențiu Malomfălean

Gérard de Nerval (1808-1855) corespunde poate cel mai bine imaginii poetului 
romantic damnat. Înainte de ceva mai cunoscuta – și atât de inclasabila – lucrare 
Aurelia, sau visul și viața (1855), onirobiografie prefigurând un sfârșit tragic, au-
torul ne-a lăsat Nopțile de octombrie, istoria realist-fantezistă a trei deambulări 
nocturne, apărută în mai multe numere din L’Illustration (octombrie-noiembrie 
1852). Aici, Nerval profită de o evocare pitorească a unor plimbări în împrejuri-
mile Parisului, pentru a pune în discuție realismul. Astfel, sub aparenta lipsă de 
însemnătate a poveștii, citim de fapt cu totul altceva, o proză cu inserturi absur-
de care, prin amestecul de comedie, onirism și realitate cotidiană, prefigurează 
rătăcirile suprarealiste. Mai jos, relatarea unuia dintre cele două vise transpuse 
– acesta, de-a curmezișul a trei capitole –, declanșat după o seară îmbibată în 
alcool, petrecută pe deasupra la un spectacol de circ.

Coridoare, – coridoare fără sfârșit! Scări, – scări pe 
care urci, pe care cobori, pe care urci iar, și a căror 

bază e mereu cufundată într-o apă neagră agitată de 
roți, sub niște arcade imense de pod… printre eșafoda-
je foarte încurcate! – Să urci, să cobori, sau să străbați 
coridoarele, – iar asta pentru mai multe veșnicii… Să 
fie cazna la care aș fi condamnat pentru păcatele mele?

Aș prefera să trăiesc!!!
Dimpotrivă, – iată că mi se izbește țeasta cu lovi-

turi grele de ciocan: ce-nseamnă asta?
[…]
Micii gnomi cântă așa:
„Să tragem folos de pe urma somnului ăstuia! – A 

greșit că i-a făcut cinste scamatorului, și c-a băgat în 
el atâta bere din martie în octombrie, – într-una și 
aceeași cafenea – Martie [bere sezonieră], laolaltă cu 
trabucuri, țigări, clarinet și fagot.

Să lucrăm, fraților, – până la revărsatul zorilor, 
până la cântatul cocoșului, – până când pleacă ma-
șina lui Dammartin, – să poată auzi dangătele vechii 
catedrale unde odihnește VULTURUL DIN MEAUX 
[Bossuet, episcop local].

Hotărât lucru, femeia merinos îi chinuie mintea, 
– nu mai puțin decât berea de martie și ciomegele de 

piuă de pe podul Arcadelor; – însă coarnele femeii 
ăleia nu-s cum zicea scamatorul: – parizianul nostru 
e tinerel încă… Nu s-a ferit îndeajuns de gogoși.

Să lucrăm, fraților, să lucrăm cât doarme. – Să-
ncepem prin a-i deșuruba țeasta, – apoi, cu mici 
lovituri de ciocane, – da, de ciocane, – o să desprin-
dem pereții acestui craniu filosofic – și trăsnit!

Măcar de nu i s-ar cuibări în vreun sertăraș din 
creier – ideea de-a se-nsoți cu femeia cu coamă de 
merinos! Să curățăm mai întâi sinciputul și occipu-
tul; – să circule mai limpezit sângele prin centrii 
nervoși ce se dezvoltă deasupra vertebrelor.

Eul și non-eul lui Fichte își dau o luptă grozavă 
în spiritul ăsta doldora de obiectivitate. – Numai 
să nu fi udat berea de martie – cu niscaiva rânduri 
de punci oferit damelor ălora!… Spanioloaica era 
aproape la fel de seducătoare ca și venețianca; dar 
avea pulpe false, – iar cachucha [dans de origine spa-
niolă] ei părea îndatorată lecțiilor din Mabille [bal pe 
Champs-Élysées].

Să lucrăm, fraților, să lucrăm; – cutia osoasă se cu-
răță. – Compartimentul memoriei îmbrățișează deja 
o anumită serie de fapte. – Cauzalitatea, – da, cauza-
litatea, – îl va conduce la sentimentul subiectivității 

15
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sale. – Să fim numai cu băgare de seamă să nu se 
trezească înainte ca treaba noastră să fie gata.

Nefericitul s-ar trezi să moară de un atac cerebral, 
pe care Facultatea l-ar califica drept epanșament 
[acumulare de lichid] la creier, – și acolo sus nouă 
ni s-ar băga de vină. – Dumnezeule mare! se mișcă; 
respiră greu. – Să închidem la loc cutia osoasă cu 
o ultimă lovitură de ciomag de piuă, – da, de piuă. 

– Cocoșul cântă, – ceasul bate… S-a ales numai cu o 
durere de cap… O cerea!“

[…]
Hotărât lucru, visul acesta e prea bizar… până și 

pentru mine! Mai bine mă trezesc numaidecât. – Ce 
caraghioși mititeii! să-mi demonteze capul, – și să-și 
permită pe urmă să ajusteze bucățile  craniului din 
lovituri grele date cu ciocănașele lor!  
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Sigilii de sare
Terezia Filip

Volumul lui Gheorghe Mihai 
Bârlea, Sigilii de sare, se structu-

rează în trei secvențe. Poetul alege 
nu umbra, ci lumina lucrurilor, bu-
curia relevată de ele, înțelepciunea, 
ca permanentă ofertă întâlnită pe 
traseul existenței. Cele două stări 
în care găsim sarea indică formele 
ei alternative, schimbătoare. Di- 
luția și fluidizarea arată nesta-
tornicia, aparența înșelătoare a 
lucrurilor, iar cristalizarea – tentati-
va lor de-a se fixa în formă solidă, 
de-a dăinui. Dar pentru cât timp? 
Căci forma solidă poate adop- 
ta și procesul invers, de topire și 
fluidizare. În plan simbolic, sarea 
este o esență fluctuantă, aflată în 
natură. 

Parabole ale fericirii țes o ma-
ieutică a bucuriei de-a fi. Lectorul 
e prins în ecuația unor învățături 
ce picură subtil din fiecare poem. 
Despre iubire, despre privirea se- 
nină în real, despre zâmbet, ge-
nerozitate, speranță și toleranță 
etc. Cititorul este un interlocutor, 
un ucenic. Accentul cade nu pe 
lucruri, ci pe altceva „din care 
toate izvorăsc.” Ochii, „prelungire 
a visului”, reprezintă nu un organ 
fiziologic, ci unul spiritual, apt de 
o uriașă forță de conversie, ce po-
ate aduce binele, pacea, iertarea, 
uitarea. Versurile iau cadență di-
dactic-aforistică: „Dacă ai făcut un 
rău,/îl vei vindeca”, spune poetul, 
conciliant, „dacă ai făcut un bine,/
îl vei înmulți;/cu putință-i totul/
dacă poți iubi.” (Cer și înstelare). 
Fiecare poem e un discurs esențial-
izat, sieși sufficient, ce se cere citat 
integral pentru a-i afla sensul. De 
pildă: „Dăruiește din toată ființa 

ta/ceea ce ochii altora cer/și inima 
le tânjește;//bogat în frumusețe,/
să te soarbă din ochi;//bogat în 
simțire,/să te-mpartă precum pă- 
sările/grâul dat în pârg;//peste 
mânia ta să nu apună soarele;//
din trupul tău,/când nu va mai fi,/
iarba dragostei va răsări.” (Iarba 
dragostei). 

Dacă sursele fericirii, în prima 
parte din volum, sunt speran-
ța, bucuria, încrederea, iubirea, 
răbdarea, credința, îndreptarea 
răului făcut, partea a doua vizează 
ispitirile. Ce sunt ele? Teama, fru-
musețea, puterea, ambiguitatea 
de orice fel, spaima, obsesia, mâ-
nia, schimbarea, căci în existență, 
totul e nestatornic și alunecos, 
lucrurile, scenariile, zilele arătân-
du-și când fața bună, când o alta 
rea. Opțiunea eului pentru rugă, 
iertare, îngăduință și purificare e 
terapia împotriva ispitirilor bune și 
rele. Soluțiile propuse orientează 
ființa în hățișul existenței, forțele 
ispititoare pot fi învinse. Cum? Ura 
– prin iubire; orice suferință – prin 
speranță; frica e subminată de vis 
și de proiect; vidul și întunericul 
– prin lumină; iar absența visu-
lui, o fundăură a existenței, prin 
luptă. Simboluri ca mărgăritarul, 
rochia de mireasă, zâmbetul, și 
un emblematic Portret de țărancă 
dau o notă filosofică: „Te-am visat 
aplecată peste pământ,/despăr-
țind neghina de grâu,/boabele de 
grâu le sărutai, să le țină de cald 
în brazde;/[…]/. Totul „spre hrana 
pruncilor tăi/și a neamului până 
la a șaptea spiță.” Mama, ocrotind 
boabele ce vor da rod, vorbește 
într-un grai vechi, ca într-un ritual 
ce face să tresară pietrele în ape, 
peștii în albii, stelele pe cer, totul 
spre perpetuarea spiței „până la a 
șaptea sămânță”. Cum feminitatea, 
în ochii oricărui bărbat, este repre-
zentată de chipul mamei, un alt po-
em îl expune emoționant: „Trece-o 
femeie strada,/cu mers legănat, ca 

o frunză în vânt,/parcă s-a-ntors 
mama mea/pe pământ//exact cum 
o vedeam în pruncie,/îngândurată 
și nemuritoare;/această iluzie mă 
salvează,/iarăși de plâns și de uita-
re.” (Trece-o femeie strada). Intuiție 
a unei înrudirii, prin mers, gestică, 
mișcare, a mamei cu întreaga spi- 
ță feminină din lume. Ceea ce 
poate da eului fericire și împlinire, 
se obține tainic, fără încordare 
și patimă, căutând, cumpănind, 
răsturnând perspectiva. Astfel co- 
borârea, ca declin simbolic, poate 
fi privită răsturnat, ca o urcare 
și, brusc, starea eului devine op- 
timistă: „Cobor dealul încet,/de 
parcă îl urc/ca pe-o golgotă răs- 
turnată.//Trecutul îmi surâde ca 
o promisiune/și tot ce văd în 
fața mea/devine minune.” (Timp 
interior).   

Gheorghe Mihai Bârlea, Sigilii de 
sare, Cluj-Napoca, Editura Limes, 

2019

Moartea 
conjugată la 

infinit
Ioana Toloargă

După versurile publicate în 
reviste culturale, după de-

butul editorial cu Paninsomnia și 
volumele Valamatoria și Nextval, 
V. Nicolae a publicat în toamna 
anului trecut loja dezaxaților, la 
editura Tracus Arte. 

Poemele se nasc ca o reclamă 
alb-negru la nefericirea colectivă, 
se succed în ordinea hazardului și 
a varietății acestei lumi ca un mo-
zaic lugubru, de viscere, din care 
imaginea care îți rămâne pe retină 
este cea a inimii care se sufocă 

RECENZII



61
   

   
   

ST
EA

U
A

 1
0/

20
20

în grăsime, a porcilor, a râmelor 
care se zbat, „tăiate în 3,4”. Izul de 
mahala, de periferie sordidă, ex-
presionist-bacoviană uneori, e du-
blat de o acută realitate a sudului 
României, în timpul comunismului, 
dar și în contemporaneitate, un al-
tfel de balcanism decât cel cu care 
literatura ne obișnuise, prefigurat 
prin toposuri reale:  de la ILF, la 
Combinat, la Rova, la „instituție”, 
până la cimitirul din Big Berceni, 
sau Craiova. Scriitura cinematogra-
fică cadrează o călătorie cu trenul 
electroputere pe o linie moartă 
– România- „Țara ți-a dat tot/ Vin 
vărsat gresie lumină la pungă”, „frig, 
ceață, la radio, polina gheorghe sau 
floarea/ calotă: ioane, ioane... dimi-
neațaaaaaaaața cross-/ over/ ace-
lași banner copleșitor:/ WELCOME 
TO CERNOBÂL!”. Pendularea tre-
cut-prezent-viitor dovedește încă 
o dată încremernirea lucrurilor și 
a oamenilor în natura lor iremedi-
abil vicioasă și tragică: nimic nu se 
poate schimba, căci captivitatea în 
lagărul sudic al României nu ține de 
spațiu și timp, ci e înscrisă în conști-
ința eului: „Port cu mine kilele astea 
de om și mă gândesc că/ închis 
închis n-aș vrea să fiu niciodată/ 
Așa, într-un țarc mai mare, ca acum, 
mai merge cât/ de cât/ Închis închis 
aș lua-o razna, ca maimuțele din/ 
Romanescu/ Nu mai e una întreagă 
la cap, suferă și suferă,/ sunt atât de 
triste/ Închis închis mi-ar fi rău, foar-
te rău.” Și cu toate acestea realitatea 
însăși, „țarcul”, capătă profilul 
sumbru al unei colecții de cutii tot 
mai strâmte, în care animalul-om, 
autoiluzionat/ lucid, devine ceea ce 
poetul numește un „dezaxat”: „era 
întuneric ca pereții interiori ai unei/ 
sfere/ de jucărie/ ce se tot strângea/ 
până la un punct/ până la extincție”. 

Printre poemele chintesențiale 
ale volumului trebuie menționate 
la Combinat sau Rova și copiii mei 
aleargă burn-out, (variații pe tema 
copilului din comunism/ din con-
temporaneitatea imediată – „noi, 
noi am crescut mari/ ingurgitând 
cavit și-actiphos”// „copiii mei 
aleargă/ copiii mei au noroi pe 

limbă/ bucăți mici de var”; „copiii 
mei au avitaminoză,/... ar muri ori-
când/ dar foamea îi ține în viață”).

Această antiteză frapantă în-
tre cinismul flegmatic, imaginile 
mizeriei umane și o poetică a 
melancoliei creează senzația unei 
menajerii în care animale fragile, 
din sticlă transparentă, se ames-
tecă cu fiare sălbatice, vicioase, 
egoiste, lubrice, așa cum o dove-
desc personajele lirice stranii [de 
modelul universal- un Iisus suplu, 
la Scorpion, Cristi Puiu, copilul 
obez multitasking, (oamenii-)
porci, Dora Maar și Mari Mar, loja 
dezaxaților, tâmpiții, morții, câinii, 
Floarea Calotă, Prince, la cel care 
își vinde oasele strânse în sac la 
Antipa]. 

V. Nicolae tratează moartea ca 
substanță poetică, cartografiază 
un spațiu care se află la antipodul 
„pământului făgăduinței”. După 
comunism și foame, „staborul 
neclar” și lumea care se îmbrățișa 
pe stradă (Revoluția), ne rămân 
podurile, câinii, pescuitul, râmele, 
cutiile, frigul din istituții, foamea 
care ne ține în viață și imensul 
nimic – „Avem nevoie de nimic/ 
Pe care să-l descriem să-l arătăm 
minuțios până/ la tocire/ Ascuțim, 
și reluăm/ Din alt unghi”. Caustic, 
rece, cu rare efuziuni melancolice, 
V. Nicolae creează în loja deza-
xaților un univers închis ermetic, 
care se insinuează și se regăsește 
în propria non-libertate a fiecărui 
cititor.

V. Nicolae, loja dezaxaților, București, 
Editura Tracus Arte, 2020

„La început 
era armonia”

Maria Barbu

Fostă profesoară de vioară la 
Conservatorul din Cluj-Napoca, 

actuală membră a Congregației Su- 

rorilor Maicii Domnului și profe- 
soară la Facultatea de Teologie 
Greco-Catolică a Universității Ba- 
beș-Bolyai, Cecilia M. Flueraș îm- 
bogățește lista lucrărilor de spe- 
cialitate care combină muzica 
și teologia patristică cu teza sa 
de doctorat, tradusă în 2017 din 
limba italiană și intitulată Grigorie 
al Nyssei: Harmonia mundi, harmo-
nia hominis: muzică, moștenire cla-
sică, teologie (Editura Arpeggione, 
Cluj-Napoca). Ilustrând vasta pre- 
gătire a autoarei și interesul său 
pentru scrierile fondatorului mis-
ticii creștine, cartea are în centru 
conceptul de armonie, pe care îl 
abordează însă dintr-o perspec-
tivă inedită: trecând dincolo de 
aspectul estetic și de alte direcții 
interpretative pe care cercetătorii 
le-au urmat în lucrările anterioare, 
Cecilia Flueraș se axează pe iden-
tificarea unui limbaj muzical în 
gândirea părintelui capadocian, 
fapt care adaugă valoare științifi-
că și originalitate doctoratului.

Împărțit în șase capitole com-
plexe, volumul se deschide cu o 
amplă prezentare informativă a 
definițiilor și a dimensiunilor pe 
care ideea de „armonie” le-a primit 
începând cu „vechii greci” și până în 
antichitatea creștină. Bogat în no-
țiuni de istoria muzicii, filosofie și 
artă, capitolul introductiv se conti-
nuă cu o parte care analizează viața 
lui Grigorie din Nyssa din punct de 
vedere istoric, cultural și teologic, 
urmând ca autoarea să treacă în 
revistă și aspectele pe care studiile 
precedente le-au remarcat în legă-
tură cu armonia văzută de Grigorie 
în cosmos, în corpul uman și în 
legătura dintre om și Dumnezeu.

Însă dat fiind faptul că, în vi- 
ziunea autoarei, Grigorie „a reușit să 
«vadă» în creație nu numai o armo-
nie înțeleasă ca legătură, conexiune 
între părți, ca echilibru și alternanță 
a mișcării și repaosului sau ca fru-
musețe, ci o «harmonia muzicală», 
adică o muzică reală, concretă, [...] 
care astăzi poate fi verificată în cos-
mos și în om cu ajutorul mijloacelor 
științifice” (p .127), cea mai mare 
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parte a tezei sale este dedicată 
analizei amănunțite a scrierilor lui 
Grigorie, în care diferite elemente 
ale comportamentului creștin sunt 
descrise cu ajutorul unor termeni 
muzicali. Astfel, fecioria reprezintă 
„terța unui acord perfect de trei 
sunete, element intermediar între 
fundamentala care Îl reprezintă pe 
Dumnezeu și cvinta identificată cu 
omul” (p. 159), rugăciunea este „in- 
strumentul privilegiat” care face să 
răsune dialogul omului cu Dum- 
nezeu, iar „așa cum cosmosul este 
o «kithară» care prin mișcarea or- 
donată a realităților «cântă», gene-
rează o frumoasă «armonie muzica-
lă»,[...] la fel și omenirea purificată 
devine un instrument bine acordat 
în care răsună ca un ecou ritmul 
melodiei universului pentru a-L 
lăuda pe Dumnezeu” (p. 334). 

Cu o bibliografie stufoasă și o 
atenție meticuloasă pentru struc-
tura, semnificațiile și relevanța ide- 
ilor prezentate, cercetarea Ceciliei 
Flueraș constă așadar într-o ana-
liză transdisciplinară a armoniei 
din gândirea Sfântului Grigorie al 
Nyssei, o analiză care se adresea-
ză în egală măsură teologilor cu 
înclinații muzicale și muzicienilor 
curioși să descopere conexiunile 
dintre armoniile muzicale și cele 
dintre Dumnezeu și creația Sa. 

Cecilia M. Flueraș, Grigorie al Nyssei:  
Harmonia mundi, harmonia hominis:  

muzică, moștenire clasică, teologie, 
Cluj-Napoca, Editura Arpeggione, 

2017

Matrioșca 
de țesuturi 
interioare

Ioana Toloargă

După debutul cu poezie la 13 
ani și o interesantă activitate 

scriitoricească de atunci – PR junior 

al editurii Casa de Pariuri Literare, 
publicare de poezie, proză, critică 
și analiză politică în reviste precum 
Observator Cultural sau Contrafort, 
în antologii, dar și câștigarea mai 
multor premii la festivaluri, Cătălina 
Bălan a publicat anul trecut volumul 
cutii la editura Paralela 45. Într-un 
stil care privilegiază denotativul, au- 
toarea dezbracă de metafore, de 
strălucirile artificiale ale neoanelor 
citadinul cotidian într-un București 
post-comunist „unde accentul de- 
abia se mai observă/ un lux de 
neînchipuit/ iar programul cornul și 
laptele ți se adresează și ție”. 

Structurat în două părți, Cutii 
și Orașul, iubirea și ce mai rămâne 
din ea, volumul urmărește biogra-
fic maturizarea personajului liric 
feminin, ca un parcurs dureros de 
autocunoaștere în care orașul în-
suși este alteritatea ce violentează 
spațiul interior safe, alături de citi-
torul care pătrunde în matrioșca 
uriașă de cutii, în straturi succesive 
de intimitate cu pereți subțiri. 
Onestitatea și omogenitatea fiind 
trăsăturile esențiale ale grupajului, 
el polarizează câteva relații cheie: 
fiică-mamă (prima cutie – „mama 
a fost cutia mea/ și ar mai vrea să 
fie măcar puțin// cu un ac lung și 
ascuțit/ mama mi-a prins pălăria 
în craniu”), fiică-tată („când o să-ți 
descânți copiii/ să-ți aduci aminte 
ce bun am fost cu tine/ și câte cutii 
am împărțit”), acest triunghi crista-
lizând poetic o viață care „încape 
într-o debara”, mereu chestionată 
– „spune-mi, crezi că suntem o fa-
milie de saltimbanci?” și în care eul 
își pierde gradual din consistență, 
până la evanescență: „în casa asta 
de ne-buni/ unde zgomotele trec 
dintr-o cameră în alta/ eu nu pot 
să plâng nici când sunt singură/ eu 
nici nu știu dacă sunt sau nu”. De la 
incapacitatea de autodefinire („de 
câte piese de rezistență are nevoie 
o fată/ când ea nici măcar nu-și cu-
noaște centrul de greutate”), prin 
graduala diversificare a mijloacelor 
poetice – de la structura micro-na-
rativă de fond, la pseudo-dialoguri 
(poeme care își răspund unul altuia 

și personajul liric care scrie pe mai 
multe voci – ea, mama, tatăl), se ur-
mărește parcursul spre cristalizarea 
eului: „durerea mea detașabilă e un 
pepene galben/ perfect rotund/ pe 
care îl scot din cap/ cum ai scoate 
fructul din coajă/ din intimitatea lui 
confortabilă”.

Cătălina Bălan scrie memento- 
uri zilnice, narative, într-un limbaj 
poetic simplu, adevăruri melan-
colic-dureroase despre generația 
care nu mai ia ulei de pește cu 
lingurița, ci iese în stradă ca să-și 
rezolve problemele, despre mă-
runtaiele orașului („unde jucăriile 
stricate se adună/ și vorbesc des-
pre șuruburi”, iar „o filipineză/ cară 
în brațe copilul uriaș al altcuiva”; 
„te rog nu te sinucide/ te rog/ tre-
buie să ajung la timp la serviciu”), 
despre corpul care își amintește 
locurile care l-au durut, despre 
fostele iubiri și despre singurătate 
(„sună așa fals/ când îmi spune 
facebook pe nume/ dar social 
media e cea mai constantă relație 
a mea”).   

Atât de personale („mă duc la 
culcare ca o gospodină din cartea 
elenei vlădăreanu/ mirosind a 
mâncare/ decât prințesă în arabia 
saudită/ mai bine în sectorul 3/ la 
faur/ la capătul lumii”), poemele 
ei sunt percutante și ajung să fie 
despre copiii secolului XXI, ase-
menea blocurilor ceaușiste: „plăci 
solide de beton/ legate între ele 
cu beton armat/ menite să se cla-
tine safe/ în caz de urgență”. 

Capacitățile poetice ale Cătă- 
linei Bălan sunt incontestabile, 
iar poemul următor stă mărturie 
pentru întregul volum: „am pornit 
la drum deja obosiți/ ne-am făcut 
loc unul altuia cu îngăduință/ din 
frică am ajuns împreună/ niște 
corpuri străine între atâtea altele/ 
ne plimbam cu solidaritatea a doi 
anticorpi/ față în față cu orașul 
străin// stăteam alături/ atât de ti-
neri și de nesiguri/ faptul în sine/ 
era prea mult”.  

Cătălina Bălan, cutii, Pitești, Editura 
Paralela 45, 2019
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Ce s-a întâmplat după 1989? (V)
Virgil Mihaiu

O veche maladie cu specific 
autohton constă în ignorarea, 

dacă nu chiar denigrarea propri-
ilor valori. Nu pretind că situația 
jazzului din România ar fi ideală 
(există, oare, așa ceva?). Dar even-
tualilor contestatari ai evidenței că 
avem și în zilele noastre valoroși 
practicanți ai genului muzical-im-
provizatoric, le propun să acorde o 
fărâmă de atenție muzicienilor pe 
care îi voi numi în continuare. În 
sincronie cu ceea ce se petrece pe 
plan mondial, se constată o per-
fecționare a tehnicii interpretative 
și o lărgire a orizontului informa-
tiv, contrabalansate  de o anume 
rarefiere, uneori până la quasi-dis-
pariție, a marilor figuri tutelare – 
așa-numiții giganți, capabili să de-
finească un stil sau chiar o epocă 
(Armstrong, Ellington, Thelonious 
Monk, Parker, Miles Davis, Mingus, 
Dizzy Gillespie, Bill Evans, Coltrane, 
Weather Report...). Reconfortant 
e, totuși, că există și activează un 
număr apreciabil de muzicieni 
români dispuși să-și sacrifice exis-
tența pe altarul jazzului (sintagma 
o parafrazez după un interviu 
dat de reedsman-ul timișorean 
Laurențiu Liviu Butoi).

Dar înainte de a-i enumera pe 
cei din prezent, se cuvine a-i aminti 
pe unii dintre principalii făuritori 
ai jazzului în caracter românesc 
plecați de pe lumea asta în peri-
oada post-1989: Dan Mândrilă, 
Sile Dinicu, Ștefan Berindei, Ovi- 
diu Bădilă, Cristian Colan, Anca 
Parghel, frații Eugen și Adrian Ciceu, 
Alin Constanțiu, Bela Kamocsa, 
Valeriu Pavel, Constantin Ulinici, 
Jancy Körössy, Titel Popovici, 
Andrei Colompar, Adrian Enescu, 

Marius Popp, Corneliu Stroe, Peter 
Wertheimer, Garbis Dedeian... Dom- 
nul să le protejeze amintirea!

Printre jazzmenii ce și-au men-
ținut „cartierul general” în patrie, 
exemplară mi se pare opțiunea 
lui Mircea Tiberian: și-a făurit un 
statut de virtual lider al comunității 
jazzistice din România, utilizând la 
maximum șansele (la rigoare, chiar 
și impedimentele) ce-l împresurau 
la el acasă. Porțile succesului îi fuse-
seră întredeschise încă din deceniul 
1980, însă după 1990 și-a putut 
valorifica atât talentele interpretati-
ve – în compania unor spirite afine, 
din țară și din străinătate – cât și pe 
cele componistice, didactico-or-
ganizatorice (devenind principalul 
profesor de jazz la Universitatea 
Națională de Muzică din capitală), 
sau teoretico-eseistice (este autorul 
unor delectabile volume de eseuri 
cu tematică jazzologică).

Similar este și statutul profesi-
onal atins de reedsman-ul Cristian 

Soleanu. În teribila „criză de su-
praproducție” a jazzului actual, el 
a reușit să-și creeze o sonoritate 
aparte – învăluitoare, pregnantă, 
flexibilă – adecvată celor mai di- 
verse brasaje stilistice. În plus, 
Soleanu a publicat și el o carte de 
jazzologie, semnificativ intitulată 
Incertitudini, inspirație și echilibru. 
Improvizația, apărută la Editura 
Muzicală, București, în 2018.

Pe un palier valoric similar 
se situează alte personalități de 
prim plan, cum sunt trompetistul/
flugelhornistul Sebastian Burneci, 
pianistul Sorin Zlat, contrabasis-
tul Pedro Negrescu, ghitaristul 
Sorin Romanescu, trombonistul 
Liviu Mărculescu, junele baterist 
Iulian Nicolau. 

De altfel, oferta română în 
materie de muzicieni valoroși este 
consistentă, chiar dacă oportunită-
țile de manifestare de care dispun 
aceștia sunt cam precare. Încerc, 
în continuare, să schițez o listă 

JAZZ CONTEXT

Cristian Soleanu (stânga) & Mircea Tiberian
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orientativă, structurată pe instru-
mente. Așadar, pian: Harry Tavitian, 
Petre Andrei, Florin Răducanu, 
Puiu Pascu, Andrei Tudor, Marius 
Vernescu, Romeo Cozma, Sebastian 
Spanache, George Natsis, Adi 
Stoenescu, Petru Popa, Albert Tajti, 
Răzvan Pârvu, Marius Oancea, 
Alexandru Olteanu, Andras Szép, 
Cornel Cristei. Saxofoane/clarinet/
flaut: Liviu Laurențiu Butoi, Lucian 
Nagy, Alexandru Arcuș, Mihai Ior- 
dache, Alex Munte, Eduard Neu- 
mann, Marius Gagiu, Zoltan Re- 
man. Contrabas/ghitară-bas (regre- 
tând absența din țară a prodigi-
osului Decebal Bădilă): Michael 

Acker, Johnny Bota, Adrian Flau- 
tistu, Vlaicu Golcea, Cătălin Răsvan, 
Uțu Pascu, Ciprian Parghel, Eugen 
Tegu, Răzvan Cojanu, Iulian Vra- 
bete, Virgil Popescu, Zoltan Hollan- 
dus, Paul Baciu, Marius Marchiș. 
Baterie/percuție: Laurențiu Zmău, 
Mario Florescu, Lucian Maxim, 
Tavi Scurtu, Dinu Simon, Laurențiu 
Ștefan, Tudy Zaharescu, Claudiu 
Purcărin, Vlad Popescu, Tudor Par- 
ghel, Eugen Nichiteanu, Marian 
Toroimac, Adrian Tetrade, Vadim 
Tichișan, Liviu Pop, Ferencz Aron, 
Marcel Moldovan, Cristian Bantaș. 
Trompetă: Emil Bâzgă, Petre Ionu- 
țescu, Dan Huideș, Ion Leonte, 

Laurențiu Moise, Silviu Groază, 
Silviu Albei, Horațiu Boșca, Elias 
Jula, Iosif Sătmărean. Trombon: 
Florian Radu, Mircea Neamțu, 
Robert Cozma, Cristian Labus, 
Adrian Cojocaru, Valentin Dogaru, 
Vlad Faur, Gerhardt Bekes. Ghi- 
tară: Marian Georgescu, Toni 
Kühn, Capriel Dedeian, Liviu Ne- 
gru, Alexandru Man, Horea Silvio 
Crișovan, Mircea Bunea, Dan 
Alex Mitrofan, Ionuț Dorobanțu. 
Keyboards: Toni Kühn, Adi Stoe- 
nescu, Simona Strungaru, Peter 
Sárosi,  Teodor Pop. 

[Continuarea în proximul număr] 

GĂRÂNA JAZZ 2020

Deși pandalia pandemică a anului 2020 a lovit din 
plin viața culturală a Omenirii, în deșertificarea abă-
tută peste festivaluri au subzistat și câteva oaze de 
speranță. Un asemenea exemplu de continuitate ne-a 
furnizat temerarul manager Marius Giura: organizarea 
celei de-a 24 ediții a importantului Festival de Jazz de la 
Gărâna. Prin bunăvoința admirabililor confrați Gabriel 
Chifu și Răzvan Voncu, am reușit să public o cronică 
a evenimentului în România literară nr. 35/2020. 
Deși, din rațiuni de strâmtoare a spațiului tipografic, 
Jazz Context-ul nu-și poate permite o performanță 
similară, redau totuși introducerea articolului inspirat 
intitulat Giurassic jazz, apărut grație inimosului Radu 
Lupașcu în revista electronică Arta Sunetelor, sub 
semnătura patriarhului jazzologiei române, Florian 
Lungu. În calitate de insubstituibil comper al festivalu-
lui, dânsul reușește o memorabilă punere în context a 
performanței organizatorice a lui Marius Giura. (V.M.)

În intervalul temporal atât de nefast pentru show-
biz, de rău augur nu doar pentru HoReCa, dar și 

pentru TeMuSpo (acronimul meu pentru Teatru-
Muzică-Sport), spectacolele de tot felul au dispărut 
în mare parte, dezirata apropiere dintre artiști și 
public fiind înlocuită cu aiuritoarea, non-umana di-
stanțare socială! Îată însă că există eroi care nu s-au 
lăsat copleșiți de atacul invizibililor nano-inamici și 
au aflat – ori au născocit – căi ocolitoare perin inter-
mediul cărora țelul lor, finalitatea intențiilor, să se 
împlinească. În timp ce în arealul jazzului autohton 
multe manifestări de cert interes, fie festivaluri, con-
certe ori recitaluri în cluburi au fost în chip regretabil 
anulate, ne-am bucurat să constatăm că altele au 

suferit doar amânări, că ele au avut loc, au și vor avea 
loc. Este și situația celui mai amplu, mai spectacu-
los, mai pitoresc Festival Internațional al nostru, cel 
de la Gărâna, ajuns în anul 2020 la ediția a XXIV-a, 
sălășluit ca și anterior în atât de spațioasa Poiană a 
Lupului pe muntele Semenic, în ambientul intens 
ozonat al altitudinii de o mie de metri – altfel spus, 
jazz la înălțime, la propriu, cât și la figurat. Nicicând 
acceptant al ipostazei de înfrângere, organizatorul 
și managerul sărbătorii festivaliere purtând indicele 
dublei duzini, Marius Giura a întrezărit soluții (așadar, 
cu efort și inteligență, se poate!) spre a oferi un act 
artistic viabil, de ținută, concomitent fiind respectate 
acele împovărătoare restricții obligate de autorități. 
S-au născut astfel, patru seri spectaculare realmente 
reușite (6-7-8-9 august) în derularea cărora 12 pre-
zențe scenice – de la solo la duo la sextet – au revelat 
în fața celor doar cinci sute (!!!) de melofani accep-
tați în încăpătorul spațiu disponibil, așezați precum 
popicele, distanțați la doi metri, pe butucii orizontali 
cu menire de fotolii de orchestră. Am aplaudat 44 de 
muzicieni din zece țări cuprinse exclusiv în fruntariile 
continentului european, aceasta din cauza traficului 
aerian redus și asprelor ordonanțe generate de 
pandemie. Cei mai mulți instrumentiști au aparținut 
jazzului românesc, caracteristic generațiilor tinere 
și medii. Au fost invitate patru grupuri autohtone, 
care au deschis prin recitalurile lor fiecare dintre cele 
patru seri gărânene. 

Florian Lungu

<Continuarea cronicii poate fi accesată la  
http://www.artasunetelor.ro/GIURASSIC_

JAZZ_2020.html>


