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Scriitorul este o entitate soci-
ală și, în general, participă la 

împărtășania artistică (fie cu alți 
confrați, fie cu publicul), întrucât se 
hrănește energetic și din așa ceva, 
nu doar din scrisul său în sine, chiar 
dacă acesta din urmă este matricial 
și îl motivează existențial. Mai 
ales acum, scriitorul nu are cum să 
fie desprins de realitate și să stea 
exclusiv în turnul de fildeș, deși 
regimul restrictiv sanitar îl silește 
la un asemenea statut care devine 
chiar cutumă. El/ea vede starea 
de calamitate a lumii care rezistă 
anevoios atacului virotic, vede ne-
bunia vremurilor (social-politice) 
și stările de nevroză mondială, de- 
plânge adesea și uneori combate 
mentalitar, dar nu are totuși o so-
luție fezabilă (nici măcar o scară de 
incendiu de oferit). 

Suferința scriitorului în timpu-
rile de acum e mai ales neatingerea. 
Cuvinte precum distanțare și nea-
tingere în opoziție cu apropierea, 
comuniunea și atingerea au primit 
în ultimul an o conotație specifică. 
În calitate de entitate care socia-
lizează și împărtășește, scriitorul 
funcționează adesea prin festivalu-
rile literare la care participă și prin 
lansări de carte, dezbateri, mese 
rotunde etc. Faptul că toate acestea 
se desfășoară acum pe Zoom sau 
prin alte mijloace tehnologice ori 
platforme electronice creează un 
substitut de comuniune, un erzaț, 
un rest de comunicare, iar nu o co-
muniune reală. Să nu ne iluzionăm 
că internetul are căldură umană. 
Internetul este ceva necesar și vital 
la nivel informațional, dar rămâne 
rece ca gheața. Desigur, ne adaptăm 
în condiții de restricție la ce și cum 
ar putea fi împărtășirea artistică, 
dar a te adapta în mod forțat nu 
înseamnă a funcționa normal, ci în 
parametri minimali și de urgență 
comportamentală.

Mai ales acum îmi aduc aminte 
de câteva vibrante festivaluri li- 
terare la care am avut șansa să 
particip și unde miza era tocmai 
comuniunea concretă, vie, asumată 
literar în mod spectaculos. În 

2002, la festivalul de poezie femi- 
nină, în Grecia, într-un peisaj de 
deltă, pe malul lacului Prespes. 
Zece poete din Balcani care am 
și cântat (nu doar recitat) între 
ruinele bisericii bizantine Sfântul 
Achileu, în fața sătenilor veniți la 
recital (cu familiile lor, de la bunică 
la nepot). În 2010,  la New Orleans, 
festivalul de povestitori, organi-
zat de Andrei Codrescu și Dave 
Brinks în vechiul Cartier Francez, 
la Gold Mine Saloon – un carna-
val boem și dens. În 2012, în Ar- 
menia, la festivalul Literary Ark, 
organizat de omul de cultură Da- 
vid Matevossian, am participat 
vreo douăzeci și cinci de scriitori 
din toată Europa, iar recitalurile și 
dialogurile au fost atât de variate, 
încât ne-au catalizat să interferăm 
cu literaturi și culturi diferite, ca să 
sesizăm discrepanțele și mult mai 
puținele înrudiri. Literary Ark era 
un festival concentrat tocmai pe 
faptul că alteritatea scriitoricească 
poate fi împărtășită elocvent când 
știi cum să o faci (inclusiv prin ex-
cursii la vechile mănăstiri armene, 
unde autocarul a devenit o plat-
formă și o scenă recitativă pentru 
performance, zguduindu-se de la 
atâta poezie uneori chiar cântată). 
Mi-aduc apoi aminte de forfota 
festivalului Mediterrania (de la 
Palma de Mallorca), organizat de 
scriitorul și animatorul catalan 
Biel Mesquida. Am participat la 
ediția din 2016, alături de alți zece 
poeți din toată lumea. Și în acest 

caz, alteritatea și împărtășirea la 
nivel poetic au fost refrenul acestui 
festival liric, amalgamat în stiluri, 
tematici, generații. Profitând artis-
tic de acest lucru, Biel Mesquida 
ne-a antrenat să recităm, vreme 
de patru zile, de șase ori, în pia-
țete, la târguri de carte, în case 
memoriale, în licee, inclusiv la o 
izolată casă-fermă (unde am fost 
înregistrați cu toții într-o fonotecă 
de colecționar) ori pe malul mării 
(un fel de jam session) și, la final, 
în Teatrul principal din Palma, 
pentru cei vreo două sute de spec-
tatori dornici să asculte poezie în 
limbi diferite (și necunoscute).  
Comuniunea s-a ivit din zumzet și 
dorință de hibridare. 

Nu am cum să uit nici microfes-
tivalul aniversar de poezie al revis-
tei Steaua, organizat în primăvara 
lui 2019, cu zece poeți clujeni (sau 
prin adopție); a fost o microarcă 
a lui Noe, cu tot soiul de jivine 
poetice care, indiferent dacă s-au 
potrivit generaționist și stilistic 
sau nu, au interferat direct. Au fost 
multe alte festivaluri de interrelație 
și fastuozitate (am participat la 
vreo douăzeci și cinci, în țară și 
străinătate), aici am rememorat 
doar cinci dintre ele, cât să reiterez 
ideea că, fără comuniunea artis-
tică reală (în carne și oase, adică), 
zoomul ca ofertă de desfășurare 
artistică este un paliativ efemer 
și restrictiv. Distopia de acum nu 
exclude, însă, o eventuală și râvnită 
utopie post-pandemică.   

DISTANȚARE ȘI ZOOM

de 
RUXANDRA CESEREANU

EDITORIAL



între politică literară  
și literatură politicăsteaua

text de  
GELU HOSSU 2015-2019
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Este foarte dificil de surprins 
vreo legătură, învoială ori vreun 

aranjament între literatura și poli-
tica deceniului care tocmai s-a în-
cheiat. Nici politica, nici literatura 
nu mai sunt ce au fost. Este totuși 
perceptibilă o legătură între litera-
tură și cultura protestului, chiar una 
vizibilă între scriitorul tânăr și miș-
carea #rezist. Ana Blandiana afirma 
că „există o continuitate între re- 
acția celor care au fost deținuți la 
Sighet și în închisorile comuniste, 
reacția anticomunistă a muncito-
rilor de la Brașov din 1987, Piața 
Universității din ’90 și protestele 
din ultimii ani din România”. Dacă 
primele trei mișcări (antisovietică, 
anticomunistă, antineocomunistă) 
s-au refulat în literatură, fie ea be-
letristică ori memorialistică, cea de 
a patra, #rezist, își așteaptă confir-
marea. Mișcarea va fi una literară... 
sau nu va fi deloc. 

     2015. Ediția ianuarie- 
februarie a anu- 

lui 2015 este deschisă de grupajul 
Scriitori, jucării, copilărie, con-
struit de Ruxandra Cesereanu cu 
ajutorul textelor și fotografiilor 
trimise de câțiva scriitori. T.O. 
Bobe povestește aventura lui cu 
„o arădeancă superbă, blondă, cu 
picioare cam scurte, puțin curbate 
din genunchi, și obraji bucălați”, 
păpușa Bubulina, cea de a doua lui 
dragoste; Veronica D. Niculescu 
îl reînvie pe „Humphrey cel gri și 
uriaș”, ursulețul care îl batjocorea 
pe Ceaușescu în fața televizoru-
lui; Mariana Codruț își amintește 
cum „rădea pe furiș câte o țigară 
din mătase de porumb, cu care 
«Dardanian» se cam făcea de râs”; 
Șerban Foarță trimite o Dedicație: 
„Pentru Ruxandra / Domițianovna,   
tandra/ pereche de bestii/ paleo-
zoice,/ cam paranoice...”. Călina 
Părău propune Revizitarea arhivei 
cu ajutorul volumului lui Anneli 
Ute Gabanyi, Ceaușescu și scriitorii 
– Analize politico-literare în timp 
real. „Cartea repune subtil în aten-
ție faptul că rezistența are atât de 
multe dimensiuni și nu înseamnă 

doar ceea ce de atâtea ori a fost 
denumit «rezistență prin cultură».” 
În aceeași notă, Titu Popescu i- 
dentifică Două modalități literare 
anticomuniste: scrierile exilatului 
Vintilă Horea și romanul Mișcarea 
semnat de Ștefan Dinică, fostul 
corespondent al Scânteii în județul 
Alba. Ediția este închisă cu însem-
nări despre atentatul de la Charlie 
Hebdo. Georgiana Fodor analizează 
momentul și se arată nemulțumită 
de Andrei Pleșu, care a afirmat că 
frivolitatea este inadecvată vieții 
spirituale a comunităților. „O astfel 
de afirmație – spune autoarea – nu 
este doar surprinzătoare și dezamă- 
gitoare, ci și foarte periculoasă”. 
Adrian Popescu se întreabă în 
articolul următor dacă spiritul 
sloganului Je suis Charlie se potri-
vește „surprinderii și dezamăgirii” 
Georgianei Fodor. 

Radu Toderici publică în nu-
mărul mai-iunie rezultatele unui 
chestionar intitulat Cum m-am 
lăsat de literatură, cu o primă între-
bare formulată la persoana I: „Mai 
merită în acest moment să scriu?”. 
Ana Blandiana: „Astfel a început 
deceniul meu de implicare civică 
totală [...], zece ani în care nu am 
publicat nicio carte, în care m-am 
interzis singură, ca scriitor, pentru 
o perioadă mai lungă decât cea în 
care îmi interziseseră alții să pu-
blic, cei zece ani pe care aveam să-i 
numesc mai târziu «o sinucidere 
provizorie»”. Simona Popescu: „Să 
te lași de literatură de tot, asta e cu 
adevărat... admirabil. Nu cunosc 
mulți admirabili”. În cuprinsul nu-
mărului 7-8, Ruxandra Cesereanu 
realizează O antropologie a eva-
dării lui Ion Ioanid din lagărul 
de muncă de la Cavnic, în anul 
1953, aventura narată în volumul 
memorialistic Închisoarea noastră 
cea de toate zilele. În cadrul rubricii 
Contexte critice, Florin Mihăilescu 
reîncadrează Intelectualii și politica 
în peisajul istoric: „Este foarte 
probabil ca una dintre cele mai 
nevralgice și mai spinoase pro-
bleme cu care s-a confruntat 
intelectualitatea în secolul trecut 

s-o fi constituit relația ei cu ten-
tația angajamentului politic”. În 
finalul ediției, Ioan Pop-Curșeu 
își exprimă senzațiile trăite la Tiff 
2015: „Am putut să-mi iau doza 
de filme bune, care mi-au dat sa-
tisfacții estetice, de filme slabe, pe 
care mi-am putut exercita simțul 
critic și față de care am simțit 
nevoia să mă distanțez, dar m-am 
și intoxicat cu realism, într-o doză 
prea mare”. 

Editorialul numărului din sep- 
tembrie pune în discuție O lege im- 
perfectă: „O lege nedreaptă și ruși-
noasă, din vremea dictaturii anto-
nesciene, era, cum se știe, îndreptată 
împotriva evreilor români. Ea nu 
poate fi ștearsă însă, din istorie, cu 
altă lege de sens contrar, [...], lege 
datorată în principal unui inițiator 
cu numele tot de Antonescu, Crin 
de data aceasta”. În numărul din oc-
tombrie, Ioana Bot întreabă didac-
tic: Ce este un profesor de literatură și 
ce facem cu el?. Răspunsul este oferit 
în aceeași manieră prin prezentarea 
unui model: Ioana Em. Petrescu. La 
finalul numărului, Virgil Mihaiu co-
boară în Preistoria unei rubrici: „Anul 
acesta se împlinește un sfert de 
secol de când mensualul STEAUA 
(editat de Uniunea Scriitorilor din 
România) cuprinde în fiecare număr 
paginile JAZZ CONTEXT, inițiate 
și coordonate de subsemnatul”. Nu- 
mărul 11 este de două ori aniversar. 
Primul sărbătorit este Paul Goma, la 
80 de ani. Alina Hiristea dezvăluie 
secretul longevității scriitorului: 
„Adevărul lui Paul Goma este alcă-
tuit din constelații de adevăruri ale 
multor trăitori și truditori anonimi 
împotriva sistemului comunist din 
ultimii 50 de ani și mai bine”. Al 
doilea sărbătorit este Aurel Rău, 
care la împlinirea vârstei de 85 de 
ani primește o Efigie din partea lui 
Nicolae Manolescu și O reverență 
în zi de sărbătoare din partea lui Ion 
Pop. În editorialul lunii decembrie, 
Adrian Popescu se întreabă retoric: 
Poezia, un pas înapoi?. Poetul răs-
punde: „Oricine poate, în zecile de 
reviste ale primăriilor sau județelor, 
însăila o pseudo-cronică literară 
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unui prieten. Iar de aici până la con-
fuzia totală a cititorilor e numai un 
pas”.  

2016. Ianuarie. Adrian 
Popescu definește 

raporturile lumii cu Poetul: „Ca în 
fiecare an, Ziua culturii naționale 
și ziua lui Eminescu ne dau, cred, 
barometrul exact al stării noastre ca 
națiune civilizată [...]. De la sanctifi-
care la minimalizare sau indiferență 
toată gama aproape a trăirilor a fost 
încercată”. Doru Pop realizează în 
numărul din februarie o anchetă pri- 
vind Preferințele muzicale ale scriito-
rilor și artiștilor din România comu-
nistă. Liviu Antonesei: „Mi-a plăcut 
Phoenix-ul din prima perioadă, in-
clusiv pentru textele echipei Foarță-
Ujică, dar nu și de după descoperirea 
filonului folclorico-mitologic, deși 
înțeleg acum rațiunile politice ale 
reorientării de după mica revoluție 
culturală maoistă din iulie 1971”. 
Florin Bican: „Îmi amintesc de un 
«scandal» prin clasa a șaptea, cred, 
când diriginta l-a prins pe un coleg 
că-și scrisese pe bancă «Jesus Christ 
Superstar» – tocmai apăruse opera 
rock. Și a ieșit un asemenea tămbă-
lău, de era să-l dea afară din școală 
pe bietul băiat”. Mircea Cărtărescu: 
„Nu ascultam mult rock autohton, 
dar iubeam câteva trupe, cele mai 
mari pe care le-am avut. «Phoenix» 
erau cu trei clase peste celelalte, 
totuși «Sfinx», «Roșu și negru», mai 
târziu «Celelalte cuvinte» sau «Iris», 
nu erau rele deloc”. Ruxandra Ce- 
sereanu: „În România comunistă, 
muzica rock și psihedelică erau per-
cepute ca anti-sistem, prin urmare ca 
anti-comuniste, deși într-un sens le-
jer (nu în unul tare)”. Marius Chivu: 
„Ca să rezum, ascultam fără să știu 
exact ce ascultam. Mai întâi, compi-
lațiile de pe casetele audio [...], apoi 
discurile de vinil, venite din Bulgaria 
sau Iugoslavia, cumpărate, laolaltă cu 
pungile de Vegeta, din talciocul de 
la Drobeta Turnu-Severin”. Răzvan 
Petrescu: „Pe Joan Baez, cu mesajele 
ei socialiste, ar fi trebuit s-o detest 
din răsputeri, uneori și pe Dylan. 
Dar nu contau textele”. Ovidiu 

Pecican: „Muzica nu mi-a influențat 
sau schimbat convingerile. Pentru 
asta aveam cărțile, ideile”. Dan Co- 
man: „Câteva săptămâni după ce am 
văzut Compact, n-am făcut altceva 
decât să cânt, de unul singur, în curte, 
folosind un băț înfipt în pământ în 
loc de microfon, imitând mișcările 
lui Ciuci, speriind găinile”. 

Titlul lunii aprilie: Ana 
Blandiana – Doctor Honoris Causa 
al Universității Babeș-Bolyai. „I se 
acordă titlul de Doctor Honoris Causa 
Anei Blandiana pentru excelența 
operei sale literare și pentru calita-
tea civică a angajării sale în reforma 
societății românești”. În numărul 5, 
Radu Toderici publică rezultatul an-
chetei despre Cum am vrea să fie ci-
nemaul românesc?. Doru Pop: „Stilul 
de cinema care se practică acum în 
România demonstrează imposibi-
litatea reinventării de sine a unei 
industrii de film și a unei generații 
de cineaști debusolați”. În numărul 
următor, Radu Toderici constată că 
„TIFF-ul din 2016 a fost probabil 
TIFF-ul cel mai imprevizibil din 
ultimii ani”. Primele pagini ale lu-
nii iulie sunt închinate celor 75 de 
ani împliniți de Ion Pop. Omagiile 
sunt semnate de Adrian Popescu, 
Titu Popescu, Ilie Rad și Irina 
Petraș. În editorialul numărului 
8, intitulat Vatra, încotro?, Adrian 
Popescu își manifestă indignarea 
față de formulările vulgare ale lui 
Dan Ungureanu, care consideră că 
PNȚCD este un „partid cu vata în 
nas”, că „religia (?!) greco-catolică 
este muribundă” și că „nu e – fun-
damental – nicio diferență între 
dictatura ceaușistă, totalitarismul 
sovietic și dictatura conservatoare 
țărănistă greco-catolică”. „Cea mai 
stupidă și absurdă propoziție pe 
care am citit-o vreodată”, conchide 
Adrian Popescu. 

La rubrica Teatru din numărul 
9, Eugenia Sarvari publică o cro-
nică a spectacolului Istorie subiectivă 
a fragilității, conceput și regizat de 
Olivia Grecea. „Este un spectacol- 
documentar, de dezbatere, de opinie, 
în care problemele tinerilor de azi, 
şi poate dintotdeauna, sunt spuse 

cu mult umor [...]. Fragili, tinerii 
sunt puși în fața unor probleme 
existențiale, a unor întrebări care le 
scormonesc mințile și inimile: «a fi 
mereu în competiție poate însemna 
manipulare?»”. În ediția lunii oc-
tombrie, Ovidiu Pecican pune în 
balanță două personaje centenare: 
„Mihai Șora a uimit, întâi și întâi, 
pentru că, atunci când alți cărturari 
români se refugiau în străinătate, el 
s-a întors acasă, primind cu curaj 
pericolele unei epoci abuzive și în-
grăditoare revărsate asupra națiunii 
lui”; „Datorită împrejurărilor isto-
rice complicate ale secolului al XX-
lea, Neagu Djuvara este unul dintre 
puținii istorici români care nu a 
cunoscut nicio clipă totalitarismul 
roșu pe viu și s-a putut pronunța 
mereu în orice problemă fără a avea 
de suportat consecințele vreunei 
cenzuri ideologice ori acțiunea 
vreunei poliții totalitare”. Dacă ai 
fi nevoit să-ți recitești cărțile, care ar 
fi teama ta cea mai mare? este titlul 
grupajului realizat de Bogdan Coșa 
și Vlad Moldovan în ultima ediție 
a anului 2016. Ana Blandiana: „Nu 
îmi place să îmi recitesc cărțile de-
cât după ce le-am uitat. Și atunci 
mă mir că eu sunt cea care le-am 
scris”. 

2017. Anul debutează 
cu editorialul nos- 

talgic semnat de Adrian Popescu, 
Asta a fost odată..., despre cofetă-
ria literară „Arizona” din centrul 
Clujului, a cărei istorie a fost 
ștearsă cu buretele de un tânăr 
manager-barman. Numărul lui ia- 
nuarie iese de la tipar într-o atmos- 
feră tristă: In memoriam Romulus 
Rusan, trecut în altă lume. „În cea 
de dincolo, către care s-a îndrep-
tat de curând, Romulus Rusan ar 
trebui să se bucure de fericirile 
celor curați cu inima, ale făcători-
lor de bine, ale ocrotitorilor celor 
prigoniți” (Ion Pop). În ediția 
lunii februarie, Titu Popescu îl 
comemorează pe Gheorghe Șincai, 
de la a cărui moarte se împlinesc 
200 de ani. Sub titlul Bodyguarzii 
Partidului: cenzorii comuniști și 
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metehnele lor, Ruxandra Cesereanu 
recenzează cele două „monografii 
ale represiunii artistice” semnate 
de Liviu Malița. Tematica numă-
rului de martie este de Nobel. De 
ce Bob Dylan?, se întreabă Adrian 
Popescu. Ruxandra Cesereanu este 
contrariată: Nobelul și literatura: 
O schimbare de paradigmă? Doru 
Pop: „Este vorba despre o «nouă 
poetică». Ceea ce nu înseamnă că 
de mâine vor deveni laureați Nobel 
2Pac sau Al Bano și Romina Power, 
ori că orice SMS este o capodo-
peră”. Nichita Danilov: „Sigur, li-
teratura o să dispară. […] De fapt, 
în natură, și în cultură, nimic nu se 
pierde și nimic nu se câștigă. Totul 
se transformă”. Vasile Gârneț: 
„Premiul acordat lui Bob Dylan 
în 2016 îl văd ca pe un reproș 
împotriva acelei părți a societății 
americane care a votat opțiunea 
Donald Trump”. În numărul din 
aprilie, Ioana Bot o sărbătorește 
pe Ana Blandiana la împlinirea 
unei vârste: „Ea celebrează inefa-
bilele legături ale poeziei mari cu 
viețile mici, fără de care nici una, 
nici celelalte nu sunt «întrege»”. În 
același număr, Corin Braga inițiază 
un serial despre Cosmologia poetică 
a lui Nichita Stănescu: „Pentru el, 
moartea s-a petrecut în trecut, 
neantul este în trecut, neființa îl 
urmărește din spate, iar el trebuie 
să fugă înainte ca să scape de ea”.

Psihiatrie politică este noțiunea 
cu ajutorul căreia Titu Popescu 
analizează în paginile numărului 5 
instrumentarul de tortură morală al 
dictaturilor comuniste: „Unii «cli- 
enți» ai Securității au suferit un șoc 
traumatic sau o dezechilibrare psi-
hică permanentă abia în timpul in-
ternării, confirmând retroactiv diag- 
nosticul fals ce le-a fost pus la or- 
dinul autorităților”. În numărul 6,  
Irina Petraș și Adrian Popescu „an-
chetează” câțiva șaptezeciști, unii 
dispăruți. „Generația noastră, gene-
rația din care s-a născut Echinoxul, 
a avut o natură pașoptistă” (Horia 
Bădescu), „o generație coerentă și 
recognoscibilă stilistic” (Mariana 
Bojan), „ne lega același ideal” (Ioana 

Diaconescu), „printr-o atitudine 
relativistă față de chiar conceptul 
de generație” (Irina Petraș), „cu 
sentimentul că se hrănește spiritual 
cu trufandale” (Petru Poantă), „o 
mare de creatori unici, ireducti-
bili” (Doina Uricaru)... Numărul 
lunii iulie îl elogiază pe Arhitectul 
Memorialului de la Sighet, Romulus 
Rusan, cu ocazia lansării volumului 
postum Cum se construiește un mi-
racol. Ana Blandiana: „Timp de 56 
de ani, anii noștri de căsătorie, am 
avut bănuiala, și chiar remușcarea, 
că din cauza mea el nu este sufi-
cient de vizibil, nu se vede destul. 
Și deodată am descoperit [...] că 
n-am avut dreptate, că se vedea, că 
era înțeles și respectat”. Ruxandra 
Cesereanu: „Romulus Rusan a se-
sizat că oamenii somnolează istoric 
și nu pot sau nu vor să se trezească 
din somnul istoriei, rămânând ata-
raxici, fără o memorie activă”. Ioana 
Boca: „Acest volum este un omagiu 
adus lui Romulus Rusan și «cărții» 
scrise de el pe pereții închisorii de la 
Sighet, transformată, astfel – pentru 
a prelua o expresie a unui istoric 
norvegian – într-o «deschisoare»”. 
În același număr, Ion Pop, aflat În 
căutarea adevărului pierdut, face un 
anunț: „Din 10 iulie 2017, a trecut 
Styxul și Augustin Buzura”. 

Numărul 9 inaugurează aniver- 
sarea Centenarului Marii Uniri. 
Ion Buzași evocă figura celui care a 
citit în 1918, la Alba Iulia, Rezoluția 
Unirii, episcopul Iuliu Hossu. „Nu 
este rostul acestor însemnări să arate 
șirul întreg al realizărilor vrednicului 
ierarh. Ele au fost consemnate con- 
vingător în monografiile ce i-au fost 
consacrate: Cardinalul Iuliu Hossu de 
un colectiv de istorici greco-catolici 
coordonat de ierom. prof. univ. dr. 
Silvestru Augustin Prunduș și pr. 
prof. Clemente Plăianu și Iuliu 
Hossu – Sfântul Marii Uniri de re-
gretatul Valer Hossu.” La cronica 
Cinema a numărului 10, Ion Pițoiu 
prezintă volumul lui Titus Vîjeu, 
Nicolae Mărgineanu, filmul invizibil 
vizibil, „o lucrare de sinteză biogra-
fică, sub forma unui album, axată pe 
funcția regizorului, cea de estet al 

timpului”. Ioan-Pavel Azap amin-
tește la rândul lui de O capodoperă 
(încă) tânără: Moromeții, „un film 
aproape neverosimil, atât pentru 
anii în care a fost filmat (premiera 
a avut loc în 28 septembrie 1987, 
la cinema „Scala”, București), cât 
și pentru cinematografia română 
în general”. Ultima ediție a anului 
2017 recuperează un interviu cu 
Episcopul Iuliu Hossu, realizat din 
inițiativa lui Aurel Rău, în anul 
1968, la Mănăstirea Căldărușani, 
de doi colaboratori ai Stelei, Emil 
Boșca-Mălin și Petronela Negoșanu. 
La sesizarea Securității, Direcția 
Generală a Presei și Tipăriturilor 
a interzis în acel an publicarea in-
terviului, înlocuindu-l cu un articol 
protocronist semnat de Constantin 
Daicoviciu. Ediția mai cuprinde 
urările adresate Irinei Petraș la îm-
plinirea unei vârste: Doamna Irina 
(Adrian Popescu), Vrednică este! (Ion 
Pop) La septenar (Mircea Muthu). În 
același număr, Eugenia Sarvari vine 
cu o veste tristă: A plecat Sandini, 
Alexandru Pecican (1956-2017).       

2018. „Părintele Ioan-
Irineu Fărcaș era 

cel mai potrivit să ne dea această 
carte-monografie despre Mons. 
Octavian Bârlea (1913-2005)”, no-
tează Ion Buzași în primul număr al 
anului 2018, referindu-se la lucrarea 
recentă,  Omul tuturor. Monseniorul 
Octavian Bârlea și pătimirile exilu-
lui românesc 1946-1978. Steaua lui 
februarie cinstește Centenarul Marii 
Uniri cu un fragment din volumul 
lui Petru Poantă, Clujul interbelic. 
Anatomia unui miracol. Pe sub Umbrele 
centenarului trece și Adrian Popescu 
în numărul lunii martie: „Aproape 
de sărbătoarea Centenarului Marii 
Uniri, solidaritatea intelectualilor, în 
loc să se manifeste ca atare, se vede 
fisurată de motive politice, confe-
sionale sau personale. De pildă, un 
cunoscut teolog crede că persecuți-
ile ordonate de Moscova stalinistă 
împotriva greco-catolicilor români, 
începând cu 1948, aparțin unei 
«pedagogii divine».” Evocarea Marii 
Uniri continuă în aprilie: Episcopul 
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Iuliu Hossu și Marea Unire în presa 
anului jubiliar 1968 (Gelu Hossu), 
Profesorul Nicolae Mărgineanu și 
cardinalul Iuliu Hossu (Ruxandra 
Cesereanu), Delegat la Alba Iulia, 
1918: părintele Aloisie Tăutu (Ion 
Igna), Un eveniment editorial: Ion 
Agârbiceanu, Opere, volumele VII- 
VIII (Iuliu Pârvu) etc. În con- 
tinuarea numărului, etnologul Ni- 
colae Bot este comemorat de 
câțiva dintre discipoli: Ion Taloș, 
Dumitru Rusan, Cornel Cotuțiu, 
Eleonora Sava, Achim Stoian, Ale- 
xander Baumgarten, Iulia Hossu, 
Ileana Benga, Sorin Sabău. Aurel 
Rău îl aniversează în ediția lunii mai 
pe Victor Felea, care ar fi împlinit 
95 de ani: „Când îl evocăm, azi, pe 
poetul și criticul Victor Felea, dar și 
omul, suntem numai cu 5 ani înain-
tea împlinirii unui veac de data lui de 
naștere. Nu greșim spunând așa, ca să 
rămânem numai la viață”. Numărul 
șase alocă pagini și articole dispari-
ției Doinei Cornea: De-acum, plecată 
fiind… (Victor Cupșa), Exerciții de 
demnitate (Adrian Popescu). În ace-
lași număr, Răzvan Voncu revine la 
anul 1918 și constată: „Marea Unire, 
în mod paradoxal, nu a beneficiat, 
nici atunci, și nu beneficiază nici 
acum de o creație literară demnă 
de importanța evenimentului în 
istoria națiunii noastre” (Pe banda 
lui Möbius 1918, între literatură și 
istorie). În numărul 7, Steaua „oferă 
cititorilor o antologie de poete con-
temporane din România, incluzând 
toate generațiile, direcțiile și mărcile 
stilistice actuale [...], toate atitu-
dinile și tendințele, de la autoarele 
clasicizate la cele mai recente voci”. 
Ana Blandiana: „Nu te vedeai pentru 
că,/ Precum în romanul lui Wells,/ 
Numai haina te făcuse vizibil/ Şi 
numai ninsoarea,/ Depunându-ți-se 
pe umeri, pe creștet,/ Putea să-ți 
trădeze prezența”.

Numărul lunii septembrie este 
al centenarului și al semicentena-
rului. Gelu Hossu reface Drumul 
Rezoluției, iar Dinu Flămând, Vir- 
gil Mihaiu și Ruxandra Cesereanu 
urmăresc evoluția celor 50 de 
ani de Echinox. Octombrie: „Cu 

prilejul Centenarului Marii Uniri și 
în pregătirea ediției a 12-a a Zilelor 
prozei, care s-a derulat în prima 
jumătate a lui octombrie la Filiala 
Cluj a Uniunii Scriitorilor din 
România, revista Steaua a lansat un 
sondaj: Care sunt, în opinia domni-
ilor voastre, cele mai bune o sută de 
cărți de proză românească apărute în 
perioada 1918-2018?” Irina Petraș: 
„Dacă vrem să rămânem pe hartă și 
să fim găsiți de urmași, se cuvine să 
lăsăm cât mai multe urme”. Victor 
Cubleșan: „Ar fi greu să ridicăm vreo 
pretenție de originalitate. În anul 
centenar plouă cu sute. Care sînt 
cele mai bune 100 de romane? sau o 
sută de poeți, sau o sută de filme etc.” 
Ultima ediție a anului 2018 reînvie 
personalitățile Marii Uniri: Iuliu 
Hossu (prin Ruxandra Cesereanu, 
Ion Buzași și Gelu Hossu), Regina 
Maria (prin Vitalie Ciobanu) și alte 
câteva prin Irina Petraș și antologia 
alcătuită de ea, Transilvania din cu-
vinte. 1918-2018. Generoasă, redac-
ția alocă spațiu tipografic substanțial 
și unor aniversări octogenare: Mircea 
Braga, Vasile Voia, Teodor Botiș și 
Nicolae Mărgineanu.

2019.  „După șaptezeci de 
ani... de la înființa-

rea revistei Steaua […] ce rezonanță 
mai are în rândul cititorilor și al 
scriitorilor publicația clujeană?”, se 
întreabă Adrian Popescu în edi-
torialul primului număr al anului. 
Răspunsul este oferit de Aurel Rău  
și de regretații Petru Poantă și Vasile 
Fanache în grupajul Steaua 70. În 
continuarea numărului sunt enume-
rate câteva evenimente notabile cu 
titluri edificatoare: Mircea Cărtărescu, 
Doctor Honoris Causa al Univer- 
sității Babeș-Bolyai, Emil Brumaru 
(1938-2019), In memoriam Anton 
Tauf. Numărul lunii februarie îl 
readuce în pagină, După douăzeci de 
ani, pe Marian Papahagi, prin grija 
Ruxandrei Cesereanu și a lui Ion 
Pop. Sărbătoarea Steaua 70 continuă 
cu interviul realizat de Lucia Negoiță 
cu Aurel Rău și articolul semnat de 
Crina Bud, A.E. Baconsky la Steaua. 
Despre necesitatea păstrării vii a 

memoriei notează, la rândul ei, 
Ioana Boca: „În 2018 Memorialul 
Victimelor Comunismului și al 
Rezistenței a aniversat 25 de ani de la 
înființare”. O aniversare și 3 omagii îi 
revin lui Ovidiu Pecican 60: Adrian 
Țion (Epistolier parodic pentru 
uzul memoriei), Andrei Zamfirescu 
(Hermeneutică în trei acte), Doru 
Pop (O literatură așa cum putea să 
fie). Sărbătoritul semnalează în edi-
ția lunii martie apariția sub semnul 
unui Iluminism reînnoit a antologiei 
comprehensive Școala Ardeleană, co-
ordonată de Eugen Pavel, directorul 
Institutului de Lingvistică și Istorie 
Literară „Sextil Pușcariu” din Cluj. 
La rândul lui, Ion Buzași atrage 
atenția asupra lucrării aniversare 100 
de personalități ale Bisericii Române 
Unite cu Roma Greco-Catolică, coor-
donată de P.S. Episcop Claudiu Pop. 
În paginile numărului din aprilie sunt 
publicate luările de cuvânt ale Irinei 
Petraș, Aurel Rău, Miron Scorobete 
și Constantin Cubleșan la șezătoarea 
literară organizată în 28 februarie 
la Filiala USR din Cluj cu prilejul 
aniversării celor 70 de ani de Steaua. 
Numărul mai conține o anchetă 
realizată de Vlad Moldovan, Victor 
Cubleșan și Andrei Doboș, intitu-
lată Critica poeziei azi. Irina Petraș: 
„Pe scurt, recunosc fără șovăire o 
singură asemănare fundamentală a 
poeților: toți sunt muritori”. Nicolae 
Manolescu: „Din nefericire, cum am 
mai remarcat, astăzi nu mai există 
dezbateri literare. Uitarea a închis în 
scrin cu mâna ei cea rece toate aceste 
«concepte»”. 

În numărul lunii mai, Ana-
Maria Parasca publică un interviu 
cu Octavian Bour. „O, păi domnul 
Rău a umblat foarte mult să mă 
aducă la Steaua, nu știu ce i-a venit”. 
În paginile lunii iunie este publicat 
primul episod (1949-1963) al seria-
lului realizat de Gelu Hossu, Revista 
Steaua între politică literară și litera-
tură politică: „O analiză cantitativă 
aplicată unei reviste de cultură poate 
părea la prima vedere o inițiativă in-
ginerească, austeră, profană”... Ediția 
lunii iulie este închinată episcopilor 
greco-catolici beatificați de Papa 
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Francisc. Adrian Popescu evocă 
Vrednicia martirică, Nicolae Mareș 
publică o cronică pentru A 29-a 
călătorie apostolică a Papei Francisc, 
Titu Popescu scrie Sub harul papal, 
iar Ion Buzași povestește cum a 
fost La Blaj, pe Câmpia Libertății. 
Sub titlul Câți ani, atâtea cărți, Ion 
Pop îi urează mulți ani (și multe 
cărți) lui Constantin Cubleșan cu 
ocazia împlinirii a 80 de ani de 
viață. Identic procedează Ruxandra 
Cesereanu în interviul cu compozi-
torul Cornel Țăranu, care tocmai a 
împlinit 85 de ani. În finalul ediției, 
Radu Toderici notează în legătură cu 
TIFF 2019: „Cred că s-a săturat și 
Corneliu Porumboiu de toate dis-
cuțiile despre Noul Cinema Româ- 
nesc, planuri-secvență și alte cele. 
Așa reiese cel puțin din felul în 
care arată La Gomera”. Numărul lui 
august apare sub zodia Centenarului 
I.D. Sîrbu. Ovidiu Pecican tratează 
Reflexivul românesc („mă râd”, „mă 

gândesc”, «mă plâng») din perspec-
tiva lui Gary din Petrila. „Adaug aici 
și cazul – ocolit cu pudoare de I.D. 
Sîrbu – al exprimării reflexive, în 
forme populare, a actului defecării 
(«mă c... »), al urinării («mă p...») 
sau al copulării («mă f... »)”. Ion Pop 
amintește la rândul lui de un alt 
scriitor trecut prin închisorile co-
muniste, Nicolae Balotă... și al său 
Abis luminat. Andrei Codrescu, 
Călin-Andrei Mihăilescu, Adrian 
Tătăran, Ruxandra Cesereanu și 
Radu Toderici semnalează împlini-
rea unei abisale jumătăți de veac de... 
Woodstock.  

Septembrie-octombrie continuă 
seria cifrelor rotunde: Steaua 70 (Gelu 
Hossu și Constantin Tonu), Răzvan 
Voncu 50 (Ovidiu Pecican), Cornel 
Nistea 80 (Titu Popescu), Ion Vartic 
75 (Anca Hațiegan, Maria Barbu, 
Diana Capotă, Alexandra Cengher). 
Ediția 11-12 prezintă două mese 
rotunde. Prima, a fost organizată în 

16 octombrie 2019 de Irina Petraș 
la sediul Filialei USR, cu ocazia 
achiziționării celor patru volume din 
antologia Școala Ardeleană, coordo-
nată de Eugen Pavel. A doua masă 
rotundă s-a desfășurat la Facultatea 
de Litere din Cluj-Napoca, în 21 oc-
tombrie 2019, la inițiativa Ruxandrei 
Cesereanu. Tema: Rezistența prin 
cultură, ieri și azi. În același număr, 
Nicolae Manolescu este întâmpinat 
cu urări de cât mai mulți ani peste cei 
80 tocmai împliniți. Adrian Popescu: 
„Stilistic, Nicolae Manolescu exce-
lează prin decizia formulelor memo-
rabile”. Laszlo Alexandru: „Instituția 
cronicii literare și-a găsit în persoana 
lui Nicolae Manolescu cel mai 
strălucit reprezentant al literaturii 
române”. Irina Petraș: „Canonul nu 
stabilește valoarea atemporală a ope-
rei, ci valoarea ei la un moment dat”. 
Victor Cubleșan: „Cine este Nicolae 
Manolescu în România anului 2019? 
E Criticul”.  



Care este locul pe care activitatea lui Tristan 

Tzara îl ocupă astăzi în zona poeziei/artelor/

criticii/istoriei literare/cercetării umaniste?

1

2

3

4

5

Cum (am putea/ar trebui să) ne raportăm în 

2021 la un program estetic enunțat de grupul lui 

Tristan Tzara în 1916-1918?

Care este sensul pe care îl poate primi „revoluția” 

dadaistă într-un context în care se reconstituie 

canoane, rețele, concepte, forme de expresie? 

Cum v-a infl uențat DADA creația poetică/ 

artistică/ teoretică/ de cercetare?

Cum ați reține/descrie întâlnirea dumneavoastră 

cu DADA/ Tristan Tzara?

„DADA ne signifi e rien”, afi rma Tristan Tzara. Ca în teoria haosului, însă, câteva fraze care „nu 
însemnau nimic” au contribuit la crearea uneia dintre vocile cele mai puternice ale umanității, 
voce care a trecut deja pragul secolelor. Așa se face că, fi e voluntar (prin preocupări poetice sau 
academic-teoretice), fi e involuntar (printr-o atracție inexplicabilă spre manifestări transgresive), 
ne întoarcem – continuându-l, de fapt – la fenomenul avangardei. Ne recompunem, în acest fel, 
fragmentele, identitățile, limbajele, traumele, principiile și manifestele; afl ându-ne, uneori, cum 
tot Tzara spunea, chiar împotriva principiului sau a manifestului și, neurmărind, de fapt, nimic. 

1896
—
2021



Așa se face că, mai mult decât alte mișcări, istoricizate sau nu, DADA și, într-o 
altă zonă, suprarealismul par să-și fi întâlnit unul dintre (an)arhetipuri: o sursă 
„autoregeneratoare” pentru revoluția ca proces actual și continuu de creație și eliberare.
Acesta a fost punctul de plecare pentru o anchetă privind actualitatea (operei) lui 
Tristan Tzara. Dată fiind natura multiplă a statutului și preocupărilor fiecărui 
contributor, întrebările sau „coridoarele” de răspuns (ca să folosim unul dintre 
termenii poetici DADA) au fost, fără a se limita la vreuna dintre ele, cinci.
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o dezbatere 
propusă de

Contributorii au fost, alfabetic:

Andrei Codrescu
Dan Gulea 

Mădălina Lascu
Emanuel Modoc

Ion Pop
Ștefana Pop-Curșeu

Simona Popescu
Sebastian Reichmann 

Dan Stanciu
În spirit DADA, ordinea răspunsurilor 
urmărește aleatoriu trei coordonate: o 
viziune în simultaneitate (cercetător-critic-
istoric-poet), un nucleu poetic determinant, 

o zonă teoretică și de reflecție.
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ION POP

1. Cea mai importantă „acti-
vitate” a lui Tristan Tzara, 

emblematică  pentru poezia seco-
lului XX rămâne, cred, cea legată 
de Cabaretul Voltaire de la Zürich, 
apoi de la Paris, ilustrată spectacu-
los de Cele șapte manifeste Dada, 
lansate între 1916 și 1921. În acele 
texte iconoclaste, cu aer de farsă 
absurdă, se puneau câteva dintre 
întrebările esențiale pentru destinul 
literaturii ce avea să vină, agravate 
de dramele războiului mondial în 
desfășurare. „Criza conceptului de 
realitate” domina spiritele inte-
rogative – relativism nietzschean, 
bergsonism, Einstein și fizicienii 
cu idei noi, psihanaliza etc. Rețeta 
„pentru a face un poem dadaist” 
spunea mult despre conștiința 
radicalizată a convențiilor literare 
odată  cu criza spirituală generală, 
încât mica buturugă Dada venea să 
răstoarne, ori  măcar să dezechili-
breze grav, carul mare al Literaturii 
prea sigure de majusculele ei, pe 
terenul în alunecare pozitivist- 
burghez. Futurismul dăduse un prim  
exemplu spectaculos, respingând cu 
zgomot Muzeul și Biblioteca, deja 
simbolismul anunțase prin Jules 
Laforgue „relativismul” formelor es-
tetic-înalte, se căuta autenticitatea, 
spontaneitatea, înnoirea pe temelii 
reconstruite după o tabula rasa, 
promise ca urmare a „purificării” 
omenirii  prin tragedia războiului. 
Opera poetică a lui Tzara a avut și 
are însemnătatea ei (operele com-
plete acoperă șase tomuri masive, 
amplul poem Omul aproximativ 
scris între anii 1925-1930, e scrierea 
lui cea mai convingătoare, „suprare-
alistă”, cu interferențe de „viziune” 
și „program”), dar tot manifestele 
rămân, cred, reperul definitoriu 
pentru poet, care n-a aplicat în-
tocmai procedeele prescrise în ma-
nifest și a evoluat pe căi îndeajuns 
de sinuoase. Ele sunt de apreciat 
și ca texte literare foarte expresive, 
cu un protagonist „clovn farsor”, pe 

o scenă sau arenă de circ universal 
pe care se joacă comedia literaturii 
și ceva din marea comedie umană, 
într-un moment în care tragicul e, 
prin forța împrejurărilor istorice,  
degradat în grotesc și deriziune.

2-3. A fost un program 
mai degrabă anti- 

estetic, proclamând  ruptura totală 
cu trecutul, vizând, în ultimă in-
stanță, recuperarea spontaneității 
trăirii („Arta nu este cea mai im-
portantă manifestare a vieții... Viața 
e cu mult mai intresantă”), demo-
cratizarea limbajului – program 
„autenticist”, cum am zice astăzi, 
cu consecințe decisive în evoluția 
scrisului de mai târziu. Opere „mari” 
n-a lăsat mișcarea lui Tzara – și nici 
nu voia să lase –, însă actul său sim-
bolic-demolator a rămas un  reper 
și un ferment, un avertisment con-
tra pericolelor convenționalizării 
formelor de expresie poetică. Prin 
excelență anti-canonică, „revoluția” 
Dada a atras atenția asupra relativi-
tății valorilor estetice, a conceptelor, 
formelor de expresie. E un relativism 
resuscitat până la exces și în epoca 
noastră „postmodernă” ce repune 
sub noi semne de întrebare valorile 
„elitiste” și reciclează în variante noi 
practicile apropierii literaturii de 
viața imediată.

4-5. Întâlnirea mea cu 
Tzara și cu dadaismul 

a fost oarecum întâmplătoare, ține 
ca să vorbim ca suprarealiștii, de 
„hazardul obiectiv”: am întâlnit pe 
o listă de teme pentru lucrarea de 
diplomă opera lui Ilarie Voronca, 
pătrunzând treptat în universul mai 
larg al avangardei, și devenind, 
cât am fost în stare, și unul dintre 
istoricii ei, care au comentat mai 
degrabă echilibrat fenomenul, fără 
parti-pris-uri militante, fiind mereu 
atent la un anumit grad de cristali-
zare estetică dincolo de sloganurile 
militante și contextele socio-cultu-
rale în care trebuia situat actul cre-
ației. Dadaismul intrase de mult în  
istoria (anti)literară... Nici în poezia 
mea nu găsesc urme „dadaiste” și 
nici alt soi de avangardism asumat, 
însă numita conștiință a convențiilor 

literare mi-a rămas mereu vie în 
urma acestei experiențe de lectură 
– și numai a ei –, cu atât mai mult 
cu cât una dintre „obsesiile” mele 
modelatoare a fost întotdeauna 
raportul tensionat, problematic și 
fragil dintre scris și trăit.

SIMONA POPESCU
Tristan și îngerii

1. „Locul ocupat”? Sînt mai 
multe! La noi? În lume? 

Cred că Tristan Tzara a avut și are o 
influență mare chiar și asupra celor 
care nu l-au citit, dar știu să-l lege 
de dadaism – din care ia fiecare ce 
poate, cei mai mulți (chiar și poeți), 
spectacolul, exhibiționismul. Alții, 
mai puțini, acel exercițiu, deloc 
profitabil, al lui NU (care nu e doar 
opusul lui DA!). Cîțiva, necesitatea 
adevăratului nonconformism – fac 
precizarea pentru că există și un 
fals nonconformism. Falsul non-
conformist nu riscă nimic, provo-
carea e doar trambulină, se repliază 
repede spre altele și, mai ales, nu 
are miză.

Artele vizuale au fost și sînt azi, 
cred, mai apropiate de avangarda 
istorică (și mai în avangardă) decît 
literatura. Și asta se și VEDE, vizu-
ale fiind ele, aceste arte. Dadaismul 
rămîne un fenomen de studiat 
(pentru istorici, critici literari), dar 
cel mai important e faptul că el 
continuă să genereze idei, conținut 
și forme. Dadaismul pur și simplu 
nu îmbătrînește. Fenomen de... 
neotenie! Insubordonarea, umorul, 
revolta, riscul, provocarea, excentri-
citatea îi asigură, forever, tinerețea.

În 2016, Tzara ne-a făcut, peste 
timp, o mare surpriză. Se numește 
Dadaglobe, un proiect care i-a venit 
în minte prin 1920: adică o carte 
cu „fotografii ale unor opere de 
artă”, un album cu tot ce era mai 
ales pe lume în perioada de glorie a 
dadaismului. N-a apărut decît după 
aproape 100 de ani: Dadaglobe re-
constructed (Scheidegger & Spiess 
Verlag, Zürich, 2016). Și Dada și 
Tzara se văd foarte bine în acest 
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album, mai bine ca oricînd. Și to-
tuși, e un autor de redescoperit în 
România, cu poezia și teatrul lui... 
extremcontemporan.

2. Depinde de cel care se ra-
portează. Programul estetic 

era antiestetic. Asta e din cînd în 
cînd necesar, mai ales dacă „este-
tica și-a mîncat biscuiții” (cu un 
vers al lui Gellu Naum din Vasco da 
Gama). Nu știu dacă acel dadaism 
detonator este azi calea, deși ar fi 
destule prejudecăți mai vechi sau 
mai noi (chiar și în literatură) de 
detonat. Din „program” m-am 
oprit, de-a lungul timpului, la sec-
vențe diferite. Acum rețin ideea de 
manifest blînd. Rețin acea propozi-
ție despre falsa bunătate și cealaltă 
bunătate, adevărată, despre care 
vine vorba în manifestul DADA 
din 1918: „Bunătatea e lucidă, 
limpede și hotărîtă, nemiloasă față 
de compromis și de politică”. Rețin 
detașarea față de „pornirile plîngă-
cioase” (ale artiștilor, poeților – da, 
și azi destui!). Rețin fraza despre 
„necesitatea unor opere puternice, 
drepte, precise și pentru totdeauna 
neînțelese”. Rețin faptul că „arta e 
un lucru privat”.

3. Dadaismul, indiferent de re- 
configurările culturale, ră- 

mîne un exemplu de curaj, de 
vitalitate. E interdisciplinar și co-
laborativ într-un mod care mă in-
teresează în cea mai mare măsură.

4. În studenție, în anii de tristă 
amintire, cum se zice (sfîr-

șitul anilor ’80), descoperirea pe 
cont propriu a dadaismului și apoi, 
tot pe cont propriu, a suprarealis-
mului a contat mult. Uneori, cînd 
sînt mai radicală în atitudinea mea 
legată de varii derapaje sau zone 
phony (vorba personajului salinge-
rian din De veghe în lanul de secară, 
Phoebe), mai spun: „Asta e! Am 
crescut la «școala» avangardei!”. 
Radicalismul opiniilor, o anume 
tranșanță, un fel de inadaptare la 
mediu (și la cel literar) mi-au ră-
mas moștenire, cum ar veni, de la 
avangardiști, pînă azi. Într-unele 
dintre cărțile mele poate se vede și 
un radicalism „estetic”.

5. 
Cum
spuneam, 
am dat de 
Tzara la 19 
sau 20 de ani, în 
cartea lui Mario de 
Micheli, Avangarda 
artistică a secolului XX 
(apărută la noi în 1968), 
unde am găsit, pe lîngă citatele 
din capitolul Negația dadaistă, și 
două manifeste: Manifestul Dada, 
1918 și Manifest despre amorul slab 
și amorul amar. A fost coup de foudre. 
(În paranteză fie spus, am luat cartea 
cea veche din bibliotecă – rafturile 
cu avangarda sînt chiar în fața mea 
–  și am dat de sublinierile mele fine 
cu creionul de acum peste 30 de ani. 
Printre altele: „Așa s-a născut Dada, 
dintr-o nevoie de independență, de 
neîncredere față de comunitate”.) 
Insurgența grupului lor mi-a plăcut. 
Și tot jocul serios și ludic în același 
timp. Mesajul se potrivea și lumii 
în care eu trăiam: a falselor valori, 
mincinoasă, gerontocrată, înghe-
țată, plină de ticăloși, înțepeniți, 
sobri – îmi venea să pufnesc de rîs la 
cît de tare se luau în serios unii care 
treceau drept... oameni de cultură. 

După cîțiva ani și după căderea 
regimului comunist aveam să ajung 
asistentă la Facultatea de Litere. Cine 
ar fi crezut înainte de 1990? M-am 
repezit să vorbesc la seminarii, la 
cursuri mai apoi, despre descoperirile 
mele de studentă, cu entuziasmul ini-
țial: despre avangardă, înainte de orice 
altceva. Cursul începea cu dadaismul 
și cu Tzara, desigur. Îi întrebam pe 
tinerii din fața mea ce mai reprezintă 
pentru ei, în zilele noastre, subversivi-
tatea. Încheiam cu imaginea lui Tzara 
cel de 67 de ani, lucid, autoironic, 
care, într-o convorbire din noiembrie 
1963, cu o lună înainte de a pleca 
într-o lume mai (ne)bună, îi zicea 

tine-
rei jur-
naliste Madelaine 
Chapsal că i se pare ciudat să vadă 
că atîtea idei revoluționare de-ale 
dadaiștilor au devenit locuri comune.

În 2015 am scris un eseu (pentru 
colocviul DADA), Dada selon Tzara. 
A fost publicat chiar în Steaua (un 
fragment poate fi citit aici, la pagina 
10: http://revisteaua.ro/wp-content/
uploads/Steaua-nr.-3-din-2016.
pdf ). Am stat mult cu acel prilej în 
preajma lui Tzara, am citit tot ce am 
găsit de el și despre el. A rămas în lu-
cru un eseu despre poezia lui, mai ales 
despre Omul aproximativ. Deschid la 
întîmplare volumul îngrijit și tradus 
de Ion Pop (Șapte manifeste DADA. 
Lampisterii. Omul aproximativ, apă- 
rut la Editura Univers în 1996) cu 
manifeste și cu amplul poem. La 
pagina 172, ochii îmi cad pe versul: 
„adolescent întîrziat într-un nor 
de îngeri dezafectați”. Nu știu dacă 
îngerii din ceruri sînt „dezafectați”, 
dar Tristan sigur e un adolescent în-
tîrziat, cum a fost toată viața lui. De 
aceea ne și place de el atît de mult.

ANDREI CODRESCU

1. Mai corect, aș zice „ce loc 
ocupă poezia, arta, critica, și 

studiile umane” în Tristan Tzara? 
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Tzara a devenit apă pentru pești 
și aer pentru ce respiră. Viața ar fi 
imposibilă fără Tzara.

2. Cu grijă, ca făpturi acvatice 
într-o mare care se usucă, 

sau plămâni într-un aer infect. 

3. Canoanele, rețetele, concep-
tele etc., sunt forme infinite 

pe ecran, animate de suflul generos 
al unui impuls vital din orgasmul 
dadaist.

4. În niciun fel. Am lucrat în 
ignoranță și stupiditatea 

artei fără să mă gândesc la ce ne 
periclitează specia.

5.  
Ca o spermă cu oul potrivit.

DAN STANCIU

Dacă m-ai întreba pe mine 
(cum pare că s-ar întîmpla 

acum) care-i treaba cu Dada, în 
ziua de azi sau cîndva, aș zice așa: 
e vital (ba chiar imperativ), pentru 
un poet, să înceapă ca dadaist și să 
încheie la fel. Între aceste borne 
simetrice, însă diferite ca greutate 
sau rarefiere, n-are decît să fie anar-
tist (vorba lui Marcel Duchamp), 
pugilist (precum Arthur Cravan), 
biciclist (ca Alfred Jarry), „aventu-
rist“ (cum i-a spus odată lui Gellu 
Naum un fost coleg de școală, 
întîlnit din întîmplare în tramvai: 
„Gellule, tu ai fost întotdeauna 
aventurist!“) ori, dacă e în stare, 
ametist. Nu de alta, dar bucla s-ar 
închide elegant.

În martie 1919, Tristan Tzara îi 
scria lui André Breton: „Încerc de 
cîțiva ani să elimin orice urmă de 
farmec din ceea ce fac“. Mi se pare 
un început bun, deși farmecul are 
uneori foloasele lui, mai ales cînd 
devine exploziv. Oricum, avem de-a 
face cu un start în forță, confirmat 
într-o scrisoare din 16 august 
1919 a aceluiași Tzara către același 
Breton: „Sînt un om cît se poate 
de normal care se străduiește din 
răsputeri să se idiotizeze. Adaugă 
un pic de nervozitate și de lene, și 
asta-i tot. Firește, toți oamenii sînt 

idioți, dar cred că ar fi o plăcere 
fără egal să fii și mai idiot“.

La drept vorbind, acestea sînt 
armele necesare unui poet, din 
orice parte a existenței sale l-ai 
privi: abandonarea farmecului pe 
țărmurile poeziei drăgălașe, prin-
tre comorile florei de catafalc, un 
travaliu permanent de idiotizare 
(asemănător cu al arcașului Zen 
care are nevoie de un îndelungat 
antrenament pentru a învăța să își 
încordeze arcul), un pic de nervozi-
tate și de lene. Înarmat cu ele, te 
poți apuca de lucru.

DAN GULEA
Mama & Tata. Dada: scurtă 
istorie (căci a urmașilor)

Tzara este părintele fondator, 
punctul de plecare pentru 

orice fel de exegeze consacrate 
dadaismului – și, mai departe, 
avangardismului – acel părinte 
contestat (cum e orice părinte), 
mai întâi de cei care se consideră 
inventatorii termenului de dada, 
de pildă facțiunea germană (să ac-
ceptăm determinantele naționale, 
deocamdată, cât o mai dura seco-
lul), reprezentată de cuplul Arp/ 
Tauber, de Ball, de cercetările lui 
Yvain Goll, de Huelsenbeck și alte 
tipuri de întâietăți. Așadar, o primă 
formă de raportare este istoria 
literară: cine a zis?, când? și cum? 
Și, de asemenea, o primă formă 
de contestare, cea a congenerilor, 
a comilitonilor. Tzara, cel exclus, 
abandonat de frații Iancu, executat, 
ulterior, de „frații” lui Breton, și 
istoria poate continua...

Dar, astăzi mai mult decât 
oricând, părintele fondator, descris 
drept un Tata Dada într-o carte 
recentă de un cercetător stabilit în 
îndepărtata Scandinavie, Marius 
Hentea (2014), este concurat de 
perspectiva intitulată Mamas of 
Dada (Paula K. Kamenish, 2015), 
într-un context unde oricând mai 
putem dezbate asupra primordia-
lității, fie că se trimite la „eseurile 

despre sex, gender și identitate” din 
antologia Naomi Sawelson-Gorse 
(1998) despre Women in Dada sau 
la spectacolul teatral în viziunea 
Gertrude Stein, o altă faimoasă 
Mama Dada, așa cum o descrie, de 
pildă, Sarah Bay-Cheng (2005).

Așadar, este vorba despre 
contestare, despre conflict, despre 
o enormă comedie a conflictului, 
transpusă în carnavalesc, în care 
el devine ea, ea este el, mama este 
(și) tata. În ultimul secol a deve-
nit evident că Tzara nu este unul, 
că Dada a însemnat deopotrivă 
grupul, contextul, rețeaua, dar și 
virtualitatea – acel Zürich imagi-
nat de Andrei Codrescu, de Tom 
Stoppard, de Noguez, unde se 
plimbă Tzara, Lenin, Joyce, într-o 
perfectă regie, de unde nu lipsesc 
bibici, „polinezi”, cazaci au turci.

Iar, de partea cealaltă, teribilă, 
posibilitatea ca Tzara și dadaismul 
să devină o bibliografie, o literă 
cam moartă.

În același timp, este vorba și 
despre fondare, despre întemeiere, 
despre noi paradigme, despre eva-
zionism (căci Elveția) și contestare, 
despre un vis cu monoclu și cravată.

Cu aceste coordonate, întâlnirea 
cu Tzara este o parte din marele 
plan romantic de a schimba lumea, 
de a gestiona adversitățile. Dispusă 
mereu, așa cum îi arată și numele, 
la repetiție, ceea ce este deopotrivă 
o pedeapsă și o regenerare, după 
cum o dovedește ceea ce s-ar 
putea numi „glosolalia constitu-
tivă”, corespondentă a primei și 
ultimei vârste. În acest secol (... și 
ceva – secolul care s-a scurs de la 
momentul fondator) s-a întâmplat 
să apară cuvântul „dada”, lângă cele 
primordiale, „mama” sau „tata”; po-
sibilitățile sintagmatice ulterioare 
sunt demne de luat în considerare: 
până la urmă, din recenta post- 
istorie dadaistă s-a născut André 
Breton, cel supranumit Papa al su- 
prarealismului. Va fi fost, apoi, 
cândva, la noi, un Sașa. Apoi alte 
și alte descompuneri lettriste, ale 
absurdului și absurdiste, reale sau 
nereale. Cu 
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Gaga [Lady], în vremea lui
Lala [Lovinescu, Vasile?]
ha-ha – despre vecinul, marele 

vecin
K-u-K, dar și
Ka-f-Ka
bye-bye [ba:ba:]
Fafa
Nana
Rara
Ța-ța
Cât despre ultimele două 

întrebări din această anchetă, 
dați-mi voie să reformulez: Cum 
m-au influențat părinții? Ce aș re-
ține din întâlnirea mea cu părinții?

Dar dvs.?
(Mai interesant ar fi cum i-am 

influențat eu pe părinții cei fonda-
tori și ce au reținut ei din întâlnirea 
cu mine.)

MĂDĂLINA LASCU
„Socot în continuare că  
sunt foarte simpatic” 
 (Tristan Tzara)

A trebuit să treacă mai mult de 
un secol de la debut pentru 

ca Tristan Tzara să atingă, postum, 
cea mai înaltă treaptă de recunoaș-
tere a activității sale. Aceasta s-a 
întâmplat în 23 septembrie 2015, 
cu ocazia deschiderii expoziției re-
trospective Tristan Tzara. L’Homme 
approximatif, la Muzeul de Artă 
Modernă și Contemporană de la 
Strasbourg; expoziția grandioasă, 
organizată de Serge Fauchereau, 
care cuprindea toate etapele artis-
tice ale scriitorului, cu exponate din 
cele mai valoroase și mai rare, a re-
unit, la vernisaj, alături de numeroși 
cercetători și personalități din toate 
domeniile, pe doi dintre cei mai im-
portanți specialiști și promotori ai 
artistului: Henri Béhar și Ion Pop. 
Henri Béhar, împreună cu echipa sa, 
sunt principalii experți în opera lui 
Tzara, care au stabilit, după manus-
crise, textele definitive și au alcătuit 
ediția de opere complete (editate 
în 6 volume, între 1975-1991). La 
rândul său, Ion Pop deține meritul 

incon-
testabil 
de a fi 
tradus în 
limba ro- 
mână volu- 
mul Șapte mani- 
feste, Lampisterii, 
Omul aproximativ 
(1996, reeditat în 2016), 
de altfel singura traducere 
de referință din scrierile lui 
Tzara.

Dacă opera lui scrisă este slab 
reprezentată în literatura tradu-
cerilor din România, alte forme 
de receptare, mult mai insolite și 
mai apropiate de spiritul său, s-au 
manifestat în trecutul recent, legate 
mai ales de sărbătorirea centenaru-
lui dadaismului.

O expoziție remarcabilă, orga-
nizată de Arcub București, verni-
sată la 5 februarie 2016 (exact la un 
secol de la deschiderea Cabaretului 
Voltaire din Zürich), a fost axată ex-
clusiv pe personalitatea lui Tristan 
Tzara, un omagiu adus activității 
sale; expoziția Tzara, dada, etc., re-
alizată de Erwin Kessler, constitu-
ită în jurul colecției de documente 
originale Tristan Tzara deținute de 
Emilian Radu, a cuprins piese rare, 
manuscrise, cărți bibliofile, desene, 
fotografii, reviste, într-un ambient 
multimedia dinamic; însoțită de un 
catalog trilingv, expoziția rămâne 
un reper memorabil al evocării lui 
Tristan Tzara în România, prin 
excelența documentării și  prin 
designul expunerii.

O modalitate originală de recep-
tare a operei lui Tzara în România 
au repezentat-o artele spectacolelor. 
Astfel, piesa Le mouchoir de nuages 
(Batista de nori), scrisă de Tzara în 
1924, a constituit pretextul unui 
colaj dramaturgic inventiv și savuros 
din textele scriitorului (realizat de 
Ion Pop), intitulat Tzara arde și Dada 
se piaptănă, reprezentat pe scena 

Teatrului 
Național din 
Cluj-Napoca (cu premiera în 
9 februarie 2016), în regia Ștefanei 
Pop-Curșeu. Iar poemul coregrafic 
L’Om Dada, inspirat de Omul apro-
ximativ, avându-i ca protagoniști pe 
Gigi Căciuleanu și Lari Giorgescu 
(cu premiera în 11 martie 2016), a 
reușit să transpună, la sala Atelier 
a Teatrului Național din București, 
poezia în mișcările abstracte ale 
dansului modern, confirmând, dacă 
mai era nevoie, inepuizabilele re-
surse ale literaturii lui Tristan Tzara. 

În demersul dadaist echilibrul 
dintre aparență şi substanță, ludic şi 
sobru, inocență şi abjecție este foarte 
fragil, necunoaşterea sau încălcarea 
acestuia conducând la ridicol, la hilar, 
la kitsch; este cazul „dadalandului” 
de la Moinești, unde statuia Ca- 
valerul Tristan Tzara este mai de- 
grabă o caricatură decât un omagiu 
(www.dadamoinesti.ro). Neputința 
de a înțelege sensurile abstracte ca- 
racteristice avangardei, dincolo 
de un aspect fizic foarte evident, 
libertatea de a plăsmui, de a 
des-compune și de a re-crea datul 
inițial, provine nu numai din lipsa 
acută de informații în domeniu, ci și 
dintr-o inadaptabilitate la acest gen 
de exercițiu intelectual. De aceea 
cred că manifestări de tipul expo-
zițiilor pe panouri, cu informații- 
standard, de multe ori lacunare 
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sau eronate, organizate în locuri 
publice, în fața unor spectatori nea-
vizați (atenție, avangarda nu se stu-
diază în școală!) afectează iremisibil 
cunoașterea unui fenomen cultural 
atât de complex.    

SEBASTIAN  
REICHMANN
Gesturi haihui jubilatorii 
pentru Tristan Tzara  
la 125 de ani

Curge

în gura gurmandului care ne-a bine- 
creat

care ne-a binecrescut care ne-a 
binebinit

cu guturaiul lor predestinat eroii ies 
de sub saltele

femele vând polipi pisați
înghit pătratele de aer ca pe muce- 

gaiul
de la subsuoara civilizației
a murit  bătrânul debarcader unde 

debarc
nu mai lingeți femeile piramidale
nu mai lingeți închisorile piramidale
voi nu sunteți nici cei ce au clădit
voi nu sunteți nici cei ce au lovit cu 

cnutul
secrețiile voastre lustruite nu se mai 

pot decât holba
          noiembrie 1916

Eșantioane ale dezgustului

într-un oraș inexistent pe o hartă
nu deschidem niciun subiect
călcăm pe amprentele unor staruri 

ale ecranului
un nepot ia aparențele Dublului
sugrumat de angoasă într-un oraș 

factice
lângă fiul care vomită
ignorând pitorescul peisaj marin

(d)rama orașului inexistent
amprentele orașului factice
din fiecare
se reține un eșantion al dezgustului
     30 decembrie 2025

Vita e neagră

Vita e neagră
cultura e neagră
pădurea e neagră
soția e neagră

ceea ce pare negru e neagră

pântecul tău doar e roșu
portocaliul pierde portocala
un arhitect ia locul inimii unei ar- 

hitecturi
în sobă cenușa e monstru
și calendarul e roșu și rapița

calul fraged cu pomeți din pielea mea
se îndoapă fără mine
sînt foarte mic ca aviatorul erotic 

sub nisip
sau foarte mare ca dulapul

dă-te jos din pat furnicile
sînt și aici mai multe decât noi
chiar când mă tai nu curg decât 

cuvinte
și păr pentru perucă       
        septembrie 1946

A Two-Step Projection

Ce înseamnă a urca o scară spre 
Dada?

Dada-Dumnezeu Dada-Clar-de- 
pământ

 Sau Dadastina?
Vlasta care urcă spre Dada
Noi pe Dada ce zboară.
Pistoanele și roțile dințate
ne mușcă pe la spate.
Pălăriile egale la număr
cu fundurile bărbaților
fug în genunchi.
Cineva spune că nu simte nicio emoție
doar capul i se deșurubează puțin
înainte de a se rătăci și de a-și uita ga- 

mele
care-i umflau buzunarele
din vremea când visa Parisul
ascuns sub o plapumă orientală
         2 ianuarie 2016

În cetatea moleșită

în cetatea moleșită  a ghimpilor
o pasăre de cerneală în iarba omului 

fiert

miracolul e o meduză curățată
cu săpunul folosit de noi
printre arborii centrați printre 

ținte
e răcoare în tramvaiul generalului
fiecare bob e un deliciu
columbia cuba brazilia espresso
metrica epuizantă a somniferelor
piperul ridicat la rangul de lege
și paragrafele lui în viața tinerelor 

fete
coline înnegrite rar de soare
și de pe ele un plonjon spre Tot
acele arcuri argiloase ale verii
și sarea dinamitardă a biografiei
folclorul aripii de carnaval
mâna subțire a cernelii
iscoada atelierelor cerești
tabloul lumilor rotund și plan
și ceara fulguind a pelerinei
miraculoasa răbdare a nașterii de ser
             18 iulie 1918

Magnetul cerului

foarte departe și foarte aproape

roata dințată clopotul și mașina de 
scris

totul rămâne de neatins
arderea care nu consumă
drumul abrupt dintre virgulă și 

punct
tatăl prea prezent și tatăl ascuns

numele dublu al fiecărei halte pe
o voce catifelată sintetică feminină

luna e plină magnetul cerului
iluminat de un copil expert
de mai bine de patru sute de ani
       9 februarie 2020

EMANUEL MODOC
Un caz de ricoșeu cultural

Pentru orice tânăr cercetător in-
teresat de traseul avangardei pe 

teren românesc, cazul dadaismului 
în cultura autohtonă e un exercițiu 
detectivistic necesar. Căci, acolo 
unde ne-am aștepta la zone mai mult 
sau mai puțin evidente de emulație 
găsim, în schimb, un gol imens. Au 
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apărut și dispărut curente întregi în 
intervale chiar mai mici decât cel 
dintre anul la care Tristan Tzara 
decide să meargă la Zürich pentru 
studii, 1915, și anul nașterii propriu- 
zise a avangardei românești, 1924. 
De fapt, până la 1920 nu a existat 
nici măcar un articol despre miș-
carea co-fondată de Tzara, an în 
care dadaismul deja făcea furori la 
Paris. Această întârziere de recep-
tare nu e cauzată de ignoranța sau 
indisponibilitatea tinerilor artiști 
și scriitori români, ci de lipsa unei 
platforme suficient de receptive 
pentru un asemenea fenomen. La 
fel ca în 1909, când lui Marinetti 
i se răspundea la apelul lansat 
odată cu Primul manifest futurist: 
„Ne formăm azi și încă nu avem o 
artă proprie care să sgudue până în 
depărtatele voastre țări occidentale” 
(Mihail Drăgănescu), și Vinea îi 
scria lui Tzara, în 1921, despre miș-
carea Dada: „E cea mai amuzantă 
manieră de a-ți irosi viața, și numai 
timiditatea mă împiedică să devin 
un dadaist militant”. A trebuit să 
treacă încă vreo trei ani (și să apară 
un nou curent: constructivismul) 
până când Dada a început să creeze 
emulație în România. Iarăși, aici au 
avut un merit semnificativ (și destul 
de puțin discutat și valorificat...) 
avangardiștii maghiari și cehi, cu 
care scriitorii români, grupați deja 
în jurul revistei Contimporanul, 
corespondau frecvent. Un curent de 
export, așadar, având un fondator 
român devenit el însuși un produs 
est-central european de export, 
ajunge să creeze ecouri întârziate 
în țara de origine grație unei rețele 
transnaționale inter-periferice. Aș 
zice că e o logică chiar dadaistă în 
acest traseu, însă rigorile disciplinei 
mă împiedică să cad în genul acesta 
de interpretări facile.

În fapt, și Tzara, și dadaismul au 
funcționat după o logică previzibilă 
la bază. Poziționându-se în modul 
cel mai gălăgios cu putință împotriva 
preceptelor unui futurism contaminat 
ideologic, dadaismul a optat pentru 
un tip de internaționalism descen- 
tralizat, non-național și antinațional, 

fundamentat 
pe o logică ca- 
pitalistă a rețe-
lelor (exista și un 
sediu central dadaist 
la Berlin, se produceau 
peste tot în lume publica-
ții dadaiste, aveau chiar și o 
revue en voyage, care își schimba 
periodic „reședința” – celebra 391 a 
lui Picabia). De cealaltă parte, prin 
conduita, determinată socio-cul-
tural și politic, a lui Tristan Tzara 
(în fond, dadaiștii erau victime ale 
tendințelor naționalizante pe care 
futuriștii le profesau încă dinainte 
de turnura explicit fascistă a vari-
antei italiene, de unde și mișcarea 
lor împotriva acestor tropisme prin 
exercitarea unui program artistic și 
identitar totalmente opus modelului 
premergător), dar și prin experiența 
elvețiană, profund transformativă 
pentru dadaiștii emigranți, călătoria 
publicațiilor și a autorilor dadaiști în 
toată lumea a servit drept platformă 
pentru negocierile și dialogurile re-
vuistice transnaționale întreprinse de 
avangardele mai tinere din Europa 
Centrală și de Est. Faptul că abia 
după fundamentarea acestui model 
de circulație internațională a prins 
dadaismul și ceva rădăcini într-unul 
dintre spațiile de origine ține de rit-
mul de creștere al oricărei culturi. Iar 
restul e, cum se zice, istorie.

ȘTEFANA  
POP-CURȘEU

1. Cred că activitatea lui Tristan 
Tzara, și aici mă refer atât la 

cea artistică, cât și la cea manageri-
ală, de leader de grup și de mișcare 
literară, ocupă un rol esențial astăzi, 

dar 
mai de- 
grabă prin re- 
verberație. Cercurile concentrice 
create la lansarea pietricelelor da- 
daiste pe suprafața „bălții“ euro-
pene au creat valuri prin întâlnirea 
și chiar ciocnirea cu alte unde 
avangardiste, provenite de pe alte 
maluri... Astăzi resimțim încă in-
fluența majoră (atât în bine cât și 
în rău) a acestor valuri, la nivelul 
canonului estetic contemporan (sau 
a absenței acestuia), a libertății 
creatoare, a amestecurilor genu- 
rilor, a receptării estetice. Din pă- 
cate, la nivel de recuperare și în-
țelegere a mobilurilor efective ale 
dadaiștilor, a mecanismelor extrem 
de inovatoare, dar foarte bine fun-
damentate din punct de vedere is-
toric și cultural, cred că mai este de 
lucru în direcția popularizării unor 
demersuri jucăușe, dar savante și 
atent gândite, percepute de cele mai 
multe ori de public ca superficiale.

2. La începutul secolului XX, 
în plină absurditate a unui 

război mondial de neconceput 
pentru tinerii plini de elan ai unei 
societăți europene moderne, acel 
program estetic era un fel de contra- 
bombă, de mitraliere lingvistică, 
de răzvrătire existențială și contra- 
atac cu armele poetico-teatrale per- 
sonale de care dispuneau cei din 
grupul Dada. Astăzi cred că Tristan 
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Tzara, în contra tendinței de azi în 
cultura mondială, ca să-l parafrazez 
pe Maiorescu, ar fi promovat/urlat 
Arta cu A mare și echilibrul suprem 
al spiralelor paralele.

3. Toată lumea a ajuns să fie 
dada, așa cum a spus-o și 

Tzara însuși, fapt pentru care a di-
zolvat mișcarea în 1923. Și cred că 
suntem încă dada, societatea largă a 
producătorilor și consumatorilor de 
cultură e dada, însă fără fundamen-
tele erudite ale lui Tzara și fără acea 
clar-viziune anti-înregimentatoare 
de care a dat dovadă în perioada sa 
dadaistă și la care s-a întors, după 
experiența supra-realistă, studiin-
du-l pe François Villon, înconjurat 

de colecția sa de statuete și măști 
africane. O revoluție e eficientă 
dacă reușește să scuture, să trezească 
și să ducă la stabilirea unui echilibru 
mai bun decât ceea ce era înainte. 
Revoluția permanentă dadaistă e o 
provocare, a anunțat și anticipat o 
eră a mișcării continue, a neobositei 
alergări în care suntem prinși și pe 
care continuăm să o alimentăm, dar 
nu cred că este viabilă pentru împli-
nirea ființei umane. Nu se poate trăi 
și avansa pe nisipuri mișcătoare.

4. Dada a fost o provocare și 
o bucurie pentru mine. În 

liceu, am scris un eseu, îndrumată 
de prof. Monica Onojescu, pentru 
un concurs, confruntând „omul 

aproximativ“ cu „omul absolut“... 
apoi, am început să încropesc po-
eme aproximative, în franceză bi-
neînțeles. În 2016, după insistențele 
tatălui meu cu privire la potențialul 
teatral al manifestelor dadaiste, am 
scris împreună cu soțul meu scena-
riul la Tzara arde și Dada se piaptănă. 
Fantoma de la Elsinore, și l-am pus 
în scenă cu colegii și prietenii mei 
de la Teatrul Național și Facultatea 
de Teatru și Film, ca să sărbătorim 
cum se cuvine centenarul nașterii 
mișcării Dada. Am organizat un 
colocviu internațional soldat și cu 
două numere speciale din revista 
Studia UBB Dramatica pe tema 
Dadaismul și artele spectacolului. Da, 
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fantoma lui Tzara, poetul, Hamletul 
avangardist m-a urmărit constant și 
am urcat pe scenă alături de el și 
am încercat să intru în mintea lui... 
dar asta e o poveste mai lungă, o las 
pentru prefața cărții pe care o pre-
gătesc în jurul spectacolului.

5.  
Crazy. Un charleston teatral. 

FLORIN BALOTESCU
Dada, vocea

Ca și în cazul suprarealismului, 
există în legătură cu mișcarea 

Dada tentația figurii centrale care să 
constituie nucleul, centrul, totemul. 
Aceste criterii de analiză rămân, de 
bună seamă, importante, tocmai 
pentru că este nevoie de reevaluări 
și recontextualizări periodice, mai 
ales în cazul unui teritoriu expresiv 
care solicită permanente cartogra-
fieri. Rămâne, deci, misiunea istori-
cilor și a criticilor literari, să stabi-
lească „majorantul” și „minorantul” 
(ca în matematică), dacă va mai fi 
existând așa ceva pe teritoriul fluid 
al avangardei;  ce putem remarca de 
pe marginea fenomenelor este ceea 
ce afirma Gellu Naum în 1945, în 
„Cerneala surdă” (prima parte din 
Teribilul interzis, cartea cu titlu 
bretonian): „suntem forțați să con-
statăm faptul poetic: el există”; de 
fapt, găsim în mai multe locuri si-
militudini cu ideile din Manifestele 
Dada. Unul dintre cele mai impor-
tante este câteva pagini mai încolo: 
„Limbajul nu are nimic a face cu 
pronunțarea. A vorbi cu buzele, cu 
gingiile, cu nasul, cu limba, cu ure-
chile, cu degetele, cu ochii, cu obra-
zul”. Departe de a viza universalul, 
mișcarea Dada (o numim așa, căci 
mesajele lui Tzara erau clare: „voi vă 
lăsați duși de Aaism”), este un fel de 
a doua voce a lumii care o dublează, 
o ironizează sau o vindecă pe cea 
publică, academică, colocvială, pa-
trimonială. În planul culturii, Dada 
joacă, probabil, rolul inconștientu-
lui; al zonei foarte precise, de fapt, 
în care spațiile încep să se curbeze, 
în care lucrurile sunt posibile în 

com-
p l e t ă 
s u s -
pendare, 
dar și în 
rețea; sursă, 
p r o p a g a r e , 
dar și întreru-
pere bruscă, ca în 
desenele lui Francis 
Picabia care îl însoțesc 
adesea pe Tzara; privire și 
absența ei. Întregul proces de 
producere, manifestare, absență și 
dispariție a vocii care se aseamănă, 
în mare parte, cu fenomenul poetic. 

În secvența notată XVI din 
dada manifest despre amorul slab 
și amorul amar, citit la Paris în 
1920, Tristan Tzara scrie cuvântul 
„urlă” („hurle”) de câteva zeci de 
ori (după ce, cu trei secvențe mai 
devreme, afirmase: „Dada nu e o 
școală literară, urlă”); pe mai multe 
rânduri, așadar în succesiune, în 
bustrofedon, pe sărite, pe ocolite 
sau oricum am dori să percepem, 
citim același lucru. Singurele se- 
parații, de fapt conexiuni, sunt 
spațiile grafice. Ni le putem ima-
gina dilatate la nesfârșit. Aceasta 
pentru că există teoria expansiunii 
universului, legată de îndepărtarea 
graduală și continuă a structurilor 
acestuia unele de altele. Iar despre 
Dada, în ciuda ororii de sisteme, 
se poate spune că a însemnat o 
nouă cosmogeneză. Manifestele 
conțin o serie de posibile definiții 
ale termenului, dar cea mai impor-
tantă rămâne vocea, de la citirea 
manifestelor începând cu 1916, 
până la urmele pe care Dada le-a 
lăsat în uriașa „suprafață expresivă” 
a planetei. Și mai important este 
acest efect atunci când el nu este 
obiectul înrudirii imediate. 

În 1975, de pildă, artista Marina 
Abramovič făcea la Belgrad un 
performance intitulat Freeing the 
Voice în care, descria mai târziu, 

„stau 
î n t i n s ă 
pe o saltea pe po- 
dea, îmbrăcată în negru, capul atâr-
nând la marginea saltelei și strig din 
toți rărunchii: Belgrad, Iugoslavia, 
mama, captivitatea mea. Am țipat 
până mi-am pierdut vocea – trei 
ore mai târziu”. Trei ani mai târziu 
(1978, Liège), alături de partenerul 
său de atunci, Ulay, va realiza un 
nou performance numit AAA-AAA, 
în care cei doi, așezați față în față, 
„urlă” unul către celălalt vocala care 
e urma „prelimbajului”, originea 
tuturor lucrurilor, a prezenței, dar 
și a nebuniei, un urlet întrerupt 
doar de epuizarea organică. Fără 
a revendica vreo legătură cu Dada 
(esențială, de fapt, pentru perfor-
mance), golit de conținuturi, de 
modele și determinări, momentul 
dă o formă urletului din manifestul 
citit de Tzara. Nimic gratuit, nimic 
ludic, ci sunetul refuzat al indivi-
dului, al umanității. Varianta pă-
mânteană a muzicii sferelor care ne 
străbate întreaga istorie. Și pe care 
o poate surprinde – cu o formulă 
esențială în suprarealism, Dada și 
arta performance – doar artistul care 
este prezent. Ca Tristan Tzara cel 
din Omul aproximativ, el va spune 
uneori doar „vorbesc despre cel ce 
vorbește ce vorbește sunt singur/ 
nu-s decât un zgomot mărunt am 
mai multe zgomote-n mine”.  
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Prin Epigonii (1870), Eminescu 
este începătorul poeziei de oma-

giere a scriitorilor (poeților) români. 
La o distanță de o jumătate de secol, 
1922, apare poemul Bătrânii de Ion 
Pillat, un alt poem omagial închinat 
acelor „sfinte firi vizionare” slăvite 
de Eminescu. Lectura lor invită la 
o paralelă literară. Deosebirea cea 
mai evidentă constă în compoziția 
poemelor: la Eminescu, întemeiată 
pe antiteză („Rămâneți dară cu bine, 
sfinte firi vizionare…/ Iar noi, noi 
epigonii, simțiri reci, harfe zdrobite/ 
Mici de zile, mari de patimi, inimi 
bătrâne, urâte,/ Măști, râzânde, puse 
bine, pe-un caracter inimic…/ Voi 
credeați în scrisul vostru, noi nu 
credem în nimic…”). La Ion Pillat 
întregul poem are tonul de cinstire 
a cărturarilor și scriitorilor evocați. 
Ambele poeme au forma unei vizi-
uni a trecutului. Eminescu: „Când 
privesc zilele de-aur al scripturelor 
române…”. Ion Pillat, în secvența 
de început a poemului, Așteptându-i, 
într-un decor autumnal, în conacul 
de la Florica „așteaptă” ca pe niște 
oaspeți dragi pe acești cărturari și 
poeți. La ambii poeți sunt și poeți 
minori, abia pomeniți în istoriile 
literare (la Eminescu, chiar mai 
mulți) și junimiștii care n-au înțeles 
semnificația poemului, ne spune 

Iacob Negruzzi în Amintirile sale, 
nu puteau fi de acord cu elogierea lui 
Cichindeal, Mumulean, Prale, Daniil 
(Scavinski), Văcărescu (Iancu), Beldi- 
man, Sihleanu, Donici, Pann. La 
Ion Pillat – sunt patru cărturari pe 
care nu-i evocă Eminescu: Dosoftei, 
Ghenadie Cozianu, Ienăchiță Văcă- 
rescu și Dinicu Golescu. [Este evi-
dent că în decursul timpului percep-
ția asupra unora dintre acești scriitori 
s-a schimbat: astfel Cantemir (și a 
fost o controversă dacă e vorba des-
pre Dimitrie sau Antioh Cantemir – 
lămurită de D. Murărașu în favoarea 
primului) sau Dosoftei sunt persona-
lități întemeietoare în evoluția scri-
sului poetic românesc]. I s-a reproșat 
lui Ion Pillat „lipsa unor caracterizări 
specifice, lunecarea lor comună în 
generalități, didacticism” (Al. Dima). 
De la Eminescu, din Epigonii avem 
caracterizări care au devenit ade-
vărate antonomaze și sunt frecvent 
citate: „gură de aur” (Cichindeal), 
„glas cu durere” (Mumuleanu), „liră 
de argint” (Sihleanu), „cuib de-n-
țelepciune” (Donici). Ion Pillat are 
evocări ample, care dezvoltă într-un 
portret descriptiv, sau într-un tablou 
de epocă aceste succinte caracteri-
zări. Un exemplu: Andrei Mureșanu 
este numit în versul final din strofa 
ce-i consacră Eminescu în Epigonii 

„preot deșteptării noastre, semnelor 
vremii profet”. Momentul evocator 
consacrat lui Mureșanu în Bătrânii 
este încadrat în ampla scenă a 
Adunării de pe Câmpia Libertății 
din 3/15 Mai 1848 spre care tălă-
zuiesc mulțimi de români din toate 
părțile Transilvaniei, culminând cu 
apariția bardului ce dă glas dorinței 
de libertate și unitate națională. 
Monologul rostit trimite la versurile 
portret din strofa eminesciană și se 
încheie cu versul de început al poe-
ziei care l-a făcut celebru pe poetul 
deșteptării naționale:

„Atuncea Mureșanu ieși ca din pământ
În ochi purtând el singur a lor priviri 

ce ard
Și glasul tuturora în glasul lui de bard.
Având drept bronz toți munții, iar 

limbă, neamul meu
Și-o singură credință în el și-n 

Dumnezeu,
Turnat-am cu-al meu suflet în al 

iubirii clocot
Să sune mântuirea Ardealului, un 

clopot.
El sună clar pe Crișuri, el sună pe 

Târnave,
Să scoale inimi moarte și suflete 

trândave;
El cântă sus pe Someș, el cântă jos 

pe Olt,
Unirea să-nflorească ca rujile în- 

volt…
Pe Câmpul Libertății obezile sunt 

sparte – 
Deșteaptă-te, române, din somnul cel 

de moarte!”

„Cheamă piatra să învie ca și mi-
ticul poet” – spune Eminescu despre 
același poet, și o modalitate comună 
celor două poeme este „mitizarea 
unor figuri proeminente, apuse, prin 
intermediul poeticului, inițiativă 
reușită cel dintâi de Eminescu în 
Epigonii” (Cristian Livescu). Ion 
Pillat adaugă și modalitatea scenică 
a unui dialog cu acești cântăreți ai 
neamului. „Rațiunile evocării sunt 
diferite la cei doi poeți: la Eminescu 
sunt morale. Pillat pare a ști că 
adevărata originalitate nu înseamnă 
evitarea sau negarea modelelor, ci 

DOUĂ POEME  
OMAGIALE ÎNCHINATE 
POEȚILOR ROMÂNI

Omagiul literar în versuri găsește în Epigonii de Mihai Eminescu 
și Bătrânii de Ion Pillat două exemple ilustre și invită la o paralelă 
istorică.

un micro-eseu de 
ION BUZAȘI

ION PILLAT: 130 DE ANI DE LA NAªTERE
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asimilarea și depășirea lor,…el parti-
cipă cu evidentă voluptate la un tip 
canonic de literatură, se simte solidar 
cu o tradiție vie”. (Ioan Adam)

Evident că nedumerește lipsa 
din șirul acestor „Bătrâni” (DEX-ul 
nu menționează sensul pe care-l 
sugerează Ion Pillat, acela de înțe-
lept, de om cu adâncă experiență de 
viață) – a lui Eminescu în primul 
rând. În studiul Poezia lui Ion Pillat, 
Tudor Vianu dă următoarea expli-
cație: „Galeriei de poeți pașoptiști 
revoluționari le urmează Alecsandri. 
Nu însă și Eminescu care reprezintă 
de fapt un alt drum. Occidentalismul 
poeților de la 1848, năzuința lor că-
tre forma unei civilizații s-a frânt în 
muzica lui Eminescu, cu întoarcerea 
către lumea basmului și a trecutului, 
către armoniile mângâietoare ale na-
turii, către înțelegerea unei lumi cu 
o așezare împietrită de rosturi eterne 
și imobile. Marea lui figură putea 
lipsi din această frescă a poeților 
revoluționari și bonjuriști…”. Dar în 
1940 într-o însemnare manuscrisă 
privind data compunerii poemului 
Bătrânii, Ion Pillat vine cu o altă 
explicație: „Inițial poemul trebuia să 

cuprindă și pe Eminescu (din care 
am scris un fragment important pe la 
începutul lui 1920, între Alecsandri 
și Grigorescu – Dinicu Golescu nefi-
ind pe-atunci sortit să intre în planul 
poemului. M-am gândit mult să in-
troduc și pe Macedonski, de care pe 
la 1912-1914 am fost literar foarte 
legat și a cărui poezie am admirat-o 
întotdeauna. Am renunțat totuși și la 
unul și la altul, din două motive: pe 
Eminescu m-am temut – și ce scrise-
sem mi-a întărit temerea – să n-ajung 
să-i pot evoca destul de pregnant 
geniala apariție, iar pe Macedonski 
pe care-l cunoscusem personal atât 
de bine – să nu-l fac să trăiască 
prea anecdotic, figura lui bizară că-
pătând astfel un relief nepotrivit cu 
planul general. Apoi introducerea 
lui Eminescu și Macedonski, ar fi 
întrerupt supărător linia patriarhală 
a poemului pe care îl voiam sfârșind 
în dubla lumină, a lui Alecsandri 
și Grigorescu” (v. Ion Pillat, Opere 
(Poezii 1918-1927), 2. Ediție în-
grijită, tabel cronologic, tabele si-
noptice, note, variante și comentarii 
de Cornelia Pillat, 1985, Editura 
Eminescu, paginile manuscrise…). 

Și totuși, în ciuda dorinței poetului, 
Bătrânii continuă oarecum nefiresc, 
pentru ca după Grigorescu, poemul 
Cel din urmă în care se face o ală-
turare simetrică și tematică poezie/
pictură – Alecsandri/ Grigorescu, 
urmează Ursul lui Donici, încălcân-
du-se cronologia literară.

Poezia de omagiere a poeților 
români ar trebui să mai menționeze 
balada dramatică Rapsozii de Victor 
Eftimiu, scrisă cam cu un deceniu 
înaintea Bătrânilor lui Ion Pillat, 
în care tonul de odă capătă accente 
ditirambice, așa cum îi plăcea să 
recite autorului Odei limbii române, 
și urmată de o scriere cvasiinedită – 
Sfinte firi vizionare, de Iustin Ilieșiu, 
pe care am tipărit-o la Bistrița în 
anul aniversar 2016 – 200 de ani de 
la nașterea lui Andrei Mureșanu, - 
în care evocarea poeților canonici se 
face sub forma „biografiei în versuri”. 

Și în fond Levantul lui Mircea 
Cărtărescu, o istorie a poeziei ro-
mânești, à la manière de, nu este, pe 
lângă o magistrală dovadă de virtuo-
zitate poetică, și o formă de omagiere 
a poeziei românești și a poeților ro-
mâni?  
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Insolit prin totul, romanul Străinii 
din Kipukua de Valeriu Anania este 

o construcție aparent hibridă, autorul 
mixând, în urmărirea anecdoticului 
fabulos al acestuia, procedee speci-
fice romanului polițist, detectivist, 
fantastic, macabru, de aventuri, de 
introspecție și sondare psihologică, 
mistică, investigând mitologii exo-
tice și cultivând teologic halouri bi-
blice, într-o intrigă oarecum ciudată, 
chiar stranie. Eroii, contemporani, 
se antrenează misterios în demersul 
definirii propriilor biografii, labirin-
tice, circulând lejer pe spații geogra-
fice surprinzătoare ca vastitate, din 
Europa în America și de acolo în 
ținuturile luxuriant-vegetale și tainic 
păstrătoare de ritualuri arhaice ale 
societății din arhipelagul  insulelor 
Hawai, căutându-și astfel, cu nestă-
pânită fervoare, identitatea ființială 
originară, ca umanitate.

Romanul are o încărcătură afec- 
tivă profund biografică. Eroul aces-
tuia, povestitorul, deși poartă un 
nume americanizat, Stevenson, se 
identifică perfect cu personalitatea 
și demersurile autorului, respectiv cu 
Bartolomeu Valeriu Anania. Acesta 
s-a aflat în SUA încă din 1964, de-
ținând funcții importante în cadrul 
Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe 
Române, perioadă în care a efectuat 
și o călătorie privată, de o jumătate de 
an, în Honolulu, consemnată cu rigu-
rozitate în Jurnal hawanez, început la 

29 decembrie 1970 și încheiat la 21 
iunie 1971. De remarcat faptul că în 
el sunt menționate numeroasele sale 
întâlniri cu mai vechi cunoștințe (cu 
poetul Ștefan Baciu, stabilit acolo din 
anii de după război, ș.a.), cu noile cu-
noștințe; vizite și plimbări prin oraș, 
popasurile la biblioteca universității 
în cadrul căreia a susțint conferințe 
etc., nimic însă despre deplasările 
prin insulele arhipelagului Hawai, 
din Pacific, unde a luat contact cu po-
pulația locului, rezumându-se doar la 
a menționa titlurile cărților despre is-
toria ținuturilor și a locuitorilor aces-
tora, volume achiziționate în nevoia 
documentării pentru scrierea unei 
opere literare ulterioare. Fapt ce se 
și materializează în romanul Străinii 
din Kipukua, publicat în 1979. Are și 
acesta alura unui fals jurnal, revelat 
oarecum în oglinda celuilalt, urmând 
și aici traiectoria unor vizite la cu-
noștințe mai vechi, la altele mai noi, 
cu întâmplări senzaționale la care ia 
parte în deplasările dintr-o localitate 
în alta, cu participări la ceremoni-
aluri ritualice prilejuite de diverse 
evenimente, de mai mică ori mai 
mare importanță, participând la dis-
cuții despre istoria și tradițiile etniei 
băștinașilor, despre mitologia locului 
etc, luând parte chiar la o dezbatere, 
în cadrul consiliului înțelepților din 
localitatea Hanaleia, privitoare la 
moartea și învierea prințului Lohiau, 
intervenție cu caracter teologic, 

echivalând, de ce nu?, cu prelegerile 
de la Universitatea din Honolulu. 
Moartea aparentă a prințului și 
învierea, în fapt resuscitarea la viață 
a acestuia, ce intră oarecum în mis-
terul mitologiei locului, insinuează o 
crimă, al cărui autor se dovedește a fi 
chiar soția prințului, crimă săvârșită 
în ziua nunții lor, ca efect al unui 
sărut fatal. Intervenția povestitorului 
are echivalența unui veritabil demers 
inițiatic într-o ideatică de factură 
religioasă, creștină, despre dragoste 
și iertare, despre moartea în învierea 
propriu-zisă relevată de scripturile 
biblice. „– Cel puțin în momentul de 
față nu sunt deloc convins că a fost o 
crimă, zisei eu încercând să mă scutur 
de umbre./– Nu ești, pentru că nu 
vrei să fii, zise Lunalilo aplecându-se 
spre mine […] Dacă nu e înviere, nu 
a fost moarte; dacă nu a fost moarte, 
nu a fost nici crimă. Dar noi cunoaș-
tem acum că stăpânul nostru a fost 
înviat din moarte și că în fapt el nu a 
murit, ci a fost omorât. Iar cel ce l-a 
omorât se cheamă că este un ucigaș 
[…] Lunalilo voia să mă pună în 
situația de a accepta premiza învierii, 
pentru ca în chip necesar să admit 
realitatea crimei […] – Să vă spun eu. 
Dacă alteța-sa e singura și suprema 
mărturie a învierii sale din moarte, 
tot numai măria-sa poate fi mărturie 
asupra chipului cum a murit. Dacă a 
fost ucis, alteța-sa trebuie să știe cine 
l-a ucis, fie că acea persoană a fost 
un om viu, fie că a fost un duh […]
Lunalilo zâmbea cu și mai multă si-
guranță […] Frumoasa Necunoscută 
nu fusese chemată la serbare, ci a 
venit ea singură […] De îndată ce 
i-a devenit mireasă legală, ea l-a pus 
pe prinț în situația de a o săruta, căci 
aceasta e datoria oricărui mire de pe 
lumea aceasta, să-și sărute mireasa. 
Buzele ei s-au dovedit a fi fost fulger 
otrăvit. Că prințul nostru e viu, e ade-
vărat. Dar îți mai spun încă odată că 
învierea nimicește moartea, nu însă 
și crima […] – Otrava unei sărutări 
poate să însemne moarte, replicai eu, 
dar ea poate însemna și dragoste. Și 
dacă e dragoste, nu se poate să nu fie 
și iertare. Iar acolo unde e iertare, nu 
mai e crimă”. Pledoaria pentru iubire, 

DRAMA IDENTITĂȚII ‒  
UN ROMAN INIȚIATIC

Romanul Străinii din Kipukua de Valeriu Anania, publicat în 1979, 
integrează procedee specifice romanului polițist într-o narațiune care 
lasă să se întrevadă câteva dintre temele obsesive ale autorului.

o evaluare critică de 
CONSTANTIN CUBLEȘAN   

BARTOLOMEU VALERIU ANANIA: 100
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pentru iertare e, desigur, încărcată 
ideatic din învățăturile Mântuitorului 
care a murit și a înviat cu adevărat. 

Chestiunea morții și a învierii a 
fost una din meditațiile obsedante 
ale scriitorului, aflat în tenebrele 
închisorilor, ispășind o pedeapsă ce 
putea echivala cu întreaga sa viață.  
„– În închisoare avusesem un senti-
ment asemănător – se confesează e- 
roul romanului, în fapt autorul aces-
tuia, Bartolomeu Valeriu Anania, 
contemplându-și trecutul, în discuția 
provocatoare cu prințul Lohiau – Pe 
măsură ce treceau anii, viața mea 
de afară devenea o amintire atât de 
îndepărtată, încât mi se părea că 
totul se petrecuse nu numai în altă 
lume, ci și în alt secol. Se crea un 
imens și dureros gol între claritatea 
aducerii aminte – amintirea era vastă 
și profundă, chema la suprafață cele 
mai mici și mai intime amănunte – și 
incertitudinea timpului pe care îl re-
memora. Oare încarcerarea unui om 
nu înseamnă moarte? Și, dacă e așa, 
nu cumva eliberarea lui târzie echi-
valează cu o înviere din morți?” E 
una din marile întrebări ale filosofiei 
existenței. Romancierul își propune 
să confrunte, într-un anume fel, 
teologic  vorbind, concepția despre 
viața reală și viața de după moarte a 
creștinului cu aceea a aborigenului 
care își trăiește viața în dimensiona-
litatea magică a miturilor originare. 
Iar pentru acest lucru avea nevoie 
de o călătorie inițiatică, misionară 
la urma urmelor, în spațiile unei 
lumi nu atât primitive cât aflată încă 
în zorii civilizației și a înțelegerii 
creștine a sensului vieții și a morții. 
Dorul unei asemenea călătorii mijise 
în preocupările sale, în frământările și 
dorințele sale încă din anii tinereții: 
„O dorință puternică devine deja o 
amintire și te poți regăsi în ea ori-
când. În una din închisorile mele 
mă pomenisem, după câțiva ani, cu 
o chinuitoare dorință de a călători. 
Îmi aminteam într-o zi de Crăciun 
și nimeni în celulă nu vorbea. Eram 
patru în celulă și toți tăceam, tăceam 
cu ceasurile, cred că am tăcut toată 
ziua și tot în tăcere am mâncat porția 
de terci vârâtă de gardian prin vizetă. 

De fapt, nu tăcea nimeni, fiecare se 
gândea la ai lui și vorbea cu ai lui și 
se ruga cu ei și disperau împreună. 
Eu ședeam așezat pe marginea patu-
lui și mi-am pus pumnii peste ochi 
și am prins a călători. Călătoream 
mult, pătimaș, nesătul, mai puțin 
cu avionul și foarte mult cu trenul, 
cu autobuzul, pe jos… Trecusem de 
mult hotarele patriei, mergeam din 
oraș în oraș prin Austria, Germania, 
Franța, Anglia, Scandinavia, din-
colo de Cercul Polar, cu autobuzul 
în pană, purtat încet de sloiuri în 
derivă, salvat ca prin miracol de un 
vas pescăresc și luat undeva pe un 
țărm verde, de unde aveam să puced 
spre castelele Spaniei… Am călătorit 
așa câteva ceasuri, dureros și extatic, 
în trup sau înafară de trup, nu știu 
[…] Dar nici chiar atunci, în acea zi 
de Crăciun, nu îndrăznisem să ating 
mările calde ale Sudului, și cu atât 
mai puțin insulele Hawaiului./ Dar 
apele acestea verzi și cerul acesta 
albastru și țărmul acesta de aur și 
palmierii aceștia îmbrățișați nu-i 
văzusem niciodată și de aceea lumea 
îmi era atât de străină și eu atât de 
străin în ea și mă întrebam ce caut eu 
acolo”. Călătoria aceasta s-a împlinit 
mai târziu când a pornit a cerceta 
arhipelagul, nu ca turist ci ca un 
căutător de adevăruri fundamentale, 
ca într-o întoarcere la rădăcini, căci 
totul în insulele acestea părea a fi ca 
la început de lume, oamenii trăind 
într-o viață nu atât rudimentară cât 
arhaică, prea puțin tulburată de des-
cinderea acolo a civilizației europene 
(„pe acest țărm fusese primit ca un 
zeu și apoi ucis ca un păianjen că-
pitanul James Cook, descoperitorul 
Hawaiului”), ținuturile părând a fi o 
altă față a Edenului (Kipukua este o 
limbă de pământ înverzit, fertil, cu-
prinsă între șuvoaiele de lavă ale vul-
canilor activi din munții ce domină 
orizontul), cu atât mai mult cu cât pe 
aceste insule nu trăiesc reptile (întâii 
oameni alungați din Paradis au putut 
ajunge, de ce nu?, în acest paradis 
vegetal). „Hawaienii – comentează 
unul din personajele romanului – 
sunt mari iubitori ai poveștilor cu 
șerpi, măcar că, precum știi, pe aici 

nu au existat niciodată șerpi. Sau 
poate că au existat, dar din paradisul 
acesta a fost alungat șarpele și în el 
a rămas omul. Poate că tocmai de 
aceea melele hawaienilor sunt pline 
de balauri și șopârle uriașe, ca un 
ecou al dragonilor și crocodililor 
ce-i vor fi îngrozit pe strămoșii lor în 
Tahiti sau de pe unde au venit […] În 
perimetrul arhipelagului există încă 
destule arii neatinse de binefacerile 
civilizației albe, unde băștinașii, fără 
a fi înțărcuiți în rezervații, ca indienii 
de pe continent, își duc nestingheriți 
bătrânul lor fel de viață”. Aceștia 
trăiesc și mor încă în mitologii pri-
mitive, împreună cu zeități ale aeru-
lui, ale apei, ale pământului, având 
înfățișări antropomorfe, legile cărora 
le respectă cu strănicie, ele fiind cele 
ce vorbesc tocmai despre rădăcinile 
oamenilor primari, nu primitivi, de 
aici. Valeriu Anania, în romanul său, 
aceste rădăcini identitare le caută și 
le evidențiază. Căci, aici „nu există 
un timp Omega. Exiastă numai un 
timp Alfa. Omega e doar cenușa 
timpului”. 

Romanul Străinii din Kipukua se 
împlinește astfel ca o emoționantă 
meditație despre viață și moarte, în 
înțelesul primar al acestora, eroul, 
povestitorul, descoperind în prințul 
Lohiau, mort și înviat, „una din ul-
timele mărturii ale vieții hawaiene 
de odinioară”. Romanul este plin 
de simboluri și de parabole, într-o 
înaintare factologică dominată de 
mister și de taine ale religiozității 
arhaice, de dinainte de apariția creș-
tinismului, cu care însă comunică 
prin trasee subterane, ca într-o co-
muniune identitară a oamenilor din 
totdeauna. În acest sens, călătoria 
(romanul) lui Bartolomeu Valeriu 
Anania este mai degrabă o călătorie 
spirituală relevând, așa cum se ex-
prima unul dintre cei mai autorizați 
exegeți ai operei acestuia, Aurel Sasu: 
„Răspunsul la întrebarea: «Cine sunt 
eu?», este așadar, comuniunea cu 
trupul euharistic al Celui Veșnic. Așa 
încât romanul lui Valeriu Anania 
poate fi considerat ca o teodicee 
a răscumpărării noastre în lumina 
sfințeniei originare”.  
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„Dacă poezia este încăpățânarea de a exprima 
inexprimabilul, atunci nevoia de ea este nevoia 
de «acel ceva plăpând, înaripat și sacru» despre 
care vorbea Platon”

un interviu de 
IOANA TOLOARGĂ 

și IOANA PAVEL
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Ioana Toloargă: Care este cea mai 
mare libertate pe care ați trăit-o în/
prin poezie? Ați simțit vreodată și că 
poezia v-ar răpi vreo formă de liber-
tate, ar nega ceva în dumneavoastă? 
Ce frici ați avut în relație cu poezia 
dumneavoastră?
Ana Blandiana: Singura frică în 
legătură cu poezia a fost și este 
aceea că vocea ale cărei cuvinte le 
scriu s-ar putea opri din vorbit. 
Despre libertate în poezie, vreau să 
spun față de poezie, nici nu poate fi 
vorba. Niciodată nu eu am hotărât 
nici când să scriu, nici când să nu 
scriu. N-aș vrea însă să acordați 
un sens excesiv mistic răspunsului 
meu. Este vorba pur și simplu de 
autonomia poeziei.

I. T.: Este poezia actul supremei 
frumuseți, sau un act „civic”? Ați scris 
pentru dumneavoastă, ca cititor prim 
și privilegiat sau ați vizat un anume 
public-cititor?
A. B.: Doamne ferește! Cum o să 
fie un „act civic”? Ar însemna să 
aibă premeditare, scop și beneficiar, 
când ea nu e decât nevoie și putere 
de exprimare. Vocea despre care 
vorbeam răspunde și este poate 
determinată de o chemare patetică, 
de o nevoie aproape patologică,dar 
exprimarea există în sine, nu m-am 
gândit niciodată pentru cine scriu. 
E adevărat însă că am simțit întot-
deauna așteptarea din jurul meu, 
care mi-a făcut bine și nu știu cum 
s-ar fi petrecut lucrurile în lipsa 
ei. A fost unul dintre motivele pe 

care le-am mărturisit când eram 
întrebată pe vremuri de ce nu plec 
din țară.

I. T.: Trebuie ca poezia să ne facă mai 
buni sau să ne arate cine suntem, să 
ne denunțe sau să ne înalțe deasupra 
condiției noastre? 
A. B.: Să ne înalțe deasupra con-
diției noastre, cu siguranță, în cele 
mai bune cazuri (înțeleg prin asta 
cazurile în care poetul și cititorul 
sunt amândoi nu numai autentici, 
dar și compatibili) poezia poate să 
ne înalțe chiar deasupra condiției 
umane. Asta însemnând nu că ne 
poate face mai buni, cum ne-ar 
putea face o lecție înțeleasă de mo-
rală, ci că ne poate ridica până în 
punctul în care încăpățânarea ei de 
a exprima inexprimabilul face sens 
dincolo de cuvinte.

I. T. Care este poetul suprem pentru 
dumneavoastă? Atunci când ați înce-
put să scrieți poezie, ce modele poetice 
aveați și cum v-au influențat ele?
A. B.: Am început să „fac” versuri și 
rime înainte de a ști să scriu sau să 
citesc, înainte de a ajunge la școală. 
La început nu știam nici că există 
pe lume poeți, nici că eu aș fi unul 
dintre ei. Mi-era pur și simplu bine 
să mă joc astfel. Urmarea a fost că, 
atunci când am început să citesc, 
am încercat să imit pe fiecare poet 
pe care îl descopeream. Așa cum în 
burta mamei fătul, dezvoltându-se, 
trece prin toate speciile evoluției 
(ceea ce se numește științific faptul 

că „ontogeneza repetă filogeneza”), 
eu am trecut crescând prin diver-
sele trepte ale istoriei literare, în 
sensul că am scris ca Bolintineanu, 
Bolliac, Grigore Alexandrescu etc. 
Norocul meu a fost că în primele 
clase avusesem ca învățătoare o tâ-
nără refugiată din Basarabia care la 
începutul fiecărei zile de școală ne 
recita câte o poezie de Eminescu, 
punându-ne și pe noi să le învățăm 
pe de rost. În felul acesta Eminescu 
nu numai că a fost scos din șirul 
obișnuit al poeților, înțelegând 
că el nu poate fi imitat, dar am 
descoperit și că poezia nu e doar 
cuvintele care o conțin, ci mult mai 
mult decât asta, ba chiar altceva. 
Eminescu a rămas modelul suprem 
nu în sensul copierii cuvintelor și 
stilului său, ci în sensul staturii sale 
de poet-gânditor, în sensul învă-
țării încăpățânării de a tinde spre 
definiția poeziei ca spre o formă de 
exprimare a ideilor, nu dincoace, ci 
dincolo de filozofie.
Dintre poeții moderni cel mai 
aproape mă simt și cel mai mult am 
învățat de la Rilke. E ciudat, pentru 
că nu știu germana și a ajuns la mine 
doar prin traduceri în diverse limbi. 
(Cele românești ale lui Philippide, 
Maria Banuș și Dan Constantinescu 
sunt excepționale). De câte ori mă 
gândesc la asta îmi amintesc o frază 
a lui T.S. Eliot despre misterul poe-
ziei într-o limbă pe care nu o știi de 
tot. În orice caz, Rilke este pentru 
mine poetul care a împins sensurile 
inexprimabilului până la limita 
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acordului fin, până în ultimul punct 
în care înțelesul încă nu dispare și 
aura magică nu se sparge.

I. T.: Vorbiți despre poezie ca despre 
„decuparea timpului vieții”, despre 
fiorul aproape mistic al scriiturii și 
despre sentimentul de gol care îl suc-
cedă, despre frica de a nu fi fost acesta 
ultimul dumneavoastră poem. Ați 
avut perioade când să simțiți că nu 
veți mai putea scrie poezie? 
A. B.: Întotdeauna am simțit că asta 
s-ar putea întâmpla oricând și că nu 
știu ce să fac pentru a nu se întâm-
pla. Și întotdeauna mi-a fost frică 
de asta. Am scris mereu în salturi, 
vreau să spun cu perioade  aproape 
de transă și perioade pustii în care 
nu eram în stare să scriu nici „calul 
fuge”. Sau perioade în care poezia 
pur și simplu coborâse ca soarele sub 
orizont, dar umbrele lungi pe care le 
lăsa mă chemau să scriu proză. De-a 
lungul vieții mele aceste eclipse și 
aceste reveniri s-au urmat de multe 
ori, dar, în mod ciudat, faptul că 
știam că după fiecare eclipsă mi-am 
revenit nu îmi micșora spaima că de 
data asta sunt pierdută definitiv, nici 
nu dădea un argument speranței. 
Apoi, încet-încet începeam să simt 
că mă întorc în mine însămi, că ceva 
de nevăzut, de neexprimat și de 
nebănuit se întoarce și mă cuprinde 
din nou. Acum, de exemplu, nu am 
mai scris nici o poezie de mai bine 
de doi ani, de la Variațiuni pe o temă 
dată și până acum vreo câteva luni 
nici nu speram că voi mai scrie. Dar 
din când în când, ca la lumina câte 
unui fulger, prea scurt ca să reușești 
să vezi la lumina lui ceva coerent, 
îmi trec prin minte două-trei amin-
tiri legate între ele, dar fără bănuiala 
unui sens, pe care le  notez pe un 
petec de hârtie le arunc într-un do-
sar. Și nu mă mai îndoiesc că, în cele 
din urmă, voi începe să citesc acele 
bilețele și să le pun cap la cap.

I. T.: Ce raport este între poezie și 
relația dumneavoastră cu transcen-
dența, cu Dumnezeu?
A .B.: Sunt aproape același lucru. 
Definiția și dovada existenței lui 

Dumnezeu este pentru mine sen-
timentul că nu mă simt niciodată 
singură. În ceea ce privește poezia, 
când nu e cu mine am sentimentul 
că eu nu sunt eu. De altfel, această 
necesitate și certitudine a prezenței 
continue mă face să nu simt nevoia 
să scriu rugăciuni, așa cum adevă-
rații îndrăgostiți nu simt nevoia 
să spună te iubesc, le e suficientă 
privirea.

I. T.: Simțiți vreo schimbare în in-
timitatea dumneavoastră cu poezia 
(pe care o scrieți sau o citiți), odată 
cu metamorfozele și ritmul lumii 
contemporane? 
A B.: În legătură cu ritmul, tot mai 
schimbat, al lumii înainte de înce-
perea pandemiei, am trăit câțiva 
ani o experiență legată de poezie, 
dar la periferia poeziei. Este vorba 
de aglomerarea festivalurilor in-
ternaționale de poezie, tot mai 
numeroase, mai diversificate, tot 
mai ingenioase în a așeza poezia 
în centrul atenției (publicului și 
mass-mediei). De mai bine de 4-5 
ani, după moartea soțului meu, 
nu numai că am fost tot mai mult 
invitată pentru că aveam tot mai 
multe cărți traduse în diverse limbi 
și diverse țări, dar am și acceptat 
tot mai mult invitațiile, pentru că 
nu numai că nu mai aveam motive 
să nu plec de acasă, dar plecările, 
schimbarea mediului, a anturajelor 
putea să mă ferească de depresie. 
A fost o experiență interesantă 
pentru că am descoperit cât de tul-
burător poate fi uneori contactul cu 
un public care venea spre poezie în 
efortul de a se salva din societatea 
de consum, de a descoperi că mai 
există și altceva decât nivelul de 
trai mereu în creștere, într-o creș-
tere mereu mai zadarnică. De altfel 
relația cu publicul mi s-a părut mai 
interesantă decât cea cu poeții, pe 
care adesea această suire a poeziei 
pe scenă îi transforma în cabotini. 
În ceea ce mă privește, cel mai 
pozitiv aspect al acestei prelungite 
ieșiri în lume a fost că prea mulții 
oameni din jurul meu – chiar dacă 
reprezentau o dovadă a succesului 

– au făcut să nu-mi doresc decât să 
mă regăsesc cu mine însămi într-o 
singurătate de care nu îmi mai era 
frică, ci o simțeam salvatoare. Am 
intrat astfel în izolarea pandemiei 
într-un moment când visam izola-
rea ca pe o asceză.
În ceea ce privește prima parte a 
întrebării dvs. despre schimbarea 
relației mele cu poezia de-a lungul 
timpului, ea s-a produs aproape 
fără să-mi dau seama, ca și cum 
obiectivul prin care priveam s-ar fi 
reglat automat în funcție de rapor-
tul dintre intensitatea luminii din 
mine și din afara mea. Doar când 
mi-a apărut, anul trecut, Integrala 
poemelor am descoperit cât de 
diferite erau între ele volumele 
între care mi se păruse că nu s-a 
schimbat nimic. Era ca și cum aș 
fi stat nemișcată, privind spre ace-
lași punct, în timp ce intensitatea 
privirii se schimba până la a vedea 
altceva.

I. T.: Cum vă raportați la poezia 
contemporană și extrem contempo-
rană? Ce citiți/ recitiți acum? 
A B.: Aș începe, ca să vă uimesc, 
cu sfârșitul întrebării. Acum, chiar 
acum, citesc, recitesc, Divina 
Comedie în traducerea lui Coșbuc 
(pentru că s-a întâmplat cândva, 
după ce citisem traducerea Etei 
Boeriu, să primesc în dar, de la ci-
neva pe care nu-l cunoscusem, dar 
al cărui fiu îndeplinea o dorință 
testamentară a tatălui său adu-
cându-mi ediția princeps, în trei 
volume minunat tipărite, a primei 
versiuni românești a capodoperei 
lui Dante, o carte pe care țin minte 
cum atunci am pus-o impresio-
nată și respectuoasă în bibliotecă). 
Acum, anul 2021 este anul Dante, 
se împlinesc 700 de ani de la 
moartea marelui florentin, și în 
toată lumea, și mai ales în Italia, 
vor avea loc festivități dedicate ex-
traordinarei comemorări. În cadrul 
acestora am fost invitată, asemenea 
și alături de alți poeți europeni, să 
țin o conferință pe o temă contem-
porană pornind de la un cânt al 
Divinei Comedii și mi s-a cerut să 
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vorbesc despre libertate pornind de 
la „Cântul lui Cato” din Purgatoriu, 
de la celebrele versuri „Libertà va 
cercando, che si cara / come sa chi 
per lei vita rifiuta”.

I. T.: Credeți că „frumosul” (/poezia) 
mai poate salva lumea? Sau nu?
A. B.: Da, oricât ar părea de ne-
crezut și de improbabil. De fapt 
nu știu dacă atât poezia, cât nevoia 
oamenilor de a ști că ea există, 
chiar dacă nu o înțeleg. Dacă poe-
zia este încăpățânarea de a exprima 
inexprimabilul, atunci nevoia de ea 
este nevoia de „acel ceva plăpând, 
înaripat și sacru” despre care vor-
bea Platon și despre care ei nu știu 
decât că le lipsește.

Ioana Pavel: Cel mai recent volum 
al dumneavoastră, Soră lume, are 
un caracter memorialistic și eseistic, 
dar are o legătură strânsă cu poezia. 
Sunteți considerată o autoare esenți-
ală pentru generația șaizecistă și con-
tinuați să scrieți și în prezent. Există 
cărți semnate de dumneavoastră de la 
care nu vă mai revendicați? 
Ana Blandiana: Important nu este 
dacă am fost o autoare esențială 
pentru generația ’60, ci dacă sunt 
în continuare o autoare „rămasă în 
cărți”, mai precis în cărțile urmă-
toarelor generații. Și mai ales im-
portant mi se pare că prin generație 
(cele din secolul trecut sau cele de 
acum) să se înțeleagă nu doar scri-
itorii lor, ci și cititorii lor. 
Am publicat în 2019 un volum care 
se numea Integrala poemelor și care 
cuprindea toate volumele mele, cu 
excepția primului, din care am lăsat 
doar poemele în care nu intervenise 
cenzura. A fost un volum de debut 
extrem de marcat de lipsa mea de 
apărare și de pricepere în lupta cu 
cenzura, care nu doar m-a tăiat, ci 
a și adăugat cuvinte, titluri, versuri; 
un volum care a reprezentat pentru 
mine un adevărat șoc și o dramă 
din care am învățat, însă, cum să 
mă port în continuare. Niciodată în 
volumele următoare nu am mai ac-
ceptat să rămână un text atins, ori-
cât de puțin, de cenzură. Preferam 

Poeziile publicate în revista Amfiteatru (nr. 12/ 1984) de Ana Blandiana 
(copiate de mână, după publicarea lor și interzicerea numelui poetei de a  

mai apărea o vreme în  presă, de către anonimi care difuzau astfel textele)
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să renunț la textul respectiv. Așa se 
explică faptul că volumele urmă-
toare au avut un număr redus de 
pagini, dar am putut să le reproduc 
mereu în întregime.

I. P.: Ce rol a jucat etapa de dinainte 
de 1989 din perspectiva implicării 
civice ulterioare? În ce măsură vă 
considerați un autor angajat?
A. B.: În mod evident frustrarea 
rezultată din imposibilitatea de a 
face public tot ce gândesc și scriu, 
pe care am trăit-o timp de dece-
nii, ca și absoluta imposibilitate a 
împotrivirii eficiente la ceea ce se 
petrecea în jurul meu a avut un rol 
în felul în care, în condițiile liber-
tății, am spus tot ce credeam și am 

încercat să transform cuvintele în 
fapte. În ceea ce privește formula 
„autor angajat”, ea poate avea sens 
pentru mine doar în măsura în care 
este vorba de o angajare față de 
mine însămi, față de propriile mele 
idei.

I. P.: Ați declarat într-unul dintre 
interviurile anterioare faptul că sun-
teți o persoană care se încăpățânează 
să spună adevărul, indiferent de con-
secințe. Ce (mai) înseamnă adevărul 
pentru lumea contemporană?
A. B.: După oficializarea minciu-
nilor prin apariția noțiunii de fake- 
news și dificultatea tot mai mare 
de a se deosebi ce e adevărat de ce 
nu e, adevărul nu mai are o valoare 

fixă, el poate să însemne mult mai 
mult (dacă e sigur, adică girat de 
cineva al cărui prestigiu îl certifică) 
sau mult mai puțin (o simplă afir-
mație care poate să fie luată, sau nu, 
în serios).
Această îndoială fusese aruncată 
asupra adevărurilor mai demult. 
Iată doar două exemple: asupra 
noțiunii de democrație, atunci 
când după război țările ocupate 
de armata roșie au fost numite 
„democrații populare”, când ele 
erau dictaturi, sau asupra noțiunii 
de anticomunist, după ’89 când toți 
foștii securiști s-au dat peste cap 
de trei ori și încercând să-și spele 
trecutul s-au declarat anticomu-
niști. Deci adevărul a început să fie 
dependent de cel ce îl rostește și în 
acest sens eu m-am încăpățânat să 
spun mereu adevărul (meu) cu spe-
ranța că, biografia și cărțile mele 
girându-l, el va putea fi folosit ca 
o hârtie de turnesol printre falsele 
adevăruri. Cu siguranță am fost și 
sunt prea optimistă, dar e un fel de 
a nu mă simți vinovată pentru tot 
ce se petrece în jur.

I. P.: Care ar fi șansele României (dar 
nu numai) de a ajunge la normali-
tate? Ce înseamnă starea de normali-
tate din perspectiva dumneavoastră?
A. B.: Dacă mi-ați fi pus această 
întrebare acum 30 de ani, sau 20, 
sau chiar 10, aș fi răspuns că o so-
cietate normală este una mai mult 
sau mai puțin asemănătoare celor 
din statele occidentale, adică un 
stat de drept, funcționând pe baza 
independenței puterilor legislativă, 
executivă și judecătorească, garant 
al libertății de expresie și al dreptu-
rilor omului. De când, într-o formă 
de nebunie, lumea occidentală 
este dominată de corectitudinea 
politică, care introduce în numele 
libertății cenzura, reprimă liberta-
tea de expresie și se opune scării 
de valori în numele discriminării 
pozitive, nu aș mai îndrăzni să dau 
niciun exemplu și să fixez niciun 
model.

[februarie 2021]
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Proiect editorial ambițios și ne- 
cesar, în 2019 a apărut la 

Humanitas Integrala poemelor Anei 
Blandiana – un corolar al unei vieți de 
cartografieri ale „patriei”, ale intimi-
tății cu lumea și ale ființei interioare 
în spațiul nesfârșit, „A4”. Cu genero-
zitate, Integrala cuprinde volumele: 
Persoana I plural (1964), Călcâiul vul-
nerabil (1966), A treia taină (1969), 
Cincizeci de poeme (1970), Octombrie 
noiembrie decembrie (1972), Poezii 
(1974), Somnul din somn (1977), O- 
chiul de greier (1981), grupajul din re-
vista Amfiteatru (1984), Stea de pradă 
(1985), Arhitectura valurilor (1990), 
Soarele de apoi (2000), Reflexul sen-
surilor (2004), Patria mea A4 (2010), 
Orologiul fără ore (2016) și Variațiuni 
pe o temă dată (2018). 

Omogen, prin circumscrierea u- 
nei voci foarte puternice și recognos-
cibile, volumul propune o evolu- 
ție a temelor grave și a poeticii ne-
omoderniste a eului, într-o continuă 
căutare și redescoperire de sine. Un 
subiect tare, care nu se divide, ci e 
unitar și hegemonic, se rescrie la 
vârste și în cronotopuri exterioare 
diferite, care îl amforsează și îl pu-
rifică tot mai mult, într-o decantare 
perpetuă. Propunem o apropiere de 
materialul poetic propriu-zis, care 
să emfatizeze firul roșu, ecourile, 
armonizările și disonanțele dintre 
ritmicitățile diferitelor volume gru-
pate în Integrală. 

CALOFILISM ªI HIPERTROFIERE  
A EULUI 

Persoana I plural deschide, în 
cheie neomodernistă specifică, 

o poetică a elementarității naturale, 
al vegetalului, a anotimpurilor, sub 
semnul dionisiac al ploii care tra-
versează ontologicul. Se citește reci-
clarea modelului blagian interbelic, 
într-un aplomb neoexpresionist pu- 
ternic, de resurecție a bacanalului 
subiect poetic, prelungire a spicelor, 
a arborilor, a ploii. În amestecul ne-
omogen de cer și pământ se naște o 
ființă vegetală, care respectă ordinea 
panteistă a lumii. Călcâiul vulnerabil 
continuă aceeași linie, amplificând 
însă tensiunea lume-sine, perce-
pută ca relație de incluziune sau 
ca dihotomie dureroasă, cel din 
urmă fiind „acasă”, unde subiectul 
poetic trebuie să se întoarcă „din 
aventura de a fi cinstit”, pretins și 
negat loc al stabilității: „Dar totul 
e fluid în jur. Eu caut/ Și-s obosit 
de moarte și de mers,/ Silit să port 
rigid în mine punctul/ De sprijin 
pentru univers”. Aceste ecouri an-
tropocentriste trădează același reflex 
neoexpresionist al subiectului poetic 
tare – un eu hegemonic, cu forță 
cosmică, epurat adesea de contigen-
tul imediat (de contemporaneitate). 
Primele volume circumscriu o Poe- 
tică cu „P” mare, autosuficientă și ca- 
lofilică (predispoziția pentru „fru-
musețe” fiind o dominantă a stilului 
Anei Blandiana). Călcâiul vulnera-
bil se cristalizează într-o poezie a 
stărilor și a sentimentelor exhibate, 

expuse în exterior, o poezie, final-
mente, a „de-vulnerabilizării” („și-mi 
trece viața încercând să-mi cresc/ La 
capetele aripilor unghii”). Elementa- 
ritatea lumii naturale rămâne stratul 
de fond, însă poeme precum „Până 
la stele” deschid deja o problemă a 
posibilității unei lecturi duble, în 
două coduri (istoricul începând să 
erodeze unitatea cu natura dionisi-
acă, a ciclurilor anotimpurilor). 

În A treia taină se aduce în atenție 
încă din poemul care deschide volu-
mul („Nealegere”) refuzul integrării 
într-un regn al ființei nevinovate, cu 
„dreptul de a se alege pe sine”: „Și nici 
un animal n-am vrut să fiu,/ Și nici 
pasăre, și nici plantă”, toate conver-
gând înspre negarea nașterii cu trup, 
cu identitate. Sinele este plurifațetat: 
fie hiberbolizat și consubstanțial Uni- 
versului, într-un panteism de sor-
ginte blagiană pronunțat (ca în po-
emele „Ochiul închis” sau „Cuvintele 
animal”), fie fragmentat, într-o lipsă 
a solidarității cu sine. Eul generează 
mișcarea cosmică (involuntar, totuși), 
sau, antitetic, e fragil, necunoscut si- 
eși și în căutarea revelației scopului 
(„Călătorie”: „«De ce-am fost adusă 
aici?»”). Recunoașterea se face numai 
„cu pupilele întoarse înăuntru”, în 
singurul topos din care sinele nu este 
expulzat, salvat fiind prin cuvinte. 

Cincizeci de poeme reia palierul 
tematic al relației cu transcendența, 

O POEZIE A CICLURILOR 
APOCALIPTICE ȘI A EULUI

Integrala poemelor Anei Blandiana propune o evoluție a temelor 
grave și a poeticii neomoderniste a eului, într-o continuă căutare și 
redescoperire de sine. de 

IOANA TOLOARGĂ

Ana 
Blandiana, 
Integrala 
poemelor, 
București, 
Editura 
Humanitas, 
2019
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sub semnul luminii (laitmotiv bla-
gian, aici restructurat sub poetica 
„Psalmului”): „E păcat, Doamne, că 
te-nchid în mine ca-ntr-o capca- 
nă, ca să te mângâi?”, „Ce nostal- 
gie a puterii tale/ De dinainte de-a 
iubi/ Te face/ Să răsucești lumina-n 
amândoi?” („Moarte în lumină”), „Su- 
fletul se-adăpostește în noi/ De 
Dumnezeu?” („Sufletul”). Cunoaște- 
rea și existența trebuie să fie, în nos-
talgia unui paradis pierdut, împotriva 
corporalității și a senzorialului, pe 
care lumina și diurnul le trezesc (în 
antiteză cu liniștea și predispoziția 
pentru spiritualitate a regimului noc- 
turn al ființării). 

Octombrie noiembrie decembrie 
continuă acest interesant paradox 
instrumentat de întreaga creație poe- 
tică a Anei Blandiana: refuzarea tru-
pului omenesc (pe care îl vor explora 
în anatomia și fiziologia sa, postmo-
derniștii), dar extrema corporalizare, 
materializare a universului exterior, 
prin care se exprimă spiritul (ca în 
„Dați-mi un trup, voi munților” de 
Lucian Blaga). Erosul și thanaticul 
sunt consubstanțiale, alături de pro-
pensiunea pentru figura androginu-
lui („Dacă ne-am ucide unul pe al-
tul”, „Printre frunzele aproape reci”, 
„Cuplu”, „Cine dintre noi”). Relația 
de incluziune, de amestec osmotic 
oscilează continuu cu dihotomia eu- 
lume: „Nu pot vedea și-n afară/ Și-
năuntru în același timp”.

APOCALIPSUL ISTORIC

Poezii și Somnul din somn aduc în 
atenție laitmotivul visului în abis, 

o matrioșcă de vise („Genealogie”), 
des întâlnită în poetica Anei 
Blandiana. Visul face parte din 
substanța poetică, în resemantizarea 
fulguranțelor unor amintiri mile-
nare. „Satul întreg” este un exponent 
al recuperării expresionismului de 
sensibilitate bacoviană (alături de 
poeme precum „În satul în care 
mă întorc”, „Oraș oriental” ș.a.): o 
poetică scrisă sub semnul sfârșitului 
lumii, o apocalipsă perpetuă și lentă 
care constituie însuși fiorul ce tra-
versează întregul volum al Integralei. 

Diferențele care se statuează între 
interbelicul expresionist și direcția 
neoexpresionistă, neomodernistă a 
Anei Blandiana sunt, pe de-o parte, 
gravitatea și abstractizarea morții și, 
pe de altă parte, apăsătoarea autodis-
trugere a lumii împovărate de vină, 
al cărei motor este însăși istoria. 

Blandiana scrie o dublă poetică: 
una a metafizicului și a transparenței 
corpului, care ajunge să cuprindă 
hiperbolic lumea, dar și una a re-
voltei, a denunțului, a căutării vinei/
vinovaților, de sub călcâiul ascuțit 
al istoriei. Generoase secvențe din 
Integrala poemelor trimit la această 
lectură necesară în două coduri, în 
dublu act, subversivitatea fiind mas-
cată de materialul poetic calofilic. 
Poeme precum „Țara părinților” 
sunt alăturate unora ca „Minunea” 
sau „Locuită de-un cântec”.

Grupajul din revista Amfiteatru 
scapă inițial cenzurii comuniste (ul-
terior fiind interzis), într-o direcție 
a numirii tarelor regimului: a legii 
anti-avort („Cruciada copiilor”), a 
iresponsabilității și a lipsei de elan 
revoluționar, a fricii („Eu cred”, 
„Delimitări”), cu accente neobișnuite 
de tranzitivitate („Totul”: „producția 
la hectar, Gerovital, aniversări,/ com-
pot bulgăresc, adunarea oamenilor 
muncii,/ vin de regiune superior, adi- 
dași,/ bancuri, băieții de pe Calea 
Victoriei,/ pește oceanic, Cântarea 
României,/ totul”). Stea de pradă 
preia imaginarul apocaliptic și de-
nunță istoria ce apasă sinele, într-o 
scriitură oblică, ca o lamă de cuțit 
sublimată poetic. Se remarcă același 
joc subversiv foarte bine instrumen-
tat între formă și fond, prin „scriitura 
dublă”, mereu pendulând între un 
sens „naiv” metafizic și unul „vino-
vat”, cu încărcătură politică. 

De la imaginea de o incredibilă 
plasticitate a transcendenței care se 
mundanizează („arhanghelul murdar 
de funingine”, care a încercat să își 
dea singur foc, „uitând că nu poate 
să ardă”), la rigoarea „definiției” ega-
lizante, nivelatoare („să fii frunză/ 
Și obligată/ Să te porți/ Asemenea 
frunzelor”), la conștiința falsității 
(„Să nu tragi concluzia/ Că ești altfel 

decât frunzele,/ Ci că ele, frunzele,/ 
Sunt altfel decât ele însele”), la 
condiția germinativă de „gemeni în 
uterul spaimei”, până la „Cântecul de 
leagăn”, poemele capătă o încărcătură 
subversivă pronunțată, care atinge 
paroxismul în volumul din 1990. 
Reflexului anti-corporal în relație 
cu subiectul poetic („Trup” – „doar 
aureolă/ În jurul cuvântului”) i se 
opune actul revers de „corporalizare a 
abstractului” („Un animal orbitor”, în 
care lumina „este și ea carne”, „Dacă 
o smulgi se rupe/ Și sângeră – / N-ați 
văzut nciodată o halcă de lumină/ 
Aruncată la marginea cerului/ Și 
începând să putrezească?”). Vidarea 
sau obnubilarea transcendenței e 
chestiontă („Un Dumnezeu surd/ 
Peste care apele se fac lână și cad”), 
în siajul acestei absențe așezându-se 
și „somnul” poporului îndoctrinat 
(laitmotiv al poetei – „Remember”) 
și elanul utopic al salvării, al trezirii 
(„41”). Artele poetice („Continuare”) 
precum și poezia interiorității subli-
mate („Ochiul meu”) speculează in-
trospecția ca pe o formă de închidere 
în fața lumii exterioare, apocaliptice. 

POEZIILE DIN POSTCOMUNISM. 
ÎNTOARCEREA REFULATULUI

Arhitectura valurilor, volum apărut 
în 1990 după Revoluția din de-

cembrie, aduce o poetică dură, muș- 
cătoare, denunțând explicit universul 
(post-)apocaliptic (poate și prin re-
cuperarea dreptului la cuvânt atât de 
mult așteptată, clamată, negociată și 
restructurarea unor poeme nepubli-
cabile înainte de ’89). Ele permit în-
totdeauna o interpretare, prin anco- 
rare în cronotopul României co-
muniste, dar și una dez-istoricizată, 
„naivă”. „Subiect”, „Pe nevăzute”, 
„De-a v-ați ascunselea” sunt cadre 
fotografic-poetice, puneri în efigie, 
prin materialul metaforic, ale u- 
nei lumi-cușcă, ale unui univers ce 
se strânge în jurul eului, strangulân-
du-l. Deschiderea bivalentă a tem-
poralității, către trecut, dar și către 
viitor, pe care o propune poemul 
„Refren”, simptomatic pentru în-
tregul ciclu, sugerează că materialul 
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istoriei este „absurdul” – „o noțiune/ 
Intraductibilă/ Dintr-o epocă în alta”. 
Poemele ’90-iste, ecouri ale unui co- 
munism denunțat, ridică problema 
martorilor și a vinovăției, ca la finalul 
unui mare proces („Martorii”: „«În 
van, răspunde timpul, așteptați:/ La 
judecata marilor coșmare/ Și mar-
torii sunt vinovați.”). Gestul final 
este incert, este reținut: „Aripa îmi 
sângeră/ Și se despică/ Între răzbu-
nare/ Și alibi:/ Nu mi-e frică,/ Dar 
mi se pare/ Mai mare/ Umilința de 
a lovi”. Referințele intertextuale la 
„Divina comedie” permit structura-
rea volumului sub dalta Infernului 
dantesc („Un infern”, „În teacă”), în 
care numai „Prin ochelarii de cătușă” 
se mai zărește „Viitorul verbului a fi” 
( „Gara de Nord”).

Apa este elementul care guver-
nează această secțiune din Integrală, 
valurile restructurând matricea In- 
fernului care se repetă, revine la ne-
sfârșit. Poeme precum „În mișcare” 
sau „Baladă” (ultimul din Arhitectura 
valurilor) permit direcția unei poezii 
a căutării eului în „Soarele de apoi”, 
mereu sub apăsarea temporalității: 
„N-am altă Ană/ Și pe mine chiar/ 
Din ce în ce mai rar/ Mă am.”, „Și 
mi-e îngrozitor de dor/ de mine”. 
Putem citi poemele de după ’89 ca pe 
o întoarcere a refulatului, o încercare 
de recuperare a timpului și a zonelor 
amputate de comunism: a revoltei 
(„În jar”, poezia unei răsculări „care 
nu poate/ nu trebuie să fie în zadar”), 
a spiritualității (iubirea, simbolurile 
christice – „Pieta”). Pesimismul care 
traversează volumul rămâne simpto- 
matic („Corabia de poeți”, „Cimiti- 
rul”, „Sfârșitul lumii”), actul poetic fi-
ind unul de conștientizare dureroasă 
a utopiei pe care o asumă, de respi-
ritualizare a lumii post-apocaliptice, 
vidate de sens: „Dar, mai ales, mi-e 
frică și mi-e greu/ Să-l car înapoi în 
cer/ Pe Dumnezeu”. 

IMPOSIBILA ÎNTOARCERE  
LA ARMONIE

Reflexul sensurilor (2004) surprinde 
eterogenitatea universului, ames- 

tecul regnurilor (de la obiectual, la 

animalier, la uman și îngeresc), ca-
racterizate fie de incompatibilitate, 
fie de confuzie. Se produce o întoar-
cere la universul natural al primelor 
volume, dar el nu mai e recuperat 
în armonie, astfel că nici subiectul 
poetic nu poate rămâne unul tare, 
ci se diluează în materialul poetic. 
Într-un act arghezian de revoltă, 
Divinitatea e cea trasă la răspundere 
pentru destinul implacabil al omu-
lui („Animal planet”, „Rugăciune”, 
„Chihlimbar”). Ultimele volume 
(Patria mea A4, Orologiul fără ore, 
Variațiuni pe o temă dată) reiau 
panoplia de teme și motive ce ca-
racterizează stilul Anei Blandiana: 
timpul, moartea, vegetalul, ierarhia 
regnurilor și angelicul (îngerul e 

un laitmotiv al acestor volume), 
predilecția pentru introspecție. Ele 
sunt caracterizate de instrumentarea 
poeticii și a temelor grave, adesea 
pornind de la elemente cotidiene 
(fals joc postmodernist: „Cureaua 
rucsacului”, „Pe role”, „Facebook”). 

Volumul Integrala poemelor aduce 
în fața cititorilor întregul periplu 
poetic al Anei Blandiana, recuperând 
poezia neomodernistă, calofilă, a 
ecourilor poeților interbelici (Blaga, 
Arghezi, Bacovia), a temelor grave, a 
decorporalizării ființei și a materia-
lității dense a lumii, a pesimismului, 
a morții, a jocului cu transcendența 
și a apocalipsei, a denunțării ororilor 
istoriei (comunismului) și a eului 
perpetuu căutat și recompus.  
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Voce proeminentă a generației 
șaizeciste, Ana Blandiana revine 

în 2020 cu Soră lume, cel mai recent 
volum semnat de autoare și înrudit 
cu alte cărți publicate (Cea mai 
frumoasă dintre lumile posibile, din 
1978, sau Fals tratat de manipulare, 
din 2013) prin reflecția asupra lumii 
descoperite, cunoscute și portreti-
zate în urma diferitelor călătorii. 
Soră lume adună imagini evocate și 
scene marcante ale lumilor prin care 
a traversat Ana Blandiana, unele 
povestite deja în interviuri, privite 
– așa cum mărturisește încă de la în-
ceput – „fără milă”, după ce trecerea 
timpului a schimbat și a prelungit 
semnificații insesizabile în prezentul 
evenimentelor.

Probabil cel mai important merit 
al cărții este acela de a fi o carte- 
documentar. Desigur, un documentar 
subiectiv, marcat de amprenta perso-
nală a autoarei, de viziunea ei asupra 

evenimentelor, perspectivă care se 
dorește a fi mereu lucidă și de partea 
adevărului. Tocmai de aceea, există 
situații în care, în mod conștient, Ana 
Blandiana demistifică viziuni pe care 
le consideră (pre)fabricate, încercând 
să rămână de partea adevărului isto-
ric, în măsura în care acesta poate fi 
(tran)spus în cuvinte. Un astfel de 
moment istoric e episodul lui Mai 
‘68 pe care autoarea îl redă dintr-o 
perspectivă detașată (după mulți 
ani de la eveniment), dar, totodată 
și probabil paradoxal, implicată, din 
poziția unui actant pe scena istoriei. 
Invitată să susțină un recital de poe-
zie la deschiderea stagiunii Teatrului 
Națiunilor, condus de Jean-Louis 
Barrault, ea rememorează atmosfera 
și evenimentele la care a fost părtașă, 
fără să fi dorit sau să fi planificat. Încă 
de la sosirea în capitala franceză, se 
simte prizoniera unei atmosfere de 
război care se va declanșa violent 
tocmai în momentul deschiderii sta-
giunii, prin întreruperea recitalului 
de către protestatari: „Începuseră să 
țină discursuri incoerente și redun-
dante împotriva școlii, universității, 
profesorilor, părinților, bătrânilor, 
își smulgeau unii altora microfonul, 
discursuri care nu reușeau să se audă 
peste aplauze, fluierături, hohote de 
râs, miorlăituri.”. De altfel, revolta 
generală, greva care se declanșează 
în următoarele două săptămâni și 
care o reține în Paris, sloganurile și 

ocuparea străzii de către tineri îi pri-
lejuiesc reflecția asupra rolului cul-
turii și conștientizarea acută a ideii 
de libertate. Poziționarea în raport 
cu cele două e diametral opusă față 
de protestatari, care doresc cu orice 
preț o eliberare de cultură („À bas la 
culture!”), în timp ce ea dorește să 
rămână liberă prin cultură. În con-
secință, libertatea se dovedește a fi 
greșit înțeleasă chiar și atunci când 
ea se află la dispoziția oamenilor: 
„Rareori în viață m-am simțit mai 
singură decât în acele zile, când 
umblam prin Paris și înțelegeam că 
excesul de libertate, care devenea în 
ultimă instanță o formă de prostie, 
putea fi la fel de greu de suportat și 
chiar la fel de periculos ca și lipsa de 
libertate. «Lumea liberă» pe care o 
visam de pe malul Gulagului conți-
nea o doză, care putea deveni letală, 
de absurd, ca și dictatura.”. 

De altfel, această problemă a li-
bertății și a întrebuințării ei greșite e 
recurentă în cartea Anei Blandiana. 
Ea se aplică și (sau mai ales) după 
1989, când România nu se dovedește 
a fi pregătită pentru ea. Altfel spus, 
obținerea ei a fost decisivă, însă nu la 
fel de importantă ca utilizarea sa, în-
trucât educația libertății e mai vitală 
decât „cucerirea” ei, sau, în termenii 
autoarei, e vorba despre acea „libertate 
care ni s-a dat intenționat [prin ne-
gocierile și interesele internaționale 
– n.n.] fără regulile de întrebuințare 
și cu care nu am știut ce să facem.”. 
Către finalul cărții, revine la această 
idee, dar o aplică prezentului, nu-
mind-o „leneșă, tot mai îngrămădită 
de propriile ei invenții tehnice de pe 
cealaltă parte a pământului, unde ma- 
joritățile fericite preferă să îi lase pe 
alții să gândească în locul lor și îm- 
bracă formele corectitudinii politice”. 

Memoria selectivă „după reguli 
care nu respectă ordinul de impor-
tanță al evenimentelor pe care își 
propune să le înregistreze”, asumată 
de Ana Blandiana, păstrează și în-
vestește cu importanță scene și ima-
gini care au sau pot avea relevanță 
pentru scriitorul, dar și cititorul 
de astăzi. De la reorganizarea și 
propunerea ei pentru președinția 

LUMILE PRIN CARE  
A TRECUT…

O carte-documentar, semnată de Ana Blandiana, care discută mai 
ales problema libertății.

de 
IOANA PAVEL

Ana 
Blandiana, 
Soră lume, 
București, 
Editura 
Humanitas, 
2020
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Internaționalei PEN (soldate cu 
scandal și cu amânarea alegerilor 
cu un an), la călătoria spre America 
și sala de cinematograf a vaporului 
(unde vizionează ore în șir, alături 
de Romulus Rusan, filmele lui 
Fellini, Antonioni, De Sica, Bresson, 
Bergman, Polanski și alții), la amin-
tirile despre nedreptățirea colegei 
de bancă, Ifigenia, unul dintre or-
fanii greci aduși în țările comuniste 
pentru reeducare și până la uimirea 
și curiozitatea norvegienilor de a 
cunoaște poporul român (motivate 
de vizita lui Ceaușescu în Oslo, care 
cere oprirea tuturor tramvaielor, pen- 
tru că îl deranjează zgomotul lor…) 
ori vizita la regele Mihai, la reședința 
acestuia din Versoix („unul dintre cele 
mai tragice personaje ale istoriei 
noastre”), evocările Anei Blandiana 
se leagă fie de (a)normalitatea lu-
milor prin care trece, fie de posibila 
salvare prin poezie. Amintesc, pentru 
fiecare dintre aceste două situații, 
câte un exemplu. 

În ceea ce privește (a)norma- 
litatea lumii, e esențială imaginea pe 
care o reconstituie de la întâlnirea 
Academiei Mondiale de Poezie, de 
la Verona, în care marele poet italian 
Mario Luzi e prezentat ca senator. 
Nedumerită, autoarea primește expli- 
cația conform căreia, în parlamentul 
italian există locuri ocupate de oa-
meni de cultură, fără ca aceștia să fie 
incluși în partide politice. Transpus 
în mediul românesc, un atare gest, 
natural pentru societatea italiană, 
devine monstruos și absurd: „Pentru 
mine însă, restul serii a fost ocupat de 
încercarea, dovedită imposibilă, de 
a-mi imagina o situație asemănătoare 
în Parlamentul României. Sau, dacă 
prin absurd eram în stare să inventez 
o asemenea situație, îmi imaginam 
– fără niciun efort de data aceasta 
– scena în care un poet se afla la tri-
bună încercând să atragă atenția asu-
pra încălcării politice a unor reguli 
elementare ale bunului-simț, în timp 
ce sala întreagă hohotea scandând în 
batjocură «Asta-i poezie!»”. 

Cât despre salvarea poetică, e 
evident faptul că, deși e o carte de 
memorialistică, Soră lume pledează 

pentru Poezie și pentru capacitatea 
ei de a conferi frumusețe lumii. 
De fapt, multe dintre evenimen-
tele pe care le rememorează Ana 
Blandiana au legătură (in)directă 
cu poezia. Dincolo de imaginea 
emblematică a scriitorului angajat 
care o impune în societatea anilor 
‘90 (dovadă fiind familiile care, 
plecând spre America, o întâlnesc 
la aeroport și o privesc ca pe ultima 
imagine a țării de care se despart), 
una dintre cele mai frumoase și mai 
calde primiri de care mărturisește 
că a avut parte este cea de la mănăs-
tirea din Kyoto, unde o călugăriță o 
întâmpină cu versurile sale traduse 

în japoneză și învățate pe de rost, ca 
gest suprem al ospitalității, dar și al 
comuniunii: „A întâmpina un poet 
cu propriile sale versuri căutate, 
găsite, învățate pe de rost, cu atât 
mai mult cu cât el nu este o glorie 
universală, înseamnă a-i spune, ba 
chiar a-i dovedi, că crezi în auten-
ticitatea substanței lui înrudite cu 
a ta!”. E un gest care face ca, pa-
radoxal, „străinătatea” să nu mai fie 
deloc străină, ci să fie privită prin 
lentilele compasiunii ca form(ul)ă 
existențială de cunoaștere. O com-
pasiune dublată de luciditate, la care 
e invitat în permanență și cititorul 
Anei Blandiana, oricare ar fi el.  
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EXTREMISM BRUN  
ȘI IDEOLOGIE

În cartea lui Răzvan Ciobanu, problematica ideologică a 
legionarismului beneficiază de o abordare trifațetată a chestiunii, în 
principiu aceasta acoperind marile aspecte ale ansamblului de idei 
recognoscibil în discursurile autorizate ale unor membri marcanți 
ai Legiunii. de 

OVIDIU PECICAN

POARTA LEILOR

Ipostaze ale ideologiei legionare în 
România interbelică (1927-1938) 

(Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2020, 492 
p.) este o lucrare doctă, așa cum se 
cuvine să fie o teză de doctorat, ceea 
ce la origini a și fost. Ea se înscrie 
într-un flux al cunoașterii istorice în 
care tentativa de a desluși temeiurile 
ideatice ale extremismului a ajuns 
să fie bine reprezentat. Începând cu 
Alain Besançon, a cărui cercetare 
despre Originile intelectuale ale leni-
nismului (1977, 1986) a fost tradusă 
și publicată la noi imediat după 
revoluția din 1989 (1993, 2007) și 
ajungând până la cartea mai recent 
apărută a lui Thimoty W. Ryback, 
Biblioteca lui Hitler. Cărțile care i-au 
format personalitatea (2008; tradusă 
în 2010), investigațiile referitoare la 
principiile, enunțurile și sloganurile 
care articulează un partid politic 
radical au proliferat și continuă să 
prolifereze. Motivul este un interes 

legitim al specialiștilor și al pu-
blicului cultivat de a desluși pe ce 
eșafodaj, de ce proveniență, în ce 
amestecuri dinamitarde și cu ce ma-
nifestări s-a autopropulsat extrema 
stângă sau extrema dreaptă. În acest 
fel se va afla, speră istoricii și poli-
tologii, filosofii și antropologii, ca și 
sociologii și economiștii, care a fost 
rețeta ce a prins în așa măsură la o 
parte semnificativă din ansamblul 
societății, încât să poată conduce la 
victoria forțelor respective și la susți-
nerea regimurilor politice instaurate 
de acestea. Un astfel de scop nu este 
marginal, el putând oferi decelarea 
grăuntelui incandescent care atrage 
și lansează o grupare politică sau o 
mișcare civică ce devine, într-un fel 
sau altul, dominantă, atrăgând astfel 
consecințe grave, de diverse feluri și 
calibre. 

Un interes special pentru feluri-
tele aspecte ale ideologiei legionare 
se justifică înainte de orice prin 
aceea că, tabuizat de interdicțiile și 
cenzurile regimurilor succedente 
sieși, legionarismul a fost supus 
scrutărilor înainte de toate de un 
număr oarecare de exponenți ai 
mișcării aflați în exil – deci în poziții 
marginale în raport cu cei implicați 
direct sau indirect în istoria acestei 
formațiuni politice și indirect, prin 
studiu și analiză, în evaluarea fap-
telor și consecințelor faptelor sale. 
Pe de altă parte, primele voci mai 

bine situate, capabile prin formația 
științifică solidă să supună exminării 
ideile gardiste fundamentale, s-au 
dovedit a fi cele ale unor istorici 
și politologi străini de România 
(Francesco Veiga, Armin Heinen, 
Roland Clark ș.a.). Abia după 1990 
au început să se articuleze discursuri 
științifice din interiorul României 
dornice să participe la clarificarea 
acestei problematici de pe poziții 
nepartizane, ele aparținând unor 
experți din câmpul academic sau din 
cercetare. Este, astfel, de sperat că 
până în 27 iulie 2027, la centenarul 
legionar, reconstituirea de substanță 
a ideologiei Gărzii de Fier se va 
produce, lăsându-se loc apoi eluci-
dării detaliilor legate de ansamblul 
fenomenului. 

În cartea lui Răzvan Ciobanu 
există trei mari deschideri tema-
tice către problematica abordată. 
Chestiunea străinilor interni nea- 
greați (capitolul al II-lea: Repre- 
zentarea antagonică a alterității în 
legionarism), raportul dintre gardism 
și generația tânără (capitolul al 
III-lea: Edificarea identității genera-
ționale a legionarismului) și raportul 
dintre timp și transcendență, dintre 
trecut, prezent și viitor în gândi-
rea legionară (capitolul al IV-lea: 
Structurarea orizontului temporal al 
legionarismului). Astfel, problematica 
ideologică beneficiază de o abordare 
trifațetată a chestiunii, în principiu 
aceasta acoperind marile aspecte ale 
ansamblului de idei recognoscibil 
în discursurile autorizate ale unor 
membri marcanți ai Legiunii. Ceea 
ce nu se spune însă nicăieri cu des-
tulă claritate în meritoriul volum este 
că, de fapt, extremismul de dreapta 
românesc – nu doar în expresie 
codrenistă, așadar, însă și astfel – nu 
și-a exprimat ideile specifice în nicio 
sinteză care să cuprindă într-o ela-
borare sistematică și comprehensivă 
doctrina. Acest lucru are legătură 
cu dinamica publică specifică și cu 
evoluțiile în mers ale extremismului 
de dreapta românesc, cu accentul 
său pe acțiune, nu pe reflecție, dar și 
cu aceea că membrii sau apropiații 
mișcărilor de extremă dreaptă din 

Răzvan 
Ciobanu, 
Ipostaze ale 
ideologiei 
legionare 
în România 
interbelică 
(1927-1938), 
Cluj-Napoca, 
Editura Mega, 
2020
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România, deși au numărat printre 
ei destui intelectuali cu o anumită 
anvergură culturală, nu s-au străduit 
să își pună condeiul în slujba doctri-
nei destul de difuze pe care o slujeau 
pentru a-i defini cu rigoare, într-o 
manieră suficientă, profilul. Nici 
contribuțiile lui C. Zelea-Codreanu, 
nici publicistica lui I. Moța, nici ese-
urile sau studiile lui Ernest Bernea, 
nici condeiele lui Mircea Eliade, 
Emil Cioran ori Constantin Noica 
nu au înzestrat bibliografia fun-
damentală a Gărzii cu opul care să 
satisfacă asemenea exigențe. De aici 
și o anume dificultate de a cumpăni 
între feluritele expresii personalizate 
ale discursului de tip gardist, soluția 
fiind trecerea în revistă a cărților, ese-
urilor și articolelor susceptibile de a 
conține informațiile relevante pentru 
temă, ceea ce Răzvan Ciobanu nu 
ezită să facă. 

În aceste condiții, ceea ce se obține 
este doar ceea ce se poate dobândi de 
pe urma unei scrutări meritorii, dar 
absorbită de grija de a sistematiza 
și expune cât mai limpede detaliile 
care compun mozaicul de ansamblu 
așa cum acesta nu a fost niciodată, 
căci nimeni – înafara cercetătorilor 
activi a posteriori, la o distanță în 
timp considerabilă – nu a parcurs la 
vremea respectivă întreg corpusul de 
texte al legionarismului. Desigur că, 
preocupat să absoarbă și să ordoneze 
astfel, în dreptul itemilor grăitori, 
afirmațiile contextualizate, nu o 
dată, foarte precis, și mai cu seamă 
reactive, atunci când vine vorba des-
pre luări de poziție din publicistica 
extremistă, autorul obține mai ales 
o perspectivă sincronică, nu și una 
diacronică asupra articulării – atâta 
câtă a fost – a ideologiei legionare. 
Or, este de la sine înțeles că etapa 
Zelea-Codreanu nu a coincis cu 
etapa Horia Sima, măcar pentru că, 
la vremea accederii acestuia din urmă 
la cârma statului, în alianță cu Ion 
Antonescu, legionarismul devenea 
ideologia unui regim politic, progra-
mul mișcării etalându-se ca program 
al statului național-legionar. 

Explorarea istorică a lui Răzvan 
Ciobanu lămurește însă, cu siguranță, 

o sumă de aspecte demne de tot 
interesul, chiar dacă nu întotdeauna 
și cruciale. Ideologia generaționistă 
nu a fost, de exemplu, un patent al 
gardismului și nu i-a aparținut lui în 
exclusivitate, chiar dacă o regăsim și 
aici. Acest lucru se cuvenea, poate, 
spus cât mai clar, căci „generaționis-
mul” nu are o altă amprentă ideolo-
gică decât cea a solidarității dintre 
congeneri (cazul „optzeciștilor” 
literaturii și culturii noastre). Dovadă 
este că în câmpul culturii de astăzi 
referirea la generații constinuă să fie 
curentă, fără a traduce însă o preluare 
din recuzita extremismului. La fel, 
raporturile imaginate de extremiștii 
interbelici între trecut, prezent și 
viitor sunt de un anume interes, dar 
dincolo de retorica implicând tre-
cutul voievodal sau de mitologia cu 
pretenții mioritice pe care trecutul 
le prilejuiește în recuzita mișcării, 
cu adevărat importantă este cezura 
pe care gardiștii o doreau instituită 
între ceea ce au moștenit și ceea ce 
inteționează să făurească. Asupra 
acestei radicale opoziții – întâlnite 
în epocă și la mișcarea avangardistă, 
chiar dacă într-o apropiere a ei de 
extrema stângă, nu de cea dreaptă 
– merita insistat cu temei, căci ea a 
marcat, înaintea ascensiunii comu-
nismului, mentalitatea unei lumi 
interbelice dezamăgite de aspectele 
unei democrații uneori ineficiente 
și discutabile și acut interesate de o 
mutație radicală. 

Adaug și că ar fi fost dezirabilă o 
cât mai solidă documentare la temă. 
Înr-un asemenea caz, un eseu precum 
cel al lui Șerban Cioculescu despre 
Un nou fenomen mistic: thracomania 
(1941), plin de clarificări și sugestii 
pe tema morții eroice, a martirizării 
și a vogii interbelice a acesteia printre 
tinerii români, ar fi prilejuit discuta-
rea la o cotă mai înaltă a motivelor 
parcurse de studiu și ar fi înlăturat 
impresia că doar ultimele decenii au 
contribuit la elucidarea problematicii 
ideologice a extremismului românesc 
interbelic. Este reconfortant să des-
coperi că a existat chiar în epocă o 
critică românească democrată, capa-
bilă să analizeze sursele și resursele 
anumitor mitologii gonflate în cadre 
totalitare, iar acest tip de punere la 
punct ar depăși stricta sa utilitate 
istorică, vorbind direct actualității, 
când dacismul și tracomania conti-
nuă să facă victime printre spiritele 
insuficient de nutrite la izvoarele 
raționalității și prin studiul temeinic, 
sine ira et studio, al trecutului nostru. 

Cu merite și cu scăderi inerente 
– datorate nu atât veunui neajuns in-
storiografic, cât insuficient de adân-
citei extinderi a ariei de informare, 
deci, de fapt, cantonării autorului în 
perimetrul propriei discipline fără 
lecturi asidue în zona eseisticii lite-
rar-culturale – explorarea lui Răzvan 
Ciobanu rămâne o lectură ofertantă, 
chiar dacă nu și pe deplin memora-
bilă.  
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În prezentul prozei românești, 
dominat de o foarte vizibilă 

aplecare spre realism, chiar dacă 
înțeles sau transpus în mod diferit 
ca viziune auctorială, ieșirea din 
acest tipar este nu atât o raritate, cât 
mai degrabă o excentricitate. Proza 
poematică este și a fost întotdeauna 
un act de frondă, un act solitar care 
prin însăși natura sa este menit de 
la început să fie diferit. Adevărata 
raritate a momentului sunt autorii 
care mai mizează pe romanul de 
idei sau pe cel de psihologie abi-
sală. Numele pe care le întîlnim 
aici sunt în general cele ale unor 
autori formați și debutați cu multe 
decenii în urmă, rămași încă sub 
magia anilor în care demonstrația 
ideatică prima incontestabil în 
fața narațiunii. Dora Pavel a fost 
întotdeauna genul de romancier – 
de succes – care, croindu-și foarte 

personalul traseu literar, a punctat 
în aproape toate aceste caracteris-
tici. Recentul său roman, Bastian, 
este o ilustrare perfectă a unui stil, 
a unei atitudini, a unei viziuni.

Dacă ar fi să-i rezumăm fi-
rul narativ ar trebui să enunțăm 
că este, aparent, un fals roman 
polițist. Acțiunea se ancorează 
greu în spațiu și timp, abia înspre 
ultimul sfert putînd-o localiza cu 
precizie – anul 2014, Cluj-Napoca, 
România. Desigur, cu numeroase 
flashback-uri. Doi frați gemeni de 
25 de ani, Bastian și Gregor Carp, 
sunt tineri avocați, fără prea multă 
experiență, aparent specializați 
în penal. Bastian primește vizita 
unui client care i se confesează 
drept făptuitorul unui omor prin 
imprudență pe cînd se afla la volan. 
Poliția nu l-a descoperit niciodată. 
Gregor realizează că misteriosul 
client despre care îi povestește 
fratele său e chiar tatăl lor, celebrul, 
s-ar părea, doctor anatomo-patolog 
Leon Carp. Tatăl moare înecat în 
Deltă în ceea ce pare o sinucidere, 
iar Gregor încearcă să preia asupra 
sa vina tatălui, autodenunțîndu-se 
repetat la poliție ca autor al acci-
dentului rutier fatidic. Nu reușește 
să convingă și pare să coboare tot 
mai adânc într-o veritabilă psihoză 
care îl împinge spre ceea ce pare o 
suită de gesturi incoerente, gratuite 

și grotești. Încearcă în mod fals 
să vîndă vila părintească. Apoi 
aceasta e retrocedată. Apoi demo-
lată. Iar Gregor ajunge la fundul 
plonjonului în propria dereglare 
mentală. Pentru a se încheia totul 
cu o revelație care răsucește com-
plet toate cele povestite, revelație 
care n-ar trebui dezvăluită pentru 
a păstra suspense-ul romanului, dar 
care e (pre)vizibilă după primele 
zece pagini: Bastian, întâiul venit 
pe lume, a murit la naștere, fratele 
mai mic simțindu-se cumva vino-
vat de moartea sa și condamnat să 
trăiască în paralel, în dialog și viața 
acestuia. Totul este narat, desigur, 
la persoana întîi singular de Gregor 
Carp. Dar romanul este mult mai 
ciudat decât îl poate prezenta 
această sumară schițare. Lumea 
avocățească din roman este într-o 
vizibilă incoerență raportată la cea, 
chiar sumar cunoscută din foarte 
frecventele materiale de presă din 
România ultimilor ani, acceptată ca 
fiind reală. Privilegiul avocat-client 
funcționează altfel în legislația ro-
mânească, la fel și arestul preventiv, 
la fel și anchetele penale. Cei doi 
frați, așa cum sunt prezentați, nu 
par a avea deloc stofa unor avocați 
de penal și nu par absolut deloc 
familiarizați cu domeniul. Vila fa-
miliei este, s-ar părea, un monstru 
chicios care incorporează alandala 
„ogive neogotice, elemente deco-
rative în stil Tudor […] marchiza 
art nouveau […] fier forjat negru 
și sticlă mată, cu clanță aurie, adică 
întreg melanjul ăsta, eclectic, ne-
controlat, care mărturisește că mai 
mulți arhitecți au intervenit, în 
stadii diferite…”. Mai apoi aflăm 
că a fost construită de Leon Carp, 
cu un singur arhitect, la sfârșitul 
anilor ’70. Iar mai apoi aflăm că 
rude ale bunicului patern, dirijorul 
August Carp, locuiau încă din anii 
’20 în vilă. Care vilă, aflăm totuși în 
final, a fost, de fapt, a familiei lui 
Erwin Berg, prietenul sas al buni-
cului, întors recent din Germania 
unde fugise pe vremuri, către care 
e și retrocedată pentru a fi demo-
lată. Vila este cînd amplasată pe o 

SINGULARUL  
PLURALITĂȚII

Nimic nu este ceea ce pare și totul așteaptă declicul final revelator 
într-un roman apăsător și exigent, semnat de Dora Pavel .

de 
VICTOR CUBLEȘAN

CRONICA LITERARÃ

Dora Pavel, 
Bastian, 
Iași, Editura 
Polirom, 2020
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stradă cu trafic infernal, când într-o 
pustietate devastantă și putredă. 
Inconsistențele vizavi de ceea ce 
acceptăm a fi normalitatea și con-
sistența realității sunt mai nume-
roase și vin inclusiv din atitudinea 
personajului. Gregor își amintește 
cu duioșie și melancolie cum, la 
18 ani, și-a deflorat iubita de 16 
ani, cu probleme emoționale, în 
timp ce aceasta dormea. Episodul 
e văzut de narator într-o aureolă a 
timpurilor bune.

De fapt, toată această realitate 
incongruentă, emanînd o artificio-
zitate demnă de pânzele lui Chirico, 
indică de la bun început că toată 
povestea derulată cu lux de detalii 
este doar un construct. O proiecție 
a unei minți măcinate de vină, de 
dorința de a fi pedepsit. Păcatul 
originar, al nașterii care omoară, l-a 
deformat iremediabil pe Gregor, 
care percepe realitatea doar prin 
prisma unui individ conștient până 
la masochism de propria singula-
ritate și singurătate. O melancolie 
putredă îi sapă toate gândurile, iar 
firul realității este împletit strîns cu 
cel al delirului și cu cel al fantas-
magoricului. Bastian ar fi trebuit să 
fie avocat. A urmat Gregor cu ade-
vărat facultatea de drept sau e doar 
un traseu imaginat strict pentru a 
recupera potențialul fratern? Este 
Gregor și violoncelist, în descen-
dența bunicului? Sau e un alt joc 
de imaginație? Este cu adevărat o 
persoană avută dintr-o familie res-
pectabilă, sau totul e doar proiecție, 
amplificare într-o elaborată tortură 
psihică? Complexele masive în 
relația cu tatăl său, pe care îl urăște 
cu dispreț și îl iubește cu dedicație, 
incapacitatea unei relații erotice 
sănătoase, toate creionează o min- 
te profund tulburată, cu obsesii 
maladive care trec de limita coe-
renței. Personajul se automutilează 
zgîriindu-și mîinile, cade într-o 
delăsare totală a igienei personale, 
are o veritabilă voluptate a degra-
dării, un orgasm al putreziciunii. 
Dora Pavel reușește să construiască 
un personaj spectaculos, extrem 
de convingător în raționamentul 

încețoșat care îl conduce, un perso-
naj tulburat psihic pînă la aproape 
atomizarea propriei personalități. 
Este de remarcat finețea cu care 
prozatoarea își construiește perso-
najul, fără a încerca nicio clipă să 
iasă în față, păstrîndu-se mereu în 
spatele vocii naratarului, știind să îi 
găsească acestuia exact scenele care 
să valorifice cît mai gradat și mai 
fin prăbușirea progresivă și totală 
a personalității. Această sondare 
abisală a psihologiei este o reușită 
veritabilă, chiar dacă paginile care 
o susțin devin, pe măsură ce per-
sonajul plonjează tot mai adânc 
în demență, tot mai greu de citit. 
Puțini sînt autorii, și nu vorbim aici 
doar despre români, care au avut 
curajul de a-și asuma construirea 
unui personaj atît de tulburat și 
atît de puțin simpatic. Dora Pavel 
reușește cu brio.

Dar Bastian, dincolo de miza 
psihologică, propune și un pariu 
ideatic. Este evident că romanul 
de față este un construct care nu 
a pornit de la o poveste, de la na-
rațiune, ci a pornit de la dorința de 
a vorbi despre idei, iar personajul 
și povestea sa au apărut strict din 
necesitatea de a ilustra, ca o pa-
rabolă, meditația din spate. Dora 
Pavel pune în gura personajului 
principal un citat care este unul 
din motoarele ideatice ale roma-
nului: „definiția pe care Freud [...] 
a dat-o melancoliei – o ostilitate-
culpabilitate față de propriul sine, 
cu așteptarea unei pedepse venite 
din exterior”. Și tot Gregor, în 
altă parte: „până și pentru a trăi o 
vinovăție demnă de atenția și de 
recunoașterea celorlalți îți trebuie o 
adevărată chemare”. În lume exis-
tăm singular. Iar singurătatea se 
trăiește melancolic. Iar melancolia 
distruge insul singur prin culpabi-
lizare și auto-ostilizare. În care pot 
excela doar cei mai buni dintre noi, 
cei aleși, cei capabili să recunoască 
o chemare veritabilă. Bastian este 
în primul rînd o demonstrație a 
modului în care se erodează in-
dividul solitar. Vila familiei Carp 
este în realitate o proiecție a lui 

Gregor. În ea nu există o cameră 
a lui Bastian, ale cărui rămășițe 
sunt închise simbolic, în formol, 
în biroul tatălui, urme ale unui 
traseu predestinat deja de către 
părinte. Fragmentele arhitecturale 
diverse sunt bucățile interioare ale 
lui Gregor, alăturări care nu pot să 
funcționeze, un psihic construit 
din fragmente împrumutate de la 
toți cei din jur, fără nimic original. 
Falsa tentativă de vînzare a casei 
nu e altceva decât o formă de a 
se deschide către lume, de a căuta 
ieșirea din solitudine. Dar tentativa 
eșuează în spectacolul grobian al 
potențialilor cumpărători care dis-
trug, pîngăresc vila. Pentru Gregor, 
a permite accesul altcuiva în in-
timitatea sa nu poate duce decît 
înspre viol și distrugere. Romanul 
are un mod ciudat de a pune în dis-
cuție idei, o face aproape la modul 
poetic, ilustrativ și argumentînd 
emoțional, uneori chiar bazîndu-se 
nu pe argumentație, ci pe puterea 
vizuală a imaginilor construite.

Dora Pavel are o scriitură foarte 
personală. S-au vehiculat numele 
lui Roth și McEwan printre alte cî-
teva ilustre modele, dar pesemne că 
scriitura cea mai apropiată o regă-
sim la Nicolae Breban. Prozatoarea 
preferă frazele cu topică întorto-
cheată. Preferă repetițiile. Preferă 
reluările. Face din repetiție nu doar 
o figură de stil, ci chiar o procedură 
de articulare a romanului. Dora 
Pavel scrie pentru a fi citită lent, 
scrie pentru a fi citită cu pauze, 
cu pauze care să completeze ideile 
care se clădesc în ziduri tot mai 
groase, ziduri de cuvinte care caută 
efect. Iar cuvintele pot fi lăsate să 
fie plate pentru ca brusc să fie for-
jate în imagini care te plesnesc din 
pagină peste ochi. La fel precum 
capul victimei presupusului acci-
dent: „o țeastă în picaj pocnind ca 
un acvariu plin scăpat pe ciment”.

Bastian nu este o lectură facilă, 
dar, pentru cititorul care știe ce 
să aștepte de la romanciera Dora 
Pavel, va oferi proporțiile exacte 
ale rețetei. Un roman bun care o 
surprinde perfect pe autoare.  
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În ultimii ani poezia confesiv-bi-
ografistă, care de la Angela 

Marinescu și Mariana Marin până 
la poetele și poeții anilor 2000 
a constituit una dintre formele 
predilecte pentru exprimarea an-
gst-ului identitar, și-a cam epuizat 
resursele stilistice, chiar dacă a 
fost nu de puține ori integrată ca 
discurs subsidiar în noile asam-
blaje socio-poetice. În paralel cu 
reconfigurarea acestei lirici ex-
plozive (nevoită să-și lanseze pe 
piață o versiune upgradată), mult 
mai puțin accentuat astăzi este un 
anume solipsism retoric, menit să 
respingă orice ancorare în social 
și să propulseze exclusiv aventura 
simbolică a unui eu biografic 
izolat de restul lumii. Cu toate 
acestea, poezia confesiv-biografistă 
– cu întreaga ei recuzită spasmo-
dic-traumatică – nu a încetat să fie 

scrisă și, temperându-și volutele, 
s-a camuflat adesea într-o poezie 
„a cronotopului minor (a legăturii 
fine dintre angoasă și spaţiile ma-
teriale/corelative atașate ei), idee 
care ar putea lămuri acalmia, la 
nivel de stil și imaginar, a acestui 
tip de limbaj poetic” (v. cronica 
mea din 2017 la volumul de debut 
al Sânzianei Șipoș). O atare obser-
vație, însă, ar putea fi extinsă la o 
scară mai largă, incluzând în special 
volumele care, deși se revendică de 
la retoricile confesiunii, practică o 
reducție întrucâtva minimalistă a 
strategiilor și efectelor de imersi-
une solipsist-afectivă. 

Pe aceeași linie a cronotopului 
minor (fără ca acesta să indice 
neapărat o poezie minoră), poate 
fi așezat și volumul de debut al 
Antoniei Mihăilescu, intitulat note 
din secolul kitsch și nominalizat la 
Premiul Național de Poezie „Mihai 
Eminescu” – Opus Primum, ediția 
2021 (de altfel, volumul este câș-
tigător al premiului „Alexandru 
Mușina” în cadrul concursului de 
debut Alexandru Mușina/2020). 
Glacial-introspectivă, dar cu un 
simț percutant al observației umane 
și sociale, Antonia Mihăilescu 
propune o poetică secvențială/ frag-
mentară de tip decupaj, interferând 
permanent cadrele spațio-senzo-
riale, focalizate inclusiv la nivel 

infrareal,  cu regimul critic și afectiv 
al „narațiunilor” sale. Spre deosebire 
de poezia confesivă în registre forte 
și noir, autoarea explorează mai 
degrabă cronotopii minori ai ex-
periențelor intime și sociale, dar și 
ai kitsch-ului existențial, proiectați 
prin distanțe și limite spațiale de tip 
interior – exterior, zoom in – zoom 
out (rareori cadrele depășesc sfera 
domestică, a spațiului privat, acce-
sat la modul adict). Iată, de pildă, 
poemul de început al volumului, 
în care sunt orchestrate asemenea 
focalizări spațio-afective, cu scopul 
de a dezagrega și deturna semantic 
reprezentările-pattern ale angoa-
sei: „ești în chiloții care te strâng. 
lași albumul lângă scaunul cu 
jupe auzi soneria stridentă vecinul 
nu are cheie// sub geam petarde 
sparg asfaltul vântul îl mătură în 
altă parte mâine-i crăciunul a- 
cum zece ani împărțeai turte cu 
zahăr acum desparți portofele de 
proprietari bunicii sunt învinși de 
ani mașinuța stropește rochița o 
dâră de benzină peste cadouri// la 
etajul doi fac bradul auzi cum se 
fut cum își oferă întâietate cine să 
pună steaua-n vârf// linia de sosire 
se topește în mâinile calde jocuri de 
lumini dansează frenetic pe rânjetul 
tău” (p. 7). 

Firește, în asemenea construcții 
autoarea „bravează ea însăși în 
cinism ca replică a traumei și trecut 
direct pe seama scriiturii, devenită 
un mecanism aproape sadic al 
consemnării reci” (cum notează 
Al. Cistelecan pe coperta a IV-a 
a volumului), cu mențiunea că a- 
ceste compoziții afective, care di-
vulgă, sub diverse forme, kitsch-ul 
ontologic, social și erotic, sunt 
transpuse printr-un fragmentarism 
cronotopic, menit să accentueze 
propulsarea ironică sau chiar pa-
rodică a stărilor-limită. De altfel, 
chiar și atunci când vorbește despre 
moarte, anxietate și frică (teme tari 
ale liricii confesive dintotdeauna), 
Antonia Mihăilescu le decontextu-
alizează la modul distant-parodic, 
aspect menit să scoată poezia sa 
de sub anonimatul locului comun 

NOTE MONOTONE  
DIN SECOLUL KITSCH

Ca poetică a cronotopului minor (fără ca acesta să indice neapărat 
o poezie minoră) poate fi interpretat volumul de debut al Antoniei 
Mihăilescu. În ciuda fragmentarismului degajat și a potențialului 
estetic evident, note din secolul kitsch ar merita totuși o mai bună 
versiune a sa în viitor. de 

MARIUS CONKAN

CRONICA LITERARÃ

Antonia 
Mihăilescu, 
Note din 
secolul kitsch, 
București, 
Editura 
Tracus Arte, 
2020
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(„laptopul murdar de cremă. cineva 
sună la ușă îi strigi nemulțumiri 
legate de taxe și impozite// alocații 
gropi mașini vechi animale bătute 
saloane murdare zboară pe geam 
o eșarfă prea galbenă pentru gâtul 
tău palid te trezești într-o mașină 
sofisticată parcată pe un deal cu 
iarbă mare// sună telefonul te 
doare fix undeva cine nu-i rudă cu 
moartea nu-i ruda mea”, p. 71).

În ansamblul său însă, volumul 
note din secolul kitsch este deficitar 
atât prin monotonia structurală pe 
care o degajă, cât și prin lipsa vă-
dită a unui proiect poetic, dincolo 
de simpla înșiruire a unor texte 
mai mult sau mai puțin izbutite, 
capabile să reașeze în circuitul cro- 

notopilor minori o scriitură de 
altfel angoasată. Totul pare să fie 
redus la universul casnic, al inti-
mității (cu deschideri sporadice 
spre cotidianul exterior), la notații 
adolescentine (cărora nu le lipsesc 
simțul critic și acuitatea), la carto-
grafieri schițate ale dimensiunilor 
social-afective, poemele lăsând 
mereu impresia că rulează în gol, 
ca simple flash-uri vizuale și mne-
zice, fără o rezonanță estetică de 
lungă durată („bălți noi pe stradă. 
ai primit vestea nu vine la petrecere 
te uiți e și o dungă maro pe blocul 
vecin// dimineața primești mesajul 
ăla tu știi cel mai bine ce e de făcut 
becul din lift e furat de la felinarul 
din colț aștepți să iasă vecinul cu 

pechinez tricolor// are burta lăsată 
câinele miroase florile de plastic 
din bălți”, p. 38). 

Pe de altă parte, din prea multă 
coeziune/nivelare compozițională, 
volumul evită adesea transgresiu-
nile stilistice și semantice (deși teh-
nica defamiliarizării este vizibilă pe 
alocuri), în așa măsură încât este 
dificil de precizat ce anume rămâne 
definitoriu numai și numai pentru 
poetica Antoniei Mihăilescu, îna-
fara construcției formale bazate 
pe un fragmentarism specific. Din 
acest motiv, tocmai datorită unui 
potențial estetic insuficient exploa-
tat, volumul note din secolul kitsch ar 
fi meritat o mai bună versiune a sa 
în viitor.  
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RADU SERGIU RUBA

Cutia neagră

Când o fi să mi se spargă zborul
Când mă vor şti căzut
Şi cu siguranţă risipit
Vor căuta din mine doar cutia neagră.
 
Vor redeschide prăpăstii
Răsturnând pietre
Bătând ca să sune
Cu maiuri de lemn în urmele proaspete.
 
Dar mai ales vor da drumul la câini
Ca să alerge
Şi să adulmece
Că din cutia neagră
Trebuie să răzbată mirosuri
Trebuie ca bezna aia să pută.
 
E acolo din tot ce-am făcut
Ceea ce nu ştiu decât eu
Sunt şi chinurile toate
Pentru ceea ce nu am făcut.
 
Sunt visuri de nemărturisit
Duhnesc al dracului
Ca visul cu cutia asta neagră
Pe care-o vreau căzută în ocean
Ca nimeni să n-o poată deschide.

Iscălitura

Aici
La noi
La ghişeu
Nu vreau să vă jignesc
Dar nu aveţi voie!
 
Trebuie
Ştiţi 
Să existe un contact direct
Între om şi coala de hârtie.
 
La dumneavoastră nu se poate decât cu 

degetul.
Uite
Vi-l iau eu
Îl dau prin tuş
Şi-l apăs aici.
 
Aţi atins hârtia 
Aţi semnat
Fără nicio mijlocire

E fiinţa dumneavoastră acolo
Cu toate amprentele.
 
Pornind de la ele
Puteţi fi găsit oriunde
Salvat din orice.
 
Nu
După semnătura scrisă
Nu se poate.
O faceţi de fiecare dată altfel
Nimeni nu vă mai găseşte.
 
Când
Ştiţi
Eu l-am mai citit pe Noica
Când fiinţa dumneavoastră atinge  hârtia
Dimensiunea lucrului în sine se schimbă.
 
Sunteţi acolo.
Între eu şi semnătură
Se face un arc violet
Iscălitura-i o emisie a fiinţei.  
 
Nu mă contraziceţi!
Şi la ceilalţi oameni e la fel
Ei ating pagina din ochi 
Semnătura lor de fapt
E chiar amprenta unui iris.
 
Pot fi găsiţi oriunde
Nu vă faceţi griji
Atâta doar că semnătura lor nu are stil
Ca asta cu degetul 
Din care se uită la noi,
Priviţi, doamna Vali,
Ca să-nţeleagă şi dânsul, 
Un bot de şacal.

Uite-l de pildă pe Ruba 

Uite-l de pildă pe Ruba
face şi el poezie!
 
O face
n-ai cum să spui că o scrie
de vreme ce nu-şi vede scrisul.
 
Versurile însă i le poţi citi pe ziduri
prin ziare
pe uşi închise
ajung şi-n cărţi.
 
Pleacă pesemne din el nevăzute
nişte cuvinte 
se strâng laolaltă ca-ntr-o pâlpâire
cât să vezi o floare deschizându-se
umbra unui câine
acoperişuri vechi de ţiglă
bicicleta rezemată de o poartă
copilăria până departe
îţi umpli toate buzunarele.
 
Iar la rândul ei poezia
pentru că trebuie ca-ntre ei să clipească 

un ochi
se uită la Ruba
şi se uită la el îndelung.
 
Îi numără toate singurătăţile
de la apus la răsărit
de la zece ani până spre patruzeci.

O cam supără lumina asta tare
ia numărătoarea de la capăt
şi nu spune nimic nimănui.

 poeme



41
   

   
   
ST
EA
UA

  3
.2

02
1

Există un evident dezechilibru 
între imaginea Etei Boeriu pe 

retina colegilor din Cercul Literar 
de la Sibiu și cea sub care circulă în 
receptarea curentă a literaturii. 

Prima este strălucitoare și im- 
pozantă, alimentată fiind de admi-
rația față de calitățile poetei și tra-
ducătoarei. Ion D. Sîrbu, în scriso-
rile către Virgil Nemoianu și Ion 
Negoițescu, dar și în cele către alți 
cerchiști sau către Nicolae Boeriu, 
se referă la doamna Cercului Literar 
ca la o personalitate de anvergură 
a literaturii contemporane. Nicolae 
Balotă, la rândul său, îi face în Abisul 
luminat un portret de-a dreptul 
tragic. Unul în care considerația față 
de virtuțile personale și cărturărești 
ale delicatei italieniste este potențată 
de tragedia ei personală, nevero-
similă pentru cine nu a trăit în anii 
cumpliți ai stalinismului. Ani în care 
proaspăt înființata Securitate a com-
plotat nemilos cu stânga italiană, 
spre a desface forțat căsătoria Etei și 
a lui Umberto Cianciolo, fostul pro-
fesor de Italiană de la Universitatea 
din Cluj. Pare de necrezut, azi, însă 
complotul celor două birocrații 
de stat a reușit și, în 1949, Eta 
Cianciolo (născută Caranica, într-o 
familie de cărturari aromâni) s-a 
trezit că soțul este smuls de lângă 
ea și expulzat în Italia, iar ea însăși 
este prinsă în vârtejul „prefacerilor” 
care răscroiau, pe criterii bolșevice, 
Universitatea din Cluj, împreună 
cu întreaga societate românească. 
O tragedie privată, care s-a topit în 
uriașa tragedie națională provocată 
de instalarea comunismului. 

Cea de-a doua imagine, cea din 
critica literară, este mai degrabă 
discretă, cu un vădit dezechilibru 
în favoarea operei de traducătoare 
a literaturii italiene clasice (Dante, 
Boccaccio, Petrarca ș.a.). Poezia Etei 
Boeriu nu s-a bucurat de aceeași 
circulație și apreciere, în pofida unor 
analize critice de finețe, aparținând 
unor poeți și critici ardeleni sau a- 
propiați de Cercul Literar de la Sibiu 
(Cornel Regman, Ion Negoițescu, 
Ștefan Aug. Doinaș, Victor Felea, 
Petru Poantă).

Antologia O sută și una de po-
ezii, realizată de Doina Rad, ne 
propune, cu argumente serioase, o 
reevaluare de profil literar și chiar o 
repoziționare valorică a Etei Boeriu 
în canonul contemporan. Care să 
includă repunerea ei, măcar pe calea 
comentariului critic mai proaspăt, 
în circuitul valorilor contemporane 
și, concomitent, o revizuire a trăsă-
turilor atribuite poeziei ei de către 
criticii care au însoțit-o în anii de-
butului, trăsături preluate ulterior, 
cu sau fără verificare, de toți cei care 
s-au aplecat asupra liricii autoarei.

Relectura este necesară și pentru 
că a sosit momentul să abandonăm, 
în sintezele de istorie a literaturii 
contemporane, criteriul momen-
telor politice (care, e adevărat, au 
influențat, în epocă, traseele sociale 
ale multor scriitori). Eta Boeriu, de 

pildă, care citea poezii în ședințele 
Cercului Literar de la Sibiu, a de-
butat cu traduceri din literatura cla-
sică italiană în plin deceniu stalinist 
(Boccaccio, Decameronul, I-II, cu o 
prefață de Alexandru Balaci, 1957), 
dar primele creații poetice originale 
le va publica abia în 1969, chiar 
în revista Steaua. Primul volum 
personal, Ce vânăt crâng, a așteptat, 
nu doar din pricina procesului de 
elaborare, până în 1971. Punând-o, 
vrând-nevrând, pe autoare într-o 
paradigmă a poeziei feminine 
din care mai făceau parte, în acel 
moment, Ana Blandiana, Ileana 
Mălăncioiu, Constanța Buzea sau 
Angela Marinescu, iar nu în cea 
firească, alături de Maria Banuș 
(cea din Țara fetelor, 1937, nu cea 
din Ție-ți vorbesc, Americă, 1955) 
și Magda Isanos, de care o leagă 
fire mai profunde decât coinci-
dența, provocată de circumstanțele 
politice, a momentului de debut. E 
limpede că, indiferent de ce ne spun 
– sau nu – manuscrisele, Eta Boeriu 
a continuat să scrie poezie și în cele 
două decenii în care nu a publicat 
decât excepționalele traduceri care 
au consacrat-o ca o italienistă de 
calibru. Ne-o spune corespondența 
dintre Ion Negoițescu și Radu 
Stanca, în care primul îi scrie celui 
de-al doilea, în 1950, despre poe-
zia pe care o scrie colega lor din 

ETA BOERIU:  
POEZIE ȘI SUFERINȚĂ

Cunoscută mai ales pentru traduceri din literatura italiană, Eta 
Boeriu merită recuperată pe deplin și ca poetă. O antologie recent 
apărută are exact această miză. de 

RĂZVAN VONCU

SECVENÞE LITERARE CONTEMPORANE

Eta Boeriu, 
O sută și una 
de poezii, 
antologie și 
prefaţă de 
Doina Rad, 
București, 
Editura 
Academiei 
Române, 2020
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Cercul Literar. În paranteză, chiar 
în traducerile prin care s-a făcut 
remarcată, în deceniile 1950-1970, 
a fost evident, pe lângă compe-
tența lingvistică și istorico-literară 
dobândită în Alma Mater clujeană, 
și un instinct poetic exersat siste-
matic, care nu putea proveni decât 
dintr-o activitatea literară, atunci, 
subterană.

Vreau să spun, cu alte cuvinte, 
că am lecturat O sută și una de 
poezii mai puțin preocupat de an-
tologia în sine – adică de fidelitatea 
selecției față de propriile criterii –, 
cât interesat să verific, pe urmele 
încercărilor anterioare de revalo- 
rizare, aparținându-le lui Petru 
Poantă, Irina Petraș și Constantin 
Cubleșan, în ce măsură se mai 
susțin, de fapt, observațiile inițiale, 
făcute de criticii cerchiști, privind 
„influența autorilor clasici din care 
autoarea a tradus” sau cele despre 
„o poezie dominată de eros și than-
atos”. Nu în ultimul rând, să con-
stat în ce măsură îndemnurile la o 
nouă valutare a creației autoarei, de 
care pomeneam, sunt susținute de 
operă.

O primă observație transver-
sală: Eta Boeriu este, probabil, cea 
mai profundă și mai originală, în 
același timp, blagiană din poezia 
românească. Nu în sensul epigo- 
nismului, nici în cel al urmării 
livrești a unei direcții poetice de 
prestigiu, ci în cel, mai profund, al 
influenței formative, catalitice (ca 
să întrebuințez vocabula blagiană 
care definește precis acest tip de 
relație literară). Poeta nu exa- 
gera atunci când, într-un interviu 
acordat lui Nicolae Prelipceanu 
în 1974 – inspirat citat de Doina 
Rad în prefață –, punea primele 
sale încercări literare sub semnul 
„ochiului copleșitor de concentrat, 
dat totodată cald de simpatie și 
înțelegere, moderator și calm, al lui 
Lucian Blaga”. În special ideea de 
„spirit moderator” este de reținut, 
în confesiunea poetei, Blaga fiind, 
într-adevăr, cel a cărui operă a fost 
fereastra prin care Eta Boeriu s-a 
privit pe sine.

Blagianismul ei este, firește, 
diferit de cel al Anei Blandiana, al 
lui Ion Horea ori al echinoxiștilor. 
Nici miturile ancestrale ale satului, 
nici baladescul nutrit de lecturi 
germane – Rilke, în speță – nu o 
atrag pe Eta Boeriu, a cărei viziune 
sublimează contrastiv, are drep-
tate Dorin Tudoran, două tentații 
opuse ale poeziei lui Lucian Blaga. 

Cea dintâi provine din „primul 
Blaga” și este reprezentată de 
impulsul vitalist, de natură și de e- 
sență spirituală erotică: „Și noaptea 
mea vorbindu-i nopții tale/  zicea: 
– Adânco, prinde-mă de mână/ să 
ne-înecăm în valul gros și moale/ 
cu spume negre vână lângă vână/ 
acum, cât încă n-am trezit liliecii/ 
cu șuier dulce-ademenindu-i toată/ 
buimaci și orbi ca să-mi stârnească 
recii/ fiori și-aripa-n sânul meu 
să-și zbată”. 

Cea de-a doua, dimpotrivă, 
provine din Blaga cel de după „tul-
burarea apelor”, și este reprezentat 
de atracția față de pivnițele in-
conștientului, de natură thanatică: 
„zicea, adânco, să murim alături/ 
în apa necuprinsă de lumină/ și-n 
umbra ei cu tine să mă-mpături/ 
punându-le cuvintelor surdină/ 
acum, cât încă n-am momit copoii/ 
în haite să m-alunge, să m-ajungă/ 
cu boturi reci ca plesnetele ploii.// 
acum, cât încă vreme e-îndelungă”. 

Am ales deliberat să citez 
din unul și același poem, Adânco, 
prinde-mă de mână (făcând parte 
din volumul de debut), atât pentru 
a sugera kenoza lirică prin care 
suferința biografiei se sublimează, 
la Eta Boeriu, în poezie, cât mai 
ales pentru a sublinia apăsat or-
ganicitatea sintezei – care este 
permanentă în  poezia autoarei 
– între cele două ispite blagiene. 
Armoniile de suprafață și un anu- 
mit aer misterios trimit la Blaga, 
dar adâncimile textului evidențiază 
limpede procesul de fuziune a natu- 
ralului cu livrescul, cu cultura litera- 
turii, care definește crezul poetic 
al Cercului Literar. Nota distinc-
tivă a Etei Boeriu, în acest peisaj 
cerchist, nu este sofianicul blagian 

(cu sugestia lui de „har care se po-
goară”, minunat prefăcută, elegiac, 
iar nu baladesc, în Risipei se dedă 
florarul), ci imersiunea dantescă în 
bolgiile unei ars amandi scrise pe 
dos, ca ars moriendi, ca-n această 
splendidă Toamnă târzie, din volu-
mul Risipă de iubire (1976): „Peste 
lumina celuilalt albastru,/ al meu, 
cu nuanțe s-a lăsat de vânăt/ un 
curcubeu. O pânză grea de umed/și 
răsucită, propria mea substanță,/ se 
stoarce fără greș în mâini străine/ 
și picură speranță. Ce culori/săru-
tă-amurgu-în treacăt și-ofilește?/ 
Ce cuib de nori din ramuri se des-
prinde/ și cad în iarbă pui golași de 
înger?/ O frunză-n vânt, o floare 
nu crâcnește./ Se prinde rece-n 
gât o promoroacă,/ îngheață buze, 
dinți, gingii, cuvinte./ Nimic n-a 
mai rămas și timpul trece.”

Ceea ce contează, în această 
ecuație poetică, nu sunt „polii”: 
recte, ipostaza erotică și cea thana-
tică. Poezia se constituie din tensiu- 
nea dintre ei, responsabilă de acea 
irepresibilă pendulare a spiritului 
care, aflat într-una din cele două 
ipostaze, „cade” imediat în genu-
nea ispitei către cealaltă. Această 
perpetuă, infinitezimală pendulare 
face ca blagianismul inițial să se 
metamorfozeze, uneori, în opusul 
lui, adică în arghezianism. Cu atât 
mai mult, cu cât nici iubirea, nici 
moartea nu sunt, în poezia Etei 
Boeriu, luminoase (ca la Blaga), 
ci umbrite de taine și de grele vo-
luptăți ascunse, cum se întâmplă în 
erotica argheziană. Spiritul grav al 
poetei pendulează – însă nu meta-
fizic, ca Arghezi, ci inconștient sau, 
mai bine zis, somnambulic – între 
nopți, așa cum remarcăm în poezia 
emblematică Vremea culesului de 
stele (din volumul Miere de întu-
neric, 1980), pe care trebuie să o 
citez în întregime: „Era văzută de 
departe-o noapte/ ca alte nopți, 
dar șuierând prin beznă/ cădeau pe 
caldarâm stelele coapte/ și mustul 
lor mi se lipea de gleznă// fără să 
știu. Un vânt cu gust de struguri/ 
prin gene mi se-mpleticea și oarbă/ 
să calc m-ademenea cu vicleșuguri/ 
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pe stele ca pe-un strat pufos de 
iarbă// fără să știu/ Un brâu de 
dulci himere,/ sub sâni purtat 
mereu la cingătoare,/ mă subția în 
dorul lung de miere/ și mă-nălța, 
smintită lumânare,// să ard în vânt, 
hrănită cu momele/ și să mă mistui 
noapte după noapte,/ fără să știu că  
se ruga de stele/ culeasă-n preajmă 
calea mea de lapte”.

E straniu ca asemenea poezie 
să fie aproape uitată, din păcate, în 
superficialitatea și prezenteismul ce 
caracterizează epoca noastră. Eta 
Boeriu nu a lăsat o operă poetică 
vastă, e drept, însă cine citește (ca 
să reiau accentul pus nu demult de 
Nicolae Manolescu) ar trebui să vadă 
complexitatea și frumusețea acestei 
poezii, în care simplitatea clasică, în-
vățată de la maeștri, coexistă cu fine-
țea nuanței personale, iar cultura nu 
servește de cârjă (ca la unii postmo-
derni), ci de busolă. Ce e încă și mai 
important de semnalat este că, deși 
măiestria versificației contribuie din 
plin la înalta demnitate a acestei po-
ezii, nu ne aflăm în fața unei „inimi” 
lirice controlate ulterior de „creierul” 
discursiv al unei traducătoare care a 
„ucenicit” mult și cu folos la clasici. 
Cele două elemente, inspirația și 
controlul, sunt întrețesute, ceea ce 
face ca poezia Etei Boeriu să aibă o 
măsură ingenuă, nu una artificială.  
De aceea, sunt, fără discuție, exage-
rate comentariile care pun accentul, 
în descrierea mecanismelor ei interi-
oare, pe livresc și pe influența liricii 
clasice italiene – altfel decât ca o 
școală desăvârșită  a bunului gust, a 
rafinamentului expresiv –, după cum 
și relația cu Blaga trebuie înțeleasă în 
sens creator, în spiritul acelei legături 
formative dintre saeculum și spiritul 
individual, pe care au insistat mem-
brii Cercului Literar de la Sibiu. 

Era întemeiată, pe scurt, admi-
rația fără rezerve a lui Ion D. Sîrbu: 
discretă, retrasă, victimă a unei is-
torii crâncene, Eta Boeriu nu a fost 
doar o traducătoare de înalt nivel 
care, între Dante și Pavese, scria 
și versuri frumoase, ci una dintre 
vocile lirice cele mai profunde ale 
„generației pierdute”.  

Nimeni nu știe

Ce vezi tu prin vizorul aburit al verii
o nouă explozie de insecte în soare,
după ploaie.
Copaci cu miezul în culorile xilofonului 

pentru copii,
viaţă fremătătoare, da,
o pălăriuţă roşie de soare 
înghiţită de marea de umeri şi feţe 

acoperite de noroi toxic.
Îţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut,
Salgado.

Ce vezi? Nu te lăsa păcălit,
insulele de bunăstare se vor restrânge.
Covorul zburător se destramă sub tine.
Garduri metalice, 
metafore militare dure.

Încăperea perfect sigilată,
unde trăiesc cei zece negri mititei.
Şi noi, cu deşeurile şi dejecţiile noastre,
hotărâţi să facem amenajări interioare.
Pasul mecanic al epidemiei africane.
Făţărnicia designului în lumea a treia.

Aerul devine apăsător,
apele contaminate se întorc,
alunecări somnolente de teren.
Până în ziua în care 
englezul întrebat despre vreme
nu va mai şti ce să răspundă.

Ceaţă şi ploaie de pietre, soare cu vii- 
tură,

aşa un amestec.

dacă vii de pe altă planetă 
invidia ta e inutilă

devorez membrele tinere în căutarea 
spontaneităţii care le animă  
înghit scâncetul de căţeluş al entuzias- 

mului 

mai urât decât saturn în invidia şi dis- 
perarea mea

diferenţa dintre o imagine în ape
şi a înota dezbrăcat în ocean ilustrează 

perfect

distanţa dintre bucuria mea şi a lui iar 
petele de tanin

persistă pe retină mult după ce visez
e imperfecţiunea amărăciunii mele

nimic nu e definitiv poate doar câmpul 
energetic

ce hrăneşte sângele nostru roşu ca sfecla 
cu gust de pământ

împingând nutrienţii către apogeu
în ritm lâncezitor

câmpul doar câmpul trimite tera după 
tera 

de fericire şi durere 
în eterna copilărie 
atunci când uităm repede
el infuzează confuzia dintre stări
distorsionată şi acaparată la tot pasul 

de cele primare
arătări imersate până la ultima celulă
în iniţiativa permanentă 
declanşând haotic şi orbeşte
puţina noastră putirinţă

tristețe și duioșie la etajul 
patru

spectaculoasele peisaje ale lumii
provoacă doar o strângere de inimă 
un rezumat pentru cititori
înghiţit de o bibliotecă anonimă

gângănii demne de admiraţie
luând cu ele în abis 
o picătură de hidrocarbură
pentru energie serotonină strălucire 

alveole iremediabil iritate de viruşi
violenţa autoimună a individualităţii
dizolvând prietenii şi grupuri de interese
fenomene naturale supraturate şi tu
în puţa goală la fereastră dirijând 

maşinile

ANDREI DÓSA

 poeme
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TRESTIA RUGĂTOARE

P. S. Florentin Crihălmeanu a fost cel mai tânăr episcop catolic. 
A avut fericirea ca Papa Francisc să-i fie la Blaj și lui oaspete la 
solemnitatea beatificării celor șapte episcopi români, despre care 
episcopul scrisese și predicase cu zel apostolic. de 

ADRIAN POPESCU

EPISCOPUL FLORENTIN CRIHÃLMEANU: IN MEMORIAM

O prezență discretă. Vorbea fără 
să ridice glasul, un tânăr ierarh 

suplu și sprinten, vicarul P.S, George 
Guțiu, cel care fusese primul episcop 
de după ’89, în fruntea Diecezei 
greco-catolice de Cluj-Gherla. P.S. 
Florentin îi urma în această im-
portantă funcție eclezială, nu avea 
aureola anilor de pușcărie, făcuți 
pentru credință, ai înaintașului său, 
dar venea cu energia și entuziasmul 
specific noilor generații de tineri 
care studiaseră după ’89 la Roma. 
Formația sa de politehnist îi dădea, 
cred, un anumit simț al concretului, 
puterea de a ordona lucrurile, experi-
ența muncii cu oamenii, o disciplină 
cu care va înfrunta dificultățile pe-
rioadei postdecembriste. Lucrările la 
noua catedrală din Piața Cipariu, în 
special. După numirea sa ca episcop, 
obișnuia să-i convoace, de câteva ori 
pe an, pe laicii implicați religios, pe 
responsabilii AGRU, pe reprezen-
tantele diferitelor congregații ale 
surorilor din eparhie, pe părinții ba-
zilitani, pe reprezentanții mișcărilor 
religioase ale laicilor, Comunione e 
Liberazione, Mișcarea focolarilor 
Clarei Lubich, pe redactorii de la 
Viața creștină (unde îl secondam 
pe Dumitru Mircea) să le prezinte  
situația economică a Episcopiei și 
stadiul lucrărilor la noua Catedrală. 
Discuțiile clarificau astfel multe 
nelămuriri. Rămâne fără îndoială un 

merit al regretatului nostru episcop 
această râvnă pentru definitivarea 
unei construcții impunătoare, dar 
foarte dificile prin amploarea sa. 
Bănuiesc și eu că multe nopți de 
rugăciune, calcule și meditații și le-a 
petrecut ierarhul nostru căutând o 
cât mai potrivită rezolvare.

Am călătorit în mașină cu P.S. 
Florentin spre tabăra ecumenică a 
tinerilor organizată la Târgu Lăpuș, 
invitați de neobositul preot Silviu 
Hodiș. Orele drumului au fost din-
tre cele mai pline, P.S. Florentin s-a 
interesat de viața literară din țară, 
a intuit câteva direcții, din ceea 
ce-i spusesem, a întrebat pe tonul 
cel mai firesc de câteva nume, pe 
scurt, a fost un dialog cultural sub 
semnul spiritului creștin. Atunci 
nu știam că mama sa, regretata 
Doamna Alice, fusese fiica renu-
mitului etnograf Petru Caraman. 
Și mai puține lucruri știam despre 
domnul Cornel Crihălmeanu, pă- 
rintele Preasfințitului. Nu mi-a fă- 
cut nicio o aluzie la mediul cultural 
ieșean din care provenea. E ade-
vărat, poate nu era o oră a amin-
tirilor. Dar poate prin memorie i 
se perinda atmosfera Iașului natal, 
respectul urbei arătat credinței și 
culturii clasice și moderne, prețu-
irea pentru intelectualul autentic. 
La Catedrala romano-catolică din 
Iași, își va reaminti cu emoție 

într-un interviu din 2013 (acordat 
regretatului părinte Cornel Cadar) 
de botezul primit acolo, apoi de 
prima sfântă împărtășanie. În 2013, 
decretat de Vatican Anul credinței, 
P.S. Florentin se întorcea la locul 
botezului, așa cum îi îndemnase 
pe catolici Benedict al XVI-lea în 
documentul „Porta fidei”.

Un moment de pierdere a cunoș-
tinței în Biserica Piariștilor îi schimbă 
traiectoria existențială tânărului 
Florentin. „Un leșin providențial”, va 
recunoaște peste ani Preasfințitul... 
Mulți români, după interzicerea 
BRU, participau la liturghiile din 
biserica numită și a Universității. În 
acest loc sacru slujiseră înainte de 
1948, pentru studenții români in-
terbelici, preoți ca Ion Agârbiceanu, 
Silvestru Prunduș, Liviu Pandrea și 
o frecventase Nicolae Balotă. A fost 
în planul Providenței, sunt sigur, ca 
leșinul de câteva clipe dintr-o zi cu 
lume multă, de Sfintele Rusalii, să-i 
deschidă o poartă în timp tânărului. 
Sau să-l proiecteze poate în afara 
timpului? Un binevoitor sare să-l 
ajute. Pantelimon Aștilean, căruia 
toți îi spun părintele Pintea. El îl va 
îndemna să se analizeze temeinic pe 
ce drum se va orienta viața sa spiri-
tuală. Recomandat de pr. Pintea, pa-
rohul  bisericii romano-catolice din 
Vatra Dornei, pr. Iosif Sabău, îl pri-
mește cu brațele deschise pe tânărul 
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Delir

În cădere liberă de la etajul douăzeci 
şi cinci

revăd cum îmi săreai în braţe 
seara din autobuzul de nouă.
În glasul tău îşi frecau mâinile minu-

nile lumii.
Fluturai eşarfa
iar ochii
ţi se jucau de-a v-aţi ascunselea cu 

inima mea.
Lumea se oprise din îngheţ
trandafirii se-ngânau cu noaptea;

luminile se rup
ochii mă dor
eşarfe negre-n fereşti apar
un amant pe balcon
o fântână-n asfalt
glasul mamei ţipând –
timpul o ascunde de mine
ce lungă cădere!

Autobuzul de nouă a trecut de un 
sfert de oră.

Depresie 

Niciun abis nu-i atât de adânc
precum propria cădere.

Aici, timpul e un lac de noroi
unde ţi se-neacă părinţii.

Gândul meu nu mai desenează viitorul
se agaţă de stâlpul infamiei
şi se loveşte singur cu pietre.

Noroiul e amorf şi fără puls
vederea devine a unui daltonist
iar adevărul este un produs de contra- 

bandă.

Cerul îmi pare un cearceaf de la morgă
fereastra unui insectar cu fluturi încă 

vii.

Am vrut să iubesc 
în timp ce guvernele inventau arme.
Doream legi 
care să protejeze dragostea în lacul de 

noroi
(sunt gardieni care uneori mănâncă 

copii).
Totul putrezeşte în noi.

Am vrut să iubesc!
Credeam ca dragostea depăşeşte teama 

de-a o pierde.

Nu-i durere mai mare ca propria că- 
dere.

Din lacul de noroi văd un înger
cum soseşte cu undiţa să pescuiască.  

 poeme

clujean (ieșean, turdean, succesiv) 
în casa sa. Ritualul zilelor-liturghie, 
rugăciuni, plimbări, discuții duce 
lent, dar sigur la maturizarea vocației 
tânărului. Sămânța bună pusă la Iași 
rodește.

La Piariști prin anii ’80 nu este 
exclus să fi stat în aceeași bancă la 
liturghiile părintelui Iosif Denderle 
(„preotul românilor”) cu un viitor 
episcop, iar la Vatra Dornei l-am 
cunoscut și eu pe părintele Iosif 
Sabău. Viitorul preot Florentin o 
fi fost atunci și el acolo în locuința 
părintelui Sabău, când după litur-
ghie, acesta, generos, m-a poftit la 
o ceașcă de cafea? După vreo 25 
de ani, la Oradea, la mănăstirea 
franciscană aflată sub protecția P.S. 
Virgil Bercea, l-am reîntâlnit de câ-
teva ori pe părintele venit în Ardeal.

La Lăpuș, reiau firul capricios al 
rememorărilor subiective, a conversat 
cu copiii, a stat alături de ei pe iarbă, 
a cântat cu ei, cu plăcerea copilăriei 
regăsite. Spre surpriza gazdelor, la 
ora de prânz, s-a așezat cu un băiețel, 
care stătea singur la o masă, așa că 
urmându-mi ierarhul m-am așezat 
și eu cu ei. De fapt, uimiri și nu prea 
am mai avut, văzându-l pe episcop 
bucuros în fruntea excursioniștilor 
de la ASTRU, perfect integrat, sau 
în mijlocul tineretului la multele 
întâlniri naționale sau internaționale 
ale Acțiunii Catolice, ținute la Cluj. 
Era același ierarh care ne ținea exer-
cițiile spirituale de Crăciun sau de 
Paști, în Catedrala arhiplină de pe 
Bulevardul  Eroilor. Sau ne vorbea 
cu atâta convingere recunoscătoare 
despre fericitul cardinal Iuliu Hossu, 
marele său model moral. Avea la 
simpozioanele inițiate chiar de el 
mereu alte amănunte sugestive des-
pre eroismul credinței ilustrului său 
înaintaș în scaunul episcopal, despre 
ceilalți vrednici mărturisitori ai cre-
dinței în vremea dictaturii.

A fost cel mai tânăr episcop 
catolic. A avut fericirea ca Papa 
Francisc să-i fie la Blaj și lui oas-
pete la solemnitatea beatificării 
celor șapte episcopi români, despre 
care P.S. Florentin scrisese și pre-
dicase cu zel apostolic

Un ierarh care insista, după cum 
subliniase la Tricentenarul Unirii 
cu Biserica Romei însuși sfântul 
Papă Ioan Paul al II-lea, că Biserica 
greco-catolică are câteva trăsături 
inconfundabile, trei teologice, trei 
istorice, care trăsături îi dau identi-
tatea proprie.

O fire energic-pragmatică, dar 
și contemplativ-rugător, un mare 

postitor pentru gloria Domnului și 
pentru ajutorarea fraților săi, adică 
a noastră, a tuturor, chip luminat de 
candela nestinsă, votivă, a ierarhilor, a 
preoților, a surorilor din Congregația 
Maicii Domnului (sora Letiția e și 
sora sa) și din alte congregații. Toți 
cei care l-au cunoscut îi păstrează în 
minte glasul și silueta de trestie. O 
trestie rugătoare.  
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Mi s-a încheiat răgazul. Și-
acum cuvintele mă ocolesc, 

gesturile mă părăsesc, privirea-mi 
rătăcește-nspăimântată; cum pot 
da ochii cu ireversibilul? Cum pot 
accepta că nu te voi mai vedea, 
Dragă Prietene? Are vreun sens 
moartea lui Marius? Niciunul, 
dar poate fi articulată. Cu toate că 
vorbele ar trebui să contenească, 
liniștea să se aștearnă, iar noi să 
rămânem cu ochii în pământ, muți.

O parte din ceea ce ne-a rămas 
e interpretabil: cariera artistică, 
activitatea în domeniul public, șefia 
unei instituții, excelentele traduceri 
literare, premiile, distincţiile și multe 
altele pe care nu le amintesc acum. 
Aceasta e moștenirea care poate fi 
culeasă și prelucrată, și care trebuie 
păstrată. 

Există apoi o altă parte, mai 
serioasă, îndrăznesc să spun: cea 
care ne pune la grea încercare. Ea 

nu poate fi inventariată, nu există 
un catalog adecvat pentru a o lua în 
evidenţă. „Vino să bem un coniac, 
m-am plictisit de-atâta migală!” E 
doar o frază care poate să fi sunat 
altfel, deci nu prea are valoare. De 
fapt, nu are nicio valoare fără a 
i se adăuga accentul, tonalitatea, 
melodicitatea de nereprodus a in-
tonaţiei, complicitatea ce sclipește 
din spatele ochelarilor. Mai precis, 
aproape tot ceea ce s-a pierdut defi-
nitiv. Rătăcesc în hățișul amintirilor. 
„Sigur, Marius, cum să nu vin! Hai 
să-mpușcăm câte una! ” Să împuș-
căm, spunem noi! 

Stângăciile mele de-acum, vezi 
bine, nici tu nu le-ai putea traduce. 
Felul în care te-ai ascuns definitiv 
în spatele cuvintelor și a melodiilor, 
cum mi-ai spulberat orice șansă de 
a te smulge de acolo mă fac nepu-
tincios, în zadar înverșunarea dure-
rii și orice inventivitate lingvistică. 

Nu am reușit să învăț de la tine 
ce rost are să fii cult, și nici rostul 
talentului. Cât de firesc ai găsit tu 
calea ce ne lega, în ciuda tuturor ni-
micurilor și ciondănelilor ce păreau 
să ne despartă. Te-ai așezat să scrii, 
să traduci, ai început să povestești, 
iar noi ne-am trezit brusc rătăcind 
în desișul culturii, uimiți de ceea 
ce vedeam, aproape jubilând la fi-
ecare descoperire: ia uite, recunosc 
asta, și asta, asta pare de-a mea, iar 
cealaltă mă atrage în mreje. Și așa 
putem exista unul lângă celălalt, 
noi, românii și maghiarii. Ne pu-
tem regăsi. Dacă nu m-ai huidui, aș 
spune că mi-ai servit drept exem-
plu. Dar Ție, să spunem drept, 
nu-ţi plac lozincile măreţe. Preferi 
umorul. Prinde bine și la necaz, și 
la bucurie. Așa că încerc să folosesc 
ceea ce-am furat de la tine. Poate 
că…

Cu ceea ce-a mai rămas (și poate 
e lucrul cel mai important)… nu 
știu cum mă voi descurca. Cum să 
înfrunt pierderea? Te-aș întreba, dar 
e prea târziu. Te-am iubit. În ochi 
îmi mijește-o lacrimă. Agonisesc 
timpul rămas. Privesc pianul rămas 
orfan și așez pe el cu grijă condeiul. 
Apoi îmi întorc privirea.  

CONDEI PĂRĂSIT ȘI 
PIAN RĂMAS ORFAN

de 
MILE LAJOS

traducere de 
BARA HAJNAL

remember  
MARIUS TABACU

Csak te borulsz rám, asszonyi jóság, 
mint a letört karóra a rózsák,

rémült szemem csókkal eltakarni…
Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!

(Babits Mihály,  
Ősz és tavasz között)

Doar tu, femeie, te pleci peste mine, 
Cum roze cad peste țărușul frânt,
Ochii-mi speriați i-acoperi în săruturi 

fine...
Vai, vine moartea, vine moartea prea 

curând.  
(Babits Mihaly,  

Între toamnă și primăvară)
(traducere de Hanna Bota)
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INDIVIDUAȚIA  
FORMALĂ

Emilian Galaicu-Păun este un cultivator predilect al spațiului 
textual. Semnătura personală a poetului se alcătuiește ca o mandală 
ecumenică îmblânzită cultural. de 

ION PIȚOIU

La Editura Cartier (Chișinău, 
2020) a apărut antologia de 

poeme semnate de Emilian Galaicu-
Păun, Sang d’encre. Volumul are 
selecția și prefața lui Al. Cistelecan, 
criticul armonizând formele de ver-
sificație pe care autorul le-a expus 
de-a lungul celor opt volume în 
direcția poeziei. În structura cărții 
sunt inserate și fotografii alb-negru. 
Roman Rybaleov - artist moldovean, 
anexează câteva imagini cu specific 
erotic, solitar sau meditativ – cele trei 
coordonate pe care se sprijină textele 
lui Emilian Galaicu-Păun. 

Încă din titlu e sugerată ideea 
unei dimensiuni cathartice. Sang 
d’encre trimite atât la poemul-ma-
nifest, cât și la substanța copilăriei 
– de fapt, zona memoriei de unde 
au survenit pentru autor primele 
confruntări cu vicisitudinile rea-
lității. Din acea perioadă imagina-
rul revoltei pare să fi dobândit un 
simț provocator, acesta dezvoltân-
du-se prolific înspre literatură. 

La nivel de conținut, reies câteva 
obiecte-amintire, precum „cerneala 
de mure pe degete” din „Călimara lui 
Mutter”. Referința se dovedește un 
simbol al profesiunii: „Înainte să am 
însă scrisul în sânge,/ a fost sângele 
care m-a scris împrejur”. Din această 
imersie introspectivă elementele- 
amintire specifice lui Emilian Ga- 
laicu-Păun compun fragmentaris- 
mul scriiturii. Astfel că antologia 
decurge partiționat, în jocuri de 
cuvinte, pastișări, livresc spontan 
sau compoziții cu forme inedite. 
Emilian Galaicu-Păun suprapune 
acestui proces experimental un ava-
tar autoficțional în care substanța 

poetică ajunge conlocuită de calofilia 
formei, ca și cum autorul ar prelucra 
esențele unul laic deghizat în profet. 
Mai simplu spus, potențialul creator 
semnat de Emilian Galaicu-Păun 
nu se sfiește în a plasa obscurități 
de sens în care concurează mistere 
biblice, sexualitate explicită și în 
general, concubinaj textual, acestea 
păstrându-se drept constante acope-
rite de cultul prețiozității. 

În schimb, desfășurarea planu-
rilor imaginare deschide universuri 
neexplorate. Autorul de versuri 
trasează când paternitate culturală, 
când valorizări ezoterice, ambele 
direcții elogiind un tipar ductil, 
impregnat de voyeurism și escapism 
ostentativ. În acest raport se dezvoltă 
tematica erotică, justificată în calitate 
de necesitate creatoare de la care 
Emilian Galaicu-Păun înregistrează 
toate intenționalitățile. Astfel că 
scriitorul dezvoltă o fascinație obse-
sivă în care licențiosul („vara-n care 
nu tu masculin/ feminin, fiecare-a 
fost genul oral”) apare o reflectare de 
consum pentru feminitatea prezen-
tată ca un atribut poetic. Câteva 
exemple lămuresc asupra tendinței: 
„a scrie despre ea şi a da la tipar cele 
scrise/ înseamnă de fapt a o pune-n 
circulație” (Carte nu ştié, ce numai 
iscălitura învățase de o făcé) sau 
„carnea ei capătă gust de şoricioaică. 
o smulg din maşina de scris şi mi-o 
bag cu de-a sila în gură: madame bo-
vary c’est moi”. Tematica se inițiază 

ca un refren în care elementele devin 
ofrandă spiritului devorator de car-
nal („o sirenă pentru care poeții fac 
moarte de om”), versurile compu-
nând labirintul aceluiași deziderat: 
„frumusetea aceea de vis, ale cărei 
picioare de vers (epilate) îți taie su-
flarea”. Pe de altă parte, contopirea 
erosului alocă interes și ideilor spiri-
tuale. În consecință, aspirația erotică 
se poziționează ca liant de intensitate 
aflat între existențialul contemplativ 
și intensitatea vizuală. Liniile de text 
încheie, din acest punct de vedere 
o lămurire observatională, în care 
explicabilul face parte din modul 
de scriere al autorului, precum vom 
vedea pe mai departe.

În primul rând, planul diver-
sității oferă numeroase elemente 
care merită menționate. Se ivesc în 
volum categorii din zona criticii 
politice (Amendament la Articolul 
13 al Constituției Republicii Mol- 
dova) și discursuri protestatare (Cel 
bătut îl duce pe Cel nebătut : IX, 
XII). Peren dăinuie și sloganul „nu 
plecăm acasă „.................................. 
.......................! morții nu ne lasă!”, 
acesta acționând extratextual, ca un 
îndemn civic. Mai mult, Emilian 
Galaicu-Păun valorizează, pe lângă 
cele enumerate, o linie canonică 
semnificativă. Paul Celan, Gherasim 
Luca și alte nume de rezonanță ajung 
astfel să opereze în volum ca suport 
reverențios. Se poate observa acest 
lucru în versurile: „Continent tot 

Emilian 
Galaicu-Păun, 
Sang d’encre, 
antologie de 
Al. Cistelecan, 
Chișinău, 
Editura 
Cartier, 2020



48
   

   
   

din 24 în 24 de ani, înapoi şi-nainte, 
odată cu Ilarie Voronca în ’46, cu Paul 
Celan în ’70 şi în ’94 cu Gherasim 
Luca – „à la nage, à la rage” [la înot, 
la ură]” – ca-ntr-un triplu salt în gol. 
Alături de cei trei prezenți în extras, 
autorul imprimă un rând de cinste al 
panteonului poetic creat, așa cum se 
adeverește acesta din crezul personal. 
De fapt, în ierarhiile scriitoricești 
se înfățișează recurent versuri cu 
bagaj laudativ, considerațiile venind 
în episoade biografice nostalgice, 
îndoliate. Acest sistem de versificație 
prezentifică și pe Gheorghe Crăciun, 
Alexandru Vlad, Ioan Flora ș.a.m.d. 

În continuare, dincolo de poezia 
pe alocuri ermetică, voit incriptată, 
pe coordonata hipertext-hypertext 
creatorul de versuri pune înainte 
notații jurnaliere în care apar Osip 
Mandelștam, Cesare Pavese, Virgi- 
nia Woolf, Sylvia Plath, Ingeborg 
Bachmann. De asemenea, nu este ne-
glijat nici vectorul de rezistență, sau 
cel de amploare culturală (Ahmatova- 
Annenski-Blok). Mai în detaliu, 
contextele transpun idei care aparțin 
de arealul tematic al nașterii (Yukio 
Mishima, Yasunari Kawabata), alte- 
ori de substratul idilic al personali- 
tăților (Serge Gainsburg, Sveatoslav 
Richter, Jimi Hendrix, Jim Morrison), 
de cazurile istorice (Rolf Bossert, 
Alexandru Muşina, Mariana Marin) 
sau transistorice (Virgil Mazilescu).

La nivel novator, volumul include 
un repertoriu cutezător. Liniile tex-
tuale sunt publicate îngroșat, scrise 
înclinat, iar unele texte scrise apar 
în întregime pe orizontală. În reali-
tate, structura de formatare a cărții, 
imersată în abundența intertextuală 
(„Coup de grace”) se sprijină în per 
manență de atributul lingvistic. 
Acest „baroc excesiv”, așa cum punc-
tează Al. Cistelecan, traduce în și din 
limba franceză, rusă, engleză, latină 
– translațiile producând o pulveri-
zare poetică în spatele unui obicei 
retoric înrădăcinat. Pe lângă elemen-
tele caligrafice (traiectoria căderii), 
se numără linkuri Youtube, citate, 
motto-uri, titluri de lungmetraje 
– pe scurt, o recuzită care impune 
lecturii o laborioasă notă de selecție. 

Perspectiva de creație propusă din 
acest unghi parcurge gradual linia 
evidentului, în timp ce memoria 
se transformă, din flux discursiv, în 
formalitate textuală. În această di-
namică se disting structuri poetice 
cu formă fixă (tanka), sonete, tabele 
carteziene sau tripartiții alăturate, 
decupaje folclorice, inclusiv variante 
sinoptice de scriere scripturistică.  În 
această larghețe pot fi menționate și 
simbolurile oculte. În fapt, semnătura 
personală se alcătuiește ca o man-
dală ecumenică îmblânzită cultural. 
Încheind, rămâne de accentuat tot 
aici aplecarea asupra numerologiei, 
căutarea unui mare arhitect fiind 
subtilizată prin abordări în direcția 
marianică sau mesianică. 

Până la final, structura volumului 
decurge ca o cultivare a spațiului tex-
tual, abundent în secvențe narative 
de rememorare, reproduceri-colaj, 
replici conversaționale, interpretări în 
cheie metafizică, versificația contu- 
rându-se ca un exercițiu ziaristic. La 
aceste constante se validează inclusiv 
calificativul pe care l-am putea numi 
„patriotism cosmopolit” (Coup de 
foudre, vin(G)tage). Prin urmare, 
Emilian Galaicu-Paun se identifică 
drept un excelent practicant de forme 
(„Dacă scazi dintr-o/ tanka un haiku, 
obții/ un sonet: dantesc?/ shakespea-
rian? – depinde/ ce rimă fac el şi ea”). 
Alături de această calitate, elipticul 
acțiunii, identificat cu substanța poe- 
tică, marchează antologia într-un as-
pect ințiatic. Lectura asigură proiec- 
ția imaginarului pseudoluciferic de 
prezența unei structuri de basm, 
câteva din versuri edificând asupra 
principiului: „dacă nu s-ar fi aflat 
până azi ce scria, și atunci i se-arăta, 
de după lentilele ochelarilor”, sau în 
„Sau să-și, subcutanat, întunericul! 
[…] să-ți, cu ochii închiși, cernozio-
mul” (Poem sabatic). În repetate rân-
duri thanaticul se construiește din 
imagini de cuplu [„câtă vreme-și spun 
tu, din priviri/ Niciodată o ultima…/ 
nu-i în niciun chip, noaptea!” (Idem)] 
și momente epifanice: „un poem este- 
aidoma unui imperiu: el are stomac/ 
de bovină: abia după ce-a înghițit 
la cuvinte începe/ să le mistuie”, 

definește Emilian Galaicu-Paun în 
poemele de individuație, precum 
„VAcA~”.  

În concluzie, atunci când se în- 
fășoară în alură poetică, textul în- 
cheie o imagine reflexivă („și atunci 
sângele mi-a luat poziția de drepți”) 
suprapusă în mod hibrid între o 
fredonare infantilă alipită de un 
compozit livresc. Acest manierism 
în act operează ca spirit poetic și se 
adăpostește într-o compoziție de ver- 
suri marcate de extremitățile a două 
destine avertizate astfel: „iubirile 
izbucnesc năprasnic/ şi duc fie/la os-
piciu/ fie într-o mănăstire.” (Quartett 
vienez).  

Cum nimic nu-i mai simplu

Cum nimic nu-i mai simplu
decât normalitatea zorilor
cum vin cu flăcări subţiri înmulţindu-se
fără număr în bunăvoinţa şi graţia lor 

incandescentă!

Ne-am dus cu noaptea-n cap
să plantăm căpşuni
fiindcă primăvara nerăbdătoare
sapă şanţuri şi transformă nămeţii în 

pârâiaşe
spală pietrişul şi scoate din pământ
răsuflarea morţilor.

Nicio povară nu strică dulceaţa:
a nu avea / este egal cu plinătatea desă- 

vârşirii
a privi în pământ
este numai astfel egal cu vederea
care deschide inimii cerul.

Şi nimic nu-i mai simplu
decât normalitatea curată a simplităţii 
unde îşi află ogor frumuseţea.

MONICA ROHAN

 poem
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Ioan 
Pintea (sub 
îngrijirea lui), 
Despărţirea 
de manuscrise, 
Cluj-Napoca,  
Editura Școala 
Ardeleană,  
2020

Casa manuscriselor din județul 
Bistrița-Năsăud începe să prindă 

viață nu doar prin arhiva ce găz-
duiește semnături de o frumusețe 
aparte, ci și prin volumele editate ce 
inserează nume contemporane. După 
albumul Amurgul manuscriselor, dedi-
cat președintelui Uniunii Scriitorilor 
din România, Nicolae Manolescu (ce 
a donat peste 14.000 de file), apare 
Despărțirea de manuscrise, album de- 
dicat istoricului literar Mihai Zamfir 
(de la care bistrițenii au 5637 file de 
manuscrise și dactilograme.) Volu- 
mele, apărute la Editura Școala 
Ardeleană, alcătuite de Ioan Pintea 
și având o concepție grafică semnată 
de David Dorian, ne însoțesc prin 
gânduri, fotografii și copierea unor 
fascicole din manuscrise în viața lite-
rară a scriitorilor, dar nu numai.

Spunea Mihai Zamfir, într-o 
scrisoare „clasică”, adresată lui 
Ioan Pintea, directorul Bibliotecii 
Județene Bistrita-Năsăud: „m-am 
hotărât să donez Bibliotecii pe care o 
conduceți câteva dintre manuscrisele 
mele pe care le-am considerat mai 
interesante: este vorba de manuscrise 
grupate în 8 (opt) dosare, cuprin-
zând mai ales proză de ficțiune, ro-
mane, precum și istorie literară; este 
vorba, de asemeni, de dactilograme 
corectate în 9 (nouă) dosare, cu ace- 
lași conținut. Se detașează între 
ele romanele publicate în jurul lui 
1990, precum și cele două volume 
ale sintezei Scurtă istorie. Impresia 
extraordinară pe care mi-a făcut-o 
Biblioteca Dvs., amabilitatea pe care 
ați arătat-o mereu față de mine, 
precum și generoasa ofertă de a-mi 
adăposti arhiva transformă donația 

mea într-o mărturie a recunoștinței 
pe care v-o port”. 

Dar, ce este scrisul în viziunea cri-
ticului, de ce scriem? „De mii de ani 
oamenii continuă să scrie literatură, să 
scrie poezie, să scrie filozofie, să me-
diteze asupra sensului existenței, să-și 
pună întrebări și să-și mărturisească 
durerile, chinurile, bucuriile... O lume 
în care n-ar exista poezia, povestea (la 
început populară, de cultă, sub forma 
romanului-povestire), în care n-ar e- 
xista meditația filozofică, n-ar exista 
traducerea în text a gândului omului 
despre sine însuși, asemenea lume e 
greu de imaginat: ea ar fi incompletă 
definiție”, spune Zamfir. 

Vedem, în cartea-album, pagini 
de istorie literară scrise cu penița 
de Mihai Zamfir, despre Dosoftei, 
Dimitrie Cantemir, Ion Budai 
Deleanu, Andrei Mureșanu, Vasile 
Alecsandri, Al. Odobescu, Mihai 
Eminescu, George Coșbuc, Lucian 
Blaga, Liviu Rebreanu, Mihail Sado- 
veanu și câte alte nume celebre care 
au construit literatura românească. 

Interesante sunt mărturisirile lui 
Mihai Zamfir surprinse atât de bine 
în autobiografie, dar și în interviurile 
și eseurile apărute în presă. Multe 
sunt amintirile zbuciumate. Dar și 
lucrurile frumoase au venit în viața 
celui care debuta în publicis tică, 
în 1962, la revista Contemporanul. 
„Mi-am petrecut anii tineri alături 

de câțiva profesori memorabili, de 
Tudor Vianu, de Paul Comea (îm- 
preună cu care am scris prima mea 
carte), de Șerban Cioculescu (condu- 
cătorul meu de doctorat)... Între a 
mă transforma în cronicar literar și 
a mă specializa în domeniul teoriei 
și al cultutii recunoscute, am ales 
cea de a doua cale. Strălucirea de 
moment, succesul imediat, avantajele 
de diverse ordine (inclusiv monden și 
erotic) le-am dat cu eroism deoparte 
în favoarea lecturii marilor sinteze 
și a marii literaturi”, declară Mihai 
Zamfir.  Să fie vreun regret? Nu ar 
fi de ce, poate Mihai Zamfir nu a 
avut ca teoretician al literaturii mare 
succes la publicul larg, dar a fost un 
stâlp în structurarea literaturii. Dar 
și un romancier de top. Iar dacă 
aruncăm o privire asupra CV-ului 
lui Mihai Zamfir vedem  că pe lângă 
activitatea didactică din țară, cola-
borează și cu universități din țările 
de limbă portugheză.  Să nu uităm de 
ipostaza de ambasador al României 
în Portugalia și Brazilia. 

Dispare corespondența prin 
scrisorile clasice, dispar și manus-
crisele odată cu o lume bine struc-
turată a scriitorilor noștri „de modă 
veche”. Tocmai de aceea merită să 
parcurgem această carte care aduce 
în fața privirii noastre manuscrisul, 
peste care încet se va așterne ne-
gura amintirilor.  

 

MIHAI ZAMFIR: 
DESPĂRȚIREA  

DE MANUSCRISE
Un volum dedicat istoricului literar Mihai Zamfir documentează 
parcursul acestuia și invită, în același timp, la o reflecție asupra 
vocației literare.

de 
MENUȚ MAXIMINIAN 
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PAT MORA (n. 1942) este o poetă americană cu 
origini hispanice, autoare a numeroase cărți de poe- 
zie, non-ficțiune și literatură pentru copii. Mora a 
beneficiat de câteva dintre cele mai importante burse de 
creație din spațiul american și a primit două doctorate 
onorifice din partea North Carolina State University 
și SUNY Buffalo. Textele din această selecție fac parte 
din ceea ce s-ar putea numi a young adult book of poetry, 
la intersecția temelor majore din opera lui Mora: 
copilăria, adolescența, familia, și distanțele inevitabile 
dintre ele.  

Dragoste veche

Când mătuşa mea a murit,
unchiul meu şi-a ridicat mâinile
ca un profet din Biblie.
„S-a dus fata mea”, a spus,
„s-a dus fata mea”, din nou şi nou,
scuturând din cap.

N-am ştiut ce să spun,
încotro să privesc,
unchiul meu tăcut ridicându-şi vocea
spre tăcere.

Mătuşa avea optzeci şi şapte de ani.
„Ascultă”, mi-a spus unchiul, oftând
ca un copac singur în noapte,
„femeile ştiu.
În fiecare an, de revelion,
când ceilalţi cântau
şi râdeau şi se îmbrăţişau,
mătuşa ta se uita la mine,
cu lacrimi în ochi.
Şaizeci de ani.
Ştia.
Într-o zi, ne-am sărutat de rămas-bun”.

Sărutându-ne

Când tata ne-a văzut sărutându-ne
în staţia de autobuz,
 a condus mai departe.

Acasă, nu a spus
 nimic.
La cină, nu a spus
 nimic
atât de puternic răsuna camera
ca inima mea.
„Ce?” m-am răstit.

„Ce se-ntâmplă?”
a întrebat Mama, citindu-mă
ca atunci când
aveam trei ani,
 descoperind
ce nu puteam ascunde.

Tata m-a fixat cu privirea
şi eu l-am fixat înapoi,
ochii noştri identici,
fixaţi parcă timp de zile întregi – 
 poate că oamenii s-au culcat
 şi s-au trezit, s-au dus
 la şcoală – 
în timp ce eu şi Tata ne-am duelat în tăcere.
Eram obosită şi îngrijorată.
 Dacă
leşinam şi cădeam de pe scaun, ghemuită
şi adormită chiar acolo,
ca un copil, 
lângă masa la care cinam.
 Dacă
părinţii mei se uitau unul la celălalt
şi Tata mă ridica cu blândeţe
 ca pe vremuri,
mă ducea în braţe,

 dar acum
nu mă poate duce în braţe.
Tata a lovit cu palma
 în masă.
 „Basta. Destul.”
Ne-am întâlnit la jumătatea drumului.
„Nu te face de ruşine”,
mi-a şoptit în păr,
atunci când m-a îmbrăţişat, şi am simţit
 greutatea
de a fi dusă în braţe.

autoportret  
în oglinda  
convexă

traducere și prezentare de Alex Văsieș 55
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Mâini

Mătuşa mă priveşte
cum îl privesc pe Billy. Vicleană,
încerc să nu mă holbez la mâinile lui.
„Pentru el, eşti doar surioara lui Roger.
Nu te poate vedea”, îmi şopteşte mătuşa.
Mătuşa mea spune mereu prea mult.

De ce cred ei că ştiu
ce simt eu? Eu sunt eu. Nu ei.

Billy, cel mai bun prieten al fratelui meu,
puştiul slăbuţ
care obişnuia să mă învârtă 
pe loc, în timp ce eu râdeam, şi mă simţeam liberă.

Privesc mâinile lui Billy
cum ţin mingea de baschet, şi îmi imaginez
mâinile mele într-ale lui, ochii mei
 plutind în ochii lui căprui.

Nimeni nu s-a mai simţit aşa. Niciodată.  
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RECONSIDERAREA 
BARDULUI

George Volceanov este cunoscut în lumea literară ca traducător 
eminent din engleză și maghiară, lexicograf, dar mai ales inițiator 
și coordonator al noii serii de traduceri a pieselor lui Shakespeare 
în româna contemporană, supranumită „Un Shakespeare pentru 
mileniul trei”. de 

VIRGIL STANCIU

Dacă până acum zece, cincispre-
zece ani era posibil să-ți pui în-

trebarea retorică „Unde ne sunt sha-
kespeareologii?”, în ultima decadă s-au 
inmulțit considerabil lucrările serioase 
consacrate cercetării operei Bardului 
de la Stratford. Studiile shakespea- 
reene intraseră într-o eclipsă de du- 
rată în perioada de după disparția 
remarcabilei falange de angliști ilustrate 
de Levițchi, Duțescu, Ștefănescu- 
Drăgănești, Mihail Bogdan, Dan 
Grigorescu etc. Or, iată că în ultima 
decadă au apărut contribuții semnifi-
cative datorate urmașilor (cronologici, 
dar și spirituali) ai acelei mândre ge- 
nerații, dintre care se detașează cu 
ușurință George Volceanov, autor al 
impresionantului tom Întoarcerea la 
Marele Will, sau reconsiderarea canonu-
lui shakespearian, rescriere și traducere 
în românește a unei excelente teze de 
doctorat, publicată inițial în limba en-
gleză sub titlul The Shakespeare Canon 

Revisited. George Volceanov este 
cunoscut în lumea literară ca traducă-
tor eminent din engleză și maghiară, 
lexicograf, dar mai ales inițiator și 
coordonator al noii serii de traduceri 
a pieselor lui Shakespeare în româna 
contemporană, supranumită „Un 
Shakespeare pentru mileniul trei”. El 
însuși a tradus piesele Edward III și 
Doi veri de stirpe aleasă, ca argument 
pentru lărgirea canonului shakespea-
rian, dar a publicat și numeroase lu-
crări academice și eseuri pe marginea 
creației lui Shakespeare.

Ambițiosul studiu publicat acum 
își propune să modifice substanțial 
percepția românească, dar și pe cea 
univesrsală, a canonului shakespea-
rian, aflat, așa cum știm de la Harold 
Bloom, în centrul canonului literar 
european. După cum se știe, acesta 
este o parte a unui proiect mai vast, 
în care tratarea teoretică a problemei 
– în mare măsură axată pe re-exami-
narea aportului unor celebri filologi 
și shakespeareologi – este dublată 
de un efort practic, finalizat, nu în 
ultimă instanță, prin realizarea celei 
de a doua integrale a dramaturgiei 
shakespeareene din cultura noastră. 
Desigur, este inevitabilă întrebarea: 
în ce măsură poate un cercetător aflat 
departe de sursele bibliografice, care, 
dacă nu-i sunt cu totul inaccesibile 
sunt, în orice caz greu de accesat, 
să emită judecăți credibile despre 

paternitatea textelor sau despre acu-
ratețea filologică a edițiilor, pro-
blemă, se știe, spinoasă și încă foarte 
controversată în Europa, în special 
în Regatul Unit, chiar și în această 
epocă a informatizării? Răspunsul, 
credem, este că dl Volceanov nu ur-
mărește atât să rezolve problema mult 
discutată a paternității, cât să vadă 
în ce mod canonul shakespearian 
a fost, cu cuvintele lui Gary Taylor 
invocate în prefață, rescris de critica 
shakespeareologică. Pe de altă parte, 
o colocație insistent repetată nu 
poate să nu ne atragă atenția: „cano-
nul Shakespeare în limba română”. 
Ideea este reiterată atât în prefață, cât 
și pe parcursul lucrării. Așadar, ceea 
ce dl Volceanov numește ‘modesta sa 
contribuție’, dar care nu este deloc 
modestă, își propune să fie, după 
cum se explicitează în textul intro-
ductiv lămuritor, un dialog cu pre-
decesorii români – în special Dragoș 
Protopopescu și Leon Levițchi – și o 
continuare și augmentare ale notabi-
leor eforturi ale acestora de a înscrie 
shakespeareologia românească în 
concertul universal.

Gândită inițial ca un „studiu al 
atribuirii”, adică al paternității, în 
special a textelor Two Noble Kinsmen, 
Edward III și a fragmentului scris de 
bardul de la Stratford din Sir Thomas 
More, lucrarea a crescut în ambiție și 
cuprindere pe parcurs, întrucât au-
torul și-a dat seama că o pledoarie, 
oricât de argumentată, în favoarea 
paternității, fie ea și parțială, a lui 
Shakespeare implică o reconsiderare 
a altor aspecte ale exegezei, de la 
biografie și context socio-cultural 
la problemele de structură și stil, re-
velatoare pentru „evidența internă”. 
Așa se face că această carte este, de 
fapt, un studiu complet al personali-
tății lui Shakespeare, al operei lui și, 
totodată, al „umbrei” benefice pro-
iectate de către Shakespeare asupra 
culturii și literaturii europene (și nu 
numai) pe parcursul câtorva veacuri. 
O lucrare oarecum stufoasă, să recu-
noaștem, dar deosebit de interesantă 
și de răsplătitoare. Desigur, multe 
dintre sugestiile risipite cu genero-
zitate în text vor putea fi reluate și 
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aprofundate ulterior, întrucât auto-
rul contemplă, oricum, un destin de 
shakespeareolog, ale cărui pietre de 
temelie deja le-a așezat. În ceea ce 
privește metoda folosită, Volceanov 
se războiește îndelungat, în pre-
ambulul teoretic al cărții, cu ideea 
necesității unei underlying theory și 
se plasează sub scutul celor ce au 
pledat împotriva rigidității metodo-
logice, de la de la M. C. Bradbrook 
la Paul Feyerabend, aderând la po-
ziția profesorului oxonian Valentine 
Cunningham, din Reading After 
Theory, care avertizează asupra peri-
colului dispariției textului sub abun-
dența teoriei și a metodei. Când dl 
Volceanov admite că va recurge la 
orice metodă ce i se pare adecvată 
demersului intreprins, este sigur că 
afirmă, în subtext, idealul unui tri-
umf exegetic asemănător cu al lui M. 
C. Bradbrook, ale cărui deschidere și 
erudiție îl fac impermeabil la critică.

Trecând în revistă, în subcapitolul 
dedicat „istoriei și aritmeticii cano-
nului shakespearian” și pătrunderea 
numelui lui Shakespeare în cultura 
românească – lucru întâmplat cu 
întârzierea la care ne așteptăm – lu-
crarea deschide și calea unui studiu 
de receptare ce poate fi aprofundat 
mai târziu, completându-le pe cele, 
nu puține, existente. Lăudabilă, dar 
și amendabilă uneori, este atitudinea 
critică pe care și-o asumă autorul în 
revizuirea celor mai importante con-
tribuții hermeneutice: într-un fel, ne 
previne Volceanov, toți participanții 
la industria academică a studiilor 
shakespeareene sunt păcătoși. Primul 
dintre cele trei păcate ale exegezei 
shakespeareene este incontrolabili-
tatea ei, dimensiunile colosale ale 
literaturii interpretative. Constatând 
existența acestui păcat, cu care orice 
doritor de a discuta la modul științific 
despre Shakespeare este obligat să se 
ia la trântă, dl. Volceanov îl amplifică 
cu încă aproape trei sute de pagini. 
Al doilea păcat este cel al repetivi-
tății (cu rădăcini în primul), de care, 
ca autor, George Volceanov încearcă 
să se ferească, iar cel de al treilea, al 
polarității (totul la Shakespeare dă 
naștere unor poziții interpretative 

divergente, unor afirmații antago-
nice, începând cu însăși existența 
autorului și terminând cu acuratețea 
textelor). Față de acest ultim păcat, 
însă, autorul tezei pare să aibă, 
simultan, o poziție critică și una de 
resemnată acceptare, de vreme ce el 
însuși îl consideră pe Bard (desigur, 
repetând verdicte deja pronunțate) 
un mare moralist și totuși amoral. 
Oricum, secțiunea aceasta este o la-
udă adusă exegetului shakespearean, 
o „specie în pericol, care merită sim-
patia și înțelegerea omenirii”.

După ce am trecut de intro-
ducere, constatăm că volumul se 
structurează în patru părți mari, 
corespunzând oarecum triadei (cu 
apendicele ei) cunoscută din teoria 
lecturii: autor, text (cod), cititor, 
precum și interpretarea textului. Nu 
mai e nevoie să arătăm că totul aici 
se derulează prin raportare la bogata 
exegeză shakespeareană existentă. 
Astfel, capitolul dedicat Autorului 
încearcă să surprindă deficiențele 
biografiilor, subliniind lipsa eviden-
ței istorice și tendința de a specula 
pe seama golurilor din biografia 
atestată a dramaturgului (e. g., religia 
lui Shakespeare). Partea a doua se 
ocupă, de fapt, cu ultimul element al 
procesului de comunicare, cititorul, 
alcătuind o prezentare diacronică a 
modului în care Shakespeare a fost 
perceput în diferite epoci, de către un 
public modificat intelectualicește și 
sufletește de vicisitudinile istoriei și 
de influența gânditorilor contempo-
rani. Cea mai amplă parte a acestui 
capitol se ocupă de impactul teoriilor 
literar-filosofice de origine franceză 
asupra studiilor shakespeareene și 
de ceea ce autorul numește com-
plexul francez al literaturii engleze. 

Capitolul se încheie cu o evaluare, pe 
alocuri sarcastică, a „contribuțiilor” 
criticii post-moderne, de înlocuirea 
noțiunii de Shakespeare printr-un 
set de metode de analiza textului, 
practici teatrale și editoriale. Al 
treilea capitol ia în discuție textele 
cu paternitate incertă, ceea ce este 
nucleul greu al demersului. Pornind 
de la premiza de bun simț că nimic 
nu este nou sub soarele interpretării 
de text shakespearian, că Derrida sau 
Barthes au fost precedați de o lungă 
și onorabilă listă de erudiți, care nu-
mai cu numele nu erau deconstruc-
ționiști, capitolul zăbovește asupra 
unor probleme ca acuratețea edițiilor 
și repetatele lor revizuiri, piesele 
scrise în colaborare, piesele pierdute, 
re-atribuirea paternității, cazurile de 
inducere în eroare, atribuirile greșite. 
Concluzia este, firește, că atâta timp 
cât vor exista studiile shakespeareene, 
studiile de atribuire vor continua să 
fie un proces în desfășurare. În partea 
a patra sunt abordate aceste aspecte 
de paternitate în piesele discutabile, 
The Two Noble Kinsmen și Edward 
III. Cele patru eseuri interpretative 
aduc unele argumente convingătoare 
privind atribuirea pieselor, sau a 
unor fragmente din ele, lui William 
Shakespeare; după cum consideră, 
îndreptățit, autorul, eseurile pornesc 
de la text pentru a se constitui în-
tr-un comentariu critic dialogat cu 
alte poziții critice. Un aspect inte-
resant îl constituie pledoaria pentru 
virtuțile hermeneutice ale traducerii. 
„În activitatea practică de traducere”, 
spune autorul-traducător, „bunul 
simț e mai de preț decât teoria tra-
ducerii” (p. 311) Bravo!

Se cere menționat că stilul în 
care sunt scrise aceste capitole: fără 

in  
Shakespeareland
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a face rabat de la exigențele dis-
cursului științific, este foarte lizibil 
și înviorat de remarci și anecdote 
personale, astfel încât personalitatea 
autorului transpare puternic și altfel 
decât prin anvergura cunoștiințelor 
sale de shakespeareologie și prin 
rigurozitatea demersului. Un alt 
aspect notabil este constanta referire 
la cultura română și la realizările sau 
nerealizările shakespeareologiei con-
temporane. În „Epilog(uri)” autorul, 
făcându-și un examen de conștiință, 
spune: „Trăgând linie, cred că mă 
pot autodefini drept un generalist al 
studiilor shakespeariene” (p. 379). El 
își repetă dorința de a umple un gol 
din cultura română prin lărgirea ca-
nonului shakespearean și de a o face 
în interesul marelui public, iar nu în 
cel al unei minorități de cercetători 
academici. Credem că a reușit să o 

ducă la bun sfârșit pentru ambele 
categorii. 

Nu pentru că nu ar fi un studiu 
extrem de bine documentat și rea-
lizat în cadrul parametrilor stricți 
ai unui discurs intelectual de înaltă 
clasă, ci pentru că aceasta este însăși 
starea de spirit de la care a pornit 
cercetarea, amintim aici cunoscuta 
butadă a lui T. S. Eliot: „About any 
one so great as Shakespeare, it is pro-
bable that we can never be right; it 
is better that we should change from 
time to time our way of being wrong.”

Situată la punctul nodal al in-
terdisciplinarității, dar înclinând 
mult balanța spre metacritică, istoria 
ideilor și hermeneutică, cartea este 
scrisă într-un stil ce se evidențiează 
prin exactitatea și limpiditatea 
expresiei, făcând ca un text ce ar 
fi putut aluneca ușor în ariditate 

textual-filologică să se citească fluent, 
ba chiar cu încântare. Pentru redac-
tarea ei, autorul a consultat un număr 
imens de cărți de referință din varii 
ramuri ale shakespeareologiei. El a 
navigat cu siguranță pe acest ocean al 
informației, relizând un studiu bine 
structurat și excelent documentat. 

Textul original este actualizat 
prin numeroase inserturi care pri-
vesc problemele din perspectiva 
actuală, intitulate ”updates”.

George Volceanov dovedește, 
prin prezentul studiu, că este un 
cercetător format și informat, cu 
o mare capacitate de acumulare și 
sinteză, cu știința construcției și a 
argumentării. Domnia Sa a realizat 
o lucrare care se va înseria, cu sigu-
ranță, printre contribuțiile românești 
notabile la cercetarea posterității lui 
Shakespeare.  
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2020. O realitate virtuală. 
Un an distopic, care 

a înmagazinat arta și cultura în pa-
ginile web. Este același an în care a 
apărut Providence and Grace. Lectures 
on Shakespeare’s Problem Plays and 
Romances (Providență și har. Cursuri 
axate pe piesele problematice și tragi-co-
mice ale lui Shakespeare) la Presa Uni- 
versitară Clujeană, Cluj-Napoca, re-
centul volum al lui Adrian Papahagi, 
un proiect de anvergură, care pune 
cap la cap, piesă cu piesă, cursurile 
ținute în mediul online la Facultatea 
de Litere, din martie până în iunie. 

Structurat în șapte capitole, 
volumul se articulează printr-o 
gramatică a narațiunii orale, care 
transcende simpla omnisciență, 
validându-se, deci, și ca un mijloc 
de legitimare al sensului vorbirii. 

Concentrate în jurul celor două 
concepte, sugestive încă din titlu, 
providență, respectiv har, capito-
lele dezvoltă analize sistemice pe 
baza a șapte texte shakesperiene: 
Troilus și Cressida, Totul e bine când 
se termină cu bine, Măsură pentru 
măsură, Pericle, Print al Tironului, 
Cymbelyne, Poveste de iarnă și 
Furtuna. Din capul locului, trebuie 
precizat că vom urmări punctarea 
unor artificii stilistice, mai de-
grabă decât parcursul unei analize 
conceptuale, căci valoarea acestui 
volum este incontestabilă. 

Adrian Papahagi transformă 
un semestru universitar într-un 
bildungrsoman, împletind filonul 
tematic al teatrului shakespearian 
cu realitatea inerentă. Astfel, volu-
mul capătă implicit valoarea unei 
meta-povestiri, care ar fi căpătat 

o structură de colportaj dacă se 
miza implicit pe o fluctuație a ros-
tirii. Un element inedit în tot acest 
construct ar fi fost introducerea 
secvențială a dezbaterilor tematice 
între dascăl și studenți, alături de 
câteva capturi de ecran.

În ansamblu, volumul este un 
potpuriu tematic, ale cărui filoane 
centrale urmăresc deopotrivă 
imaginea damnatului (Angelo și 
Caliban) și pe cea a mântuitorului 
(Vicentio și Prospero). Fertilitatea 
simbolică a volumului se concreti-
zează inclusiv prin apelul la diverse 
surse critice care au tratat comediile 
lui Shakespeare de-a lungul tim-
pului (este vorba de nume precum 
Northop Frye, Howard Felperin, 
Philip Edwards, W.B. Thorne, 
Harold Bloom și multe altele).  

Un capitol aparte este cel 
dedicat piesei Pericle, Prinț al 
Tironului. Nașterea, moartea, re-
spectiv renașterea sunt simboluri 
care funcționează în jurul unor an-
tinomii, susține Adrian Papahagi. 
În completarea afirmației sale, au-
torul inserează o schemă care tra-
tează tematica piesei prin prisma 
unei questa (p. 115). Interpretarea 
labirintică la care apelează por-
nește de la o questa inițială, ale că-
rei rădăcini pornesc de la binomul 
viciu-virtute, traversează o questa 
a maturității, determinată de an-
titeza viață-moarte și culminează 

în questa finală, caracterizată prin 
regăsise, ispășire, înviere. Autorul 
afirmă că, în comparație cu alte 
piese, Pericle, prinț al Tironului nu 
are un conținut și o stilistică impe-
cabile, însă ceea ce impresionează 
este tocmai demonstrația că o ast-
fel de piesă, cu o poveste aparent 
simplă la bază, pusă sub lupa unui 
aparat critic poate căpăta valențe 
revelatorii 

Volumul lui Adrian Papahagi nu 
se rezumă la o glosare a tematizării 
celor șapte piese, ci se articulează 
urmărind același filon conceptual, 
și anume așa-numita „greață sexu-
ală”, pe care autorul o identifică sub 
forma unui microb care pornește 
de la Hamlet. Extrapolând această 
idee prin prisma contextului pu-
blicării acestui volum, putem risca 
o speculație în direcția unui 2020 
pandemic, care a dus după sine, 
întocmai ca în piesele shakespeari-
ene, un virus al cărui remediu poate 
fi privit și sub forma providenței, 
respectiv al harului. Dacă Shake- 
speare poate fi interpretat în lumină 
post postmodernistă, păstrând 
totuși intacte simbolurile tragediei 
grecești în analiză, în mod cert 
antinomia virtual-real din cadrul 
cursurilor dedicate figurii sale, 
din cadrul Facultății de Litere din 
Cluj-Napoca pot face subiectul 
unui volum precis și erudit precum 
este cel de față.  

POTPURIU TEMATIC  
SHAKESPEARIAN 

Un nou volum de Adrian Papahagi, bazat pe cursurile ținute online 
la Facultatea de Litere din Cluj, încearcă să găsească pattern-uri 
conceptuale în comediile lui William Shakespeare.

 de 
ANA-MARIA PARASCA

Adrian 
Papahagi, 
Providence and 
Grace. Lectures 
on Shakespeare’s 
Problem Plays 
and Romances, 
Cluj-Napoca, 
Presa 
Universitară 
Clujeană, 2020



56
   

   
   

SHAKESPEARE CITIT  
ȘI INTERPRETAT  
ÎN VREMURI PANDEMICE 

Volumele lui Adrian Papahagi sunt gândite strategic pentru a 
eficientiza demersul interpretativ al cititorului care se află la o 
primă întâlnire cu piesele și cu lirica lui Shakespeare, fiind în special 
adresate comunității studențești.  de 

MARIA BUCȘEA

Când ne întoarcem spre opera 
dramatică și lirică a lui 

William Shakespeare, resursele 
bibliografice par să existe din 
abundență. Într-un context pan-
demic actual, în care imaginarul 
cultural colectiv suferă din cauza 
lipsei de spectacole, de activități 
socio-culturale, Adrian Papahagi 
publică la Editura Polirom o serie 
de volume construite ca analiză 
de tip close-reading asupra întregii 
opere shakespeariene. Shakespeare 
interpretat de Adrian Papahagi nu 
reprezintă doar o serie de volume 
individuale, care conțin diferite 
piese atent analizate, ci și o siste-
matizare la nivel tematic, care își 
propune chiar să însoțească citi-
torul la teatru sau în sala de curs, 
după cum menționează în intro-
ducerea seriei autorul. Astfel, volu-
mele sunt gândite strategic pentru 

a eficientiza demersul interpretativ 
al cititorului care se află la o primă 
întâlnire cu piesele și cu lirica lui 
Shakespeare, fiind în special adre-
sate comunității studențești.  

VISUL UNEI NOPÞI DE VARÃ  
& CUM VÃ PLACE –  
REFUGIUL ÎN NATURÃ

Primul volum din serie se 
oprește asupra a două piese 

arhicunoscute, care sunt construite 
după un tipar dramatic aproape 
identic: Visul unei nopți de vară 
și Cum vă place. În ambele piese 
putem identifica existența unui 
conflict, care, odată soluționat 
prin refugiul în cadrul natural, se 
încheie cu revenirea în civilizație 
și cu realizarea nunților necesare. 
Cititorului i se oferă un rezumat 
clar al fiecărei piese, pentru a-l 

acomoda cu firul evenimentelor 
și cu interpretările ulterioare ale 
acestora. 

Lumea citadină și cea vegetală 
se intersectează adesea în Visul 
unei nopți de vară. Papahagi 
îi oferă lui Tezeu semnificația 
principiului citadin al legii, fiind 
concomitent și un reprezentant al 
ordinii naturale. Astfel, cuplul re-
gal reprezentat de Tezeu-Hipolita 
își găsește echivalentul în cuplul 
Oberon-Titania, stăpâni ai pădurii. 
Aceste oglindiri și dedublări sunt 
frecvente la Shakespeare, care nu 
doar că lucrează cu raportul dintre 
esență și aparență, dar și încearcă 
să creeze o coerență a visului, a 
nopții fantastice, prin intermediul 
imaginilor mise-en-abyme. Pentru 
ca analiza operelor să fie completă, 
teoreticianul abordează și anu-
mite reprezentări cinematografice 
shakespeariene, precum cea a lui 
Peter Brook; aceste apropieri de 
spațiul cinematic oferă o perspec-
tivă complexă asupra creației lui 
Shakespeare, pe care Papahagi o 
întregește și cu inserții de tablouri 
celebre, precum tabloul victorian al 
lui Edwin Landseer, prin care ci-
titorul poate aprecia reprezentarea 
personajelor, în funcție de reperele 
epocii respective.

Mai departe, Adrian Papahagi 
explică de ce metaforele vizuale 
sunt atât de importante în Visul 
unei nopți de vară. După noaptea 
halucinantă trăită în pădure, tinerii 
își exprimă deruta nu prin referința 
la rațiune, ci prin imagini vizuale. 
Aceștia percep realitatea dublu, au 
impresia că încă se află într-o stare 
de visare și nu percep că permu-
tarea comică a cuplurilor a făcut 
parte din realitatea obiectivă. De 
fapt, explică mai departe teoreti-
cianul, visul malformează structura 
simetrică a cosmosului renascentist 
și bruiază granițele mundanului. 

În Cum vă place, analiza se 
focalizează asupra Rosalindei, pe 
care criticul John Dover Wilson 
o consideră rolul feminin cel mai 
generos din întreaga dramaturgie 
shakespeariană. Totuși,  convenția 

Shakespeare 
interpretat 
de Adrian 
Papahagi. 
Visul unei 
nopţi de vară. 
Cum vă place, 
Iași, Editura 
Polirom, 2020

Shakespeare 
interpretat 
de Adrian 
Papahagi. 
Sonete. Romeo 
și Julieta, 
Iași, Editura 
Polirom, 2020
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spațială rămâne ca punte de 
legătură cu Visul unei nopți de vară, 
deoarece articularea între spațiul 
citadin și cel vegetal, al pădurii, 
este recurentă. De asemenea, există 
în continuare un contrast proe-
minent între spațiul cetății și cel 
pastoral; dacă lumea politică este 
imoralizată în vârsta hesiodică de 
fier, rămâne de la sine înțeles faptul 
că pădurea este pusă sub sem-
nul vârstei de aur și al armoniei. 
Rosalinda și Orlando se refugiază 
în spațiul ocrotitor al pădurii, însă 
conflictul declanșator nu este cel 
împrumutat comediei clasice, ci 
se dezvoltă dintr-o situație poli-
tică. Pădurea va cataliza pierderea 
temporară a identității, urmată de 
revenirea tipică în spațiul civilizat 
și soluționarea conflictelor politice 
și amoroase. 

Adrian Papahagi subliniază 
adesea faptul că granița dintre 
comedie și tragedie este atât de 
volatilă, încât cea dintâi se poate 
converti instant într-un spectacol 
trist al lumii, dacă intervenția unui 
deus ex machina lipsește. De fapt, 
personajele au adesea potențial tra-
gic, fiind inspirate din tiparul sân-
geros al regilor uzurpatori (Richard 
al III-lea, Macbeth, Claudius). La 
fel este și cazul Rosalindei, după 
cum demonstrează autorul: aceasta 
ar putea cunoaște foarte bine moar-
tea absurdă a Cordeliei. În fine, 
ultima scenă este interpretată ca o 
adevărată victorie a compasiunii, 
care se ridică deasupra conflictelor 
care alimentează tragedia, un opti-
mism care va dispărea din opera lui 
Shakespeare scrisă după 1600. 

SONETE & ROMEO ªI JULIETA 

Cel de-al doilea volum semnat 
de Adrian Papahagi se apro-

pie de Sonetele lui Shakespeare și 
de modul în care acestea își găsesc 
dezvoltarea dramatică în Romeo 
și Julieta, după cum menționează 
autorul în lămurirea preliminară. 
Tragedia trebuie citită în tandem 
cu Sonetele, fiind o reactualizare 
dramatică a iubirii curtenești. În 

tradiția înaltă a secolului al XIV-
lea, desăvârșită de Petrarca, dra-
gostea sacră își găsește replica în 
cea profană – sanctificarea ființei 
iubite și pulsiunile sexuale se in-
terferează inclusiv în Sonete și în 
Romeo și Julieta. Astfel, personajul 
absent reprezentat de Rosalina, 
după care suferă Romeo înainte 
de cunoașterea Julietei, este figura 
tipică a iubitei petrarchești, pen-
tru că amorezatul este îndrăgostit 
narcisiac de propria sa dragoste, 
de idee, și nu neapărat de o femeie 
reală. 

Acest exercițiu petrarchesc 
din sonete va trece și în piesele 
din perioada respectivă, precum 
Zadarnicele chinuri ale dragostei, în 
care stilul ludic completează sfera 
existențială, profundă. Romeo și 
Julieta începe chiar cu un prolog 
sub formă de sonet, care dorește să 
anticipeze acțiunea piesei. Astfel, 
încă din primele fraze ale pro-
logului, aflăm temele principale: 
întâlnirea dintre Eros și Thanatos, 
destinul, violența, ura. Un alt as-
pect interesant pe care îl discută 
Papahagi este faptul că în scurtele 
momente dintre otrăvire și moarte, 
Julieta nu reușește să rostească 
decât treisprezece versuri, fiecare 
pentru un an din viața sa, ultimul 
terminându-se cu die. Paisprezece 
este numărul de versuri al unui 
sonet, fapt care oferă posibilitatea 
ca Julieta să fie considerată întru-
parea omenească a unui sonet de 
dragoste, care nu reușește să-și 
formuleze concluzia. 

Referitor la afirmația lui Gabriel 
Liiceanu, cum că Romeo și Julieta 
ar reuși să ofere sexului din prima 

clipă a întâlnirii lor dimensiunea 
sacrului, Adrian Papahagi continuă 
afirmând că inclusiv sacrul este 
contaminat de dimensiunea iubirii 
sexuale, justficând astfel, „cu licență 
anacronică”, caracterul postmodern 
al lui Shakespeare, care reiese 
tocmai din această tendință spre 
desacralizare: „moartea și orgasmul 
se amestecă până la indistincție în 
această piesă”, în sensul în care și 
Julia Kristeva vorbește în Histoires 
d’amour despre moarte ca un or-
gasm final. Concludente în acest 
sens sunt ultimele cuvinte pe care 
le rostește Julieta, înainte de sinu-
ciderea cu pumnalul: „Pumnal bun, 
fă-mă teacă!/ Să ruginești în mine 
și să mor!”. 

După cum se dovedește ulte- 
rior, dragostea și moartea nu se 
opun radical, ci fiecare o conține 
pe cealaltă. Adrian Papahagi re- 
curge la resursele etimologice po-
pulare ale limbii latine, pentru a 
demonstra că amor înseamna fără 
moarte (a-mors); moartea repre-
zintă, de fapt, apogeul desfătărilor 
dragostei. Jocul etimologic apare 
inclusiv în lirica latină medievală, 
de care Shakespeare se folosește cu 
precădere în opera sa. 

Prin urmare, analiza interpreta-
tivă de tip close-reading, apropierile 
spre resursele etimologice, contex- 
tualizarea istorică precisă, dar 
și aducerea în prim-plan a unor 
tablouri și a unor reprezentări cine- 
matografice de excepție fac din seria 
Shakespeare interpretat de Adrian 
Papahagi o lectură esențială pentru 
orice tip de cititor care își dorește o 
inițiere în opera vastă a dramatur-
gului englez.  

in  
Shakespeareland
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V e g h e a  
l u i  
M o r f e u 

traducere și prezentare de Ovidiu Komlod

CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867) a fost înainte de toate un rêveur în 
stare de veghe. Visul ca atare nu apare în opera lui decât în două poeme din Florile 
răului – „Vis parizian“ și „Visul unui curios“ –, în unele considerații din Paradisurile 
artificiale, sau în proiectul unui ciclu de poeme în proză intitulat Oneirocritée. Pe 13 
martie 1856, la scurt timp după traducerea povestirilor lui Edgar Allan Poe, avem 
însă o scrisoare adresată bunului său prieten Charles Asselineau, mostră de limbaj 
hieroglific la cald, căruia, printre alții, Michel Butor îi va propune o interpretare 
extinsă, în eseul Histoire extraordinaire (1961). Mai jos, așadar, din puseul oniric al 
poetului sărbătorit anul acesta la bicentenar.

[…]

Era (în visul meu) 2 sau 3 dimineaţa, şi mă plimbam 
singur pe străzi. Dau peste Castille, care avea, cred, 

mai multe drumuri de făcut, şi îi spun că o voi însoţi şi voi 
profita de trăsură pentru a face o plimbare. Aşa că luăm 
o trăsură. Socoteam ca o datorie să-i ofer stăpânei unei 
mari case de toleranţă o carte a mea ce tocmai apăruse. 
Privindu-mi cartea, pe care o ţineam în mână, se dovedi 
că era o carte obscenă, ceea ce mi-a lămurit nevoia de a-i 
oferi lucrarea acelei femei. Mai mult, în mintea mea, această 
nevoie era în fond un pretext, un prilej de-a poseda, în tre-
cere, una dintre fetele casei; ceea ce implică faptul că, fără 
nevoia de a oferi cartea, n-aş fi îndrăznit să calc într-o astfel 
de casă.

[…]
Mă găsesc în galerii întinse, comunicând între ele, – 

slab luminate, cu înfăţişare tristă şi decolorată, – precum 
vechile cafenelele, fostele cabinete de lectură sau urâtele 
case de jocuri de noroc. Fetele, împrăştiate prin aceste ga-
lerii întinse, se întreţin cu bărbaţi, printre care văd elevi de 
liceu. […] Ce mă izbeşte e că pereţii acestor galerii întinse 
sunt împodobiţi cu desene de toate felurile, în rame. Nu 
toate sunt obscene. Există chiar şi desene de arhitectură 
şi figuri egiptene. Cum mă simt din ce în ce mai intimidat 

şi nu îndrăznesc să abordez o fată, mă amuz examinând 
minuţios toate desenele.

Într-o parte retrasă a uneia dintre galerii, găsesc o serie 
foarte aparte. Într-o mulţime de rame mici, văd desene, mi-
niaturi, imagini fotografice. Reprezintă păsări colorate, cu 
penaje foarte strălucitoare, ai căror ochi sunt vii. Câteodată, 
nu sunt decât jumătăţi de păsări. Câteodată reprezintă fi-
guri de fiinţe bizare, monstruoase, aproape amorfe, ca nişte 
aeroliţi. Într-un colţ al fiecărui desen, există o notă: fata 
cutare, în vârstă de…, a dat naştere acestui făt, în cutare 
an. Şi alte note de genul ăsta.

[…] Dar, printre toate aceste fiinţe, există una care a trăit. 
E un monstru născut în casă şi care stă veşnic pe un piedestal. 
Deşi viu, face parte, aşadar, din muzeu. Nu e urât. Chipul său 
e chiar plăcut, foarte oacheş, de o culoare orientală. Există 
mult roz şi verde în el. Stă ghemuit, dar într-o poziţie bizară şi 
răsucită. În plus, există ceva negricios ce se încolăceşte de mai 
multe ori în jurul membrelor sale, ca un şarpe imens. Îl întreb 
ce e; îmi spune că e un apendice monstruos care îi porneşte 
din cap, ceva elastic precum cauciucul, şi atât de lung, atât de 
lung, încât, dacă şi l-ar înfăşura pe cap ca o coadă de păr, ar fi 
mult prea greu şi absolut imposibil de purtat; că, prin urmare, 
este obligat să-l poarte în jurul membrelor, ceea ce, de altfel, 
are un efect mai frumos. Mă întreţin îndelung cu monstrul. 

19
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Îmi împărtăşeşte necazurile şi mâhnirile sale. De câţiva ani 
este obligat să stea în sala aceea, pe piedestal, din curiozitatea 
publicului. Însă principalul său necaz e la ora cinei. Fiind o 
fiinţă vie, este obligat să cineze cu fetele din locul acela, – să 
meargă clătinându-se, cu apendicele lui de cauciuc, până în 
sala de cină, – unde e nevoit să-l ţină înfăşurat în jurul său ori 
să-l aşeze ca pe un pachet de frânghii pe un scaun, deoarece, 
dacă l-ar lăsa să zacă pe jos, i-ar răsturna capul pe spate.

Mai mult, este obligat, mic şi chircit fiind, să mănânce 
alături de o fată înaltă şi bine făcută. Îmi dă, de altfel, toate 
explicaţiile fără amărăciune. Nu îndrăznesc să-l ating, dar 
mă interesez de el.

În acest moment (asta nu mai ţine de vis), nevastă-mea 
face zgomot cu o mobilă din cameră, ceea ce mă trezeşte. 
Mă trezesc obosit, frânt, rupt de spate, picioare şi şolduri. 
Presupun că dormeam în poziţia răsucită a monstrului.  
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Foarte consistent pentru gur-
manzi și totodată pentru gur-

meți numărul 2 din Apostrof, cu un 
dosar dedicat lui Ion Negoițescu la 
centenar. Mai întâi, textul Martei 
Petreu care recapitulează într-un 
fel de arbore cosmic jurnalele scri-
itorilor români (de la T. Maiorescu 
la E. Lovinescu, de la L. Rebreanu 
la M. Sebastian, de la Martha 
Bibescu la Jeni Acterian, de la M. 
Zaciu la N. Balotă, de la E. Cioran 
la L. Ciocârlie, de la C. Noica la 
Matei Călinescu etc.), în aștepta-
rea publicării (senzaționale, după 
cum sperăm cu toții) a jurnalului 
lui Nego. Adevărată mană cerească 
și potpuriu pentru cercetătorul 
(dar și pentru cititorul de plăcere) 
care s-ar apuca acum de sintetizat 
lumea jurnalelor scriitoricești din 
România (puține jurnale sunt ui-
tate în acest reminder nuanțat al 
Martei Petreu). Apoi textul semnat 
de Emil Hurezeanu, o cornucopie, 
o proză memorialistică aromată 
foarte, cu insighturi proustiene de 
rafinament în care Sibiul apare ca 
un oraș încă decadent (în ciuda 
comunismului). O rememorare în 
care E.H. izbutește niște portrete 
bijuterite într-o frază. Iată-l, de 
pildă, pe cel aniversat la centenar, 
așa cum era zărit acum o jumătate 
de veac: „Negoițescu are părul 
pieptănat pe spate, fața senină, sea-
mănă cu un pictor renascentist care 
își portretizează condotierii după 
chipul și asemănarea proprie”. 
Excelente, de asemenea, portretele 
succinte ale doamnei Boeriu ori 
cel al lui Gary – autor care avea 
să fie o revelație în postcomunism 
prin antiutopia sa Adio, Europa! și 

prin corespondența strălucitoare 
intelectual: „Eta Boeriu, fascinantă, 
diafană și fermă. I.D. Sîrbu, neli-
niștit, privindu-și prietenii cu ma-
xim scepticism cartezian”. De citit 
neapărat și scrisorile lui Negoițescu 
adresate lui Emil Hurezeanu.



Periplul nostru prin presa cultu-
rală ne duce spre revista de cul-

tură poetică Poezia (nr. 4/94/ 2020). 
Abundentă în traduceri cât și în 
texte originale revista ne propune 
la pagina 179 o serie de haikuuri 
scrise de Yuko Otomo – artistă și 
scriitoare bilingvă (japoneză și en-
gleză). Iată câteva mostre ieșite din 
al poetei penel: „Curățând cartofi/
intru în contact  cu zeci de mii/de 
lucruri” sau „Ploaie caldă de iarnă/
îmi leg șireturile/de nod dublu” sau 
„Ah! agonie revărsându-se/castron 
plin cu cireșe”. Uneori, când iese 
bine, brevitatea e ontofanică.



Numărul 5 (2021), ianuarie- 
februarie-martie, al revistei 

clujene cu apariție nu tocmai regu- 
lată, dar cu texte întotdeauna intere- 
sante, La Mongolu, e deschis de 
un editorial al lui Ovidiu Pecican 
care adună cîteva gânduri despre 
proza românească de azi. „Într- 
o țară în care tradiția epică a în 
semnat, în modernitate și în con- 
temporaneitate, mai mereu, în pri- 
mul rând proză scurtă, astăzi se va 
găsi cu greutate un editor prezent 
în librării care să publice schițe, 
nuvele și povestiri“. Observațiile 

concise sunt pe cât de adevărate, 
pe atât de triste. • Ioan Lascu sem-
nează o pagină analitico-nostalgică 
despre optzecism, creionând cu fi- 
nețe amintirea începutului mișcării 
și realizînd cîteva portrete foarte 
convingătoare. Finalul este, surprin- 
zător, ambiguu, consacrarea critică 
și uitarea publică părînd să fie 
mână în mână: „Lectorul trebuie 
să fie perseverent, liber de preju-
decăți, iscoditor și tot timpul atent 
la ce vor să facă, nu neapărat la ce 
vor să spună. Dacă mai sunt citite 
astăzi, cărțile prozatorilor optze-
ciști sunt desigur obiectul cerce-
tării și exegezei istorico-critice“. 
• Lukács József omagiază 440 de 
ani de la întemeierea Academiei 
Claudiopolitane, prima instituție de 
învățământ din Transilvania care 
obținea dreptul de a conferi titlurile 
universitare de baccalaureus, ma- 
gister și doctor. Evocarea are și păr-
țile sale amuzante, căci inaugurarea 
academiei iezuite trebuia să fie pre- 
fațată de o dispută teologică după 
tipicul vremii. Din memoriile că-
lugărului Stephanus Arator aflăm 
că preoții unitarieni, calvini și lute-
rani, după ce au primit invitația, au 
promis că vor fi prezenți și că „vor 
combate afirmațiile iezuiților cu 
atâta vehemență, încât acestora li 
se va ridica părul pe cap de uimire 
și spaimă”. Până la urmă un singur 
pastor protestant a ajuns la festivi-
tate, dar a preferat să stea printre 
spectatori…. 



Un interviu consistent și re-
tractil poetic îi acordă Ovidiu 

Genaru lui Cristian Pătrășconiu 
în numărul 11 al României lite-
rare – cu un titlu care ar putea 
stârni o brumă de invidie, „Cred 
că eu sunt un «Cehov mai mititel 
de Moldova»”. La altă pagină, 
expansiv prozaic și amuzat, Alex 
Ștefănescu înșiră ce-i place să le 
facă femeilor. Nu în ultimul rând, 
un profil comemorativ al poetului 
Aurel Dumitrașcu apare sub semă-
tura lui Vasile Spiridon. 



REVISTA  
REVISTELOR
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ELISABETA BOSTAN:  
90

Elisabeta Bostan s-a aplecat constant, cu har și dăruire, asupra universului 
copilăriei, fie în registru realist, fie în filme de amplă montare, feerii care 
îmbină în mod fericit elemente folclorice cu ale basmului cult. de 

IOAN-PAVEL AZAP

CINEMADeși nu este o profesie exclusiv 
masculină, numărul femeilor 

regizor de film este sensibil mai 
mic decât cel al regizorilor bărbați. 
Până în 1989, două nume de re-
gizoare au marcat cinematografia 
românească: Elisabeta Bostan – 
care la începutul acestei luni, pe 
1 martie, a împlinit 90 de ani – și 
Malvina Urșianu. Lor li se alătură, 
cu filme nu neapărat inferioare 
dar care nu au izbutit să coaguleze 
în operă, Maria Callas-Dinescu, 
Letiția Popa, Cristiana Nicolae, 
Cristina Nichituș-Mihăilescu, Feli- 
cia Cernăianu, Ada Pistiner. Pre- 
zența pe platouri a Mariettei 
Sadova, soția lui Ion Marin Sado- 
veanu, coregizoare alături de 
Victor Iliu la Mitrea Cocor (1952), 
a fost meteorică și conjuncturală. 
Tot o prezență meteorică a fost 
și Anastasia Anghel, absolventă 
a IATC, regizor secund la Băieții 
noștri al lui Gheorghe Vitanidis 
(1960). În primul deceniu de după 
1989 nu a debutat nicio regizoare 
(Marija Maric, absolventă a IATC 
în 1975, al cărei Tinerețe frântă, 
coproducție româno-sârbă, are 
premiera în 1990, este româncă din 
Banatul sârbesc unde și trăiește), 
dar după 2000 numărul acestora 
este departe de a fi nesemnificativ: 
Ruxandra Zenide, Anca Damian, 
Adina Pintilie, Cristina Ionescu, 
Oana Giurgiu, Ana Lungu, Iulia 
Rugină, Ivana Mladenović, Catrinel 
Dănăiață, Ioana Uricaru sau Cecilia 
Felméri sunt, majoritatea, nume de 
referință ale filmului românesc.  Nu 
există, nici înainte nici după 1989, 
un numitor comun al acestor filme: 
o sensibilitate specifică, feminism 
sau, nici pe departe, edulcolare. 
Sunt filme ale epocii lor, mai con-
juncturale sau mai personale, dar 
nu lipsite de interes. Dacă Malvina 
Urșianu a optat pentru filmul de 
actualitate și istoric, fără a se înca-
dra în acest din urmă caz în pre-
ceptele epopeii naționale, Elisabeta 
Bostan s-a aplecat constant, cu har 
și dăruie, asupra universului copi-
lărie, fie în registru realist (Puștiul, 
Amintiri din copilărie, Campioana, 

Desene pe asfalt), fie în filme de 
amplă montare, feerii care îmbină 
în mod fericit elemente folclorice 
cu ale basmului cult (Tinerețe fără 
bătrânețe, Veronica, Veronica se în-
toarce, Mama): „filmele sale, aflate 
continuu sub semnul poeticului și 
gingășiei, atașante prin capacita-
tea regizorului de a da viață unor 
lumi fantastice, de a descoperi în 
interpreții copii naivitatea și pros-
pețimea vârstei, îmbinând influențe 
tradițional folclorice și culte, inclu-
siv din experiența cinematografică 
a basmului și filmului muzical, 
marchează «drumul singular de că-
utare a emoției poemului și feeriei» 
(Dana Duma)” (Bujor T. Rîpeanu, 
Cinematografiștii, București, Ed. 

Meronia, 2013, p. 75). Când des-
cinde în actualitate, preocupările 
sale țin tot de „prelungirea” copi-
lăriei: universul adolescenței, cu 
nuanțe dramatice (Promisiuni) sau 
exuberante (Zâmbet de soare).

Succesul internațional al ci-
neastei, deopotrivă de public și de 
critică, s-a datorat nu doar profesi-
onalismului, stăpânirii mijloacelor 
de expresie a artei filmului, ci în 
egală măsură și modului de abor-
dare a tematicii atât de complexe 
pe care o presupune lumea copi-
lăriei: „Dacă vrei să faci educaţie 
prin film, riști să devii un profesor 
neiubit de spectatorii copii și să 
rămâi în afara lucrului. Trebuie gă-
site forma și gândul de așa manieră 



62
   

   
   

încât spectacolul să atragă, iar ceea 
ce vrei să spui să fie atât de subtil 
încât copilul să poată medita asu-
pra subiectului în așa fel încât să 
înceapă să descopere adevăratele 
valori ale filmului [...] Nu cred în 
ideea unei educaţii seci, care nu 
duce la nimic. Dacă vrem să vorbim 
despre bunătate, nu trebuie neapă-
rat să arătăm cu degetul cum este 
un om bun, trebuie să convingem 
prin mijloacele noastre spectatorul 
să devină o clipă mai bun, fără să 
subliniem acest lucru” („Filmul 
pentru copii nu este un gen mi-
nor”, în Ioan-Pavel Azap, Ciné-
vérité, Cluj-Napoca, Ed. Tribuna, 
2016, p. 23; interviu realizat în 
1996). Este aceasta o constantă și 
o profesiune de credință respectată 
de cineastă de-a lungul întregii 
sale cariere. Fără a fi disidente, 
filmele sale au evitat conjunctura 
de orice fel constituindu-se într-o 
operă coerentă, marcată de nostal-
gie dar degajând și acum aceeași 
prospețime ca în anii premierei, 
unele dintre ele modele ale genului 
nedepășite nici azi în filmul româ-
nesc, dacă ar fi să ne gândim doar 
la Veronica (1973) sau la Veronica se 
întoarce (1973), ori la capodopera 
regizoarei, Mama (1976), adaptare 
liberă după basmul Capra cu trei 
iezi al lui Ion Creangă, coproducție 
între România, U.R.S.S. și Franța 
cu o distrubuție internțională din 
care fac parte Ludmila Gurcenko, 
Mihail Boiarski, Oleg Popov, 
alături de vedete ale filmului ro-
mânesc preum George Mihăiță, 
Violeta Andrei sau Florian Pittiș. 
Sintetizând, recurgem la o frază a 
lui Titus Vîjeu din monografia 
consacrată cineastei: „Filmele Eli- 
sabetei Bostan ne-au restituit fie-
căruia dintre noi copilăria pierdută. 
Depinde de noi cum vom ști s-o 
păstrăm” (Elisabeta Bostan, ima-
ginarium sau filmul în împărăția 
candorii, București, București, Ed. 
Noi Media Print, 2016, p. 14).

Născută în 1 martie 1931 
la Buhuși, Elisabeta Bostan a 
fost studenta lui Victor Iliu la 
Institutul de Artă Teatrală și 

Cinematografică „I.L. Caragiale” 
București, secţia Regie film 
(1950-1954). După absolvire, rea-
lizează documentare etnografice la 
Studioul „Alexandru Sahia”. Din 
1965, a fost timp de peste patru 
decenii profesoară la secția Regie 
film, șef de catedră și decan al 
Facultății de Film a Institutului de 
Artă Teatrală și Cinematografică 
„I.L. Caragiale”, devenit după 
1994 Universitatea Națională de 
Artă Teatrală și Cinematografică 
„I.L. Caragiale”. Se impune 

internațional cu seria cinemato-
grafică de scurtmetraje Aventurile 
istețului Năică (Năică și peștele, 
1963; Năică și barza, 1966; Năică 
pleacă la București, 1967; Năică și 
veveriţa, 1967). În 1996 a înființat 
Festivalul Internațional de Film 
Studențesc „CineMaiubit”. A fost 
membră sau președintă în jurii 
internaționale la festivaluri din 
Europa, Asia, America de Nord și 
de Sud, Australia. Filmele sale au 
fost distinse cu peste 50 de premii 
naționale și internaționale.  

calofilie

n-am mai lungit prea mult codiţa lui t 
şi nici căciulă lui ă n-am uitat să-i mai 

pun 
ortogramele se uită toate chiorâş 
suspectându-mă pe furiş de hipercorec- 

titudine 
chiar şi unele semne de punctuaţie nu 

obosesc 
a-şi exprima mirarea 
burlesc 

n-am scris de iubire dar nici de moarte 
n-am scris

pete nu sunt ştersături nu se văd 
excluzând minciuna poate vreo două 

păcate 
de viaţă nu încape loc poate de indignare 
scrisoarea putea fi şi chiar aşa a şi ieşit
plic-ti-si-toar-re 

în fine astăzi am scris atât de frumos

hipno

din ce în ce mai uşoară mâna mea 
imponderabilă se ridică 
pot să deschid ochii sub pantofi 

frunze-mbibate-n mirosuri de toamnă 
târzie 

arome pestriţe vânzători ambulanţi 
ia de-aicea de la tata să ţi se mărite 

fata 
tors calm de maşini date cu vopsea 

astringentă 
muzică de frână scrâşnită I'm sorry 

mama la urechi 
Eminem îmi tot fâţâie acelaşi refren 

colacii de cer 

evadaţi din pachetul lucios de camel 
pătat 

de zeama fructelor coapte soare mult 
soare 

şi bolta senină gustul frust contaminant 
de libertate cuprins de neguri norul 

înghite 
moneda tresare piciorul bucuria dispare 
             medicul – ne vedem într-o lună 
a fost şi astăzi o hipnoză bună 

 poeme

L. GOGA
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În 2020 s-au împlinit trei decenii 
de când paginile Jazz Context ale 

revistei Steaua apar fără întrerupere. 
Ca atare, am decis ca – pe anul în 
curs – să dau prioritate materialelor 
evocative, relaționate cu dârza (deși 
restrânsa) comunitate jazzistică ro- 
mână. În august 2000, când a fost 
răpus de cancer, saxofonistul Ștefan 
Berindei depășise cu puțin etatea la 
care ne părăsiseră pentru totdeauna 
neuitatul său coleg Dan Mândrilă 
și fondatorul festivalului sibian, 
Nicolae Ionescu. Născut în 1942, ca 
fiu al inginerului Mihai Berindei, 
Ștefan avea să beneficieze din plin 
de competențele jazzistice ale pă-
rintelui său, unul dintre pionierii 
acestui gen muzical în țara noastră 
și autor al primului dicționar de 
jazz conceput în limba română. 
Din păcate, invidiabila longevitate 
a genitorului nu s-a transmis urma-
șului. În schimb, ca interpret, acesta 
și-a depășit magistrul.

Afirmarea lui Șt. Berindei a 
coincis cu destinderea ideologică 
din a doua jumătate a anilor 1960. 
Muzicianul atinsese de la o fragedă 
etate un nivel tehnic și expresiv 
atât de convingător, încât fu co-
optat în legendarul Freetet al lui 
Richard Oschanitzky, geniul ca-
pabil să adauge limbajului jazzistic 
o intonație românească. Retrăiesc 
încă, peste decenii, intensa emoție 
cu care mă lăsam sedus de infle-
xiunile ardente, mereu proaspete 
ale saxofonului sopran mânuit de 
Șt. Berindei în capodoperele lui 
Oschanitzky – Neurasia, Entorsă, 
Și totuși etc. Înregistrările Freetet-
ului din anii 1969-1971 au adus 
cu sine – printre atâtea deschideri 
memorabile – și lansarea acelui 
inedit timbru instrumental (de sax 
sopran) în lumea noastră muzicală, 
claustrată prin forța împrejurărilor.

După 1971, când regimul par- 
tidului unic luă o turnură grotesc- 
asiatoidă, Șt. Berindei avu tăria 
de a-și urma destinul creator. Pre- 
zența sa în Cvintetul de Jazz Bucu- 
rești, la paritate cu Dan Mândrilă/
sax tenor, Johnny Răducanu/bas, 
Marius Popp/pian, Eugen Gondi/ 

 

baterie, contribuia la menținerea 
sincronismului dintre jazzul nos-
tru și ceea ce se petrecea pe scena 
mondială. Deși documentația dis- 
cografică asupra acelui timp rămâne 
precară, înregistrările (destul de ru-
dimentare) realizate atunci cu Aura 
Urziceanu impresionează și azi. Pro- 
mițătoarea carieră a tânărului ja-
zzman fu întreruptă prin opțiunea 
sa de a emigra, tocmai când festi-
valurile sibiene își găsiseră cadența. 
Cum nu-l cunoscusem personal, îl 
apreciam obiectiv ca pe un mare 
talent, regretându-i înstrăinarea.

Dacă bine îmi amintesc, pleca-
rea din patrie a lui Ștefan Berindei 
fusese legată de mariajul său cu 
Liliana Welther, actrița longilină, 
a cărei coamă aurie flutura ca un 
stindard al erei hippy. Apucasem 
s-o admir în inubliabilul spectacol 
Un vis în noaptea miezului de vară, 
după Shakespeare, realizat de Vlad 
Mugur la Teatrul Național din 
Cluj. Partitura muzicală, jazzificată 
în toată regula, era semnată de 
Pascal Bentoiu. Posibilitatea virtu-
ală de a imagina un cuplu frumos 
precum cel format din Ștefan și 
Liliana făcea parte, în mod firesc, 
din constelația de lumini a vieții 
intelectuale a acelor ani.

Grație tenacității lui Marius 
Popp, publicul român l-a putut re-
vedea pe Șt. Berindei de câteva ori, 
după 1989. Unul dintre recitaluri, 

înregistrat de TVR la Sala Radio 
din capitală, l-a avut ca baterist pe 
clujeanul Lucian Păiș. Am profitat 
de ocazie, spre a include piese din 
acel reușit concert în emisiunea 
Jazzorelief, pe care o realizam îm-
preună cu insubstituibila Carmen 
Cristian la TVR Cluj.

Scurt timp după producerea 
ireparabilului, Florian Lungu și 
Marius Popp au evocat personali-
tatea celui dispărut, într-o impresi-
onantă emisiune la TVR1. Atunci 
avui revelația unor secvențe din 
câteva emisiuni de jazz prezentate 
de Ștefan la TVR în 1969. Avea 
27 de ani, o alură de june-prim 
studios, iar exemplificările sonore 
erau interpretate de propria-i for-
mație! A fost întâia dată când l-am 
auzit vorbind. Știam câtă abilitate, 
energie și pasiune erau necesare pe 
atunci spre a-i convinge pe „tartorii 

 

CUVÂNT DESPRE  
ȘTEFAN BERINDEI

După turnura politică grotescă din 1971, Ștefan Berindei a avut tăria de 
a-și urma destinul creator. Prezența sa în Cvintetul de Jazz București, 
la paritate cu Dan Mândrilă, Johnny Răducanu, Marius Popp și Eugen 
Gondi, a contribuit la menținerea sincronismului dintre jazzul nostru și 
ceea ce se petrecea pe scena mondială. de 

VIRGIL MIHAIU
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ideologici” să accepte un asemenea 
program. În pofida oricăror  con-
strângeri, Șt. Berindei știa să pro-
page – cu naturalețe, cu o inocență 
netrucată, cu seninătate spirituală – 
mesajul libertar al jazzului. Pelicula 
uzată a acelor emisiuni (Bună seara, 

fete / Bună seara, băieți), rămâne, la 
peste o jumătate de secol, un docu-
ment dar și o lecție de etică: despre 
cum se putea interpreta So What? 
de Miles Davis pe unicul canal de 
televiziune dintr-un stat al „lagăru-
lui socialist”, despre supraviețuirea 

cugetului liber în condiții de claus-
trare etatistă, despre credința ne- 
strămutată în valoarea purifica-
toare a muzicii autentice... Despre 
multe alte frumuseți, pe care Ștefan 
Berindei avea generozitatea să ni le 
împărtășească.  

 Chick Corea (stânga) și Sorin Zlat

Vă salut cu drag și cu inima 
îndurerată pe toti. Cred că 

ați auzit trista știre despre dece-
sul lui Chick Corea... Am cântat 
în deschiderea recitalului său la 
Jacksonville Jazz Festival 2017. 
M-au invitat ca „headliner” să 
concertez în aceeași zi și pe aceeași 
scenă cu el și cu Joey Alexander, 
datorită trofeului pe care îl câș-
tigasem acolo în 2015. Am avut 
surpriza să mă asculte din culise, 
pentru că el urma să intre în 
scenă. M-a felicitat și și-a rupt din 
timpul său, spre a mă încuraja ca 
pe viitor să îmi fac auzit cât mai 
mult talentul... Acestea au fost 

cuvintele pe care le voi purta toată 
viața în suflet: „Keep up the great 
work and spread your talent across 
the world”. A fost un om foarte 
generos și modest în același timp, 
un geniu gentilom, așa îmi plăcea 
să mi-l ilustrez în minte... A fost 
ca un părinte spiritual pentru 
mine și pentru nenumărați muzi-
cieni. Fusese modelul și inspirația 
mea muzicală încă de când eram 
mic copil. Dumnezeu să îl odih-
neasca în pace! Ar fi trebuit să ne 
reîntâlnim la festivalul Blue Note, 
anul trecut în luna mai (unde eram 
invitat să cânt în trio cu doi mu-
zicieni newyorkezi alături de care 
mai cântasem în USA, dar din 
păcate a intervenit acel lockdown și 
s-au anulat concertele...).

Îmi este foarte greu să accept 
că nu mai este printre noi, mi-aș fi 
dorit să îmbătrânesc și să îl tot văd 
concertând. Cel puțin muzica sa ne 
va bucura sufletele până la sfârșitul 
vieții. Un uriaș capitol istoric s-a 
încheiat, din păcate... Rămânem 
pe veci cu creația și amintirea lui. 
Pamântul a fost un loc mult mai 
frumos pentru mine datorită lui 
Chick Corea! M-au contactat cei 
de la Yamaha și și-au exprimat do-
rința de a realiza un concert tribute 
pentru el, pe la mijlocul primăverii. 
Corea a fost artist Yamaha și s-au 
gândit că ar fi frumos ca tot un ar-
tist Yamaha să îi facă acest tribute.

Vă doresc multă sănătate, 
mi-aș dori ca generația voastră să 
supraviețuiască încă o sută de ani, 
pentru că sunteți mult mai umani 
și sufletiști decât generația din care 
fac parte eu...  

 

IN MEMORIAM  
CHICK COREA

Chick Corea – artistul proteic și, totodată, exponențial al jazzului din ultimele șase 
decenii – a decedat în februarie 2021, nu din cauza globalizatului Covid 19, ci ca 
urmare a unei forme rare de cancer. Descindea din imigranți sud-italieni – Anna 
(născută Zaccone) și Armando Corea (al cărui părinte provenea din comuna Albi, 
situată în Provincia calabreză Catanzaro). Probabil o asemenea ascendență a 
contribuit la deschiderea manifestată de marele jazzman față de cultura europeană 
și față de ingredientul latin al muzicii improvizatorice. Din lipsă de spațiu, mă 
voi limita a reproduce (cu acceptul autorului) mesajul transmis de Sorin Zlat – la 
rândul său, pianist exponențial pentru jazzul român actual – la aflarea tristei 
știri. Mărturia lui Zlat atestă admirabila disponibilitate a lui Corea de a încuraja 
și susține talentele apărute oriunde în lume, spre binele umanității. Semnificativă 
pentru postura intelectuală a lui Sorin Zlat este lista adresanților, conținând numele 
unora dintre cei mai activi jazzologi și promotori ai genului în țara noastră: Florian 
Lungu, Marius Giura, Cristian Marica, Ștefan Naftanailă și, cu permisiunea dvs., 
subsemnatul. [V. Mihaiu]

text de 
SORIN ZLAT


