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Alessandro Baricco la Cluj
Adrian Popescu

Laureatul Marelui Premiu al Festivalului inter-
naţional de carte Transilvania, Alessandro Baricco, 

eseist şi romancier cunoscut în toată lumea, a fost 
onorat la Cluj cu titlul de Doctor honoris causa. Lucru 
destul de rar ca Academia de muzică George Dima şi 
Facultatea de Litere să dorească împreună acorda- 
rea distincţiei academice unuia şi aceluiaşi intelec-
tual, cu merite în ambele domenii. Baricco are studii 
muzicale de specialitate, a studiat la Conservator 
pianul, dar a preferat să facă o excelentă critică 
muzicală cu condei de scriitor şi a scris eseuri în 
domeniu, Geniu în fugă. Despre teatrul muzical 
al lui Rossini, 1988, Inima lui Hegel şi vacile din 
Wisconsin,1992. Romancierul insolit a cucerit un 
public numeros cu Castele de furie, 1991, Ocean 
mare, 1993, Novecento, 1994, Mătase, 1996, City, 
1999, Fără sânge, 2002, Emaus, 2009, Mister Gwyn, 
2011, Mireasa tânără, 2015 etc. Laureatul a întrunit 
calităţi artistice rar armonizate în aceeaşi persoană.

După excelenta laudatio, făcută de traducă- 
toarea lui Baricco în limba română, italienista 
Gabriela Lungu, discursul lui de mulţumire şi  
„lecţia’’ sa despre literatură, rostite în Aula Magna, 
au fost de o mare naturaleţe şi inventivitate. A 
vorbit despre hărţile geografice vechi ca despre 
nişte texte misterioase, asemenea celor literare, 
unde necunoscutul are un rol stimulator al ima- 
ginaţiei, de la vagul ameninţător, instrumentat de 
misteriosul „Hic sunt leones’’ la desenul minuţios al 
configuraţiei ţărmului mării şi al formei munţilor. 
Numai că, susţinea Baricco, prin proiecţia Mercator 

rotundul globului terestru devine plan, printr-un 
„truc’’, printr-o „minciună’’, necesară, asemănătoare 
„minciunii’’ scriitorilor. Apoi, a completat Baricco, 
„frumosul şi gratuitul, ca în literatură, ornamentează 
harta unui ţinut, a unei ţări, a unui continent, cu 
înflorituri, arabescuri, miniate etc.”, astfel, practicul 
şi inutilul, orientativul şi gratuitul fuzionează. Sunt 
„vasele comunicante’’ ale unui construct imaginar. 
Călătorind pe hartă (câţi nu am făcut-o?), noi vizităm 
oraşe mirobolante şi întrezărim paradisul însuşi, prin 
speranţa noastră de a-l atinge, ne spunea Baricco. 
Dar, atenţie, noi nu călătorim fizic, este un voiaj care 
se petrece doar în mintea noastră. Arta şi scrisul 
uzează de aceleaşi tehnici. În faimosul lui roman 
Mătase, tradus în patruzeci de limbi (ecranizat de 
François Girard), orăşelul francez inventat de Baricco, 
Lavaldieu, este un fel de Macondo marquesian. Iar 
cineva-mi spunea, după dialogul lui Baricco din 
Auditorium Maximum, că un primar din Hexagon a 
anunţat că el administrează în mod real un Lavaldieu 
real… Câtă dreptate avea Oscar Wilde: „Natura imită 
arta’’… Harta Londrei e una artificială, falsă, de fapt, 
afirma Baricco („mincinoasă’’) în ceea ce priveşte 
reprezentarea exactă pe hârtie a distanţelor dintre 
staţii, de exemplu, egalizate intenţionat. El chiar 
le-o dă cursanţilor lui ca lecţie de interpretare, la 
şedinţele sale de deprindere a tehnicilor narative 
de la Torino, la Şcoala Holden. Este, aici, o marcă 
baricchiană, un personaj din romanul binecunoscut 
al lui J.D. Salinger se metamorfozează într-o insti-
tuţie. Scrisul literar este o meserie, spunea Baricco. 

Poate de aceea a dat autografe la 
Auditorium Maximum stând în picio-
are? A citat un romancier de limbă 
engleză, J. Conrad, cred, în acest sens: 
„Lupta cu cei din apropierea ta este ca 
ei să înţeleagă că tu munceşti şi când 
te uiţi pe o fereastră’’. Am vrut să-i 
amintesc – călugării medievali scri- 
au în scriptorium la pupitre înalte, 
stând în picioare. La fel, renascentistul 
Machiavelli. Dar toate acestea le ştia, 
sunt sigur, mai bine decât mine. 

 Naturaleţe şi insolit, două trăsă-
turi ce par ireconciliabile, sunt, cred, 
definitorii pentru imprevizibilul Adrian Popescu, Gabriela Lungu, Denisa Comănescu, Alessandro Baricco
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Baricco. Aşa a fost şi în cursul dimineţii următoare, 
după premierea sa, când i-am propus să bene-
ficieze de liniştea de la revista Steaua pentru a 
răspunde întrebărilor unui interviu din vreme 
antamat de o colegă de la Observator cultu- 
ral. A făcut poze în redacţia noastră, a luat de pe o 
masă un număr din revistă, întrebând dacă-l poate 
păstra, a privit atent tablourile din încăpere… L-am 
invitat la cafeneaua literară din vecini de noi, vesti-
ta Arizona. La întâlnirea programată în Auditorium 
Maximum, apropo de naturaleţea sa, a avut o 
graţie cum au foarte puţini scriitori, răspunzând 
degajat întrebărilor lui Dinu Flămând. Cel care „l-a 
descusut’’, vreme de câteva ore, despre modificarea 
unor paradigme culturale, internet, „noii barbari’’, 
cei de acum, postmodernism. Despre comunicare 
la autori importanţi, de pildă, Melville, invitatul 
din Torino susţinea că autorul lui Moby Dick a 
fost greu acceptat (la început) pentru că de fapt 
comunica dificil... Vezi Rătăcirile lui Herman Melville, 
romanul lui Jay Parin... Au fost aproape cinci sute 
de spectatori la acest regal strălucitor. Baricco e un 
maestro al sintagmelor-surpriză, prin expresivitate, 
concentrare şi inventivitate. „Un coşmar splendid’’, 
de exemplu. Nici aici, la Cluj, nici la Bucureşti nu 
s-a dezminţit, dimpotrivă... O „coadă’’ uriaşă de 
cititori aştepta răbdătoare în Auditorium, să-i vină 
fiecăruia rândul la un autograf pe cărţile lui Baricco, 
scoase la editura Humanitas prin străduinţa Denisei 
Comănescu, cea care l-a introdus ca scriitor de 
top în România. Împreună cu Denisa Comănescu 
s-a implicat o familie torineză, prietenă bună cu 
Baricco. Romancierul are faima de a fi extrem de 
rezervat cu solicitările cititorilor, organizatorilor de 
evenimente culturale, mai mult nu discută, în mod 
obişnuit, decât prin intermediul agentului său lite- 
rar. Giulia şi Alessandro (altul decât Baricco), pre- 
zenţi şi ei la Festivalul internaţional de carte 
Transilvania, organizat de Vasile George Dâncu, au 
pus la cale totul împreună cu Denisa Comănescu.

Seara a aparţinut sărbătoririi premiului, dorinţa 
lui Baricco a fost să viziteze fosta fabrică de bere 
Ursus. Romancierul a băut numai marca amintită, 
spunându-ne că de vin nu duce lipsă acasă. Am 
vorbit pe durata celor trei zile despre frescele lui 
Giotto de la Assisi, despre portretul lui Cimabue 
din Biserica inferioară, despre vinul obţinut din 
strugurii care se coc târziu, la finele lui septembrie, 
pe terasele stâncoase de la Cinque terre şi dau 
licorosul vin cu gust de miere, numit Sciacchetrà. 
Cel din care aveau voie să guste la sărbători, spunea 
romancierul, junii de patrusprezece-cincisprezece 
ani. Tinerii de azi încep cu băuturi mai tari şi chiar 
dacă în Emaus, tragicul roman al lui Baricco despre 

ratarea unor tineri din familiile catolice tradiţio-
nale, nu aflăm ce anume beau tinerii la bar sau în 
discoteci, ne putem imagina: cocktailuri sofisticate 
sau tării scoţiene. 

Baricco – un romancier pentru care imediatul 
e vibraţie şi semnificaţie, dincolo de convenţional. 
Absolvent de filosofie, cu o teză susţinută cu Gianni 
Vattimo, el nu are nimic din morga filosofilor de 
profesie. Dacă filosofii italieni sunt percepuţi mai mult 
ca nişte „bătrâni gârboviţi’’ („gobi’’, cum glumea roman-
cierul), cei francezi, gen Derrida, au ceva tipic parizian, 
un aer dezinvolt, seducător, un farmec aparte… Chiar 
dacă nu-i înţelegi (el nu-i înţelege integral, ne mărtu- 
risea), tot rămâi din discursul lor cu ceva. Baricco e un 
piemontez care are, pe lângă expresivitatea italică, 
şi o superbă facondă galică. Este din categoria celor 
care nu dispreţuiesc publicul ziarelor La Stampa sau 
La Repubblica, având, asemeni lui Umberto Eco, pasi-
unea să se întrebe şi să ne explice unde suntem şi cam 
spre ce ne îndreptăm. Spre o lume lipsită de „medi-
atori culturali’’, profesori, educatori, critici literari, de 
repere sigure (v. Barbarii. Eseu despre mutaţie). Baricco 
nu se teme de acest viitor inevitabil, barbar, relativi-
zant, permisiv, acomodarea cu viitorul i se pare singu-
ra soluţie. Dincolo de acest viitor dramatic simţi, cum 
spunea un comentator, rădăcina vitală baricchiană 
a nostalgiei. Un postmodern care priveşte înapoi cu 
melancolie? 
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Adrian Popescu, Gabriela Lungu, Alessandro Baricco
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Laudatio
în onoarea domnului Alessandro Baricco, cu ocazia decernãrii înaltei distincþii 

universitare de DOCTOR HONORIS CAUSA al Academiei de Muzicã  
ºi al Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca

Stimate domnule Preşedinte al Academiei 
de muzică, stimate domnule Preşedinte al 

Universităţii „Babeş-Bolyai”, distinşi membri ai celor 
două Senate, doamnelor şi domnilor:

Mărturisesc că, atunci când mi s-a propus să fac 
această Laudatio pentru Alessandro Baricco, am 
stat o clipă pe gânduri, apoi mi-am spus: de ce nu, 
doar îi cunosc foarte bine mare parte din operă, de 
aproape cinci ani cărţile sale îmi „bântuie” viaţa: îl 
citesc, recitesc şi traduc. Când m-am gândit însă mai 
bine, mi-am dat seama că greşeam şi că mai aveam 
multe de aflat înainte de a-l putea prezenta cum se 
cuvine, pentru că Baricco nu e un scriitor, Baricco e 
o lume (muzicală, filosofică, literară, şugubaţă, ironi-
că, vulcanică, îndrăgostită, posomorâtă, tandră) şi 
ca atare e greu de cunoscut, Baricco e de fiecare 
dată altceva, Baricco e asemeni Mării Negre, care e 
când verde, când albastră, când maro, când gri, care 
e deci frumoasă, pentru că e schimbătoare. Baricco 
este un adolescent înţelept şi un bătrân (îşi spune 
el însuşi bătrân, în volumul Barbarii. Eseu despre 
mutaţie), un bătrân, deci, ghiduş. Voi încerca în cele 
ce urmează să punctez câteva din etapele profesio-
nale ale unuia dintre cei mai importanţi scriitori ai 
literaturii italiene, ale unui mare om de cultură, pe 
care, dacă aş şti că-i place şi matematica, aş îndrăzni 
să-l numesc un modern Pico della Mirandola.

Alessandro Baricco a studiat filozofia luându-şi 
licenţa cu o teză de estetică al cărei coordonator 
a fost ilustrul profesor Gianni Vattimo, el însuşi 
un Doctor Honoris Causa al Universităţii „Babeş-
Bolyai”. În paralel a studiat la Conservator pianul. 
Este scriitor, eseist, critic literar, critic muzical, autor 
de programe culturale la televiziune, regizor de 
teatru şi de film, scenarist, a jucat chiar şi într-un 
film: Il cielo è sempre più blu – unde nu ştiu dacă a 
interpretat un rol sau a fost doar el însuşi –, şi s-ar 
putea să mai fie ceva ce eu nu am reuşit încă să aflu. 
În câteva cuvinte: Baricco e un formidabil creator 
de cultură. Un spirit curios, inventiv şi neliniştit. 
Neliniştea frumoasă a marilor creatori.

A publicat până acum unsprezece romane, 
trei volume de povestiri, patru scenarii, dintre 
care unul, Novecento, a devenit un film – Legenda 

pianistului pe ocean, regizat de laureatul premiului 
Oscar, Giuseppe Tornatore –, unsprezece volume de 
eseuri, reintrerpretări ale unor opere celebre, arti-
cole, studii. Ţine conferinţe şi face lecturi publice în 
minunate teatre italiene, întotdeauna pline. Cărţile 
sale au fost traduse în numeroase limbi (Mătase, de 
exemplu, în 45!). A primit importante premii.

Este autorul şi prezentatorul mai multor cicluri de 
emisiuni culturale la televiziunea italiană, începând, 
în 1993, cu L’amore è un dardo (titlu inspirat dintr-un 
vers al ariei contelui de Luna, din opera Trubadurul: 
printr-un joc de cuvinte în care Baricco este mare 
maestru: L’amore onde ardo/ Dragostea care mă arde 
a devenit L’amore è un dardo/ Dragostea e o săgea-
tă). Aş vrea să vă citesc ce spunea despre Beethoven 
într-una din emisiunile acestui ciclu: „În Simfonia I 
există acelaşi material cu care construiau Mozart şi 
Haydn, doar că arhitectul e nebun: se gândeşte să 
facă cu acelaşi material nişte zgârie-nori în loc de 
un foişor pentru grădină. Fiţi atenţi la ce vă spun, 
pentru că nu avem de-a face cu o cotitură oarecare. 
Ci cu Cotitura. Un întreg patrimoniu de tehnică, de 
cunoaştere, de gust, o întreagă civilizaţie veche de 
mai bine de un secol e luată în mână de acest om 
care o priveşte şi-şi spune: cu această forţă putem 
să povestim ceva despre om, putem să le povestim 
oamenilor ceva despre ei înşişi. Acum ni se pare 
normal, dar pe atunci însemna nebunia unui mega-
loman. Zeci de ani la rândul muzica a fost în primul 
rând desfătare, petrecere plăcută a timpului, cel 
mult o performanţă emoţionantă, eventual o schiţă 
a naturii sau a unui dulceag reflex sentimental, dar 
omul acela a intuit că, în atât de mulţi ani în care a 
fost mereu perfecţionată, muzica a devenit o maşi-
nărie extrem de puternică, în stare să facă mult mai 
mult. Asta trebuie să înţelegem despre Beethoven. 
El s-a gândit că muzica putea povesti despre inima 
experienţei umane, despre durere, speranţă, moarte, 
utopie. În momentul în care s-a gândit, în exact acel 
moment a inventat muzica clasică. Beethoven nu e 
un compozitor de muzică clasică, este inventatorul 
muzicii clasice.” Mi-am permis să dau acest lung 
citat, pentru a vă demonstra frumuseţea şi limpezi-
mea inconfundabilă a frazei lui Alessandro Baricco.
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Urmează, în 1994, un alt ciclu de emisiuni cu titlul 
Pickwick – o fascinantă călătorie în lumea cărţilor, 
unde Baricco a avut deseori tovarăşi de drum scriitori 
importanţi şi a desluşit împreună cu aceştia tainele 
nesfârşite ale scrisului şi cititului. Pickwick a fost un 
asemenea succes încât în urma episodului în care 
Baricco a vorbit despre De veghe în lanul de secară, 
cartea lui Salinger a urcat în topul celor mai bine 
vândute cărţi din Italia. În sfârşit, în 1998, un ciclu de 
cinci emisiuni, intitulat Totem, dedicate miturilor şi 
eroilor literaturii, muzicii şi cinematografului, în care 
Baricco urcă, metaforic vorbind, la catedră pentru a 
ţine prelegeri despre Cyrano de Bergerac, Saroyan, 
Italo  Calvino, Gadda, Rilke, Conrad, Céline, Homer, 
lecţii însoţite de muzica lui Mascagni, Mozart sau 
a saxofonistului norvegian Jan Garbarek şi a altor 
compozitori şi interpreţi contemporani.

A scris scenariul şi a regizat, în 2008, filmul 
Lezione ventuno (Lecţia douăzeci şi unu) – poves-
tea lui Mondrian Kilroy, personaj ieşit din paginile 
unuia dintre cele mai ciudate romane ale sale, City, 
un profesor care ţine toată viaţa una şi aceeaşi 
lecţie despre Simfonia a IX-a de Beethoven.

Baricco are de ani de zile rubrici permanente în 
mari cotidiene italiene, Stampa sau Repubblica de 
exemplu, strânse apoi în câteva volume de publicis-
tică sub titlul Barnum (titlu inspirat de figura lui Taylor 
Barnum, cunoscut mai ales graţie capacităţii sale de 
a atrage publicul la circ printr-o intensă publicitate, 
ne spune autorul). Scrierile din aceste volume nu fac 
altceva decât să pună în evidenţă trăsăturile lumii 
contemporane, văzută ca un imens show desfăşurat 
în faţa ochilor noştri într-o serie neîntreruptă de 
spectacole, unele în adevăratul sens al cuvântului, 
altele devenite ca atare fără voia lor.

A înfiinţat la Torino, acum mai bine de 20 de 
ani, împreună cu alte trei persoane, o Şcoală de 
scriere creativă, Şcoala Holden, nume inspirat de 
personajul principal din romanul De veghe în lanul 
de secară de Salinger, tradus în italiană cu titlul Il 
giovane Holden (Tânărul Holden), cartea care a 
schimbat cursul literaturii universale „influenţând 
imaginarul colectiv şi stilistic al secolului al XX-lea”. 
Citez din pagina de prezentare a şcolii: „Ideea era 
aceea de a crea o şcoală privată, o şcoală în care 
un tânăr sensibil, dar fragil din punct de vedere 
emoţional, un neadaptat şi un visător, să nu fie dat 
afară. Obiectivul Şcolii Holden e acela de a-i învăţa 
pe tineri arta narării, iar cursurile sunt dintre cele 
mai variate: de la scrierea unui roman la scrierea 
jurnalistică, de la cele despre cinema şi despre 
benzi desenate la fotografie, web şi televiziune. 
Obiectul fiecărei lecţii are în fond de a face cu tot 
ce înseamnă «a şti să spui o poveste»”. În ultimii ani, 

şcoala şi-a diversificat profilul, transformându-se în 
şcoală de Storytelling & Performing Arts. Baricco o 
consideră cea mai bună realizare a sa. De-a lungul 
anilor, numeroşi scriitori italieni şi nu numai au 
ţinut lecţii aici (unul dintre ei, îl amintesc cu drag, a 
fost Mario Vargas Llosa). Astăzi Şcoala Holden e cea 
mai cunoscută şcoală privată din Italia.

A debutat în 1988, cu volumul Il genio in fuga 
(Geniul în fugă) alcătuit din două ample studii 
despre Rossini („Morire dal ridere. Saggio sul carat-
tere trascendentale del teatro comico rossiniano”/ A 
muri de râs. Eseu despre caracterul transcedental al 
operei comice rossiniene – şi „Il pipistrello e la porce-
llana. Saggio sul teatro serio rossiniano tra Tancredi 
e Semiramide”/ Liliacul şi porţelanul. Eseu despre 
opera seria rossiniană de la Tancredi la Semiramida), 
în care opera celebrului compozitor italian este anali-
zată mai degrabă prin prisma „cunoaşterii filozofice” 
decât cu mijloacele cercetării muzicologice. E înce-
putul unei cariere strălucite în care muzica şi filozofia 
se vor împleti armonios cu literatura de orice gen.

Câţiva ani mai târziu publică un alt volum dedi-
cat muzicii, L’anima di Hegel e le mucche di Wisconsin 
(Sufletul lui Hegel şi vacile din Wisconsin) – titlu curios 
care-şi găseşte într-un fel explicaţia prin asocierea a 
două citate de la începutul cărţii: unul din Hegel, 
care considera că „prin muzică sufletul se ridică 
deasupra lui însuşi” şi celălalt, recuperând conclu-
zia unui studiu al universităţii din Madison, care 
dezvăluie faptul că, atunci când ascultă muzică 
clasică, vacile dau cu 7,5% mai mult lapte. O asocie-
re între sacru şi profan, un eseu despre muzica cultă 
şi modernitate în care autorul îşi propune printre 
altele să răspundă la întrebarea dacă are vreun sens 
să se scrie în continuare muzică în zilele noastre 
sau această îndeletnicire e doar un exerciţiu gratuit 
pentru câţiva aleşi, aflaţi în afara lumii.

Dar pasiunea pentru muzică e prezentă şi în multe 
din operele sale narative. De exemplu, protagonistul 
monologului Novecento este un pianist. Şi în multe 
alte romane ale sale magia cuvintelor se transformă 
în muzică. Seta (Mătase), cel mai cunoscut roman al 
său, ar putea foarte bine să fie o baladă de Chopin. 
Questa storia (tradus în româneşte O poveste) un 
concert, de ce nu, pentru pian şi orchestră.

Demn de a fi amintit este şi volumul Barbarii. 
Eseu despre mutaţie, publicat mai întâi sub formă 
de episoade în cotidianul Repubblica. Ideea de la 
care porneşte Alessandro Baricco este aceea a unei 
mutaţii în curs în societatea contemporană. Pentru 
a vă face o idee despre ce este această carte atât de 
specială, permiteţi-mi să citez chiar spusele autorului: 
„Dacă ar fi să rezum aş spune aşa: toată lumea stă să 
audă în văzduh o apocalipsă iminentă; şi pretutindeni 
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se aude acest zvon: vin barbarii. Văd minţi rafinate 
scrutând sosirea invaziei cu ochii aţintiţi în orizontul 
televizorului. Profesori capabili, de la catedrele lor, 
măsoară în tăcerile elevilor ruinele lăsate de o hoardă 
pe care nimeni n-a reuşit s-o vadă efectiv. Iar în jurul 
celor scrise ori imaginate pluteşte privirea rătăcită a 
unor exegeţi care, înfricoşaţi, povestesc despre un 
tărâm trecut prin sabie şi de nişte prădători fără cultu-
ră şi fără istorie. Aceştia sunt barbarii.” Încercând să 
scoată în evidenţă schimbările petrecute în societa-
tea contemporană, nu din punctul de vedere al unui 
bătrân nostalgic, căruia generaţia sa i se pare infinit 
mai bună decât cea care îi urmează, doar pentru 
că pe aceasta n-o înţelege, ci din acela al unui om 
atent care compară, dar mai ales meditează. Pentru 
a ajunge la o nouă manieră de a vedea lucrurile, la o 
nouă mentalitate, la un nou sens. Dincolo de faptul 
că discută despre fotbal sau despre vin, ca şi despre 
cărţi, aceasta este esenţa eseului despre „barbari”.

Debutul în proză are loc cu romanul Castelli di 
rabbia (Castele de furie) din 1991, care a brăzdat 
ca un fulger cerul literaturii italiene de la sfârşitul 
secolului trecut. „După acest roman [spune Mauro 
del Bianco] nimic nu va mai putea fi ca înainte în 
literatura italiană.” Şi adaugă „Baricco se situează 
pe frecvenţe literare destul de înalte pentru media 
italiană comunicând ideea că literatura ar trebui să 
fie ceva impetuos şi pasionant, o vrajă, o materie 
de vis cum ştiau s-o modeleze Flaubert, Salinger, 
Gadda, Dickens, Conrad, Céline, doar ca să cităm 
câţiva dintre autorii săi preferaţi, şi totodată ceva 
nou, ceva ce nu s-a mai făcut înainte”.

Baricco a rămas fidel acestei intenţii întrea-
ga viaţă. Operele sale într-o succesiune uneori 

ameţitoare, în care proza convieţuieşte în deplină 
armonie cu eseistica şi publicistica, dovedesc „o 
ştiinţă literară ieşită din comun, o cunoaştere a 
meseriei probabil fără egal printre contemporanii 
săi, mânuită cu o ironie ascuţită (uneori chiar cu 
autoironie)”.

Rămân pentru totdeauna în memoria sufletului 
cititorului Mr Gwyn, protagonistul romanului cu 
acelaşi nume, scriitorul care, luând într-o bună zi 
hotărârea de a nu mai scrie, inventează o nouă 
artă care îmbină cu măiestrie pictura cu naraţiu-
nea, Andre şi prietenii ei din Emaus care-şi trăiesc 
adolescenţa fragilă sfâşiaţi între regulile rigide 
impuse de o educaţie religioasă şi descoperirea 
primelor trăiri amoroase, Hervé Joncourt, un om 
obişnuit, căruia-i este dat să trăiască cea mai miste-
rioasă poveste de dragoste posibilă, protagonistul 
fascinatului roman Mătase, personajele stranii din 
Mireasa tânără şi lumea lor întrupată parcă într-un 
Macondo italian, rămâne atmosfera cărţilor lui 
Baricco, rămân poveştile lui fabuloase.

Preţiozitatea de bună calitate a operelor sale, muzi-
calitatea stilului, magia degajată de fiecare operă au 
făcut ca Baricco să fie azi un scriitor extrem de iubit. 
Cărţile sale – din care o bună parte au fost traduse şi 
în limba română – s-au vândut în toată lumea în mili-
oane de exemplare. Faptul că Universitatea „Babeş-
Bolyai” şi Academia de muzică din Cluj îi acordă astăzi 
lui Alessandro Baricco titlul de Doctor Honoris Causa 
nu înseamnă altceva decât o recunoaştere deplină a 
unicităţii sale în cultura universală.

Gabriela Lungu
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Adrian Popescu, Alessandro Baricco, Dinu Flămând
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FestLit Cluj 2016

Începutul lunii octombrie marchează un moment 
de efervescenţă pentru Clujul cultural. Odată cu 

întoarcerea studenţilor, a profesorilor la catedră, 
oraşul se umple de o viaţă nouă ştergând încet 
lâncezeala ultimelor săptămâni estivale. Tot astfel 
începând cu 1 octombrie şi până în 4, Filiala clujeană 
a USR obişnuieşte, deja, să organizeze FestLit – un 
festival de literatură în care lansările de carte, mesele 
rotunde, simpozioanele şi aniversările aduc încă o 
oportunitate ca invitaţii scriitori, critici şi poeţi să se 
reîntâlnească amical şi să pună lumea/literatura la 
cale, dar şi să intre în contact cu cei mai tineri viitori 
cititori ai lor – elevii celor mai importante colegii şi 
licee clujene. Invitaţii acestei ediţii au fost, pe lângă 
cei ai locului, nume precum Ana Blandiana, Nicolae 
Manolescu, Gabriel Chifu, Gabriela Adameş- 
teanu, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Traian 
Dobrinescu, Gellu Dorian, Horia Gârbea, Adrian 
Lesenciuc, Angelo Mitchieivici, Ioan Moldovan, 
Eugen Negrici, Eugen Nistor, Nicolae Oprea, Nicolae 
Prelipceanu, Robert Şerban, Traian Ştef, Răzvan 
Voncu şi alţii.

Prima zi a FestLit este îndeobşte dedicată reîn-
tâlnirii şi lecturilor/audiţiilor libere; tot acum Rondul 
de gală al scriitorilor invitaţi continuă după-masa 
cu lecturi publice, sub titlul de Microfonul vă 
aparţine, de obicei sub bolţile Muzeului de artă, 
dar şi la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Tot 
atunci, invitaţii au putut să deguste un percutant 
recital, Din muzica străbunilor noştri (Muzică veche 

din România, sec. XVII-XVIII) alături de ansamblul 
FLAUTO DOLCE. Audiţia a prefigurat oarecum 
tema centrală a acestui an la FestLit – începuturile 
literaturii române.

Ziua de luni a reprezentat ca de obicei în 
parcursul FestLit momentul de chestionare şi 
aprofundare a unor teme relevante pentru litera-
tura română. Nici anul acesta nu a fost diferit. După 
vizitarea expoziţiei concepute de Mariana Bojan şi 
intitulată Nud la Galeriile de artă ale revistei Steaua, 
invitaţii au purces spre locul dezbaterilor, la fili-
ala Cluj a USR. Dacă anul trecut au fost explorate 
faţetele întemeietoare ale Şcolii Ardelene în ceea 
ce priveşte începuturile modernităţii româneşti, 
anul acesta tema a fost la fel de bogată, orientân-
du-se spre relevanţa şi redescoperirea începutu-
rilor literaturii române. Comentariile lui Nicolae 
Manolescu, Eugen Negrici, Răzvan Voncu, Rodica 
Frenţiu, Adrian Lesenciuc, Ovidiu Pecican, Nicolae 
Oprea şi ale altora s-au orientat spre dimensiunile 
problematice ale studiului şi recuperării filamen-
telor originare ale literaturii române. Comunicările 
lui Eugen Negrici şi Răzvan Voncu, de pildă, au 
punctat extrem de pertinent atât chestiuni acute 
ce ţin de editarea şi cercetarea textelor vechi, cât şi 
necesitatea unei relecturi/resemantizări şi recupe-
rări hermeneutice, dar şi istorice sau antropologice 
a acestor texte fondatoare. Reţinem dublul demers 
propus de Răzvan Voncu vis-à-vis de textele cano-
nice, dar şi faţă de cele mai puţin cunoscute, cum 

sunt cele de oratorie sau cronicile 
şi documentele redactate în greacă 
şi latină de la curţile domnitorilor 
valahi. O lectură proaspătă poate să 
apară din travaliul unor specialişti în 
slavona veche şi limbile romanice, 
dar şi în istoria, cultura şi arta medi-
evală. Ea ar trebui să se dezvolte 
pe două paliere centrale ce ţin de 
o comprehensiune antropologică 
a textelor vechi şi de evidenţierea 
potenţelor de expresivitate ale 
limbii şi stilurilor acestor începuturi.

După-amiaza aceleiaşi zile de luni 
ne-a purtat la simpozionul Feminitate 
şi literatură, cea de-a doua temă 
centrală a FestLit 2016, întâlnire Foto: Alexandru Dorofte
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găzduită de Facultatea de Litere. Invitatele aces-
tui moment au fost scriitoare distinse precum 
Gabriela Adameşteanu, Ioana Diaconescu, Simona 
Vasilache, Ruxandra Cesereanu, Mihaela Mudure şi 
mai tinerele Oana Pughineanu şi Anca Haţiegan.
Au fost circumscrise nuclee de resemantizare a 
ceea ce stă sub categoria de literatură feminină, 
atât în operele proprii, cât şi în operele altor autori/
autoare relevanţi/te pentru contemporaneitate.

În aceeaşi cheie graţioasă şi aleasă, premiul 
FestLit a fost acordat în acest an poetei Ana 
Blandiana la cina festivă organizată seara la resta-
urantul Victoria.

Ultima zi a festivalului, pe lângă desantul scrii-
toricesc la colegiile şi liceele clujene (G. Bariţiu, N. 
Bălcescu, L. Blaga, G. Coşbuc, M. Eminescu, Avram 
Iancu, Romulus Ladea, Gh. Lazăr, Emil Racoviţă, 
Gh. Şincai, Seminarul teologic ortodox) a însem-
nat şi prima zi a Festivalului Internaţional de Carte 
Transilvania, unde invitaţii FestLit 2016 au participat 
la lansări de carte ale lor şi ale prietenilor acestora.

Festivalul nu ar fi fost unul reuşit fără susţinerea 
oferită de partenerii USR Cluj în organizarea acestui 
eveniment: Primăria şi Consiliul Local al Municipiului 
Cluj-Napoca; Ministerul Culturii, Universitatea Babeş-
Bolyai; Facultatea de Litere; Facultatea de Jurnalism 

FSPAC; Muzeul de Artă Cluj-Napoca; Muzeul 
Etnografic al Transilvaniei; Biblioteca judeţeană 
Octavian Goga Cluj; Societatea Culturală „Lucian 
Blaga”; Asociaţia Naţională a Pofesorilor de Limba 
şi Literatura română „Ioana Em. Petrescu”; Ordinul 
Arhitecţilor din România, Filiala Transilvania; Asociaţia 
Cluj-Napoca 2021 Capitală Culturală Europeană; 
Societatea Culturală Carpatica / Revista Oraşul, revis-
tele literare România literară, Apostrof, Caiete Silvane, 
Helikon, Mişcarea literară, Nord literar, Steaua, Tribuna.

M. V. M.

Foto: Saul Pop

Ana Blandiana
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FICT 2016: note de gurã-cascã

Cultura de zi, culturile de noapte

Un festival internaţional de carte îţi poate oferi 
şansa nesperată de a vedea cine în afară de 

tine n-are altă treabă pe la orele amiezei. După 
prânz, piaţa pietruită din centrul Clujului e de 
obicei goală şi zgribulită. (Pe un buget minuscul, 
organizatorii şi-au permis numai trei zile însorite 
din şase.) Întâlnirile cu publicul şi lansările au loc 
într-un cort înţolit în alb şi înaintat cu generozitate 
la rangul de lounge. La intrare, e punctul neoficial 
de întâlnire între cei care de-abia au venit şi cei 
care de-abia au reuşit să plece. Aici se coalizează 
şi fumătorii. Lângă cort, la câţiva zeci de paşi, un 
apendice imens în formă de U: aici se expun cărţile 
şi editurile. 

Pluteşte în aer senzaţia că e prea devreme. Pe la 
doişpe, unu, studenţii de-abia se trezesc, iar foştii 
studenţi sunt la muncă. În public, în prima zi, mulţi 
domni cu chelie, o doamnă cu pălărie. Cu variaţi-
uni, aşa stau lucrurile marţi, miercuri, joi şi vineri. 
Sâmbătă, se dovedeşte încă o dată că festivalurile 
de carte sunt făcute expres pentru ca lumea să dea 
năvală să-l vadă pe Mircea Cărtărescu. All in all, 
spre sfârşitul săptămânii, nici ceilalţi invitaţi nu ies 
rău. Se stă pe jos în amfiteatru, la Litere, la Franco 
Moretti, şi tot aşa se îngrămădesc curioşii câteva 
ore mai târziu într-o sală mai sumbră a facultăţii 
când vorbeşte şi citeşte pentru vreo oră şi ceva 
Andrei Codrescu. 

Se merge în gaşcă, poeţii cu poeţii, universitarii 
cu universitarii. (Prozatorii stau acasă şi scriu, n-au 
vreme de prostii din astea.) La ţigară, se amendea-
ză rapid tot ce au spus ultimii vorbitori. Se simte 
urgenţa: adevărul trebuie neapărat restabilit până 
la următoarea lansare sau prezentare. Concluziile 
se trag târziu, prin vreo cârciumă mai tolerantă 
cu scriitorii. Nimeni nu se plictiseşte, nimeni nu 
ascultă. Ritmul se intensifică: scriitorul trăieşte ziua 
în aşteptarea nopţii. La lumina zilei, cu sau fără 
microfon, el pare smuls din habitatul lui. Festivalul 
diurn îl face prea festiv, prea dispus să folosească 
superlative, să intre în panică. (Unde sunt totuşi 
cititorii?) Noaptea scoate în relief adevăratele 
contururi ale lumii literare. Cine stă cu cine (când nu 
mai e musai). Cine ştie locurile cool. Ziua se citeşte 

din volume, noaptea se citează de pe Facebook. 
Acesta e festivalul în momentul lui final, cel în care 
hrăneşte cu resturile de întâmplări din timpul zilei.

Poeţi peste poeţi

La Festivalul Internaţional de Carte Transilvania, 
ca şi în viaţa de zi cu zi, consumatorul de poezie 

se hrăneşte cu miracole. Pe acestea le povestesc 
de obicei cei care prezintă poeţii invitaţi. Pare-se, 
în Cehia de vreo câţiva ani au fost văzuţi oameni 
înghesuindu-se la lecturi de poezie. În Mexic, la fel. 
Cine ştie? Poeţii sunt oricum acolo, se poate verifi-
ca. Din Mexic, la FICT au ajuns Alí Calderón şi Mario 
Bojórquez; din Cehia, Josef Straka. Se discută marţi 
şi miercuri despre traducere, despre locurile în care 
subzistă poezia şi, cum e de faţă şi poetul macedo-
nean Mite Stefoski, despre venerabilul festival de 
la Struga. Nu toată lumea pare interesată însă de 
lucruri aşa efemere. Cred că mulţi vin să vadă cum 
poate să arate un poet. Sâmbătă, la ceremonia de 
premiere, o doamnă îl fixează cu privirea pe unul 
din poeţii mexicani şi-mi şopteşte câteva cuvinte, 
pentru prima şi ultima oară: nu prea corespunde. 
De gustibus. Până la urmă, şi la asta sunt bune festi-
valurile de literatură. Te duci să vezi cum respiră, 
cum stau jos, cum vorbesc autorii, şi mai ales poeţii. 

Sau cum se comportă între ei. Miercuri seara, 
e organizată o seară de poezie, la scenă deschisă, 
în Diesel. Subsolul în care se citeşte devine pentru 
vreo trei ore o sală de aşteptare de lux. Cu o oglin-
dă imensă în care se vede spatele celui urcat pe 
scenă, cu stofe roşii peste tot, camera pare ruptă 
din secvenţa aceea pe care şi-o aminteşte toată 
lumea din Twin Peaks. Se dovedeşte că poeţii în 
număr mare sunt fiinţe extrem de politicoase. 
Organizatorii n-au de ales şi îi cheamă pe rând la 
microfon. Microfonul îşi dă imediat duhul, ca un 
filistin. Se citeşte deci au naturel. Lumina e difuză, 
cărţile trebuie ţinute aproape de figură. În liniştea 
care se lasă, orice zgomot – casa de marcat, sticlele 
care se lasă pe mese – se adaugă la ritmul versu-
rilor. Se citeşte în original, apoi mai dau câte o 
mână de ajutor traducătorii. Cel mai impresionant 
mi se pare Mario Bojórquez, care recită „Casida 
del odio” ca un MC, gesticulând, accentuându-şi 
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în nu ştiu câte feluri secvenţa care tot revine în 
poem – „Todos tenemos una partícula de odio”. 
Spre final, aflu şi care e probabil punctul sensibil 
al poetului generic: cineva în public chicoteşte. Se 
lasă cu admonestări de pe scenă (cuvinte grele, nu 
glumă) şi cu indignare din public. Pentru câteva 
clipe, se strâng rândurile, sala se solidarizează 
milos cu nefericita care şi-a închipuit că poezia se 
poate consuma oricum. Apoi, se trece peste. Luaţi 
în cantităţi mari, poeţii rămân totuşi nişte oameni 
politicoşi.

Nici la Cluj nu s-a sfârșit cu literatura

Ca oaspeţii în casă nouă, invitaţii la FICT fac 
ce fac şi aduc vorba despre gazde. Despre 

Transilvania, despre poezia care se scrie la Cluj. 
Alessandro Baricco, când îşi primeşte sâmbătă 
premiul, se minunează că a ajuns într-un loc care 
pare să existe mai mult ca idee, ca rezonanţă, ca 
nume. Marţi, când se lansează mai multe volume de 
poezie apărute la editura Charmides, Dan Coman 
face o reverenţă neaşteptată în faţa cărţilor pe care 
le publicau pe la începutul anilor 2000 unii poeţi 
clujeni. Un compliment bun face întotdeauna cât 

o mie de vorbe. Îl mai aud din când în când şi pe 
cel clasic, zis când te ia brusc ameţeala la micro-
fon: Baricco e de la un minut la altul ba unul din 
cei mai importanţi prozatori italieni, ba cel mai 
mare prozator italian de azi. Luaţi la măsurat în 
faţa publicului, autorii se eschivează de obicei, 
dau fuga în istorie, pomenesc curente şi tendinţe. 
Niciun scriitor nu e singur vinovat de succesul lui. 
Aşadar, se vorbeşte mult despre absenţi la festi-
val: literatura e întotdeauna în altă parte. Despre 
Nichita Stănescu, când organizatorii îl omagiază 
pe ilustratorul Mircia Dumitrescu. Despre spiritul 
avangardei şi despre Dada, când citeşte din ulti-
mul lui volum bilingv Andrei Codrescu. Mircea 
Cărtărescu spunea sâmbătă că literatura agonizea-
ză bine mersi de vreo câteva secole, şi tot aşa o să 
agonizeze fericită şi de-acum încolo. Un gând liniş-
titor pentru cel care merge la festival neştiind ce-l 
aşteaptă şi i se servesc inventare: n-avem destulă 
poezie, ne lipsesc cititorii, şi tot aşa. Or, nu s-a sfâr-
şit nimic, după cum o dovedesc cele câteva zile de 
FICT. O fi numai o obişnuinţă de oameni de litere, 
întotdeauna nerăbdători să pună punct.

tic

Premiile FICT 2016
Alessandro Baricco (Italia) – Marele premiu al FICT 2016 
Mircea Cărtărescu (România) – Premiul „Cartea anului – Romanul românesc în mileniul trei” pentru 
romanul Solenoid 
Andrei Codrescu (SUA) – Premiul „Viața ca un poem” pentru întreaga activitate poetică 
Franco Moretti (Italia) – premiul „Mundus Comparationis”, pentru opera sa de comparatist şi teoretician 
literar de anvergură mondială
Ana Blandiana (România) – Premiul „Mari scriitori ai Transilvaniei” 
Adam Puslojić (Serbia) – Premiul „Cetăţean de onoare al literaturii române” pentru traducerile sale în 
sârbă şi croată
Mario Bojórquez (Mexic) – Premiul „Literatura fără frontiere” pentru opera sa poetică şi eseistică
Alí Calderón (Mexic) – Premiul „Literatura fără frontiere” pentru opera sa poetică şi eseistică
Mite Stefoski (Macedonia) – Premiul „Literatura fără frontiere” pentru opera sa poetică şi eseistică
Josef Straka (Cehia) – Premiul „Literatura fără frontiere” pentru opera sa poetică şi eseistică 
Étienne Verhasselt (Belgia) – Premiul „Magia literaturii” pentru volumul Paşii pierduți 
Gabriela Lungu (România) – Premiul „Proba limbii române” pentru traducerile din Alessandro Baricco 
Adrian Popescu (România) – Premiul „Proba limbii române” pentru traducerile din Alessandro Baricco 
Doru Radosav (România) – Premiul „Biblioteci deschise” pentru activitatea sa în slujba cărţii
Mircia Dumitrescu (România) – Premiul „Alexandru Căprariu – oameni în slujba cărţii” pentru contribuţia 
originală în grafica de carte românească 
Ruxandra Cesereanu (România) – Premiul de excelență pentru susținerea constantă a festivalului
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MIHAI ȘORA 100 
Mai discret şi mai puțin ostentativ decât o putea face, filosoful Mihai Şora a oferit, pentru gândirea 

românească de după 1947, unul dintre puținele certificate de autenticitate şi de temeritate intelectu-
ală, alcătuindu-şi opera cu originalitate şi cu răbdare. Oricum am privi-o, cariera intelectuală a feno-
menologului cu studii pariziene se dovedeşte un corpus de texte departe de orice dogmatism şi, prin 
forma şi prin fondul său ideatic, o replică implicită la ideologia marxistă obligatorie între 1948 şi 1989 
în România. 

Mihai Şora a uimit, întâi şi întâi, pentru că, atunci când alți cărturari români se refugiau în străinătate, 
el s-a întors acasă, primind cu curaj pericolele unei epoci abuzive şi îngrăditoare revărsate asupra nați-
unii lui. Procedând discret, cu răbdare, dar şi cu incredibilă tenacitate, filosoful şi-a scris textele funda-
mentale în formă dialogală, reinventând în chip semnificativ o convenție artistică lansată de Platon, 
ilustrată de Lucian din Samosata şi de alți cărturari de seamă, de-a lungul timpurilor – de la Marsilio 
Ficino la Voltaire –, şi recunoscând fără să o formuleze expres, într-o epocă a delațiunilor şi a suspiciunii 
generalizate, valoarea deschiderii lucide şi raționale către celălalt. 

Exegeza de până astăzi a părut tentată să interpreteze paginile lui fenomenologice mai ales ca un 
exercițiu cu reverberații în politic, dar poate că a sosit timpul ca ele să fie descifrate şi ca un pariu rele-
vant pentru tema comunicării interumane. Aceasta din urmă are o valoare universală în orizontul istoric 
al omului, fie că este vorba despre regimuri opresive, fie că se au în vedere experiențe ale relaxării şi 
democrației. Mesajul profund umanist formulat de Mihai Şora apare într-o succesiune de cărți, cele mai 
multe scrise la maturitatea târzie, fără grabă, ale căror titluri spun destule despre propunerile autorului: 
Despre dialogul interior. Fragment dintr-o Antropologie Metafizică (1947), Sarea pămîntului (1978), A fi, a 
face, a avea (1985), eu & tu & el & ea sau dialogul generalizat (1990) şi Clipa şi timpul (2005). Reflecția lui 
despre dialog şi comunicarea umană îl apropie oarecum de gânditori europeni contemporani precum 
Jürgen Habermas şi Emmanuel Levinas, oricâte alte lucruri i-ar diferenția.

Ceea ce s-a observat mai puțin este că, în felul lui, Mihai Şora a jucat în România postbelică rolul 
unui Jan Patočka, fără a împărtăşi însă destinul trist întruchipat de finalul vieții aceluia. Chiar dacă 
Şora nu a fost una dintre vocile protestatare româneşti în deceniile stalinismului dejist ori în cele 
ale neostalinismului de coloratură naționalistă de mai pe urmă, el nu s-a remarcat nici prin alianțe 
discutabile cu autoritățile comuniste. În timpuri grele, a păstorit cu un indiscutabil gust şi erudiție o 
colecție de carte deloc costisitoare şi accesibilă prin tirajele de masă, apropiind de pasionații de toate 
condițiile sociale capodoperele culturii universale. Când vremurile au fost mai puțin încremenite, 
începând să curgă la vale, căutând noi forme de împlinire socială şi politică, Mihai Şora a ştiut să joace 
şi un rol oficial, fără ca prin aceasta să se compromită moral. Dimpotrivă, el a devenit acum activ şi 
publicistic, şi civic, arătând clar că senectutea nu obligă la retragere în vreo carapace şi la încremenire 
în forme hieratice. 

Suntem încă în preambulul unor hermeneutici comprehensive şi inspirate ale operei filosofului, chiar 
dacă toamna lui 2016 marchează centenarul naşterii acestui intelectual atât de viu, plin de eleganță, 
care consfințeşte prin însăşi realitatea lui un noroc de destin şi o vitalitate cu totul specială, a vieții, ca 
şi a vocației. 

Centenar
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100 DE ANI DE NEAGU DJUVARA
Datorită împrejurărilor istorice complicate ale secolului al XX-lea, Neagu Djuvara este unul dintre puți-

nii istorici români care nu a cunoscut nicio clipă totalitarismul roşu pe viu şi s-a putut pronunța mereu 
în orice problemă fără a avea de suportat consecințele vreunei cenzuri ideologice ori acțiunea vreunei 
poliții totalitare. Cu siguranță însă este unicul dintre istoricii români care, beneficiind de aceleaşi condiții 
de viață, a atins o vârstă centenară. 

Longevitatea fără egal, adăugată la libertatea neconstrânsă decât de propriile limite au prezidat împre-
ună o operă istorică dezvoltată fără inhibiții, pasionantă. Ea se opune în mod firesc, prin poziționare, prin 
tipul de discurs şi prin stil şi limbă genului de istoriografie scrisă în țară de-a lungul ultimelor trei sferturi 
de veac, modelată, vrând-nevrând, de obsesiile locului şi impregnată, în multe privințe, de idiosincraziile 
vremurilor. Nu este de mirare, în aceste împrejurări, că istoricul Neagu Djuvara a fost şi este în continu-
are frecventat cu precauție şi cu parcimonie de colegii lui bine înşurubați în sistem prin interese şi prin 
obediențe. 

Nici Neagu Djuvara nu a menajat susceptibilitățile. Într-o istorie care jumătate de veac glorificase 
muncitorii şi țărănimea, el a accentuat rolul elitelor politice, al dinastiei întemeietoare de țară, ca şi al 
boierilor (precum în Saga Grădiştenilor). El s-a ocupat, de asemenea, cu pasiune, într-o excelentă sinte-
ză, de începuturile modernității noastre, sfidând concepția încă destul de înrădăcinată după care epoca 
fanariotă a fost una de stagnare şi de declin pentru țările române. 

Dar poate cea mai polemică lucrare a lui a fost cea menită să demonstreze că dinastia întemeietoare 
a Țării Româneşti, descendența lui Basarab, se trăgea dintr-un strat de populație privilegiată cumană. 
Deşi teza nu era nouă, fiind susținută şi de Nicolae Iorga, şi de P. P. Panaitescu, lumea specialiştilor români 
a anilor 2000 a întâmpinat-o cu o anumită iritare, socotind că locul de seamă rezervat întemeietorului 
nu poate fi cedat, probabil, pur şi simplu, unui alogen cu strămoşi veniți din stepă. Cutare arheolog a 
primit finanțare spre a analiza ADN-ul voievodal din necropola de la Curtea-de-Argeş, iar doi istorici 
români de la Paris au combătut ideea că Basarab nu ar fi fost creştin ortodox. Ceea ce prin alte părți ale 
lumii ar fi fost înregistrat ca un simplu detaliu plauzibil, clarificat printr-o critică istorică nepărtinitoare, 
a fost întâmpinat la noi cu un val abia camuflat de încruntare patriotică. În acest fel s-a mai confirmat 
o dată observația lui George Panu, făcută la începutul secolului trecut: „E dureros de constatat că atâția 
intelectuali de mare valoare pot să respingă obstinat, şi uneori violent, simpla realitate universală că, la 
începutul unui nou ciclu de civilizație, numai năvălitorul agresiv e creator de noi entități statale, nicăieri 
băştinaşul sedentar”. 

Neagu Djuvara a dat însă o lovitură serioasă şi concepției dominante, oficiale, după care există o singu-
ră narațiune legitimă despre trecutul propriu, scriind volumul de teoria istoriei Există istorie adevărată? 
(2004). În acest fel el delegitima, cu autoritatea lui incontestabilă de unic filosof actual român al istoriei, 
pretențiile cu ifose, descinzând atât din discursul naționalist interbelic, cât şi din cel totalitar, naționalist-
comunist, al lui epocii lui Nicolae Ceauşescu, de marginalizare a reconstituirilor alternative. 

Toate acestea sunt serivicii aduse domeniului de un istoric important, credibil, căruia noua Românie 
îi datorează cu atât mai mult, cu cât a ştiut face asemenea daruri mereu fără încruntare, cu nedezmințită 
eleganță. 

tex

Centenar

texte de Ovidiu Pecican



14
   

   
   
ST

EA
U
A

 1
0/

20
16

Alergãtorul de cursã lungã
Simona Popescu

Mai bine Nimeni în lumea oamenilor 
găunoși

Să fii tînăr scriitor, înainte de ’90? Nici o şansă 
de publicare. Şi ce dacă? Cine ştie, poate peste 

10 ani. Îmi dădea mîna, aveam 20 şi ceva de ani. 
Optzeciştii aveau, unii, 40 şi n-aveau nici o carte. 
Dădusem poezii pentru o antologie colectivă, era o 
condiție obligatorie dacă visai vreodată la un volum 
doar al tău. Aşa mergeau lucrurile la sfîrşitul anilor 
‘80. Eu şi prietenii mei, Andrei, Marius, Caius, am fost 
singurii refuzați. Nu meritam să fim publicați! Nu 
corespundeam. Scriam despre plictiseală (un poem 
de-al meu se numea Plicty), despre ceață (Caius), 
despre puterea cea mică (Marius) - ea poate răsturna 
carul puterii mari!) şi despre hardughie (Andrei). 
Prin cuvintele astea se înțelegeau multe. Am încer-
cat, totuşi, în singurul loc în care mai era o şansă, la 
Editura Litera, poate cine ştie? Acolo începeau să-şi 
facă vad volumele publicate în „regie proprie”, adică 
pe banii proprii. Aşa apăruseră Aer cu diamante sau 
Cinci. Am fost acolo cu prietenul meu Caius, încer-
cam să publicăm o antologie, o carte a prieteniei, 
împreună cu Marius şi Andrei. Un nene aşezat pe 
un scaun a spus că noi, nu. Pas. Primul argument a 
fost acela că nu eram metaforici. Dar tocmai asta era 
bătălia noastră, să scăpăm de mincinoasa, obeza 
metaforă. Ăla ne explica ce e metafora şi Caius i-a zis, 
din uşă, să se țină de scaunul lui metaforic, că nouă 
nu ne trebe. Am ieşit şi Caius a trîntit uşa. Şi-apoi, 
cînd colegii noştri de la Universitas publicau cărti-
celele alea pe hârtie de ziar în colecţia Cărticica cea 
mai mică, şi de-acolo ne-au dat deoparte. Aveam o 
poezie, Televizorul, eu pe-aia am dat-o, nu altceva, 
deşi aş fi putut, dacă aş fi vrut să-mi fie uşor. S-a 
prins Clătici, cenzoriţa, că nu e în ordine cu poezia 
aia. S-a apucat să pună semne pe margine, semne 
de întrebare şi de exclamare în dreptul unor versuri, 
unor cuvinte. Ar fi fost ceva să apară Televizorul. Da’ 
ce, Clătici era proastă? Clătici era meşteră în clăteală.

Pe cei de vîrsta noastră care scriau i-am cunos-
cut în taberele „de creaţie”. Ne întîlneam la Buşteni 
sau Izvorul Mureşului tineri din toată ţara. Făceam 

cenaclu de seară. Am citit poemul Plicty, n-au înțeles 
că e despre noi, vorbeau despre nu ştiu ce mecanisme 
literare. Nu vedeau mesajul meu pentru ei de copa-
cul litheraturii. Făceam cenaclu de noapte în camere 
de cămin, veneau doar ăia deştepți. Ăia deştepți 
n-aveau somn. N-o făceau pe deştepții ăia deştepți. 
Ne înțelegeam din cuvinte puține. Era clar! Buricul 
pămîntului era camera aia. Şi-afară, o simt şi-acum 
cu pielea, o vastă noapte de vară, cu stele puzderii 
- şi eu transcriind la maşină, înainte de a citi, prima 
mea poezie fără semne de punctuație, cu pauze mari 
între grupuri de cuvinte. Apoi, erau „concursurile 
profesionale” prin ţară, Colocviul Eminescu. Întîlnirile 
de gradul trei dintre bucureşteni şi clujeni. Noi, 
bucureştenii, cu ironia, witz-ul romantic, ei, cluje-
nii,  cu simbolurile, filozofia la Eminescu, chestii din 
astea. Ziua ne dădeam mari unii faţă de alţii cu ştiinţa 
noastră într-ale literaturii, noaptea dansam de stin-
geam împreună. Şi-apoi, la Sighişoara, la festivalul 
de poezie, am întîlnit toată floarea poeziei tinere din 
anii ’80 (erau acolo şi poeții de limbă germană, nu 
plecaseră încă, a fost singura dată cînd i-am văzut).

După 90, am publicat o carte împreună cu 
prietenii mei, Andrei, Caius şi Marius. Apoi am dat 
peste o poezie a lui Ezra Pound, pe care-l purtam 
cu noi prin ghiozdane, cum, poate, doar călugării 
poartă cu ei peste tot Biblia. E o poezie, Causa, care 
spune totul despre noi:

Împreun cuvintele-acestea pentru patru inşi,
Se poate să le-audă şi alții,
O! Lume, mi-e milă de tine,
Că habar n-ai de-aceşti inşi.

Cîndva am citit din Daniil Harms cum că „– «A 
fost odată un băiețel pe nume Vanea»...

Şi despre Vanea există o poveste – a spus Lenocika. 
– A fost odată un băiețel Vanea, şi  a venit el 

odată la...
Stai, – a spus Vanea – eu vroiam să scriu o poves-

te despre mine.
Şi despre tine s-a scris o poveste – a spus Lenocika.
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Nu se poate! a spus Vanea.
Iar eu îți spun că s-a scris – a zis Lenocika.”

Am să scriu o poveste despre mine şi despre 
generația mea. Orice ar zice o Lenocika, ea nu s-a 
scris. O să-mpreun cuvintele acestea pentru cei 
dragi. Se poate să le-audă şi alții. 

Nobody and nothing

 „Să facem TOTUL!” – aşa suna un slogan stupid 
al „epocii de aur” din vremea lui Ceauşescu. Asta 
tot zicea chiar el. Să facem „totul”... pentru ce? 
Pentru cine? Cei mai mulţi vroiau să facă „totul” 
– pînă la compromis – pentru viaţa lor viitoare: 
vroiau să ajungă, cu orice preţ, Cineva. Ce însemna 
Cineva în lumea aia? Erau destui Cineva! Mă gîndi-
sem serios, în aceste condiţii, să-mi dau silinţa să 
ajung... Nimenea. Mai bine Nimenea decît Cineva! 
Ei bine, doar numindu-se Nimeni scăpase Ulise 
de monstruosul Ciclop în poveştile lui Homer. 
Emily Dickinson spusese şi ea într-o poezie: „I’m 
Nobody! Who are you?/ Are you – Nobody – too? 
Then there’s a pair of us?/ Don’t tell! They’d banish 
us – you know!// How dreary – to be – Somebody!/ 
How public”.

Nu mi-a fost simpatic cuvîntul „totul” într-o 
epocă a totalitarismului şi a gradelor de compara-
ţie care admiteau doar modul absolut. L-am luat în 
braţe pe „nimic”. Ce drag mi-era Flaubert cu ideea 
lui de a scrie o carte despre nimic! Sau Théophile 
Gautier care spunea că „Il n’y a de vraiment beau 
que ce qui ne peut servir à rien; tout ce qui est 
utile est laid”. În comunismul de tip ceauşist, ideea 
de gratuitate era atît de străină încît mi se părea, 
orice-ar fi zis alţii, de-a dreptul frumoasă.

La 19 ani, am scris un poem lung cu acest titlu: 
Nimic. Nu l-am publicat pînă acum, trebuie să fie 
pe undeva, printr-un sertar. Opuneam Nimicul, în 
care eu vedeam o forţă pozitivă, Totului strivitor. 
„Să fac din nimic un prilej de a fi, de a deveni” e un 
vers pe care mi-l amintesc bine. Nu-l citisem încă 
pe minunatul René Daumal, în ale cărui pagini, 
mult mai tîrziu, aveam să găsesc un pasaj pe care, 
în felul meu, deja îl scrisesem: „Essayant de donner, 
on voit qu’on n’est rien, voyant qu’on n’est rien, on 
désire devenir, désirant devenir, on vit”. În multe 
poezii scrise înainte de 1990 legam nimicul de 
ideea de început, chiar de... şansă.

Eu stau pe loc şi fac din mine
un punct al nimicului
un punct suferitor
eu fac din mine o posibilitate o alternativă

de-aici îmi încep poveştile despre viitor
caut să dau preţ vieţii mele aşa cum e.
Să faci din nimic şansa ta? din lentoare?
din lentoare să faci
o formă de înţelegere mai profundă?
să faci din sărăcuţul peisaj industrial
un prilej al bogăţiei tale interioare?

Nimicul ca şansă... Poate e mai greu de înţeles. 
Un singur exemplu. La sfîrşitul anilor ’80, un scriitor 
tînăr nu mai putea sub nici o formă – onestă, să 
precizez – să publice o carte. Dar, paradoxal, lucrul 
ăsta putea deveni un mare avantaj şi era garanţia 
sigură pentru o libertate totală. Nu vei fi nicio-
dată publicat aici, deci ai toată libertatea să spui 
ce vrei, în faţa conştiinţei tale, a inimii tale şi mai 
ales în faţa cuiva ca tine de peste ani. Scriai pentru 
cineva ca tine de peste ani… „Mi-e frică de viaţa 
pitică/ de clanul pitic de clanul cel mare/ lăsaţi-mă 
să fiu nimic/ lăsaţi-mă cum sînt:/ o sperietoare”, aşa 
sunau nişte versuri din Juventus, un fel de manifest 
pe care l-am scris pentru generaţia mea. Nu la 
sperietoarea lui T.S. Eliot din The Hollow Men mă 
gîndeam, deşi aş fi putut spune şi eu „This is cactus 
land”. Sperietoarea alungă păsările hrăpăreţe care 
distrug ceea ce creşte frumos şi sănătos. Păsări 
hrăpăreţe erau multe. Dar nimeni nu vroia să fie 
sperietoare. Sperietoarea e atît de singură! M-aş fi 
dispreţuit să ajung în tagma celor pe care T.S. Eliot 
îi numea „hollow men”, „empty men”. Eram o speri-
etoare care să-i sperie pe hrăpăreţi, pe chiar oame-
nii găunoşi, „hollow men”... Mintea mea, inima mea 
erau pline de gînduri, de sentimente. Oamenii 
găunoşi nu le puteau vedea. Eram Nimeni pentru 
ei şi era foarte bine aşa. Dar eu, pentru mine, sînt 
alergătorul de cursă lungă. Singur, prin lizieră, aler-
gătorul, pe cîmp. Despre care citisem cîndva într-o 
carte, citisem cum spunea: „Am simţit ce înseamnă 
singurătatea alergătorului de cursă lungă, care 
aleargă pe un cîmp, dîndu-mi seama că, în ceea ce 
mă priveşte, această senzaţie era singura cinste şi 
singurul adevăr care exista pe lume, iar modul în 
care înţelegeam asta nu avea să se schimbe nicio-
dată, indiferent ce aş fi simţit alteori şi indiferent ce 
ar fi încercat oricine altcineva să mă facă să simt.”

◆
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Metadiscursuri:  
Literatura comparatã ºi estetica

Călina Părău

Trebuie literatura comparată să fie tratată ca o 
disciplină sau un domeniu? Are ea un obiect 

de studiu şi o metodologie proprii? Sunt meca-
nismele ei interne în acord cu noile mijloace de 
circulație a cunoaşterii, a expresiilor identitare şi 
transnaționale? Acestea sunt unele dintre întrebă-
rile dificile pe care Vasile Voia le adresează în cartea 
sa, Literatura comparată la turnanta ultimului secol 
– Anxietăți, paradigme, metode (2016), încercând 
să legitimeze literatura comparată prin posibilita-
tea ei de a se revendica de la o istorie proprie cu 
deveniri, ambiguizări şi crize. În condițiile în care 
moştenirea pozitivistă a vremurilor actuale dezin-
vesteşte ideea că fiecare regim de reprezentare, 
fiecare mediu sau disciplină are o gândire inter-
nă proprie, Vasile Voia scrie o carte care reafirmă 
literaritatea ca esență a studiilor de literatură 
universală şi comparată. Scrierea unui proces de 
apărare a literaturii comparate este într-o continuă 
luptă între tendințele nomadice, caracterele fluide, 
descentralizare şi exigențele puterii de a distinge, 
de a situa, de a numi şi de a ierarhiza. Situându-se 
în centrul unei rupturi mult mai mari, între tradiții 
diferite, sub spectre distincte ale cunoaşterii, lite-
ratura comparată nu caută a-şi soluționa crizele 
prin găsirea unui teritoriu propriu, pentru simplul 
fapt că multitudinea de voci, discursuri şi moduri 
de a exista nu sunt şi nu vor fi sub spectrul unei 
aceleaşi ştiințe despre om. În planetarizarea pe 
care o propune, literatura universală nu este nici 
unificatoare, nici particularizantă, nici umană, nici 
non-umană, ci etică, construind viața la o scară 
fantasmagorică atât de largă de unde morile de 
vânt nu mai sunt doar balauri de învins, ci pot fi 
orice, chiar şi fire de iarbă pe care vântul le face să 
pară mai înalte.

În primul studiu, „Conceptul goethean de 
«Weltliteratur» şi evoluția sa în modernitate”, Vasile 
Voia urmăreşte acest concept în dubla sa conotație 
terminologică ca „literatură a lumii”, cât şi „lume a 
literaturii”. Studiul trece prin Gadamer, pentru care 
literatura universală sunt acele opere ce pot vorbi 
şi lumilor următoare celei care le-a produs, Jauss, 

pentru care această perspectivă extra-istorică nu 
există, literatura universală fiind produsul unei 
tradiții şi al unei epoci sau Zoran Konstantinović, la 
care, deja, literatura universală şi producerea unui 
canon este înțeleasă ca o formă de instrumentali-
zare a lumii sub iluzia atotcuprinzătoare a globa-
lizării. Acceptând experiența internaționalității ca 
efect al circulației economice, mai degrabă decât 
ca urmare a schimburilor culturale, conceptul de 
world literature se defineşte, azi, ca „efect al unui joc 
liber al informațiilor”, care, totuşi, funcționează ca o 
anti-ideologie a comunicării de valori şi adevăruri, 
încercând să formuleze o perspectivă post-coloni-
ală asupra universalului.

În „Comparația – un excurs metodologic” se trec 
în revistă diferite concepții despre care ar trebui 
să fie metoda literaturii comparate, de la „studiul 
invarianților, „studiul analogiilor”, „studiul raportu-
rilor de fapt”, până la ideea studiului „interpretării 
reciproce a popoarelor, a voiajelor şi mirajelor”. 
Încercând să apere „domeniul estetic”, Vasile Voia 
deplânge absorbția comparației literare de către 
studiile culturale. 

„Imagologia Comparată şi studiile europene. 
Orientări actuale” este un studiu relevant pentru 
o Europă de după criza refugiaților, discutând lite-
ratura comparată ca studiu al imaginilor pe care 
populațiile le confecționeză unele despre altele, 
figura Celuilalt construindu-se pe fundalul unui 
„altundeva”, al unui „altcineva” sau pe marginea 
unui „nicăieri”. Urma imaginii străinului în econo-
mia literară europeană este indiciul către posibili-
tatea de a formula o „axiologie a alterității” chiar din 
interior, înțelegând că fereastra prin care privim nu 
e decât „forma mentală a celuilalt”, figura rusoacei 
sau a evreului în literatură fiind exemple pentru 
aceste schițe ale încercării de a intui un celălalt de 
dincolo de graniță sau, şi mai grav, un celălalt de 
dincolo de gard.

În „Teoria receptării şi a influenței” se aduce 
în discuție înlocuirea „influenței” de către „teoria 
receptării” a lui Jauss, fără ca studiul influențelor, ca 
funcție creatoare, să fie eliminat din sfera literaturii 
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comparate. Textul, înțeles ca partitură cu rezonan-
țe diferite în funcție de experiența personală a citi-
torului, nu exclude ideea textului ca sumă de influ-
ențe, întâlniri sau afinități. „Receptarea comparată” 
e misiunea domeniului literaturii comparate, care, 
„punând în relație”, reconfigurează lumi şi posibili-
tățile acestora de a-şi răspunde una celeilalte.

Ultimul studiu al volumului, „Traducerea litera-
ră”, afirmă importanța unor translation studies în 
sfera comparatisticii, sesizând mutația discursului 
despre traducere din lingvistică în filosofie, înce-
pând cu anii '80. Apropierea traducerii de inter-
pretare depăşeşte ideea de trădare sau fidelitate în 
raport cu textul original, aducând nuanța traducti-
bilității gândirilor şi culturilor una în cealaltă, prin 
ochiul hermeneutic pe care traducerea îl deschide 
în afara şi înăuntrul scriiturii.

*

O altă disciplină care trebuie să-şi legitimeze 
continuu propria rațiune de a fi, împreună cu deli-
mitarea unui teritoriu în orizontul cunoaşterii, este 
estetica. Încercând să opereze între artă şi non-ar-
tă, înspre o conciliere între conceptul de frumos 
şi intuiția frumosului, fundamentând universalul 
pornind de la principiul subiectivității şi reiterând 
mereu întrebarea „cum se pot pune bazele colec-
tivității pornind de la voința individuală?”, estetica 
funcționează ca etică aplicată. Wittgenstein este 
mai precis în fomularea nu a unei „misiuni” etice 
a esteticii, cât a unei identități de natură a eticii 
şi esteticii care nu sunt discursuri despre lume, ci 
condiții de întemeiere a acesteia: „Etica nu tratează 
despre lume. Etica trebuie să fie o condiție a lumii, 
ca şi logica. Etica şi estetica sunt una”. În apărarea 
acestei gândiri, Mircea Muthu scrie o carte de 
metaestetică, în care etica acestei discipline este 
identificată tocmai în funcția şi capacitatea sa de 
mediere. Intermediind între poiesis şi aisthesis, între 
unitatea experienței artistice şi unitatea în experi-
ență, între focalizare şi fragmentare ş.a., estetica 
nu confiscă discursul despre frumos, ci îl pune în 
slujba dialogului, a întâlnirii sau confruntării dintre 
moduri de existență şi moduri ale ochiului. Estetica 
între mediere şi sinteză (2016) este un studiu dens 
şi rizomatic despre punerea în relație pe care arta 
o operează la granița dintre sensibil şi inteligibil, 
reflectând reciproc omul şi artefactul din umbra 
aceleiaşi „conştiințe a existentului ca existent”.

O dimensiune esențială pe care Mircea Muthu 
o urmăreşte în cartea sa este felul în care marile 
paradigme se reflectă în discursurile şi posibilitățile 
de reprezentare ale artelor. Modificarea înțelegerii 

spațiului în pictură prin mutarea volumelor din 
tridimensionalitate în simpla tensiune cromatică a 
spațiului bidimensional (în postimpresionism) este 
echivalată cu respingerea unui alt tip de iluzie, de 
data aceasta nu optică, ci o iluzie a mesajului în litera-
tură, de către new criticism. Acest refuz al iluziei este 
urmărit şi în afara spațiului european, prin „dimen-
siunea vidă” a cosmocentrismului oriental, unde 
structura de adâncime a sensului din cultura noastră 
antropocentrică este răsturnată în viziunea golului 
ca posibilitate şi disponibilitate infinită. Această 
poetică a golului înglobează „fenomenul aplatizării”, 
prin care „eternitatea nu are mai multă substanță 
decât plescăitul unei broaşte în apă”. Această lipsă a 
originii şi a ecoului în poetica vidului este adusă până 
în zilele noastre la conotația sa comună cu „virtualita-
tea plină a hiperspațiului electronic”. Un alt exemplu 
al corespondențelor pe care discursul esteticii le între-
zăreşte este, de pildă, legat de efectele în literatură 
ale teoriei relativității. Dacă ecuația einsteiniană face 
posibilă exprimarea energiei prin intermediul masei 
şi invers, permițând o întâlnire a acestor variabile, 
în câmpul text/cititor/intertext, autorul şi cititorul 
se întâlnesc, exprimându-se unul pe celălalt într-un 
orizont comun al creației şi receptării. 

Scriitura şi imaginea pornesc de la acelaşi act 
generativ al pictogramei care poate smulge repre-
zentarea de pe o suprafață pentru a o „înşira pe fir”. 
Înşiruirea, în opinia noatră, este metafora perfectă 
pentru o mediere ce se interpune între om şi lume, 
cât şi una intrinsecă ce traduce o ipostază în alta, 
sintetizând suma secvențelor anterioare în urmă-
toarea, ca-ntr-un şir Fibonacci existent în structura 
percepției. Astfel, un alt argument al funcției de 
mediere a esteticii ca etică ar fi capacitatea de 
disecție, multistratificarea sinelui în această înşiru-
ire narativă sau vizuală, în care centrul atenției nu 
mai e mâna care pictează, subiectul, ci acea „linie 
[care] o ia singură la fugă” (Kandinsky). Tocmai de 
aceea, Mircea Muthu pledează pentru o mutare 
de focus, în ceea ce priveşte definirea experienței 
estetice, de pe aisthesis pe poiesis, înțelegând felul 
în care receptarea „există atât în orizontul de aştep-
tare, cât şi efectiv în procesul de creație”. Am putea 
merge mai departe, spunând că Mircea Muthu 
susține o dez-individualizare în înțelegerea experi-
enței estetice care nu mai e situată în subiect, ci în 
circulația comună dintre obiect, artist, conştiință.

O teză importantă a cărții este ideea că crearea 
de valoare e „sublimarea unui fapt antropologic”. 
Astfel, de pildă, arabescul e un răspuns compensa-
tiv al omului din deşert la horror vacui. Baudrillard 
nu merge pe logica răspunsului compensativ, ci 
pe cea a „reacției la”, atunci când vorbeşte despre 
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imposibilitatea individului de a-şi mai produce limi-
tele propriei ființe, într-o lume a transparenței, în care 
individul nu mai este o oglindă, ci devine un ecran. 

Pe urmele lui Adorno, discutând despre 
„industria culturală” şi ruptura dintre oameni şi 
cultura lor, cartea ridică o altă întrebare esențială 
pentru lumea contemporană: „se poate consuma 
azi cultura numai printr-un mecanism de piață?”. 
Răspunsurile date de cartea lui Mircea Muthu 
merită îndeaproape revizitate, cel mai optimist şi 

important dintre ele fiind cel care merge în direcția 
ideii unei independențe a eticului în actul estetic, 
în pofida fetişizării şi a supunerii artei la principiile 
economiei de piață.

Vasile Voia, Literatura comparată la turnanta 
ultimului secol – Anxietăți, paradigme, metode, 

Bucureşti, Univers, 2016 
Mircea Muthu, Estetica între mediere şi sinteză,  

Cluj-Napoca, Limes, 2016

Alke Stachler (n. 1984, Timişoara) locuieşte în Augsburg, unde a frecventat între 2004 şi 2010 cursurile 
facultății de Istoria Artelor, Engleză şi Literatură germană contemporană. Publică proză şi poezie în dife-
rite reviste literare şi antologii (printre care Akzente, Mosaik, Lyrik von Jetzt 3). În 2014 a fost câştigătoarea 
premiului fundației pentru literatură Bayern, iar în 2015 finalistă a concursului Irseer Pegasus. În primăvara 
lui 2016 i-a fost tipărit în Salzburg la Edition Mosaik volumul de poezie dünner ort.

punctele de atingere cu sufletul tău sunt ca punctele de atingere cu munții care se strâng sub tine, 
mișcarea vrăjită a unui șarpe, a unei reptile monstruoase. o mișcare ce a fost întotdeauna acolo, înăun-
trul tuturor lucrurilor pe care crezi că le vezi. ca oricare reptilă crește toată viața mai departe. nimic din 
toate acestea nu le-ai observa, dacă n-ar exista un loc în corpul tău, care vorbește, se mișcă, întotdeau-
na exact în direcția opusă ritmului planetelor. 

*

ramurile copacului sunt un labirint, antene încleștate una într-alta fără început, îmi doresc să am 
singurătatea lui, posibilitatea de a fi trecut cu vederea, capacitatea de a putea fi locuit, fără a fi atins, 
cioburile luminii, norii, animalul, asfaltul intrate în el, acest sentiment al posibilității rămânerii. acest a 
putea fi ceva-ul pe lângă care ceilalți trec sau zboară, această străbatere. mai vreau să mă pot învălui 
în ceață ca el, în această ne-substanță, în timp ce mă aud pe dinăuntru, iar ceea ce aud este expirația, 
contracția înspre sine a lemnului.

*

please excuse the dream. poftim, acest vis s-a întâmplat ca și cum. un balon în forma unui animal fabu-
los cu coamă, aripi, un balon, care sălbatic și însetat prin stepă, colorat fără compromisuri, necomestibil 
pentru alții. care mănâncă și vânează acolo, citesc urme acolo. vâzându-l ce-i drept imediat, pentru că el 
așa. cade afară  din junglă stepă apă, la fel coama lui albă ca nimicul. corpul său o scânteire și umplere 
și, și el atât de singur pentru că nimic asemănător lui, pur și simplu se întâmplă ca și cum.

traducere din limba germană de Manuela Klenke 

/poezie

Alke Stachler
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remember

MARIANA  
MARIN

„Disperarea învinge  
teama de moarte?”

Ruxandra Cesereanu

Mariana Marin, omagiată în 2016 pentru cei 
şaizeci de ani de la naştere, a fost o poetă (şi 

făptură) pasionată de moartea ca apropiere imedi-
ată, cu limitele încălcate; moartea aici, virtuală şi 
eterală, dar şi moartea ca strat concret, spontan. 
Obsesia aceasta a depins de o memorie dublă: pe de 
o parte, o memorie cu lucruri neîntâmplate, dar care 
ar fi putut să fie (în această ipostază, femeia s-a scris 
pe sine cu un masochism aproape neiertător); pe de 
o parte, o memorie socio-politică de rebelă, outsi-
der ori paria, a cărei singură şansă de supraviețuire 
este demnitatea în mizerie. „Stăpâna unei frumoase 
colecții de identități” a tranşat în poezia ei toate 
nuanțele unei melancolii în ruină, a unei angoase în 
destrămare care au coagulat o nelinişte etapizată. 
Cerul liber s-a dovedit a fi acoperit şi claustrat, iar 
imaginarul poetic a marcat – contrapunctic - stări, 
granițe, afecte maxime, indicatori, marcaje precum 
groapa comună, dictatorul, nebunia, bătrânețea, 

istoria murdară, spitalul, Anna Frank, inutilitatea, 
criza, ciuma, durerea, „păpuşa dezastrului” & Co.

Mariana Marin a fost şi o poeticiană a propriei 
arte. Conştiința ei auctorială a punctat, adesea, cu 
acuitate, traiectul poemului scris pe dinăuntru şi pe 
dinafară, „băltoaca de cuvinte” care, însă, nu a fost 
niciodată aluvionară, ci mereu lucrată cu bisturiul 
pe o vopsea consistentă şi brutală psihic. Înăuntrul 
acestei poetici lucid formulate, chiar autoinchi-
zitorial (pentru a obține totul, la nivel stilistic, 
emoțional şi chiar conceptual), MM a construit o 
liturghie laică şi crudă a poeziei pe viu, expulzând, 
cu tendință, mai ales „monstruozitatea din noi”.

Ipostaza care mi s-a părut cea mai apropiată de 
identitatea poetică şi umană a Marianei Marin a fost 
aceea a călugăriței şchioape. Despre această ipostază 
vorbeşte concis şi sintetic în poemul Campionat de 
popice: „Nici nu ştii când ai devenit peste noapte/ o 
călugăriță şchioapă şi foarte şchioapă./ Acum ai vrea 
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să scrii toate astea/ şi utopiile (câinii tăi de casă)/ ți se 
preling printre degete ca nişte țigări aprinse.” Această 
călugăriță şchioapă (schizoidă între asceza impusă, 
râvna de libertate şi mutilarea condiționată de un 
regim totalitar) îşi găseşte mai apoi alter ego-uri iscu-
site în Anna Frank (camuflată în aripa secretă a casei 
ei din Olanda care, în perspectiva Marianei Marin, 
devine poezia ca refugiu în fața dictaturii ceauşiste) 
ori în Osip Mandelştam, poet mort în Gulag, prin 
înfometare, pentru culpa de a fi scris un pamflet liric 
împotriva lui Stalin. Asemenea acestora, MM inte-
roghează istoria manufacturată tenebros, cenzura, 
nelibertatea, posibilitatea sinuciderii, puniția – din 
postura ei de persecutată, obstrucționată, hăituită, 
dar şi de rebelă. Călugărița şchioapă interoghează 
mai ales logica inimii şi, adiacent, logica creierului, la 
egalitate. Soluția în fața agresiunii şi a hărțuielii, cu un 
creier care nici el nu mai este liber, ci hăituit – întrucât 
între lumea dinafară şi lumea dinăuntru se petrece o 
vânătoare brutală – este îndurarea pre-morții, sufe-
rirea acesteia în avans. Drept care poezia devine o 
penitență şi, poate, o salvare de moment. Dar poezia 
devine şi neputința de a rosti totul până la capăt.

Din această neputință s-au născut multe lucruri, 
feroce, unele, vulnerabile, altele. Ferocitatea s-a ivit 
ca problematizare individuală a făpturii în criză (exis-
tențială, dar şi socială, contextuală) al cărei travaliu a 
fost mereu unul anatomic-cerebral, analitic şi de-abia 
în ultimul rând afectiv. „Disperarea învinge teama de 
moarte?” Interogația aceasta denotă o bătălie psihică 
aproape perpetuă în versurile Marianei Marin, pentru o 
făptură ultravie şi tranşantă, dar subminată de spaime 
şi nelinişti. Soluția nu era decât aceea de a duce fricile 
până la capăt, de a le consuma, cu toate riscurile. Pe 

de altă parte, tocmai din vulnerabilitate s-a ivit şi poeta 
subversivă, a cotidianului friguros sub dictatură, narat 
sibilinic, dar punctat, totuşi, acut, inteligibil, rebel, 
protestatar. De la Ultimul poem de dragoste în grădina de 
trandafir (a spitalului), un text despre fragilitate, boală, 
premoniție, la Scrisorile către Emil, o percutantă diatribă 
împotriva patriei şi a dictaturii, o sinteză a solitudinii de 
neîmpărtăşit şi a lipsei de comuniune cu semenii din 
pricina a două marcaje – Zidul şi Legea – care nu îngă-
duie libertatea. La marginea unui imperiu constrângă-
tor, unde nu mai există mântuire, poemele de dragoste 
ale Marianei Marin devin unica ei bătălie cu vorbele şi 
cu oamenii care nu au fost încă lobotomizați deplin. 

În sfâşierea acestor poeme (auto)tăiate există 
întotdeauna ceva inflorescent, o gingăşie puternică. 
O diafanitate care violentează cu demonstrație şi 
care tulbură. Solitudinea nu mai e doar solitudine, ci 
o formă de putrezire, de pre-moarte, iar dragostea, o 
mască de scrimă în acest duel dintre tine şi tine. Plath, 
Țvetaieva, Ahmatova, Sapho, Emily, surori penitente 
invocate într-o elegie, sibile ale poeziei ca o „carceră 
sfântă”, Rilke şi Mandelştam, cu toții, suferinzi ori 
dincolo de canon şi de limitele îngăduite, devin muze 
de rezistență mentală şi sufletească în închisoarea fără 
sârmă ghimpată din România, pentru o poetă care nu 
ştia exact cum să supraviețuiască fără să înnebuneas-
că ori să renunțe la tot. Dar care caută înrudiri, alianțe 
lăuntrice, echivalențe, asemănări, în aşa fel încât să 
excludă pactul cu vremurile. Mutilată, însăşi rostirea 
ei devină alteră, molipsită de tenebrele psihice măci-
nătoare. Cine ar putea uita vreodată un asemenea 
vers cu efect de diagnostic dincolo de timp? „Limba 
în care gândesc eu cuvântul moarte/ nu este şi limba 
în care gândeşti tu cuvântul iubire” (Elegie XII).

Mariana Marin  
ºi existenþa imposibilului

Marius Conkan

Poetica Marianei Marin poate fi considerată 
astăzi, fără dubiu, una dintre zonele estetice în 

care se întâlnesc sau chiar îşi au rădăcinile nume-
roase stiluri asumate ca atare de mai mulți autori 
tineri. Complexitatea poeziei scrise de Mariana 
Marin este vizibilă nu doar în amploarea imagi-
narului său, deschis oricărei problematizări aflate 

sub semnul urgenței, de la angoasa personală 
până la istoria traumatică, ci deopotrivă în tehni-
cile diverse la care autoarea a apelat ca să pună 
în lumină conținutul sumbru al unor „realități” ce 
puteau rămâne doar expresia imposibilului. Nu 
greşesc afirmând că o bună parte din poezia publi-
cată după anul 2000 continuă, într-un fel sau altul, 
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misiunea Marianei Marin de a vorbi răspicat, în 
numele unei etici indispensabile scrisului, despre 
acea condiție umană care era aşezată, chiar şi în 
perioada postdecembristă, sub lacătul puterii şi 
(auto)distrugerii.

Retorica intransigentă, precizia stilului (de altfel, 
cuvântul „precizie” îi plăcea atât de mult poetei 
încât îl foloseşte în nenumărate versuri), abilitatea 
de a trece cu uşurință de la nivelul real şi intim la 
cel simbolic sau metafizic, decupajul fin al regis-
trelor şi planurilor semantice, forța imaginii de a 
disloca sensuri şi de a crea, astfel, structuri insolite 
– toate aceste aspecte (şi multe altele) se regăsesc, 
în mai mică sau mai mare măsură, în poezia câtor-
va autori de astăzi care au fortificat o asemenea 
estetică radicală. Dincolo de moştenirea lăsată de 
Mariana Marin care, fireşte, nu este pentru aceşti 
poeți singurul model al revoltei şi al indisciplinării 
scrisului împotriva „sistemelor” coercitive de orice 
fel, ceea ce frapează este actualitatea poeziei sale 
în care, dacă o decontextualizăm de fondul istoric, 
putem citi un diagnostic valid al prezentului. Nu 
trebuie înțeleasă însă această actualitate ca un 
atribut generalizant sau evaziv, ci mai degrabă ca 
semnalul rezistenței în timp a unei autentice rezis-
tențe prin cultură, deoarece poemele Marianei 
Marin au toate ingredientele care le fac neperisa-
bile: de la conduita morală (atât de căutată în cazul 
scriitorilor de calibru) până la acuitatea limbajului, 
la carnația sa de tip manifest (uman şi estetic), care 
se desprinde de orice încadrări generaționiste.  

Recitind antologia Zestrea de aur, publicată 
în 2002 (cu un titlu care sintetizează, la modul 
ironic, istoria nefastă a României dinainte şi chiar 
de după revoluție), nu poate fi trecută cu vederea 
consecvența autoarei cu proiectul său poetic de 
anvergură. Acesta este, întâi de toate, proiectul 
unei vieți care a măsurat anxietatea sau chiar paro-
xismul suferinței în toate formele şi „chipurile” lor. 
Stilul Marianei Marin nu suferă modificări substan-
țiale de-a lungul timpului, iar stările şi ideile sale 
obsedante sunt tot mai accelerate, până în punctul 
în care, de la un volum la altul, se îndreaptă către 
explozie. În cartea de debut, Un război de o sută de 
ani (1981), poezia acesteia se află la granița dintre 
un metaforism temperat şi o simplitate incisivă, dar 
în volumele următoare poemele câştigă treptat 
cadența şi claritatea unor verdicte, a unei diagnoze 
de sine, cu deschidere către dimensiunea socială, 
adânc afectată de stigmatul comunist, deşi politi-
cul reprezenta adesea pentru Mariana Marin doar 
un pretext ori un prag spre negocierea cu propria 
angoasă care căpăta proporții uriaşe. Dacă în 
poezia scrisă sub comunism, declinul existențial 

şi socio-politic era învăluit, din cauza cenzurii, de 
suprafețe stilistice aluzive, dar subminante, în 
ultimele volume publicate după 1990 tonul este 
mai vehement şi tranşant, iar sintaxa mai limpe-
de condusă spre mesaje-manifest aproape fără 
echivoc.  

Universul Marianei Marin este un cerc vicios care 
trasează o continuă întoarcere la rădăcina răului, 
aspect vizibil, de pildă, în atmosfera acut-ele-
giacă din Atelierele (1991). Dar poate că ecuația 
existențială care stă la temelia acestui univers şi 
îi furnizează structura polimorfă este următoarea: 
ficțiune-vis-utopie-adevăr, dimensiuni ontologice 
care alcătuiesc mitul personal al poetei, deşi mai 
firesc ar fi să-l numim anti-mit, întrucât descrie o 
disoluție aproape completă, din care nu mai poate 
fi recuperată nicio nuanță soteriologică. Ce semni-
fică însă „ficțiunile” Marianei Marin, des invocate în 
poeme, mai ales că din ele derivă visul, utopia şi 
adevărul poetei, într-o ecuație irezolvabilă de care 
i-a depins existența? 

Întâi de toate, ficțiunea este pentru Mariana 
Marin realitatea în cruzimea ei translucidă, pe care 
autoarea a încercat să o definească şi să o înțeleagă, 
uneori cu tandrețe, alteori cu respingere (oximoro-
nul este ilustrativ pentru această poezie a granițe-
lor, cum putem citi în numeroase versuri care aşază 
laolaltă solaritatea şi thanaticul), până când a ajuns 
să o interiorizeze la modul abisal, să-i fie o oglindă 
identitară în care poeta, ca un anti-Narcis, şi-a aflat 
căderea definitivă. Apoi, ficțiunile Marianei Marin 
sunt fantasmele, angoasele şi singurătățile sale, 
fie că vorbim despre singurătatea în poezie sau 
alături de ceilalți, stări la care autoarea a meditat 
permanent şi care şi-au găsit, de fiecare dată, 
expresia predilectă, de tipul tăieturii în cristal. 
Ficțiunea mai este aici utopia personală şi socială, 
tradusă printr-un idealism funest, care a alimentat 
ruptura de lume, aşa încât relația dintre sine şi 
realitate, care în majoritatea volumelor este una 
aproape religioasă, a căpătat valențe distopice. 
Pentru această poetă care a aşezat demnitatea mai 
presus de orice virtute, una din ficțiunile majore 
este Anne Frank, dublul sau chiar spectrul „matern” 
asumat întru totul, în numele unei traume eredi-
tare, despre care Mariana Marin scrie la modul 
sangvinic, ca să pună într-o nouă lumină ceea ce a 
fost redus la tăcere. Din acest punct de vedere, este 
interesant de urmărit felul în care aceleaşi poeme 
adresate, în Aripa secretă (1986), Annei Frank sunt 
prelucrate în Atelierele ca adresări către sine, unind 
într-o singură „ficțiune” şi într-un singur spațiu 
simbolic două traume similare, cauzate de două 
ideologii care au, în fond, aceeaşi rădăcină a răului. 
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Deasupra oricăror fantasme, anxietăți şi utopii, se 
află însă cea dintâi ficțiune a Marianei Marin care 
este tocmai adevărul şi poezia sa. De altfel, adevă-
rul şi poezia se suprapun în acest univers tragic, 
chiar dacă scrierea poeziei nu coincide întotdeau-
na cu aflarea adevărului. Căci acel adevăr personal, 
social şi istoric îi scapă adesea autoarei, iar astfel 
este produsă revoluția sa interioară şi stilistică.

Giorgio Agamben, în Ce rămâne din Auschwitz, 
vorbeşte la un moment dat despre categoria 
imposibilului, căreia îi conferă o valoare ontologi-
că. Pentru Agamben, spațiile traumatice şi funeste, 
precum Auschwitz, sunt „locul în care imposibilul 
este introdus cu forța în real”. Filosoful defineşte 
„existența imposibilului”, pe care o putem lega de 
o acută prezență a morții, ca fiind „implicita catas-
trofă a subiectului”. Imposibilitatea indică, astfel, 
„o lume care nu este niciodată lumea mea, întru-
cât în ea posibilitatea nu există”. Nu am făcut fără 

folos această paranteză, deoarece poezia Marianei 
Marin exprimă tocmai ontologia imposibilului, 
adică arhivează şi transcrie, în limbaje complexe, 
realități în care umanul este anihilat. Acesta poate 
fi chiar sensul „ficțiunilor” din Zestrea de aur, şi 
anume de a suprinde imposibilul în existența sa, 
de a trăi poetic la granița dintre salvare/adevăr şi 
disoluție. Fapt care o apropie pe Mariana Marin de 
Herta Müller, întrucât proza acesteia analizează, la 
alt nivel simbolic şi cu alte resurse stilistice, aceleaşi 
arme şi efecte ale deposedării într-o societate 
totalitară. Mai mult chiar, putem afirma că ceea ce 
a izbutit Herta Müller în proză i-a ieşit de excepție 
Marianei Marin în poezia românească. Iar acesta nu 
este puțin lucru atunci când, peste ani, va trebui să 
tragem linie şi să recuperăm scriitorii cu adevărat 
valoroşi. 

◆
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Autoportret în oglinda convexă (10)
Carl Phillips (n. 1959) 
este considerat unul din- 
tre cei mai importanți şi 
influenți „poeți lirici” ai 
Statelor Unite. Textele lui 
Phillips îmbină o atitu- 
dine sumbră cu momen-
tele de frumusețe epifa-
nică. Efectul de dezori-
entare pe care poeziile 
lui Carl Phillips îl poate 
produce cititorului vine 

pe linia unei tradiții deja bine stabilite în lirica 
americană şi care îi are, printre cei mai cunoscuți 
reprezentanți, pe poeți precum Wallace Stevens 
sau John Ashbery. Dinamica elementelor din 
poezia lui Phillips reuşeşte, totuşi, să se configu-
reze de fiecare dată în concordanță cu tensiunea 
subtextuală, datorită unei sintaxe elegante, chiar 
dacă atipice, şi a puterii de sugestie.

Adevărul

Iar acum,
calul intră
în mare, și marea
  
   îl ține.

Unde suntem?
În spatele nostru,
plaja,
  da, pânza 

ei,
 da, a
  ierbii, a dunei, a cerului – Dorința

trece, și deși
e desigur vântul cel care
înclină iarba,

  o îndreaptă, noi spunem
că e din nou dorința, trecând 
pe lângă noi, oferindu-ne drept suvenir
o evanghelie iarba, transformată
în cor, se înclină,

  Vin –
Doamne, în curând.

Pentru că
încă contează, să spui ceva. Cum ar fi:
inima nu poate fi

  cu adevărat frântă,
nu așa cum ai de gând, nu mai mult
decât se năruie o viață,
  
  – ceea ce 
scoicile aruncate pot face, o obligație prin 
jurământ,
amintește-ți, cândva

  nu puteai, o barcă de lemn între
un val greu de stăpânit și o piatră sau,
la fel de tare, țărmul.

Barca de lemn nu
e inima,
  valul carnea,
   piatra sufletul –

și dacă am crezut asta, pur și simplu
ne-am înșelat
atâta timp.

 În plus,
despre țărm: nu 
înseamnă că toate greșelile
sunt iertate, dacă în fiecare noapte
nisipul e curățat 
de semnele că
 am fost aici.

Nu înseamnă că dacă
am fost sau nu aici
contează,
nu –

 Valuri, pentru că
atât de puțin din lume, chiar și
când spunem că s-a
mutat, are:

aceleași voci,
fantome, aceleași
dorințe vin,
  nu mai vin –
În curând



24
   

   
   
ST

EA
U
A

 1
0/

20
16

Cât de departe poate fi uscatul găsit
fiind, și
dintr-odată,
  uneori. Acum –
atât de departe de ceilalți,
ar trebui să fie necesară odihna –

Se va scufunda?

La cal mă refer.

Și eu – care nu călăresc, și
nu înot

Și aș vrea să nu-i fi călărit niciodată
spatele

Și și eu te iubesc

Strălucire versus Lumină Obișnuită

Deocamdată marea se mișcă tulburată, ca un om 
care
își închipuie cum se clatină camera, în timp ce el 
se ridică cu
tulburare – a lui: atinge vânătăile de pe fiecare
umăr și, pe piept, cea mai mare vânătaie, în formă 
de stea,

o stea imperfectă, sau o palmă, deși nu-și amin-
tește nicio palmă,
a încercat – nu-și poate aminti... Acel ritm imprimat,
chiar și pentru cel mai dur val poate fi găsit un 
ritm,
ăsta fiind motivul pentru care tot venim aici, 
pentru a-l găsi, sau asta
e ceea ce susținem. Plonjăm în el și, ca de obicei, 
înotul
ne dă senzația de înot a minții, ca urmare 
a depășirii, cum instinctul de a ne speria la început
slăbește cu atât mai repede, cu cât nu privești
înapoi. Regretul, la fel ca mila, nu schimbă de fapt 
nimic,
ne spunem nouă înșine și, mai rar, unii altora, de 
fiecare dată
înotând puțin mai departe, părăsind țărmul în 
felul în care 
apa – în propria ei versiune, desigur apoasă, 
de semnalizare – continuă să lase individul pe 
dinafară, fulgerând
De ce ar conta acum și De ce, de ce nu ar conta,
în timp ce valurile se izbesc mai tare, tare de noi, 
până când 
așa ne place, o să-ți frâng inima, frânge-o pe a 
mea.

traducere şi prezentare de Alex Văsieș
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Al 12-lea 
povestaș (II)
Tabăra de creative writing în proză, Beliș, 15-19 iulie 2016 G

RU
PA

J

Precizare: continuăm în acest număr al revistei publicarea a două texte de proză scrise în cadrul 
Taberei de scriere creatoare de la Beliș, după ce în numărul anterior am publicat alte trei proze.

R. C.

Pecking order
Szonja Kadar

1

Ca în fiecare seară de când au jurat să fie la bine 
şi la rău, soții Marinescu stăteau cuibăriți în fața 

televizorului pe canapeaua comandată de pe site-
ul Ikea pe care Luci o montase cu chiu şi vai vreme 
de câteva zile. La ProTv erau difuzate ştirile de la 
ora 5 de care cuplul era fascinat. Simțeau o satis-
facție în a sta relaxați în lumea perfectă construită 
de ei, urmărind cu aroganță ştirile despre crime 
cu toporul, violuri prost făcute şi alte evenimente 
importante care aveau loc în Romania. 

IMAGINI ULUITOARE: Un zoofil din Dâmboviţa, 
prins în timp ce VIOLA găinile vecinei 

– Luci, dă-i mai tare! 
Ecaterina se ridică din brațele soțului şi se uită 

cu o expresie şocată la ecranul televizorului. Luci 
dădu mai tare sonorul de la telecomanda Home 
cinema-ului proaspăt achiziționat, iar vocea jurna-
listei Esca  invadă încăperea din toate colțurile.

O femeie din Produleşti a instalat camerele de 
supraveghere pentru că voia să afle de ce păsările 
ei făceau zgomot noaptea. Femeia a avut un şoc 
după ce a vizionat imaginile surprinse de camerele 
de luat vederi pe care le montase prin gospodărie.

Un vecin intra în coteț, îi fugărea găinile şi le 
viola. Bărbatul prindea pe rând fiecare înaripată şi 
întreținea raporturi sexuale cu ea.

Ecaterina l-a prins pe Lucian de mână, l-a strâns, 
privind şocată imaginile prezentate după un aver-
tisment pentru privitorii mai sensibili, cărora le era 
recomandat să închidă ochii, să-şi astupe urechile sau 
să părăsească incinta. Teribilul violator de Produleşti 
penetra pe rând alb negru fiecare găină fast forward, 
aruncând-o brutal de pereți după ce termina treaba. 
Cati, la fel cum făcuse la filmul Earthlings, căscă gura 
şi începu să lăcrimeze. Ştirea se termină cu un interviu 
luat femeii ale cărei găini fuseseră agresate. Aceasta 
era lividă şi îl blestema pe individul posedat de diavol. 
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– Luci, trebuie să facem ceva neapărat!
La câțiva metri de ei, în camera alăturată, fiica 

cea mică, Rita, stătea rezemată de uşă, îngurgitând 
un meniu de la Mac cumpărat de joi, pe care îl 
ascunsese sub pat. Maică-sa îi dăduse la prânz ceva 
humus cu trei fire de țelină, care au intrat direct în 
intestine, lăsâdu-i un gol şi mai mare. Mama ei era 
o maniacă, tot ce era la modă sau făceau priete-
nele ei trebuia să facă şi ea. De câteva săptămâni 
maică-sa a aflat de la fetele cu care mergea la 
fitness că toate au devenit vegane şi e the new cool 
lifestyle. A înțeles ea ceva acolo cu săracele animale 
chinuite, cu ouăle-menstruația găinilor şi a fugit 
repede acasă să arunce toate cadavrele de vietăți 
din bucătărie, a umplut frigiderul de tot ce a găsit 
la raionul de post de la Kaufland şi l-a anunțat pe 
soțu-său că toată familia va deveni oficial vegană. 
Soră-sa Crina, pita şi mierea familiei, a îmbrățişat 
ideea din prima, şi-a comandat vreo doişpe tricouri 
cu vaci şi save the planet, eat avocado şi nu s-a mai 
epilat de atunci, lăsându-şi blana naturală să pros-
pere. Rita, cu toate că era obişnuită cu hobby-urile 
părinților, a trântit nervoasă uşa frigiderului a doua 
zi dimineață, observând că îi dispăruse Magalica,  
jir-ul, cârnații şi şunca ei Sissi preferată. Carnea 
era a doua ei plăcere după înghețată şi nu putea 
accepta nicicum că îi era interzis să mai bage în ea 
ce îşi doreşte. Singura soluție pe care a găsit-o a 
fost să îşi cheltuiască toți banii puşi deoparte pe 
meniuri de la Mac pe care le ascundea sub pat, prin 
singurele locuri în care maică-sa nu avea curajul să 
îşi bage nasul. Îşi îndesă ultima bucată de burger în 
gură, şi chiar când ascunse ambalajul în ghiozdan, 
o auzi pe maică-sa strigând.

– Rita, vino până în bucătărie! 

2

Comuna Produleşti  nu avea nimic impresionant. 
Aceleaşi case dărăpănate, aceeaşi linişte sinis-

tră întreruptă din când în când de câte un cocoş 
fericit sau o babă care îşi cheamă nepotul la masă. 
Când maşina familiei Marinescu intră pe drumul 
principal, un nor de praf se ridică în urmă şi agită 
câteva găini care circulau pe mijlocul uliței. 

– Mai încet, Luci, te rog, ai grijă la animale, nu 
vezi că era să calci una?!

Au încercat să contacteze ProTV-ul pentru a 
face rost măcar de numele femeii, dar nu au reuşit 
nicicum să dea de ea. Se bazau pe gura satului că le 
va spune rapid unde a avut loc tragedia. În comuna 
Produleşti nu se întâmplase de ani de zile ceva aşa 
de important, abia câțiva bătrâni îşi mai aminteau 
de noaptea în care Gheorghe îşi omorâse soția cu 

măciuca pentru că a prins-o în spatele şurei cu 
fiul primarului, un tinerel cu o slăbiciune pentru 
băbuțe zurlii, dar băiat bun de altfel. Au oprit lângă 
un grup de copii care jucau şotron, iar Ecaterina 
coborî geamul, lăsând zăpuşala să intre în maşină.

– Nu vă supărați, ne puteți spune unde locuieş-
te femeia ale cărei găini au fost violate? 

– Ioooaaaaiiii băăă, tanti dă pă deal, de acolo 
de lângă stâna lui Gică! Mereți mai tăt în față până 
dați de intersecția aia cu cruce, o luați la dreapta şi 
casa din capăt, întrebați de tanti Maricica, răspun-
se un băiat negricios în timp ce prietenii chicoteau 
amuzați. 

– Mulțumim! Vezi, Rita, că nu am venit degeaba? 
se întoarse Cati spre fiică-sa care stătea în spatele 
ei, cu capul în telefon, gata să treacă la levelul 128 
din Candy Crush. 

Rita îi aruncă o privire scârbită maică-sii şi se 
întoarse la jocul ei. Situația o depăşea complet. 
Când părinții le chemaseră pe ea şi pe soră-sa în 
bucătarie, nici prin cap nu i-a trecut că îi vor prezen-
ta un plan de bătaie care implica salvarea unei 
găini violate. Inițial a pufnit-o râsul, crezând că e o 
glumă, dar a observat rapid că maică-sa avea ochii 
în lacrimi în timp ce le explica că ar fi o cruzime să 
nu salveze măcar o găină de la experiența de a trăi 
o viață întreagă în locul în care a fost traumatizată 
seară de seară.

Au ajuns destul de repede la locul indicat de 
băiat, şi cu ajutorul unui bătrân găsiră locul crimei, 
casa Maricicăi. Era o clădire dărăpănată, cu tencu-
iala crăpată în câteva locuri şi pătată cu diverse 
substanțe colorate. Undeva în spate, se vedea o 
clădire mai micuță din lemn, pe a cărei uşă erau 
prinse vreo şase lacăte şi gratii la cele două geamuri 
mici. Cati nu reuşi să găsească vreo sonerie, dar 
observă că poarta era deschisă. În câteva minute, 
după ce scăpară cu viață din ghearele unui cățel 
voinic de douăzeci de centimetri, ajunseră instalați 
în bucătăria gospodinei, cu cafele şi o farfurie de 
gogoşi în față. Rita refuzase să participe la salvarea 
găinii şi rămase în maşină, îngrozită la gândul că va 
mai trebui să împartă încă vreo şapte ore spațiul 
mic cu familia ei, de data asta cu un pasager în plus.

Tanti Maricica se prinse în cele din urmă de şale 
şi se aşeză pe scaun, după ce se agitase ca un titi-
rez prin bucătărie pentru ca oaspeților ei să nu le 
lipsească nimic. 

– Păi, vă dați seama că sunt necăjită. Cine s-ar 
fi gândit că bietele mele fete zbiară toată noaptea 
din cauza tâmpitului ăla? Noroc ca fiu` meu are un 
prieten la Bucureşti care are ceva firmă de pază şi 
ne-a împrumutat camerele de filmare. Credeți-mă, 
doamnă, am crezut că fac infarct când am văzut ce 
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le făcea. Am spus şi ălora de la ştiri, era să ajung în 
spital, aşa îmi bătea de rău. Soțu meu a vrut să îi 
spună vreo două, da eu i-am zis să cheme poliția, 
că aşa se face.

Ecaterina aproba totul din mişcarea capului, 
oglindind expresia facială a femeii, afectată de 
cele auzite. Luci, grijuliu ca întotdeauna, o ținea de 
după umeri, mângâind-o încetişor. Crina sorbea 
ascultătoare din cafeaua fără lapte şi încerca să îşi 
dea seama dacă exista vreo şansă ca gogoşile să fie 
vegane. 

– Şi ce au făcut cu nemernicul ăla? întrebă Cati 
strâmbând din nas dezgustată.

– Ce să facă doamnă? Nimic, aia au făcut. S-au 
dus la el, i-au dat o amendă, un avertisment şi atât! 
De ce credeți ca am baricadat cotețul? Soțul meu 
a pus o grămadă de lacăte şi gratii ca să nu mai 
intre porcu’ cela! Şi să ştiți că nu e uşor ca în fiecare 
dimineață şi seară să tot merg să deschid toate alea 
şi apăi să le pun la loc. Dar ce să facem, nu avem ce 
să facem, asta e, aşa e omul, cu Diavolu’ în brațe, 
şi polițiştii aia sunt nişte... nişte... îl şi cunosc, e fiu 
lui mătuşa lui Ileana, a făcut academia la Bucureşti, 
a terminat ultimul şi să ştiţi, vă spun că păreți 
oameni buni, sinceri... le dă pe gât de dimineață 
până seara... şi atunci când a venit la noi, mirosea a 
borhot de la câțiva metri! 

Doamna Maricica părea să nu se mai oprească 
din vorbit, iar Cati, cu toate că voia să fie politicoa-
să, nu mai avea răbdare, visa la salvarea găinii de 
când a văzut ştirea, a pregătit tot apartamentul, 
l-a făcut chicken proof, a cumpărat inclusiv o cuşcă 
pentru transport foarte scumpă, apartament de lux 
pentru înaripate. 

– Să vă spunem de ce am venit. Ştiţi, dumnea-
voastră, spuse ea, iar piciorul ei începu sa tremure 
de nervozitate, ne-am dori să cumpărăm o găină 
de la dumneavoastră să o ducem la noi la Cluj să 
avem grijă de ea. Suntem dispuşi să negociem un 
preț, dar vă asigur că veți fi răsplătită pe măsură.

– Da’ de ce sărăcia să duceți găina la oraş, 
doamnă? Găinile îs făcute să râcâie în pământ, să se 
plimbe la aer, nu vă dau nimic, cum vine asta, sunt 
fetele mele, le cunosc mai bine ca firele din palmă, 
doamnă, nu, nu, îmi pare rău.

Luci cu Cati îşi aruncară o privire cu subînțeles 
şi, făcând exact ca în toate serialele cu avocați şi 
mafioți pe care le văzuseră, îi intinseră doamnei 
un bilet pe care au scris încă de acasă suma de trei 
sute de lei. Tanti Măricica se încruntă confuză şi luă 
hârtia, citind ce scrie pe ea. După câteva secunde, 
biata reuşise să înțeleagă ce vor să facă orăşenii şi 
pricepu cât erau de înstăriți şi disperați în acelaşi 
timp. 

– Nu, doamnă, nu pot să pun un preț pe ele, 
nu se poate, țin la ele, au o valoare sentimentală 
mare-mare, am trecut împreună prin atâtea, nu se 
poate, îmi pare rău. 

Continuară în acest fel, bilețel după bilețel, refuz 
după refuz, până când suma ajunse la şase milioa-
ne de lei vechi. Tanti Măricica se bucura că a reuşit 
să fraierească nişte domni de la Cluj, iar familia 
Marinescu se bucura că a reuşit să prostească o 
țărancă să le vândă una dintre pruncile ei.

– Noh, haideți să vă alegeți care vă place mai 
tare, haideți că descui repede lacătele.

– Nu vă supărați, dumneavoastră le cunoaşteți 
mai bine, ne puteți cumva da una dintre, oare cum 
să va spun... ăă... cea mai traumatizată dintre ele 
dacă înțelegeți ce vreau să spun.

Gospodina se uită confuză la femeie şi dădu din 
umeri, nu conta ce voiau nebunii ăia, pentru şase 
milioane le dădea şi chiloții de pe ea.

- Să ştiți că este una cu cloaca fisurată, săraca, 
a nenorocit-o ăla. Nepoțica se tot joacă cu ea, i-a 
dat numele de Maggi că e aşa galbenă colorată, ca 
vegeta.

3

Maggi era instalată confortabil în apartamentul 
familiei Marinescu de câteva săptămâni. Cati 

se asigurase că are în fiecare cameră un culcuş în 
care să îşi depună oule, un țarc cu pământ pe hol, 
unde să poată scormoni în voie şi chiar o duzină 
de jucării împrăştiate pe care le putea ciuguli. Luci 
a ajuns să se ataşeze de ea, cu toate că la început 
a acceptat operațiunea de salvare doar ca să îşi 
mulțumească soția, care dacă nu primea ce dorea, 
devenea o bocitoare disperată sau o viperă care îl 
ataca din minut în minut. Învățase de ani de zile să 
nu mai comenteze sau să îşi exprime vreo opinie, 
deoarece Cati nu îşi dorea un partener, ci un sclav 
dedicat mofturilor ei. Dacă nu ar fi fost fetele, ar fi 
dispărut demult. 

Era plecată la ora ei zilnică de fitness, iar Lucian 
profită de ocazie şi ieşi pe balcon să fumeze o 
țigară din pachetul ascuns sub o daltă desprin-
să. Maggi, simțind aerul curat, ciuguli geamul 
până când o lăsă şi pe ea afară. În timp ce savura 
țigara, puțin panicat să nu apară soția mai repede, 
urmări găina care se aşezase în fața lui, privindu-l 
insistent. Câteodată simțea că o parte din Cati se 
transferase în găină şi prin ceva schimb de ener-
gii reuşiseră să se conecteze, Maggi devenind 
spioana ei. Găina continua să îl fixeze oarecum 
critic, făcându-l pe Lucian să se simtă tot mai 
inconfortabil. Stinse țigara fumată pe jumătate, 
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mângâie găina printre penele de la gât şi intră în 
casă, încuind-o pe balcon. Deschise frigiderul şi 
ciuguli dintr-o salată câteva bucăți de castrave-
te. Maggi începu să lovească agitată cu ciocul în 
geam. 

4

Cati ieşi din cafenea cu zâmbetul pe buze. Ora 
de ceai cu fetele fusese un succes! Pentru 

prima oară de când a începuse să iasă cu ele în 
oraş după ce făceau fitness, ea a fost vedeta. Când 
ele se declaraseră vegane, se uitaseră la ea scâr-
bite că a îndrăznit să îşi comande ceai negru cu 
lapte.

– Tu nu ştii că e plin de puroi? Se infectează 
ugerul de la pompe şi ce, crezi ca ei verifică? Şi 
de ce ai bea laptele altui animal? E foarte scârbos. 
Lapte de om ai bea? Sau de maimuță?

A fost una dintre cele mai negre zile din 
viața ei. Fetele nu doar că îi expuneau gândirea 
vegană, ci proiectau în ea fiecare mâncător de 
carne, fiecare sălbatic care omora animale ca 
să le devoreze. Faptul că ele, cu o săptămână 
înainte, băgaseră în stomac kile întregi de carne, 
nu mai conta. Conta doar că ele erau vegane şi 
toată lumea trebuie să fie ca ele, pentru că aşa 
funcționează mişcarea, cu cât aduci mai mulți 
oameni de partea ta, cu atât eşti un vegan mai 
reuşit. În seara aia, Cati află de pe internet totul 
despre ce însemna să renunți la produsul animal.
Trebuia să aplice tot ce învățase şi trebuia să 
impună şi familiei să facă acelaşi lucru. Ştia că 
va avea probleme cu aia mică, care niciodată nu 
era de acord cu propunerile ei, dar nu îi păsa, era 
mama ei şi ştia ce e mai bine pentru ea. Şi aşa, 
săraca, se născuse cam urâțică, cu nasul borcănat 
şi cu ochii nu chiar la locul lor, iar mâncând carne, 
caşcaval şi ouă începuse să se îngraşe. Dacă mai 
continua aşa, pierdea orice şansă de a-şi găsi un 
soț acceptabil care să o ia de pe capul ei. Acum, 
va mânca doar fructe, legume şi plante, poate o 
vor mai dezurâți. 

Aşa cum a bănuit, doar Rita a avut ceva de 
comentat. Crina, puişorul ei ascultător, îmbră-
țişă din start ideea şi se implică activ în noul stil 
de viață. Luci, ca de obicei, nu a avut nimic de 
obiectat. 

– Sigur că da, iubito, aşa vom face – după care a 
pupat-o drăgăstos pe frunte. 

Dar să devină vegană nu era îndeajuns. Fetele 
nu păreau deloc impresionate, făcuseră dinain-
te pasul cel mare. Ştia că trebuie să acționeze 
ieşit din comun, să găsească ceva cu care să le 

şocheze, să le facă să o privească cu admirație. 
Salvarea găinii părea să fie cea mai bună rezolva-
re. Şi a fost un succes! Ea nu doar că salva animale 
nemâncându-le, ci le lua din mediile nocive şi le 
oferea o viață mai bună! Iubea felul în care fetele 
reacționaseră când le povestise de operațiunea 
de salvare a găinii abuzate. Le spusese în detaliu 
tot, cum arăta satul, cum s-a comportat bătrâ-
na, cotețul care părea o închisoare de maximă 
securitate. Desigur, mai şi înflorise, în descrierea 
ei apărea şi violatorul care se uita printr-o gaură 
din gard, cu ură, cum ei îi fură găina. Fetele erau 
topite. Au început să o laude, dar în adâncul lor 
ciuda începuse să încolțească. Fiecare dintre ele 
s-au dus acasă şi s-a gândit ce animal ar putea 
salva, să poată scoate o poveste mai interesantă 
ca a lui Cati.

Înainte de a ajunge acasă, s-a oprit la magazi-
nul bio din centru, de unde a cumpărat un lapte 
de soia şi nişte semințe pentru a face shake-ul 
găinii de dimineață. Maggi trebuia să fie hrănită şi 
îngrijită bine, să se îmbolnăvească sau să, doamne 
fereşte, moară sub grija lui Cati, ar fi fost cel mai 
rău lucru care se putea întâmpla. Când intră pe 
uşă, primul lucru pe care l-a observat era că Maggi 
nu a întâmpinat-o cotcodăcind  la uşă, obişnuită 
fiind ca mami să vină cu mâncare. A simțit că 
ceva nu era în regulă şi a început să tremure, 
scăpând punga pe jos. „Nu, nu, nu se poate, unde 
e, unde e, cum mă mai întâlnesc cu fetele dacă.. 
nu”. Cati începu să bolbolosească şi să alerge prin 
casă căutând disperată găina. Crina a început să 
plângă când a înțeles de ce era panicată maică-sa, 
iar Rita nu era acasă. După câteva minute de haos 
complet, cu Cati alergând, urlând şi plângând, 
Luci a ieşit din baie, privind confuz scena. Soția i-a 
sărit în brațe şi a început să îl lovească cu pumnii 
în piept. 

– Unde e, Luci, unde e Maggi?? A pățit ceva?? 
UNDE E?!?

Când Lucian realiză despre ce era vorba, se 
abținu cu greu să nu izbucnească într-un râs iste-
ric, deoarece nevastă-sa ar fi fost uimită să vadă cât 
de puțin îi păsa lui de sentimentele ei. Se prefăcu 
îngrijorat, o strânse în brațe şi îi explică că a lăsat 
găina afară, să stea puțin la soare. În câteva secun-
de, Rita ajunse pe balcon. Pe o cârpă veche, în colț, 
era un ou încă fierbinte. 
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Omul cu capra 
(fragment)

Tudor Scolca

I

Gică îşi pune o țigară în colțul gurii, că era mai 
şmecher aşa, şi, fără să o aprindă, îl prinde de 

umăr pe Adi. 
„Bă, tu crezi că ăsta fute capra?”, îi zice în şoaptă. 
Erau în spatele curții, găsise vărul lui Gică un loc 

pe unde intrai uşor. 
Adi râde îngreunat, „Nu ştiu, poate. La cât de 

dus îi ăsta, mai ştii ce face acolo toată ziua de unul 
singur. Oare doarme?”

„Vedem noi. Hai, treci odată.” 
Gică, fiul preotului, era cu doi ani mai mare decât 

Adi. Îşi aprinse țigara înainte să sară şi el gardul.
„Dacă ne aude?”
„Ăla nu aude, mă, nici dacă stai lângă el. Poa’ să 

audă, că nu înțelege nimic oricum. Ce eşti aşa fricos?”
Se apropie amândoi, pe cât de rapid puteau 

avansa, prin boscheți şi buruieni. Gică băuse ceva 
cu taică-su înainte. În serile când îi dădea şi lui o 
țuică, se simțea mai bărbat. De-asta i-a şi furat trei 
țigări. Adi păşeşte pe pietriş, o luase înainte, cu o 
mână sprijinită de perete îşi mai ridică din când în 
când privirea pe la geamuri, verifica dacă mai era 
aprinsă vreo lumină înăuntru. Apoi îşi amintise că 
Valentin nu avea curent electric de vreo doi ani de 
zile. Se aşeză pe treptele casei, lângă nişte oale şi 
cârpe murdare.

Gică venea mândru cu țigara aprinsă, prin mijlo-
cul curții. Se mai oprea să ridice câte un obiect de 
pe jos, pe care apoi îl arunca dezinteresat la loc. 
Dimineața, Crina avea să vină, să adune din nou 
toate lucrurile indispensabile, cum ar fi volanul unei 
maşini, o găleată fără toartă, un bocanc vechi şi alte 
mărunțişuri. Capra le va împrăştia din nou prin curte. 

„Eşti nebun, mă, dacă te vede cineva?”, îi şopteş-
te Adi de pe scări. „Dă şi mie din țigara aia.”

„Ce-o să-mi facă?” ridică din umeri băiatul de 
şaptesprezece ani. Cum stătea aşa, bătea lumina 
de la drum pe el, gălbuie, lui Adi îi părea serios şi 
grav, ca şi cum ar avea un plan bine închegat. Îi 
întinde o țigară lui Adi.

„Hai, mă, nu fii prost, dacă află Crina c-am fost 
aici, îți dai seama ce ne face? Ea nu doarme la ora 
asta sigur”, insistă Adi şi se uită înspre casa de peste 
drum, unde locuia îngrijitoarea lui Valentin. Într-
adevăr, era încă aprinsă o lumină acolo.

„Ce să-mi facă? Îi zice lui mama sau lui tata, şi 
ei o să-i spună că nu-i treaba ei să crească copiii 
altora. Că ea n-are pe nimeni şi se bagă în treburile 
altora.” Îşi terminase țigara şi o aruncă înspre drum.

„Eşti tâmpit, Gicule,” oftă Adi, „nu ştiu de ce am 
venit aici, io cred că merg la ăştia să văd care e treaba 
în noaptea asta.” Se ridică de pe trepte şi o ia încet 
pe lângă perete, spre poartă, unde era amicul său.

Gică se întoarce brusc înspre el.
„Mă, dacă-i furăm la ăsta capra? Ce-o să zică?” 
Adi se uită la el câteva secunde, îşi împreunează 

mâinile la piept. 
„Tu chiar eşti prost, bă Gică. Ce să zică, o să afle 

lumea şi o să te bată mă-ta. Treaba ta, io mă duc.” 
Se porni hotărât spre poarta curții, dar celălalt se 
puse rapid în fața lui, să-i taie calea.

„Ce face ăsta, mă, cu capra toată ziua? Ă? Că-i 
bătrână, nu mai face iezi, nu mai dă lapte, ce rost 
are?”

„De unde să ştiu io, ce mă întrebi pe mine?” Adi 
se încruntă la el, îşi întinse mâinile pe lângă corp, 
dreapta deja o ținea strânsă în pumn. Simțea cum 
îi bate inima mai repede. Nu voia să fie aici, s-a luat 
iar după fiul popii, care ştie mai bine tot.

„Zic şi io aşa, că n-are rost.”
„Tu n-ai rost mă.” De data asta Adi făcu câțiva 

paşi înspre Gică, îşi simțea carnea palmei cum e 
apăsată de unghii şi nervi.

„Hai lasă-mă,” spuse cel mai în vârstă, „nu ştii să 
te distrezi şi tu. Cum e un pic de pericol, tu gata, 
pleci.” 

Gică întoarse spatele la el, lua o piatră mai mare 
dintre cele de pe jos şi o analiză la lumina de pe 
stradă. Se prefăcea că nu vedea cum tremură Adi 
de nervi, că nu-i vede pumnii închişi strâns. 

„Hai să merem, ce stăm aici degeaba. Hai c-o 
venit sigur şi fetele în seara asta, mai bem o bere.”
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„Stai să văd ce-i face capra lui ăsta.” Gică începu 
să râdă cu poftă, se juca cu piatra şi porni spre uşa 
de la intrare a casei.

„Şi tu ce vrei să faci cu capra aia, Gicule? Îți faci 
fermă?” 

Celălalt se preface că nu-l aude, îşi întindea deja 
mâna spre clanța uşii.

„Hai c-o legăm sau ceva,” spune Gică fără să 
bage în seamă ce-i spunea prietenul său.

„Cum s-o legi, eşti nebun? N-ai auzit şi tu cum 
urlă, o să trezim pe toată lumea. Unde s-o duci?”

Gică se întoarse iar, din capul scărilor, spre Adi şi 
vorbi în şoaptă. „Mi-o zis mama că la un moment dat o 
duceau bine, ştii, c-aveau multe capre şi alte animale, 
cred că era plină curtea asta.” Şi arătă spre întinderea 
de buruieni, forme incerte în absența luminii. „Oare 
nu mai are pe nimeni? În afară de Crina, zic.”

„Nu ştiu.”
„Şi aia e bolundă, cum să ai grijă de un om ca 

ăsta, care doarme cu o capră în casă?”
„Păi asta e meseria ei, să aibă grijă de oameni ca 

el.” Adi era mai calm acum, urcă şi el câteva trepte 
şi-l ia de mână pe Gică. „Hai să merem, serios. Nu 
mai năcăji omul, e păcat.”

Smucindu-şi mâna, se lovi puternic cu cotul 
de uşă, trimițând sunetele prin casă. Amândoi au 
rămas câteva secunde îmobilizați, Gică cu piatra în 
mâna dreaptă şi uitându-se la Adi, iar el cu mâna 
strângându-l şi cu un picior cu două trepte mai sus 
decât celălalt. Amândoi aveau ochii mari, aşteptau. 
Când a început să se audă zgomotul din casă, un 
huruit înfundat la început, s-au întors deodată spre 
curte, în doi paşi au fost jos, lângă poartă.

Adi ieşi la drum, voia să se îndepărteze cât mai 
repede, aproape că ajunse pe partea cealaltă, 
aruncă o privire spre casa de vizavi, acolo locuia 
Crina. Era stinsă lumina de mai devreme.

Gică mai stătu câteva momente în poartă. Uşa 
de la casă produse un sunet chinuit, i se păru că 
aude copitele caprei. Ridică mâna cu piatra în ea, 
acum mergea spre mijlocul drumului şi el, hotărât, 
avea o nouă țigară în colțul gurii.

Urlă cât putu de tare ”Suge-o, Valentine!” şi 
aruncă piatra într-unul din geamuri. Adi alerga pe 
drum în jos, deja ajunsese la următorul stâlp. 

II

Printre obiectele puse în geam scăpa lumina de 
dimineață. Murdăria de pe jos era oare a lui sau a 

animalului? Îl privea din bucătărie, nu reuşea să scape 
de privirea ei nicăieri. Mesteca ceva, barba i se ridica şi 
lăsa în ritmul lent al maxilarelor. Unul dintre ochi era 
fixat asupra lui, pupila dreptunghiulară înțepenită. 

Noaptea a fost zgomot, voci de aproape-străini. Copii. 
Au trezit animalul, şi animalul l-a trezit pe el. Cineva a 
bătut la uşă? Capra începu să umble lent înspre el, încă 
mesteca. Se întoarse cu celălalt ochi, deasupra căruia 
era cornul cel tăiat, de demult. Nu îşi mai amintea de 
ce, doar sunete, textura cornului în mâna sa, fierăs-
trăul în cealaltă. Capra era bătrână, vreo paisprezece 
ani avea, refuza să moară sau să fie despărțită de el. 
Gândul ăsta îl făcea să zâmbească uneori, deşi nu ştia 
motivul. Patul era ud, rece, aşa că ar trebui să se ridice.

IV

Păşi îngreunat cu tălpile goale pe pământul rece din 
casă. Behăitul caprei era cel care l-a ridicat din pat 

până la urmă. Îi era foame. Animalul pe jumătate alb, 
jumătate cafeniu căuta pe sub masa de lângă perete, 
mirosea obiectele noi ce se aflau acolo. O mână îi apăsă 
creştetul, să o alunge. Pipăi pământul, ceva umed, rece, 
apoi simți un tăiş cum îi pătrunde carnea. Cioburile 
le strânse în pumn toate, avu grijă ca fiecare fâşie de 
sticlă să dispară, cu toate că ştia că animalul nu le-ar 
mânca. Pe masă era o piatră, alte cioburi. Le luă şi pe 
alea, dând la o parte mormane de obiecte incerte, să 
găsească fiecare părticică a geamului, prin care acum 
era posibil să privească – celelalte geamuri, şi bucățile 
rămase intacte din cel spart erau acoperite de un strat 
gros de praf întărit. Prin spărtură însă se vedeau acum 
culorile de afară, îşi dădu seama că trebuia să fi trecut 
de ora patru, nu-şi amintea unde era restul zilei.
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cronica literară

Vasile Mihalache 
în douã ipostaze

Ion Pop

După debutul cu un sub- 
stanţial şi curajos studiu de 
sociologie literară („Noli me 
tangere?”, Ed. Tracus Arte, 
2013), Vasile Mihalache pub- 
lică în 2015 la aceeaşi editu-
ră un nu mai puţin îndrăz-
neţ volum de versuri, sub 
titlul „post-umanist” Mort 
după om. Eseul, subintitulat 
Despre legitimitate şi auto-
nomie literară, o incursiune 

pe căi trasate ferm, pe de o parte, de o bibliogra-
fie la zi, cu precădere anglo-saxonă şi cu repere 
conceptuale bine asimilate din Pierre Bourdieu, iar 
pe de alta, de o proprie şi decisă tăietură analitică, 
abordează chestiunea „raporturilor de putere” 
din câmpul simbolic literar, în încercarea de a 
descoperi mecanismul îndreptăţirii unor formule 
şi reguli care asigură echilibrul relativ al evaluării 
şi receptării (recunoaşterii) publice a operelor. 
Probleme mereu de actualitate precum cea a 
canonului literar au parte aici de o analiză aprofun-
dată ce ţine seama de condiţionările contextuale, 
de ordin social, chemate mereu în sprijin, într-un 
spaţiu – cel modernist – unde criteriul estetic, în 
chip justificat predominant ca factor de „legitima-
re”, nu e lăsat să funcţioneze singur. Cercetătorul e 
atent tocmai la aceste determinări colective, soci-
ale ale fenomenului recunoaşterii unor „autorităţi” 
în materie, reparând o defecţiune ca şi general 
acceptată în practica vieţii literare. El disecă teori-
ile de sorginte kantiană privind esteticul şi teoria 
„interesării dezinteresate” (la noi, Maiorescu uzase 
primul de ea în lectura comediilor lui Caragiale), 
pe care o acceptă în fond, dar caută tot timpul şi 
conexiunile externe ale operei, cu întoarcere speci-
ală spre receptor, fie el cel mai supus, prin definiţie, 
„autorităţii” precum în mediile şcolare, fie, mai ales, 
cel larg, al cititorilor de literatură mai mult sau mai 
puţin „convinşi” de reguli şi instanţe, de dinamica, 

de pildă, a pieţii. Înainte de a-şi exprima propriile 
puncte de vedere, cercetătorul expune nuanţat 
opiniile reputate în materie, de la Max Weber 
la ultimii cercetători americani, asumându-şi 
„descrierea” lor, însă preocupat – se ghiceşte mereu 
– de amendarea „autonomiei” esteticului, pentru 
a face loc altor determinări ale „câmpului literar”. 
Un câmp considerat ca spaţiu al confruntărilor de 
forţe formulate drept raporturi de putere, de la 
„dominant” la „dominat”, termeni utilizaţi cu o frec-
venţă ce spune ceva şi despre caracterul „nesupus” 
al autorului. Pe scurt, reiese că esteticul, acceptat 
totuşi în final drept criteriul cel mai creditabil de 
evaluare şi argument al „legitimităţii”, e de repus 
în relaţii mai complexe cu mediul de producere şi 
de receptare, de unde şi necesitatea menţionată a 
rediscutării „canononului” sau a raporturilor din- 
tre operă şi autor (dintre „scriitor” şi „autor”). Se 
vede că eseistul e foarte sensibil la ultimele evoluţii 
ale atitudinii faţă de relaţia estetic-non estetic, cu 
inevitabilele intruziuni şi interferenţe tot mai frec-
vent observabile ca argumente de „autenticitate” 
a operei. Practica, în expansiune şi ea, a „studiilor 
culturale”, interesează de asemenea, iar interesul 
analistului merge, fireşte, şi spre revendicările 
„sectare” şi sectoriale (feminismul, studiile post-
coloniale etc.), fenomene de aşezat, poate, în aria 
unei „corectitudini politice” nu foarte simpatice şi 
nici cu adevărat productive în analiza „legitimităţii” 
literare, faţă de care se şi iau, după anumite ezitări,  
distanţele necesare.  E clar că Vasile Mihalache nu 
este deloc dispus să cedeze presiunilor „doxei”, 
ale opiniei oficializate fără critică şi interpretată 
abuziv ca „naturală” (s-ar putea face trimitere aici la 
Mitologiile lui Barthes), devine suspicios ori de câte 
ori „autoritatea” încearcă să-şi impună fără replică 
regulile în societate. Până la urmă, raţiunea, critică 
şi ea, îl obligă să accepte că în „câmpul” autonom 
simbolic cu adevărat decisiv rămâne criteriul este-
tic, cu desigur recunoaşterea relaţiilor contextuale 
ce influenţează procesul de „legitimare”.  Avem în 
faţă, e limpede,  o investigaţie foarte serioasă a 
unui spirit nonconformist, construind o argumen-
taţie în genere solid articulată şi lăsată deschiderii 
pentru alte nuanţări. Mircea Martin, care o prefa-
ţează ca fost conducător de doctorat, are grijă să-i 
pună în relief calităţile şi să-i semnaleze unele, nu 
prea grave, excese.

Foarte implicat se dovedeşte a fi şi poetul Vasile 
Mihalache în versurile sale marcate puternic de 
actualul „mers al lumii”. Pericolul dezumanizării, al 
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unui soi de reificare/
virtualizare a fiinţei 
în condiţiile unui ca- 
pitalism sălbatic tot 
mai agresiv, după o 
experienţă de comu- 
nism dezumanizant, 
beneficiind de evolu- 
ţii ale tehnicii ce con- 
curează masiv viziu-
nea „umanistă” asu- 
pra lumii, e puternic 
şi grav resimţit şi în 
textele sale poetice, 
avertizante încă din ti- 
tlu: mort după om... 

Poemul liminar promite o asemenea viziune, după 
ce un motto ambiguu, „mai bine cyborg decât zeiţă”, 
deschidea cartea: anti-idealizare, aşadar, anti-retori-
că, însă, mai ales,  semnal al irealizării sau derealizării 
fals-salvatoare, comode, de fapt grav alienante. Şi 
un fel de nostalgie după omul întreg, de recuperat. 
Echivocă, permeabilă mereu acizilor ironiei, e şi 
perspectiva individului actual schiţată aici, fiinţă ce 
pare a fi citit totul, a şti totul, neutralizată totuşi şi 
redusă la neputinţă şi îngenunchiere, într-un timp al 
sfârşitului continuu – preluând, parcă, într-un vers, 
vorba unui poet cititor serios de Bacovia: „aşteptam 
începutul dar sfârşitul nu mai trecea”. Ipostaza de poet 
e eliminată în acest context, cuvântul apare anulat 
sugestiv cu o linie în textul tipărit (la alte pagini, vor 
fi tăiate cuvinte ca poezie, înnăscut, natură, adevăr...). 
Geometria carteziană a făpturii raţionale e paradoxal 
şi dramatic supusă distrugerii: „confesează-te, fiu 
după om, / descartes ţi-a dat minte şi corp, / maşina 
te-ntinde în piele şi foc, / maşina-ţi dă piele-apoi 
foc, / întâi piei, apoi foc”. Poezia apare ca „terorie”, 
aproximând un discurs al revoltei omului lucid, dar 
neputincios în faţa realităţilor agresive. O apocalipsă, 
s-ar zice, cinic regizată de instanţe distrugătoare se 
conturează treptat, lume post-umană, dictând supu-
nerea sub aparenţe de eliberare, înlocuirea experi-
enţei autentice de viaţă cu învăţarea ei mecanică şi 
repetitiv-sterilizantă („cultura mea e a inscripţiilor de 
pe tricouri”), acceptarea tacită a zicerilor sentenţioa-
se standardizate ca doxă, lansate pe piaţa ideilor de 
către Autoritatea constrângătoare. Poeziile operează 
aproape la fiecare pagină un transfer dinspre subiec-
tul sau eul liric, cum ne-am obişnuit să-l numim pe 
rostitorul poemului, către o voce enunţiativ-descrip-
tivă cvasiimpersonală, generică, cumva distanţată de 
„animalul biografic”, asumată de un subiect exponen-
ţial, „angajat”, cu o dicţiune tăioasă, austeră, vorbind 
despre o lume robotizată, cu butoane şi fise introduse 

în aparatul biologic al individului uman („mâinile nu 
mi se mişcă decât dacă bag fise”), o voce reflexivă, 
ca să zicem aşa, mizând pe un soi de sentenţiozita-
te tranşantă, care să nu mai fie a sloganului zilei, ci 
e chemată să dezvăluie, cu un patos abia cenzurat, 
cadrul şi atmosfera unui univers sufocant şi anihilant, 
în descompunere, modelat expresionist. Câteva texte 
încep cu verbul pus la imperativ „spune!”, şi urmează 
un inventar de judecăţi conformiste asupra lumii, 
emise ca sub constrângere, comunicate adesea 
antifrastic, de exemplu, despre „încolonări” dictate 
ideologic, cu legi mincinoase „ce dau viitor luminos 
la pachet / cu cei care trebuie să fie născuţi / elenism 
leninism”... Altele sunt „inventare” de mărci comercia-
le ce se substituie unei zile de viaţă, ori mici tirade ce 
apostrofează stările de cedare şi de supunere, atacă 
poezia insensibilă la dramele umane, lamentaţii 
supravegheate amar-ironic, evocări de personaje, 
de „roluri” emblematice (Savonarola, Cezarul). La 
limita dintre cugetare şi confesiunea liric-cenzurată, 
acest discurs are un statut îndeajuns de dificil, căci 
metafora/simbolul sunt rare, cvasiabsente şi chiar 
amendate („am ucis emoţii când am pus simboluri pe 
rană”), se mizează mai mult pe „situaţia poetică”. Mai 
exact pe ceea ce putea numi ”situaţie retorică”, inter-
ferând diverse tipuri de discurs, între notaţia nudă, 
de o concreteţe brutală, şi expresia mediată cultural. 
Deşi declară că a vânat „animalul biografic”, subiec-
tul propune totuşi un fel de biografie emblematică, 
puternic reliefată, a unui om care „încă” nu şi-a uitat 
şi nu vrea să-şi uite umanitatea, în ciuda alterărilor şi 
alienărilor vremii: „între zgomotele sferelor sparte / şi 
hârşâitul picioarelor pe piatră / stau tălpile lui dürer în 
ghetele lui van gogh.”

Ca o varã indianã 
prin jungle 

narative
Felix Nicolau

În Spre văi de jad şi sălbăţie. Adevărata viaţă 
a unei false prinţese (Polirom, 2016), Veronica D. 
Niculescu exhibă o claviatură cu multe game 
pe care o stăpâneşte excelent. Propriu-zis, citim 
un roman de măiestrie scriitoricească, aşa cum 
mai sunt altele prin literatura română. Calofilă şi 
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livrescă, autoarea vine totuşi cu o viziune perso-
nală care dublează prodigalitatea stilistică. Dacă ar 
fi vorba numai despre dibăcia scriitoricească, am 
zice că în panoplia scribilor rafinaţi de la noi s-a mai 
adăugat un nume. Dar nu e doar atât. 

În prima parte, Pe 
drum, senzaţia este de 
Hortensia Papadat-Ben- 
gescu. Atenţie la detalii şi 
gesturi fine. Ingeniozităţi 
ale privirii feminine, refle-
xii şi refracţii. Această 
feminitate a scriiturii este 
completată de pelerina-
jul la bibliotecă. Infuzia 
borgesiană are grijă, to- 
tuşi, să nu alunece în 
aluzii-aluviuni complica-

te. Nici evidenţierea ciudăţeniilor şi bizareriilor cu 
repercusiuni comice, à la Nabokov, nu este căutată, 
deşi Veronica D. Niculescu este probabil cel mai 
avizat lector din România al maestrului rus. Nu! Pur 
şi simplu este plăcerea curată a hoinăririi pe străzi 
şi coridoare a unei fiinţe estetizate. Fără probleme 
şi fără ambiţii. Ca un concediu de vară indiană la 
Eforie Sud...

Insidios îşi face loc problematica scrisului, ceea 
ce urgent m-a îngrijorat, cont ţinând de tardopost-
modernismul literaturii române. Dar, după câteva 
configurări ale poziţiei de comitere („Povestea asta 
pe care vreau să o scriu nu există decât dacă eu mă 
aşez şi o scriu”), suntem scutiţi de suplimentare 
despicări în patru ale firului textualist. Romanciera 
pur şi simplu ştie când să se oprească, caz rar în 
beletristica autohtonă. Contează mult mai mult 
contextul scris-cititului decât fetişizarea meşteşu-
gului. Viciile cărturăreşti sunt menţinute la nivel 
suportabil: în bibliotecă, locul favorit este lângă 
desenul lui Pallady din 1938, „Femeie tânără citind”. 
Presimţirea limitei suportabilităţii este conştienti-
zată şi de naratoare: „a trebuit să mă forţez să nu 
duc nici un gând mai departe, stop, stop, oprirea 
este un exerciţiu pe care îl practic de la o vreme”. 
Oricum, deşi recunoaşte signifianţa estetică, aten-
ţia naratoarei este sedusă de zona firescului, care 
în fluidităţile ei creează o atmosferă cordială sau 
lipsită de revolte. Este intervalul dintre realitate 
şi realul livresc: „Ajută faptul că biblioteca este 
departe. Drumul dintre casă şi bibliotecă e distanţa 
dintre realitatea mea şi poveste”.

„Perioada albă”, aşadar, de anticipare a stam-
pei japoneze, este una calmă, visător-lucidă, fără 
referinţe şi elanuri imaginative feroce: „Sunt un 
şoarece dormind cu bobul de grâu strâns la piept, 

într-o priză din camera tezaurului, indiferent la 
tot aurul”. Sinteza debutului cărţii este încercată 
la pagina 24, când luciditatea auctorială asociază 
viziunea în negru şi alb cu realismul aspru-înduio-
şător din Hoţii de biciclete, totul marca lui Vittorio 
de Sica. Frumuseţea şi jalea intonează un „Adagio, 
sehr langsam”. O palinodie de „turn răsturnat” care 
se întinde pe 248 de pagini?! Deja mă speria cu 
frisoane un asmenea gând.

Dar iată partea a doua, Mereu da Flor şi dragos-
tea măiastră, de Miranda Dortloft, în care o mică 
prinţesă se cam plictiseşte, deşi îi are companioni 
pe papagalul Glasurât şi dulăul Malamut. Un soi 
de basm versificat cu episoade de Alice în Ţara 
Minunilor, doar că aici ţinta supremă este, iar, 
Biblioteca, unde îşi face veacul Biblio cel cu aer 
şobolănos.

Literatura noastră nu stă chiar rău la capitolul 
proză rimată. Un exemplu recent este romanul 
în versuri al lui Caius Dobrescu. Schimbarea de 
registru, faţă de prima parte, este spectaculoasă. 
Nimic din acalmia rafinată aici. Prinţesita bleguţică 
devine o Lady din Shalott a cititului: „Mereu da 
Flor nu suferea, ci cufundată-n cărţi ca-n mare, se 
bălăcea, se bălăcea, uitând de vremurile-n care se 
plictisea, se plictisea”. 

Abia aici se vede că bucuria scrisului este imensă 
la Veronica D. Niculescu, că imaginaţia lingvistică 
este fabuloasă. Sensurile poveştii sunt evidente, 
dar satisfacţia lecturii este dată de ritmuri, rime 
şi de gama de vocabule. Juisare prozodică mai 
ales, pentru că nimic nu este prăfuit, nimic nu este 
forţat. Paralele şi decriptări s-ar putea face destule, 
dar mai importante sunt melancoliile intens muzi-
calizate: „În vremea asta, sus în turle, precum o 
stea ce moare lent, se-nalţă-un cântecel de jale, se 
stinge când nu eşti atent”. Umorul în surdină are şi 
el rol bine definit în această feerie a „şobolănoşilor” 
bolnavi de bibliotecă. Happyendul este oximoro-
nic: „Dansează prinţul cu prinţesa, pe doic-o-nvârte 
Malamut, îndrăgostit de cea măiastră se-ntrece-n 
triluri Glasurât”.

Structura cărţii este şi ea orchestrată măiestrit. 
Partea a treia, Spre văi de jad şi sălbăţie, detaliază 
istoria de familie a naratoarei anterioare. Tonul rela-
tării devine acum aproape sobru, căci se vorbeşte 
despre repartiţia în Piteşti a celor doi tineri ce o vor 
zămisli pe Miranda Dorloft. Efluviile de detalii ale 
feminităţii şi rafinamentul persistă chiar şi aici, ele 
fiind firul roşu al romanului, până la urmă.

Însă variaţiile de peisaj sunt necontenite. Un 
minicapitol îi este dedicat anului 1968, când 
omenirea, pe lângă altele, a putut să vadă foto-
grafii cu faţa nevăzută a lunii, când s-a făcut 
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prima demonstraţie cu mouse-ul, când NASA a 
lansat Apollo 7, apoi Apollo 8. Cu alte cuvinte, nu 
ai timp să te plictiseşti în acest roman poliedric şi 
multiform. 

Proza Veronicăi D. Niculescu e un boa constric-
tor cu sânge rece şi irizări galben-portocalii, trăitor 
în frunzişuri înalte.

Suspiciune, 
delaþiune 

Ovidiu Pecican 

Între aparițiile de ul- 
timă oră de pe piața 
romanului românesc se 
inserează şi Copiii sălba-
tici (Bucureşti, Ed. Cartea 
Românească, 2016, 374 
p.) de Constantin Iftime. 
Cunoscut datorită cărți-
lor de interviuri cu Ion 
Cristoiu şi cu Nicolae Bre- 
ban, autorul s-a afirmat 
în câmpul creației origi-
nale ca poet. La fel cu alți 

congeneri optzecişti – iau aici termenul în sensul lui 
cel mai larg, cronologic –, autorul se ilustrează însă 
şi în publicistică şi în eseu. Trebuia, fatalmente, până 
la urmă, să ajungă şi la roman, iar acum, când o face, 
dă la iveală o narațiune bine timbrată personal, chiar 
dacă subsumabilă neorealismului postdecembrist. 
Ca Radu Aldulescu, în parte şi ca Daniel Bănulescu, 
Constantin Iftime atacă problema totalitarismului 
calibrându-şi povestea într-o provincie românească 
sordidă şi saturată de invadarea spațiului privat de 
către stat prin organele lui competente. Deşi titlul 
pare o replică la Jean Cocteau cu ai săi Les enfants 
terribles, în povestea scrijelită de poetul devenit 
prozator izolarea şi autismul nu vizează nişte 
protagonişti mai mult sau mai puțin ataşanți, ci 
însăşi lumea scufundată în mizerie morală, pândă 
şi promiscuitate. Această „pastă” socială este rodul 
unui sistem întemeiat pe supravegherea poliție-
nească a membrilor unei societăți ce pare alcătuită 
doar din inşi tarați ori arierați, scufundați în sărăcie 
şi marginali, în fond, chiar şi atunci când nu par. 

În mod cu totul neîntâmplător, paginile cărții se 
deschid prin supravegherea unei turme de porci. 

Faptul nu te poate lăsa indiferent, constituind – ca 
în motto-ul dostoievskian din Demonii – simbolul 
crucial al unei subumanități reduse la acest mod 
cu mijloace politice şi coercitiv-preventive. Violența 
nu lipseşte, chiar dacă modurile ei sunt mai curând 
sofisticate decât primare, gregare. Ea poate fi regă-
sită inclusiv la nivelul retoricii şi stilisticii narative. 
Ici, descrierea posesiei unui cuțit, colo un dialog 
frugal („– Du-te-n mă-ta de nebun! A murit!, făcu 
Michi.// – Cine?// – Taică-tu!”), în alt loc o palmă 
unsuroasă prezintă urme roşii, de vopsea, dacă nu 
cumva chiar de sânge. Şi astfel de trimiteri, menite 
să contureze o lume respingătoare, în care abuzul 
şi violența rituală sunt la ele acasă, coexistând cu 
estomparea caracterului inşilor şi cu laxitatea sau 
absența morală totală, sunt frecvente şi instalează în 
fundalul conştiinței cititorului faptul că are de a face 
cu o lume condamnată, fără ieşire, dezesperantă. 

În acest context, se înțelege că nici personajele 
nu sunt altceva decât un soi de caricaturi groteşti, 
nişte chipuri expresioniste, dubioase şi scabroase, 
față de care o reacție empatică, de ataşament, pare, 
în principiu, exclusă. Printre ele, la loc de cinste, se 
află ofițerii de securitate care, după ce au ocupat 
un loc central în fantasmele negative ale trăitorilor 
sub comunism, pătrund acum masiv, printr-o serie 
întreagă de romane şi de narațiuni mai scurte, şi 
în imaginarul social al scriitorilor postcomunişti, 
rămânând, rebarbativ, în atenție. 

Practic, Constantin Iftime întăreşte linia proza-
torilor recenți, de factură neozolistă, pe care îi 
deosebeşte de naturalismul secolului al XIX-lea, la 
nivel estetic, doar propensiunea vădită spre o para-
bolizare a nucleelor epice şi a personajelor care le 
animă. Ca să mai completez lista acestora, aş inclu-
de aici şi Cruciada copiilor (2005) de Florina Ilis. În 
spațiul literaturii autohtone, unul dintre cei care 
s-au aplicat prozastic sordidului împletit cu intenții 
parabolice a fost, probabil, A. E. Baconsky în roma-
nul lui – unicul, de altfel – Biserica neagră (1976). 
Tot într-acolo băteau şi romanele lui Octavian 
Paler, mai greu lizibile astăzi poate şi pentru că 
parabolicul era prea subliniat, iar detaliul realist ori 
hiperrealist lipsea aproape cu desăvârşire, Viața pe 
un peron (1981) şi Un om norocos (1984). 

Este semnificativ că, la rândul lui, noul val de 
narațiuni cinematografice româneşti s-a afirmat pe 
plan internațional propunând filme întemeiate pe 
o poetică similară: o Românie anxiogenă, deraiată 
de la normal, în care lipsa de umanitate, hăituiala 
semenului şi abuzul în feluritele lui forme sunt pe 
deplin la ele acasă. Evident, şi cărțile, şi peliculele de 
acest fel au un decupaj care privilegiază oroarea, nu 
foarte diferit – păstrând proporțiile şi neinsinuând 
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vreo asemănare strict tematică – cu Povestirile din 
Kolima ale lui Varlam Şalamov. La fostul deținut 
sovietic însă o asemenea exacerbare nu ținea doar 
de trăirea subiectivă, ci avea la bază fapte de viață 
efectiv de o brutalitate sinistră. Rezultă de aici că, 
în cazul prozatorilor români menționați, ca şi al lui 
Constantin Iftime în special, avem de a face cu o 
predispoziție către asemenea registre, la fiecare 
dintre ei cu particularități specifice. Ele s-au făcut 
devreme simțite în poezia română, prin „bubele” 
şi „puroaiele” din lirica lui Hasdeu, apoi – strălucit 
– prin cea argheziană. Iar expresia sublimată, radi-
cală, fragmentară şi lapidară a acestei stări de spirit 
a ajuns în paginile eseisticii şi a aforisticii lui Cioran. 

Să spun deci că romanul Copiii sălbatici, pitoresc 
în cărbune şi liric în aqua forte, colcăind de un soi de 
exotism al neomahalalei româneşti actuale – care a 
încetat demult să mai fie un „loc unde nu s-a întâm-
plat nimic” – aduce în atenție un prozator cu resurse, 
cu un bun instinct a ceea ce se cuvine făcut, dar 
întrucâtva ostatec, deocamdată, al unei rețete destul 
de bătătorite, poate chiar al unui subgen: romanul 
securistic. Nimic rău în opțiunea lui, doar atât că, din 
nefericire, în fauna oraşului B., unde se petrec cele 
evocate de narator, nu se profilează niciun Javert, 
după cum nu apare niciun Jean Valjean. Astfel, mize-
ria fără măreție rămâne în noroi, neînălțându-se la 
un sens mai generos; negrul rămâne negru... 

Credinþã, 
securitate  
ºi corturi

Victor Cubleşan

Citind cel mai recent 
roman semnat de Ioan T. 
Morar, Sărbătoarea cor- 
turilor, trebuie să accepți 
că ai în față un prozator 
al cărui profil s-a crista- 
lizat foarte bine şi care 
şi-a clarificat intențiile şi 
controlul asupra propri- 
ilor resurse creative. Pînă 
la urmă, asemănările din- 
tre acest roman şi prece-
dentul sînt semnificative, 

astfel încît aş putea să reiau, în bună măsură, cele 
scrise în urmă cu cîțiva ani şi pur şi simplu să le subsu-
mez actualului titlu. Totul porneşte pînă la urmă de la 
intenție. Ioan T. Morar este în mod evident un autor 
care doreşte – şi reuşeşte – să fie la modă, în sensul în 
care abordează subiecte aflate în centrul polemicilor 
curente ale momentului. Negru şi roşu  vorbea despre 
condiția minoritarului (a țiganilor/romilor mai exact), 
despre naționalismul românesc, despre integrarea 
minorităților, despre dictatura Mareşalului, crimele 
de război comise de armata română şi (inevitabil 
pentru 70% dintre prozatorii noştri trecuți de 40 de 
ani) comunism. Sărbătoarea corturilor este centrat 
pe condiția minoritarului (de data aceasta vorbim 
despre minorități religioase, neo-protestanții), inte-
grarea minoritarului, dictatura comunistă, securitate 
şi turnătorie. Sînt, în general, subiecte dezbătute pînă 
la saturație în presa de toate tipurile (de la tabloide şi 
pînă la cea ştiințifică), la simpozioane, în tomuri mai 
mult sau mai puțin ştiințifice, la o cafea sau în talk-
show-uri. Cu mențiunea că axa principală a discuției 
(neo-protestanții) e subiectul cel mai puțin abordat, 
ceea ce demonstrează şi inteligența alegerii făcute de 
autor, care, la fel ca şi în precedentul roman alege o 
nişă mai puțin exploatată (nu sînt foarte multe piese 
literare contemporane despre țigani), dar reprezen-
tativă. Singurul roman recent care îmi vine în minte şi 
care să vină oarecum pe această linie este excelentul 
Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului al Martei Petreu, 
dar acesta este într-o altă ligă.

Povestea din Sărbătoarea corturilor este rezu-
mată excelent de către Polirom: „În România anilor 
1980, membrii unui grup coral specializat în cîntări 
bisericeşti caută să scape din robia unor confesiuni 
care nu-i mulțumesc, în încercarea de a descoperi 
adevărata credință. Aparținînd inițial cultului baptist, 
trec la penticostali, apoi la adventişti, iar în cele din 
urmă se circumcid şi se convertesc la iudaism. Astfel 
ajung să emigreze în Israel, unde fiecare se descur-
că cum poate. Însa Jac, Corneliu şi Beni, cei trei 
conducători şi ultimii reprezentanți ai grupului, nu 
îşi găsesc nici aici liniştea sufletească: Beni ajunge 
să îmbrățişeze doctrina mesianică, devenind rabin, 
în vreme ce Jac şi Corneliu se întorc după 1990 în 
România, unde pun bazele unui cult iudeo-creştin, 
Sărbătoarea Corturilor”. Totul este narat din perspec-
tiva lui Corneliu, ca o (ultimă) confesiune. Şi, desigur, 
acesta este şi informator al Securității, turnînd de 
la bun început şi dezvoltînd o întreagă şi com- 
plexă relație cu „organul”. Pe scurt, un material care 
poate promite mult, spectaculos (autorul ne asigu-
ră, aşa cum a devenit mai nou un clişeu în filmele 
holywoodiene, că totul este inspirat din întîmplări 
şi fapte reale) şi ofertant. Ce rămîne de discutat în 
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Ă afara poveştii este execuția literară şi propunerea de 
dialog de idei. Din păcate Ioan T. Morar păstrează 
abordarea din precedentul său roman.

Romancierul este extrem de prezent în text, 
lăsînd foarte puțin spațiu de manevră personajelor 
sale, conducîndu-le în mod vizibil pentru a susține 
o demonstrație personală. Ioan T. Morar are ceva 
de spus, iar mesajul său devine foarte clar, dar în 
detrimentul verosimilității eroilor săi. Aceştia nu 
reuşesc să convingă ca figuri umane, psihologia 
lor fiind adeseori forțată. Prozatorul construieşte 
scene care trebuie să fie tipice, clare pentru enunțul 
ideatic şi de aceea personajele trebuie să acționeze, 
să gîndească, să vorbească într-un anume fel, chiar 
dacă aceste răspunsuri ale lor fragmentează ceea ce 
ar trebui să fie o evoluție firească, cursivă a persona-
jelor. Psihologia pe care o pune astfel în scenă Ioan 
T. Morar este neconvingătoare, şi asta este cel mai 
vizibil la Corneliu, a cărui voce narativă este conta-
minată adeseori de discursul autorului. Corneliu 
pierde astfel mult din consistență şi nu reuşeşte 
să devine memorabil ca personaj, nu reuşeşe 
nici măcar să ajungă convingător. Cititorul poate 
avea la un  moment dat impresia, la fel ca în cazul 
precedentului roman, că vorbim despre mai multe 
personaje diferite reunite sub acelaşi nume şi care 
animă scene diferite. Obsesia de a creiona scene 
tipice, în care de cele mai multe ori cititorul ştie, 
intuieşte de la început cum se va organiza şi cum 
se va finaliza povestea, subminează originalitatea şi 
atractivitatea romanului. Literatura fascinează prin 
modul de a spune o poveste, iar nu neapărat prin 
demonstrația pe care o face acea poveste. Este, cred, 
păcatul capital al lui Morar, care, în pasajele în care 
nu intuieşte o miză ideatică aparte, se arată ca un 
prozator cu peniță fină şi observație originală. Prea 

multă încrîncenare, prea multă atenție îndreptată 
înspre ceea ce trebuie să spună povestea, distrug 
ficțiunea şi implicit sabotează chiar ideea de roman.

Un alt păcat, de data aceasta tipic doar pentru 
Sărbătoarea corturilor, este incapacitatea lui Ioan 
T. Morar de a convinge, de a descrie căutarea religi-
oasă care ar trebui să fie motorul întregii înşiruiri de 
întîmplări. Lipseşte pasiunea, lipseşte „fiorul” religios 
care să motiveze căutarea permanentă a persona-
jelor. Prozatorul este foarte bine documentat şi sînt 
multe pagini cu detalii extrem de interesante despre 
diferențele dintre feluritele culte, detalii instructive. 
Explicația profundă a personajelor lipseşte însă. 
Declicul acela intern, care trebuie să fie violent şi bine 
motivat psihologic, nu transpare. Periplul grupului 
devine astfel ilustrativ, dar nu dramatic. La fel se 
întîmplă şi cu relația complexă de turnător al narato-
rului. Regăsim scene foarte bine documentate, inte-
resante istoric, regăsim locurile comune care bîntuie 
amintirile şi imaginarul colectiv românesc din ultima 
jumătate de veac, regăsim fiecare loc comun implicat 
de această relație, dar psihologia personajelor este 
din nou superficială. Informatorul şi manipulantul 
său sfîrşesc prin a fi ilustrativi, peste figurile lor tipice 
putîndu-se suprapune orice nume al epocii. Scheletul 
este bine realizat şi articulat, dar unde este carnea?

Sărbătoarea corturilor nu este deloc un roman 
slab. Pur şi simplu este un roman care fi putut să fie 
mult mai mult. La sfîrşitul lecturii rămîi cu senza-
ția că ai asistat la o foarte bună expunere a unui 
material strîns în vederea scrierii unui roman, că 
ai parcurs cîteva pagini fascinante ale unui proza-
tor de mare potențial, dar aştepți concretizarea. 
Dacă Ioan T. Morar s-ar lăsa pur şi simplu în voia 
narațiunii, fără a se ambiționa să dețină un control 
absolut, ar putea livra un roman memorabil.
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Gara, gara
Bogdan Coșa

1

Deşi erau toate la locul lor, am ezitat să plec. 
Mi-am dat jos foița şi mi-am scos puloverul – 

dacă avea să bată vântul, foarte bine, îmi trăgeam 
gluga pe cap şi porneam într-o alergare uşoară; era 
totuşi miezul verii. 

L-am atârnat în cuier, apoi am revenit şi l-am 
dus în dormitor, unde mi-am schimbat şi tricoul. 
Dogoream, dar nu era gripă, nu, ştiam asta de ani 
buni deja. După câteva săptămâni în care nu vorbi-
sem cu absolut nimeni, urma să primesc o vizită. 
Aşa cum conveniserăm, logodnica mea îşi luase 
concediu şi avea să mi se alăture pentru a doua 
jumătate a rezidenței. Aici urma să ne prefacem că 
suntem în concediu, în luna de miere, doar că mă 
dezobişnuisem atât de tare să stau cu alți oameni 
încât începusem să mă tem şi de ea, de vizita ei, ca 
şi când ar fi sunat din gara orăşelui o rudă îndepăr-
tată, cu faimă proastă, pierdută cu anii în negurile 
geografiei. Stropii de transpirație se făceau tot mai 
mari – în curând, gravitația avea să traseze primul 
şiroi pe tâmpla dreaptă, apoi pe cealaltă. Am scos 
cheile din uşă şi-am dat să ies, altfel mă vedeam 
nevoit să-mi schimb încă o dată tricoul, apoi cine 
ştie ce altceva; şi tot aşa, până când aveam să uit 
adresa gării, vorbirea, rămânând să moşmondesc 
prin apartament la nesfârşit. 

Cât era ceasul, mai exact? Am băgat mâna în 
buzunar – mai aveam timp. Am scos cheile şi, 
mutând telefonul în mâna cealaltă, am încuiat. 

A vibrat scurt, de două ori. 
Abia urcase în tren. Zicea că îi ținuseră mult în 

vamă şi că ajunsese în Budapesta cu întârziere. 
Abia pornea spre Pecs; nu avusese unde să-şi încar-
ce telefonul; să nu mă grăbesc, că n-ajunge decât 
la trei. Love.

I-am scris imediat să nu-şi facă griji, că n-am 
plecat, apoi am întrebat-o dacă mai are de mânca-
re şi apă, dar nu mi-a răspuns. 

Love, i-am scris, dar nu mi-a răspuns.
Mă simțeam ca o nevastă. Becul de pe holul 

comun s-a stins şi s-a aprins la loc. Era blocat. Spre 
dimineață, când mă-ntindeam în pat, mă termina; 

ca un lift programat să facă ture de la parter până 
pe acoperişul clădirii – piiing, 59 de secunde de 
linişte, poc, beznă – şi-napoi. Piiing, lumină, poc, 
beznă. Şi de la capăt.

2

M-am întors abia când a-nceput să plouă. 
Trebuia să bag înăuntru cele două scaune de 

grădină, să nu le mureze şi să rămână aşa, ude, cu 
zilele, să nu mai pot ieşi pe terasă. Era una din bucu-
riile mele, să ies dimineața şi să citesc pe terasă; 
să-mi fac un ceai şi, cât îi lua nopții să se retragă 
la periferie, în benzinării, să-mi ung nişte pâine cu 
gem şi să mănânc în linişte la geam, aşteptând să 
vină zorii argintii şi să coboare calmi peste calori-
fere; înainte ca o mie de alarme de ceasuri deştep-
tătoare să anunțe explozia de lumină a aurorei, 
înainte să apuce să inunde aşternuturile cu razele 
ei Disney. 

3

Rămăsesem încălțat. Adidaşii erau noi, moi. Îmi 
lăsasem geaca pe marginea canapelei şi mă aşeza-

sem în scaunul de grădină, lângă uşa care dădea spre 
terasă. Numai acolo se putea citi, în rest era beznă. 

Ploua cu găleata. Stăteam cu spatele la fereas-
tră şi la terasa plină cu apă şi mă uitam în adâncul 
încăperii ca într-o pictură de Rembrandt. 

Clănțănitul de plastic al aspiratorului de deasu-
pra – o, Doamne! Perioadele de convalescență din 
copilărie.

Încercam să citesc, adâncit în propria fântână. În 
ultimele săptămâni lucrasem la un roman; în fieca-
re zi, cât mă ținuseră balamalele; până când, vineri 
seara, am simțit că nu mai pot scrie nici măcar un 
rând, că am secat. Începusem să resimt efortul 
făcut chiar şi fizic, aşa că am lăsat totul baltă şi am 
deschis un Muscat, apoi un Riesling uleios, mi-am 
pus căştile şi-am ieşit pe terasă. Am stat până dimi-
neață, când a-nceput să-şi scoată lumea câinii la 
plimbare. Am stat într-o pătură pe acelaşi scaun 
de grădină şi-am ascultat piesele de petrecere ale 
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anilor 90, pe care le dezarhivasem odată cu noul 
roman; era coloana sonoră a copilăriei mele, care 
se insinuase zi după zi prin pereții ca feliile de tort 
ai căminului de nefamilişti – se insinuase în spațiile 
goale dintre sinapsele unei şcolărițe bătute. A 
doua zi am făcut curat şi m-am pregătit, în general, 
s-o primesc pe Irina. Uşor mahmur, am luat la rând 
rafturile luminoase ale hypermarketului, cumpă-
rând tot felul de nimicuri fără să-nțeleg o iotă din 
ce scria pe ambalaj. Seara mi-am omorât-o gătind 
şi bând mai departe vin; eram o femeie la patruzeci, 
o văduvă urmărind fulgerele pe jumătate amețită, 
gata să-mi pun o rochie dacă primeam acel SMS. 

4

În zorii gri, învelită într-o pătură, cu căştile supra-
dimensionate pe cap, femeia nevricoasă încerca 

să-nțeleagă ce-i cu ea, dacă nu cumva pierduse 
ceva din vedere. 

Madame se simte bine? m-a-ntrebat un străin.
Am ridicat capul. Ațipisem. Am închis cartea şi-am 

pus-o deoparte. Pe bufet, uleiul de măsline strălucea 
mai puțin decât uleiul de floarea soarelui – ce?

5

Oraşul era şi el adormit. Inima îmi bătea de 
două-trei ori, apoi făcea o pauză lungă. Din 

când în când, pe lângă mine trecea câte-un break, 
un autobuz, pe Rákóczi  în jos, spre mall-ul din 
centru; ca apa care gâlgâia în rigolă. La semafor, un 
mini-van plin cu copii. Promisiunea burgerilor şi a 
popcornului cu caşcaval, noul desen animat Pixar, 
o rochie redusă cu 30% pentru mama la patruzeci; 
baxul de bere săptămânal, costița marinată. Toate 
astea aburiseră parbrizul pe dinăuntru.

După ce-am trecut de parcarea mall-ului, 
am început să casc gura în stânga şi-n dreapta. 
Umblasem puțin prin oraş, ca să nu-l consum de 
unul singur, aşa că nu-l prea ştiam. Plănuiam să 
ne plimbăm împreună, să fie prima dată pentru 
amândoi, aşa că nu fusesem decât la mall şi, în 
fiecare dimineață, în pas alergător, în jurul cetății.

6

Înainte să ies, ca să nu uit drumul spre gară, am 
deschis încă o dată Google Maps: Felsőmalom, 

dreapta pe Rákóczi, treci de mall, treci de piață, la 
statuia Zsolnay faci stânga – şi de-acolo, tot înainte 
pe Szabadság. 

La statuie, platani înalți şi intersecții denivelate, 
străbătute în viteză de maşini de mare tonaj. M-am 
uitat la ceas – mai aveam timp. 

Parcă eram în Nebraska. (Mai sus, parcă eram în 
Viena.) Semafoarele pâlpâiau galben intermitent. 
Tiruri încărcate cu lemn hodorogeau în viteză 
prin fața mea, de-a lungul halei părăsite, mâncată 
de graffiti. Frunzele platanilor sclipeau argintiu; 
vântul umed, regional. Aşteptam ca imaginea să 
devină alb-negru şi, pe trotuarul celălalt, să sune 
din senin un telefon public. Pe trotuarul meu, în 
curtea Bisericii Luterane, un bărbat şi câțiva copii, 
în linişte, în jurul unui copac doborât de furtună. 
Case frumoase ca-n Kosztolányi, alei pustii, restau-
rante închise duminica. Parcă eram Ciocârlia – tot 
spre gară, pe o stradă lăturalnică. (Mai sus, parcă 
eram nebuna aia de Emerenc, servitoarea severă 
care nu dădea nimănui voie în casă, nici măcar 
stăpânilor.) Parcă eram Phillip Larkin. They fuck you 
up, your mum and dad. They may not mean to, but 
they do. Parcă eram Lydia Davis. 

7

Cineva mi-a ținut uşa – când am înțeles că 
pentru mine o ținea, am păşit mai lung, am zâmbit 
şi i-am mulțumit în maghiară. 

Oare purtam tocuri? De aia mi-a ținut uşa? I-au 
plăcut genunchii mei bătrâni, pătrățoşi? 

În jumătatea din dreapta a panoului electronic 
erau programate cinci sosiri. Budapesta, prima, 
avea să ajungă la timp, în şapte minute. Am aştep-
tat să se-ntoarcă spre mine, să-l văd mai bine, dar 
de-acolo s-a dus glonț la chioşcul de ziare. 

M-am aşezat pe o bancă, lângă doi muncitori 
cu uniforme Căile Ferate Maghiare care răsfoiau 
distrați o revistă mică, suplimentul ziarului de 
duminică, cel mai probabil. Unul dintre ei vedea 
rău – de fiecare dată când celălalt îi arăta ceva scris, 
trebuia să apropie pagina la treizeci de centimetri 
de ochiul drept, apoi râdea şi el, iar colegul lui îl 
aştepta răbdător şi mai râdea o dată. 

După ce a fost anunțat trenul meu, din care n-am 
înțeles decât Budapest-Keleti, m-am ridicat şi m-am 
dus pe peronul cu pricina. În cele trei minute rămase, 
au mai venit doi – primul avea bagaj, se pregătea să 
ia trenul mai departe, spre granița cu Croația; celălalt, 
care purta verighetă, mi-am închipuit că fusese trimis 
de soție, care nu terminase încă de copt, să aştepte o 
rudă din partea ei, o mătuşă expansivă, supraponde-
rală, tehnician dentar undeva într-o suburbie a capi-
talei. A ridicat capul şi s-a uitat lung la mine. Îşi curăța 
unghiile cu cheia de la maşină. I-am făcut semn în 
direcția opusă, unde, de după nişte case paradite, 
se ivise deja farul locomotivei; era departe încă, mic, 
bolnav, dar trenul creştea repede şi angrenajele lui 
începuseră să râcâie văzduhul metalic. 
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Am făcut câțiva paşi în întâmpinarea lui, apoi 
m-am întors, gândindu-mă că e mai bine să rămân 
în fața gării, să nu coboare cumva în spatele meu şi 
să n-o văd. 

Mai întâi locomotiva, apoi vagoanele, distincte, 
unul câte unul. 

De sub acoperiş s-au mai desprins câteva 
persoane şi ni s-au alăturat. Cei doi muncitori au 
strâns şi ei revista şi s-au ridicat, dar au rămas în 
continuare la dos. Picura şi începuse să bată din 
nou vântul, un vânt umed şi rece, ca de noiembrie, 
menit să te liniştească. Din sala de aşteptare a ieşit 
o pereche, un bărbat serios, cu mustață, şi o femeie 
între două vârste, îmbrăcată mult prea subțire 

pentru vremea de afară. S-au oprit lângă muncitori. 
Femeia l-a privit pe cel care probabil că era soțul ei, 
apoi s-a luat singură în brațe. Bărbatul nu fusese 
atent, se uita fix la locomotiva care îi aducea fetița 
acasă şi care s-a oprit între noi. 

Fiind cu un cap mai înaltă decât toată lumea, 
am văzut-o uşor pe logodnica mea; a coborât din 
penultimul vagon. M-am îndreptat spre ea, s-o ajut 
cu bagajele. Mi-am supt buzele, să nu fie uscate 
când mi le sărută, şi am încercat să zâmbesc, chiar 
dacă simțeam că mi se strâng mațele de groază. 
Când m-a văzut, s-a oprit, lăsând duzina de oameni 
care coborâseră să se scurgă pe lângă mine în 
canalele colectoare ale gării. 
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Texte în oglindã
Adrian Țion

În cadrul editurii Şcoala Ardeleană, Vasile George 
Dâncu a deschis o adevărată „Şcoală ardeleană 

de proză” prin seria recent pusă în circulație şi 
onorată deja de scriitori remercabili ai arealului 
literar transilvan. Constantin Cubleşan este unul 
dintre aceştia, nu încape nicio îndoială. Angrenat 
în critică şi istorie literară, în foiletonistică şi eseu, 
prozatorul Constantin Cubleşan este uneori, pe 
nedrept, marginalizat. Dar din când în când, are el 
grijă să ni-l amintească, publicând la intervale nu 
prea mari de timp cărți de proză scurtă. Ieşind din 
acest tipic, acum ne propune un roman. Întrebarea 
când reuşeşte să scrie atât de mult? nu-şi mai are 
sensul în cazul său, deşi răspunsul ar putea fi 
simplu: e ardelean. 

Romanul său Anotimpuri paralele (Editura Şcoala 
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016) se ridică din maldă-
rul de texte de critică şi istorie literară ca acvila 
ce părăseşte cuibul şi planează în zborul ei rotit 
deasupra miriştilor devastate de furtunile timpului 
istoric. Vreau să spun prin asta că e o scriere ce se 
alimentează din bogata experiență de viață a auto-
rului, bun cunoscător al mediului scriitoricesc şi al 
personajelor ce-l populează. 

E explicabil de ce acțiunea începe la fosta 
„vilă a scriitorilor” din Neptun, unde naratorul, 
redactor la o editură clujeană, se retrage „o lună 
la malul mării” ca să scrie un roman. Structura e 
cunoscută: aceea a unui roman în roman, deci 
două texte paralele, diferențiate prin italice unul 
de celălalt, identificate ca ficțiune şi prezent al scri-
erii ficțiunii. Texte ce se îmbrățişează de-a lungul 
lecturii într-un fel de balans alternativ al lumilor. 
Lumi paralele, oglinzi paralele, anotimpuri para-
lele aşadar, inundate de patosul povestirii, căci 
prozatorul Constantin Cubleşan e un povestaş 
în toată puterea cuvântului. E luna septembrie, 
sfârşit de sezon, casa scriitorilor de altădată e 
aproape pustie. Rememorările pot să înceapă. Ele 
dau târcoale solitarului instalat în vilă, care caută 
fraza-prag, atât de importantă pentru substanța 
narativă a romanului. E amintit aici chinul lui Liviu 
Rebreanu în căutarea acestui incipit problematic. 
Cele două incipituri ale celor două texte paralele 
din roman chiar dau tonul extrapolărilor narative 
care urmează. Primul subliniază atmosfera propice 

rememorărilor unui solitar împăcat cu sine şi cu 
ritmurile vieții trăite: „Septembrie la mare e o lună 
primitoare şi calmă”. Lentoarea frazei transmite 
această linişte sufletească a naratorului. Al doilea 
început, adică al romanului pe care tocmai îl scrie, 
ne introduce ex abrupto în istoria precipitată a 
evenimentelor, proiectată în imaginarul epic: 
„Primăvara anului 1939 fusese una cu deosebi-
re timpurie, mai grăbită ca oricând să erupă în 
ierburi, în fructele pomilor, în flori, şi numaidecât 
în fructe.” În Clujul acelui an se simțea „o tensiune 
mocnită”. Roadele acestor erupții sociale şi politice 
sunt recognoscibile în tot atâtea destine umane ce 
urmează a fi dezvăluite treptat. Întâmplările aduc 
alte întâmplări, unele se dezvoltă din altele, într-un 
lanț narativ ce aminteşte de poveştile Şeherezadei. 
Spre final se înmulțesc relatările despre pătura 
„nomenclaturiştilor”. Prozatorul adună o colecție 
de perle din totalitarism, expuse cu dezinvoltură. 
La divorțul „tovarăşului Dafinescu” de Narcisa, 
acesta îşi motivează separarea în felul următor: „Nu 
pot să trăiesc într-o casă alături de o poetă care n-a 
scris în viața ei nicio poezie închinată tovarăşului 
sau tovarăşei. Şi nici nu şi-a exprimat dorința de a 
o face”.

Dantelăria epică e încadrată în chenarele de 
foc ale istoriei. Vremurile de război sunt prinse în 
câteva date esențiale. Pe front, Grigore Cristoreanu 
se vede în situația lui Apostol Bologa din Pădurea 
spânzuraților. Se prefigurează un tablou al Clujului 
după Marea Unire. Grigore şi Iolăncuța, terorizați de 
atrocitățile horthyste, ajung la Traniş, sub Vlădeasa, 
ajutați de inspectorul şcolar din Huedin. Vremurile 
de restrişte sunt fixate în expresii ungureşti rămase 
mărturii ale delirului istoric din Transilvania acelor 
ani: büdos oláh sau Nincs kedelem din broşura lui 
Ducso Csaba.   

De fapt, cele două anotimpuri nu sunt delimita-
te strict de cele două texte paralele, ci mai degrabă 
de cele două lumi: de dinainte şi de după decem-
brie 1989. Două lumi topite într-un epos al trecerii 
şi al reflexivității trecerii. Prozatorul aminteşte 
succint figuri de scriitori întâlniți la Casa Scriitorilor 
de pe malul mării, cum ar fi Mircea Sântimbreanu 
„uriaşul cu suflet de copil” nedespărțit de câinele 
lui fără dinți, Gică, sau Titus (Popovici?) care se lăsa 
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bătut la tenis de „Tovarăşu’, „un ageamiu care nu 
ştie să servească o minge ca lumea”. Intră în scenă 
Grigoraş Cristoreanu şi soția sa, amândoi învățători 
din Ticu-Colonie, apoi doctorul Dănilă cu roma-
nul său Singurătatea în Deltă şi soția sa Steliana. 
Hărțuirea de către Securitate sau de „organele de 
îndrumare şi control” e de la sine înțeleasă pentru 
oricine, fie în facultate ca responsabil de grupă, 
fie în postura medicului Dănilă, invitat în Anglia la 
un congres, fie pentru propunerea de a merge în 
URSS la studii, fie în stabilirea repertoriului stagiu-
nii la teatru. Memoria autorului înregistrează ironic 
aspecte ridicole azi din „glorioasa epocă” a totali-
tarismului. Din experiența de director de teatru 
răzbate dificultatea luptei cu autoritățile în care 
„tovarăşul Ciulea” a cerut scoaterea din repertoriu 
a piesei lui Blaga Tulburarea apelor. Vizita celor trei 
gazetari americani îl pune în dificultate pe director, 
dar prin abilitate ardelenească reuşeşte să tempe-
reze atacurile lor la adresa dictaturii. Urmărită de 
brațul lung al Securității, Steliana, informatoare, 
(soția medicului Dănilă) sfârşeşte tragic. Cel care 
leagă firele acțiunii este Grigoraş Cristoreanu. El 

poate fi, până la un punct, proiecția în ficțiune a 
naratorului, astfel că cele două texte-planuri se 
intersectează formând o coeziune tematică densă.  

Constantin Cubleşan e ardelean până în mă- 
duva povestirii şi în pielea onomastică a persona-
jelor. Pe lângă numeroşi conaționali, lista perso-
najelor sale cuprinde şi maghiari, ba chiar şi un 
slovac. Prozatorul îşi urmăreşte eroii la Budapesta, 
unde, pe lângă Leontina, venită să nască departe 
de Uioara natală, apar „doamna Piroska”, Gőngy, 
Szilagy Andor şi Arnold Zavarovski. Din păcate, 
spre final, sunt abandonate unele personaje şi apar 
altele noi precum „pictorul de la castel”, fascinanta 
Dora (în care se deşteaptă vocația politică după 
acel „decembrie revoluționar”) şi poetul Sandi 
Căprariu, personaj pitoresc al Clujului de altăda-
tă, evocat în două călătorii ale sale: la Pireu şi la 
Copenhaga. Prozatorul face loc în atmosfera aces-
tui roman unui val bine temperat de reflexivități 
subiective care-i defineşte scriitura. 

Constantin Cubleşan, Anotimpuri paralele,  
Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2016  
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Transilvania, starea noastrã  
de veghe 

Horia Bădescu

„Nu suntem decât fiinţe de memorie. Nu exis-
tăm, ca fiinţe cugetătoare, cu conştiinţă de sine, 
decât graţie informaţiilor despre noi şi despre lume, 
pe care fantasticul computer cu care ne naştem, 
creierul omenesc, ni le restituie în fiece zi. Graţie 
ei, memoriei, spiritul se recâştigă pe sine, odată 
cu lumea pe care lumina o redă ei însăşi. Graţie  ei 
sufletul se reaminteşte în splendida, magmatica 
lui curgere spre a fi. Graţie ei nu suntem o turmă 
de clone, ci un ocean de identităţi, care se reclamă 
şi cer a fi recunoscute în unicitatea lor, în pofida 
tuturor intereselor şi presiunilor globalizării.

În fapt, ar trebui să vorbim despre nivele de 
memorie care alcătuiesc această ţesătură de 
plinuri şi goluri informaţionale, interşanjabile după 
poruncile spiritului, proiectându-şi şi rezolvându-şi 
tensiunile unul într-altul, sprijinindu-şi fiinţarea  prin 
subtilitatea interconectării lor. Avem o memorie 
ontologică, o memorie biologică, o memorie a 
sufletului şi o memorie istorică. Avem o memorie 
a cuvântului şi una a tăcerii, ba chiar o memorie 
a memoriei şi o memorie a uitării. Şi aşa cum sân- 
gele este memoria trupului nostru, Dumnezeu este 
memoria sufletului. Iar adevărata memorie istorică 
este memoria faptelor semnificative, a sensurilor, 
a paradigmelor care decurg din vieţuirea marelui 
organism al umanităţii. Ea se constituie din infor-

maţia istorică prelu-
crată ca sens supus 
cugetării. Numai 
că sensul paradig-
matic decurge din 
veracitatea informa- 
ţiei şi din credibilita-
tea izvoarelor.” 

Lectura unei re- 
cente apariţii sem- 
nate de academicia-
nul Ioan-Aurel Pop, 
Transilvania, starea 
noastră de veghe (Ed. 
Şcoala Ardeleană, 
2016),  m-a făcut să 

reiau aceste rânduri prin care deschideam nu demult, 
în revista Oraşul, un serial de memorii despre acea 
oră astrală a românilor care este 1 Decembrie 1918. 
Fiindcă ele acoperă nu doar o sumă dintre adevăruri-
le pe care ni le propune reputatul istoric clujean, ci şi 
perspectiva din care sunt abordate acestea. Cartea sa 
nu este un tratat de istorie, ci o antologie de articole, 
conferinţe, interpelări academice, o suită de abordări 
din varii perspective a istoriei românităţii transilva-
ne, privită în conexiunile ei naţionale, interetnice 
şi continentale, care, însă, alcătuiesc o imagine de 
ansamblu de o remarcabilă coerenţă. O unitate de 
viziune pe care i-o conferă tocmai acea formulare 
inspirată a lui Constantin Noica pe care academicia-
nul Ioan-Aurel Pop o preia în titlu şi  care deschide 
„memoria istorică”, demersul istoric, nu către mult 
prea cunoscuta şi prea des uzitata Historia magistra 
vitae, pe care istoricul o şi taxează ca inoperantă în 
perspectivă proiectivă, ci spre sensul ei paradigmatic. 
Acela care ne ajută să vedem mai bine, cum scria Paul 
Valery, citat pe bună dreptate cu caractere accentu-
ate: „istoria, mă tem, nu permite deloc să prevedem, 
însă, asociată cu independenţa spiritului, ne poate 
ajuta să vedem mai bine”. Fiindcă starea de veghe 
înseamnă o permanentă supunere a faptului istoric 
judecăţii. Însă nu judecării trecutului din perspectiva 
valorilor contemporane, greşeală imensă şi frecventă 
care falsifică nu atât sensul acestuia, ci pe cel al valori-
lor şi cutumelor epocii. Căci, subliniază pe bună drep-
tate Ioan-Aurel Pop, atunci când amendează drastic 
modul de alcătuire a manualelor de istorie, „faptele 
istorice se petrec cronologic şi spaţial, iar scoaterea 
lor din spaţiu şi timp le distruge relevanţa şi le face 
manipulabile”. Şi mai zice Domnia Sa cu dreaptă 
dreptate : „istoria practicată fără reguli, istoria-eseu, 
istoria-manifest politic, istoria-scenariu de film, isto-
ria-artă etc. îşi au rolul lor dar nu mai sunt istorie”.

Cartea sa este una polemică, dar nu de dragul 
polemicii, ci folosind  veracitatea informaţiei şi credi-
bilitatea izvoarelor împotriva derapajelor ireden- 
tei maghiare, a demitologizărilor eseistice, a poves- 
titorilor de istorie, a propagandei globaliste şi a 
aceleia, ticăloase, care încearcă să inducă unui 
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popor, nici mai măreţ dar nici mai prejos decât altele, 
reflexul nemerniciei şi supunerii. Cum spune acade-
micianul, în capitolul „Câte ceva despre români şi 
maghiari în trecut...”, „Când ţi se inoculează timp de 
generaţii întregi ideea că eşti incapabil, leneş, prost, 
începi să crezi şi tu acest lucru şi să te porţi ca atare...”  

Polemică chiar în raport de ideea transilvanis-
mului, idee purtând în subsidiar reflexe pernicioase. 
Lectura ei nu îndreptăţeşte convingerea prefaţatoru-
lui, criticul Mircea Muthu, că  se regăseşte aici ideea, 
poetică altminteri, a istoricului Emil Turdeanu cum că 
„Dimensiunea Transilvană se dobândeşte, se recapătă, 
se redescoperă în sângele tradiţiei. Ardelenismul este 
o formă cotidiană de existenţă. Transilvanii sunt esenţa 
românismului. Ardelenii, doar coabitori într-un spaţiu 
geografic în care, întâmplător, s-au născut”. Putem 
înţelege diferenţa pe care Turdeanu o face între tran-
silvanismul spiritual şi ardelenismul administrativ, însă 
transilvanul Ioan-Aurel Pop, chiar preferând apelativul 
acesta în faţa ardelenismului şi în pofida realelor sale 
disponibilităţi de literat, fuge de „metaforele” excelen-
ţei provinciale, care pot fi regăsite la nivelul tuturor 
marilor provincii româneşti, vorbind permanent de 
transfuziile de românitate, spirituală, culturală şi, dese- 
ori, statală, petrecute pe întreg parcursul istoriei noas-
tre de până la anul de graţie 1918. Dacă subliniază, 
apăsat şi cu argumente de necombătut, contribuţia 
cărturarilor transilvani la formarea conştiinţei naţio-
nale a românilor în premodernitate şi modernitate, la 
fondarea Academiei Române, la alte fapte remarcabile 
de cultură, el nu uită să pună în evidenţă contribuţia 
esenţială a Principatelor Române, a celor două „liber-
tăţi româneşti”, după expresia lui Iorga, la păstrarea 
şi dăinuirea românităţii transilvane – fie ca prezenţe 
suzerane asupra unor teritorii fie, mai ales, ca fonda-
toare de lăcaşuri de credinţă şi de luminare – ori 
premergătoarele acte de conştiinţă naţională dato-
rate cronicarilor, prelaţilor, principilor din Moldova şi 
Ţara Românească.

Ceea ce ne spune în subsidiar admirabilul 
istoric clujean este că „esenţa românismului” se 
află şi este decelabilă în toate provinciile istorice. 
În acord cu afirmaţia tranşantă că istoria se petre-
ce în timp şi spaţiu, că nu o putem judeca după 
criteriile contemporaneităţii şi că prin urmare a 
vorbi despre conştiinţă naţională în epoci revolute 
în accepţiunea modernă a conceptului este un 
nonsens, şi nu doar în ceea ce-i priveşte pe români. 
Ioan-Aurel Pop spune clar: „Unirea nu a făcut-o 
o generaţie spontanee şi bezmetică, unirea au 
făcut-o generaţiile de români care s-au gândit cum 
să se apere prin solidaritate, exact cum gândeau 
maramureşenii sărăciţi de munţii şi de pădurile 
lor, la 1547”. Adică să se unească Moldovei! Nimic 

nu este întâmplător în istorie. Totul are o logică şi 
un parcurs subsumate unui ţel ale cărui semne se 
arată cu mult înainte ca el să se realizeze: „sensul 
descălecatului transilvănean spre est şi sud s-a 
întors cu vârf şi îndesat înapoi, aducând virtuţi 
şi valori româneşti noi acolo unde acestea erau 
agresate, ameninţate, umilite. De aceea, este mai 
mult decât o simplă întâmplare fără sens – cum 
spun unii – faptul că Mihai Viteazul, pornit din Ţara 
Românească, ajunge în Transilvania şi de aici în 
Moldova, unde, la Iaşi, în iulie  1600, se proclama 
«domn al Ţării Româneşti, al Ardealului şi a toată 
Ţara Moldovei», făcând nu doar stema şi pecetea 
unică, ci şi planuri mari de viitor comun”.

Din aceeaşi perspectivă, a lecturii adecvate 
timpului istoric şi realităţilor sociale şi cutumiare 
acestuia, analizează Domnia Sa modul în care învă-
ţatul principe Cantemir tratează „problema” tran-
silvană sau face lectura lui Eminescu, amendând 
polemic atacurile, jenante uneori, asupra operei 
şi personalităţii acestuia, perdantul exerciţiu al 
demitizării. Pentru academicianul Ioan-Aurel Pop, 
cultura nu este doar un alt fel de a se manifesta 
al istoriei, ci unul dintre factorii care determină 
traiectoria acesteia. Fiindcă la urma urmei, dincolo 
de evenimentele în sine, istoria unei comunităţi 
umane este istoria culturii sale. Şi astfel şi numai 
astfel găseşte acest condei înzestrat cu evidente 
virtuţi literare, acest istoric cu discurs demn de 
tradiţia unor Pârvan sau Iorga, să aducă în argu-
mentarea-i de o logică fără cusur dovezile peremp-
torii oferite de cărturarii neamului său.

Adept convins al integrării în marea familie euro-
peană, demonstrând într-un fel de suplex modern 
„vocaţia occidentală a românilor”, el nu se sfieşte să 
critice derapajele de viziune şi eşecurile datorate 
ignorării adevăraţilor factorilor spirituali şi cultu-
rali care conferă unitate continentului şi a folosirii 
dublei măsuri în administrarea Uniunii, învăţămân-
tul cosmetizat, ipocrit în asumarea istoriei reale 
şi subminat de aberante viziuni globaliste şi de 
cenzura lui politiquement correct, veritabil atentat 
la identitate prin modul de situare în cadrul curri-
cular al istoriei şi limbii române. A limbii române 
a cărei unitate, evidenţiată de izvoare istorice pe 
întreg arealul nostru de vieţuire, ne este cel mai 
probant şi irefutabil argument pentru identitatea 
şi unitatea statală.  „Un străin – ne aminteşte istori-
cul – pe la 1400, spunea că românii mai trăiesc aici, 
la cununa Carpaţilor, ca urmaşi ai romanilor, după 
atâtea secole de valuri barbare, fiindcă au înţeles 
să-şi apere mai mult limba decât viaţa”.

Carte a unui mare istoric, scrisă cu respect şi 
sete de adevăr, dar şi cu fervoare şi pană de literat, 
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amintind de volumul lui Mircea Zaciu pomenit 
de prefaţator dar şi de necurmata veghe din 
Transilvania şi iar Transilvania lui David Prodan, 
Transilvania, starea noastră de veghe se încheie 
cu o frază demnă de toată atenţia: „Suntem, prin 
urmare, produsul occidentului şi al orientului euro-
pean deopotrivă. Dar nu avem voie să uităm că 
din occident ne-a venit fiinţa, numele şi limba, că 

ne-am construit cu suport occidental destinul cel 
bun şi că, din câte se pare, tot pe calea magistrală a 
occidentului ne pregătim viitorul.”

E concluzia unui european care, însă, nu-şi uită 
nicio clipă românitatea! 

Ioan-Aurel Pop, Transilvania, starea noastră de veghe,  
Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2016

Nicolae Stoie ºi Braºovul literar
Titu Popescu

Pentru cei care ne interesăm, cît de cît, de mişca-
rea literară a Braşovului, numele scriitorului 

Nicolae Stoie se impune ca o evidenţă, fiind primul 
care ne vine în minte, cu o aceeaşi valoare locali-
zantă, încît numele oraşului şi cel al scriitorului sunt 
interşanjabile, se luminează reciproc. Şi aceasta nu 
din considerente extraestetice (am fost colegi de 
facultate, participam la cenacluri literare improvi-
zate în sălile de cursuri şi seminarii), ci fiindcă el se 
găseşte viu implicat în toate manifestările literare 
care se petrec la poalele Tîmpei.

Din aceste motive, cartea lui recentă, Astra 50. 
Etapele unui parcurs sinuos reconstituite din inte-
rior (Biblioteca judeţeană „George Bariţiu”, 2016) 
trezeşte un interes aparte, tocmai fiindcă lucrurile 
sunt văzute „din interior”, deci în cunoştinţă de 
cauză, sunt aduse argumentele diferitelor întîm-
plări, la care a participat ca un factor activ, deschis 
spre înţelegerea lor. La revista Astra s-a dovedit a 
fi un glas autorizat al mişcării literare braşovene. A 
fost redactor şi redactor-şef, a luat parte la şedinţe-
le cenaclurilor literare, a întreţinut relaţii cordiale 
cu ceilalţi condeieri braşoveni, cu cei din alte oraşe 
ale ţării. Noi, foştii lui colegi de facultate, cînd ne 
gîndim la el, avem clar în minte debutul lui literar, 
consistent şi afirmat pe spaţii generoase în Tribuna 
clujeană, fervoarea cu care întreţinea dorinţele 
noastre de afirmare, ale începătorilor.

Aşadar, este cel mai îndreptăţit să radiografie-
ze „din interior” Astrele braşovene (într-o vreme, 
apăreau două – sau trei? – reviste, concomitent şi 
cu acelaşi titlu, cu grupele lor de simpatizanţi/cola-
boratori neagreîndu-se şi atacîndu-se reciproc). Ca 
urmare, o face cu un ochi deschis spre bucătăria 
redacţională, de unde ne dă, nouă, lectorilor, 

amănunte picante despre viaţa de zi cu zi, despre 
întîmplări intime ale celor care se perindau pe-aco-
lo. Despre Astra „de bază”, sumarul inseriază cîteva 
capitole semnificative: etapa 1966-1973, experi-
mentul memorabil al Astrei literare, etapa 1981-
1989 şi tranziţia de mai apoi, Astra după 2010. Fac 
deliciul unei lecturi scrîşnite cele spuse de autor în 
capitolul „Astra în ochiul invizibil al securităţii” şi al 
unei lecturi destinse imaginile fotografice ale Astrei. 
Excursul bilanţier se rotunjeşte cu „Bibliografia” 
dată şi cu „Indicele de nume”. 

Nicolae Stoie, Astra 50. Etapele unui parcurs sinuos 
reconstituite din interior, Braşov, Biblioteca judeţeană 

„George Bariţiu”, 2016
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Revista Steaua găzduieşte în foileton notele şi versiunile preliminare ale 
traducerii, în premieră în limba română, a Ultimelor zile ale omenirii – versiunea 
de scenă a lui Karl Kraus. 
Profitând astfel de proiectul primei traduceri în româneşte şi de renaşterea 
interesului pentru opera reprezentantului modernităţii literare de limbă ger- 
mană la un secol de la Primul Război Mondial, ne propunem să familiarizăm 
publicul cu universul tematic, stilistic şi literar al lui Karl Kraus şi cu efervescen-
ţa culturală şi politică a Europei Centrale.  
Karl Kraus (1874-1936) este un scriitor şi jurnalist vienez, fondator şi facto-
tum al revistei-cult Die Fackel. Ultimele zile ale omenirii (1919 / 1922), capo-
doperă a modernismului literar, este considerată de critici drept cea mai 
pregnantă înfăţişare a Marelui Război. În Ultimele zile, Kraus îmbină tehnici 
împrumutate din hermeneutică, artele spectacolului şi fotografie pentru a 
crea un adevărat theatrum mundi.

Celebrul proces Caillaux. 
Ultimele zile ale omenirii.  

Presa ultimelor zile
Lorin Ghiman

„La început a fost presa” 

Pentru ca lumea să existe aşa cum o ştim trebuia 
ca înainte să capete fiinţă ceva, o forţă care să-i 

dea un fel de consistenţă, una pe care doar categoria 
relaţiei, schimbul, o poate încorpora. O consistenţă 
care confirmă, fie şi fals, existenţa unei permanenţe 
în mijlocul neantului devenirii. Înainte de sistemul 
global al liberului schimb de mărfuri şi capital, aceas-
tă forţă care împinge lumea spre existenţă ca să se 
confirme pe sine a fost presa, comerţul cu informaţii. 
Kraus are dreptate când spune, recunoscând sfârşitul 
stabilităţii onto-teologice şi înlocuirea Cuvântului cu 
Ştirea, că „La început a fost presa, ş-apoi a apărut 
lumea”. După această uzurpare, realitatea urmează 
să se schimbe definitiv. Destinul ei nu mai e guvernat 
de voinţa bunului Dumnezeu, ci de horoscop – ştiin-
ţa secretă a influenţelor subtile şi inevitabile. 

În ’914 totul stă sub semnul conjuncţiei fatale a 
lui Marte şi Mercur. Pământul întreg, succedaneu 

isteric al presei, e răvăşit de intrarea în fază a 
violenţei armate şi a intereselor economice. Ea 
însăşi agonală şi avară, ca orice dialectică, presa 
ştie că nimic nu poate, nu trebuie să rupă suprafaţa 
de hîrtie a evidenţei – care-i ea însăşi. 

Astăzi nu mai ştim care era în epocă eveni-
mentul ultimelor zile ale lunii iulie şi a începutului 
lunii august 1914. Vorbim acum de debutul primei 
conflagraţii mondiale, dar, pe-atunci, veştile despre 
escaladarea conflictului dintre Austro-Ungaria şi 
Serbia îşi făceau cu greu loc pe prima pagină de 
relatările detaliate ale procesului doamnei Caillaux 
– şi asta nu doar în Franţa – ci pretutindeni, până şi 
în măruntele foi provinciale. De pildă, Cosânzeana 
din Orăştie publică pe prima pagină a numărului din 
2.08.1914 un colaj gigantic cu personajele princi-
pale ale procesului, aproape deplângând în corpul 
articolului circumstanţele care au împins „cazul” din 
prim-plan. În capiştea spoielii, la Bucureşti, relată-
rile despre consiliul de la Sinaia şi veştile despre 
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primele ciocniri armate se amestecau cu reluarea 
informaţiilor din presa franceză care făcuse din 
proces o pâine la fel de bună ca şi cea care născuse 
crima. Lucrurile iau asemenea proporţii, că până şi 
Facla lui Kraus ia poziţie, denunţând ipocrizia publi-
caţiilor vieneze, care ştiau să recunoască campanii-
le calomnioase şi violarea sferei private doar la alţii.

Senzaţional! Crimă în înalta societate! 
Directorul Figaro împușcat! 

Uciderea cu sânge rece a directorului Figaro, în 
martie 1914, zguduise întreaga lume civilizată 

– a se înţelege întreaga lume în care circulă „ştiri”. În 
seara zilei de 16 martie, puternicul director al coti-
dianului parizian, Calmette, primise vizita surprin-
zătoare a dnei Caillaux, soţia ministrului de finanţe, 
fost premier, politicianul împotriva căruia Figaro 
conducea una dintre cele mai lungi şi mai agresive 
campanii de denigrare cunoscute până atunci. Din 
motive ţinând de arcana luptelor pentru putere, dnul 
Caillaux – aliat politic al pacifistului Jaurès şi promo-
tor al unor măsuri fiscale progresiste - devine obiectul 
a sute de articole mergând de la critici răuvoitoare 
până la aluzii veninoase şi calomnie. Opriţi în ultima 
clipă să publice documente diplomatice secrete care 
ar fi dovedit, chipurile, că din înalta poziţie de premier 
Caillaux ar fi vândut interesele suverane ale Franţei 
către Germania în timpul Crizei de la Agadir, reporterii 
de la Figaro recurg la publicarea unei scrisori compro-
miţătoare din corespondenţa privată a politicianului. 

Înfuriată şi înspăimântată de anunţurile că urmea-
ză alte dezvăluiri sordide menite să-i dezonoreze, 

Henriette Caillaux îl ucide pe Calmette, directorul 
publicaţiei, golind în el încărcătorul unui pistolet. 

Incredibil! O să rămâi șocat! Ce a făcut 
doamna Caillaux după odioasa crimă împotriva 
lui Calmette! 

Apoi s-a lăsat arestată fără a opune rezistenţă. 
De la înălţimea poziţiei sociale pe care o ocupa 

(soţii Caillaux deţineau una din cele mai mari averi 
din Franţa), insistă să meargă la secţia de poliţie în 
propriul automobil, al cărei şofer urmează cuminte 
equipagiile forţelor de ordine. 

În săptămâna în care misiunile diplomatice 
din toată Europa schimbă între ele declaraţiile 
de război, procesul Caillaux îşi începe lucrările. 
Politicul câştigă această bătăile – cu armele presei, 
împotriva ei. Dar achitarea pronunţată la începu-
tul lui august nu mai are deja nicio însemnătate. 
Mercur şi Marte lucrau acum la următoarea mare 
minciună: răspândeau mercuriale de război.

În Franţa, în Germania, în Austro-Ungaria, până şi 
în Anglia războiul nu trebuia doar acceptat – trebuia 
vrut, cerut, şi impus de opinia publică însăşi. La Viena, 
Moritz Benedikt, redactorul-şef al celui mai influent 
cotidian liberal, Neue Freie Presse, ştie cum şi de ce.  
(Ironia sorţii face ca acesta să fie francofil şi să aibă un 
parcurs în carieră asemănător cu cel al lui Calmette.) 
Benedikt ştie: scandalul, crima, războiul – toate aces-
tea se înghit deodată cu ziarul, iar dacă ele n-ar fi 
existat, presa le-ar fi creat din nimic. Pentru că lumea, 
publicul, le cer şi le doresc ca pe propria existenţă. 
Presa creează lumea: o minciună adevărată.

Ultimele zile ale omenirii  
Versiunea pentru scenã a autorului

Karl Kraus

Actul I, scena 1 (fragment)

Primul reporter (cu un carneţel în mână): N-a fost 
nicidecum un foc de paie, o clipă de entuziasm bahic, 
n-a fost vreo izbucnire zgomotoasă a unei isterii 
colective nesănătoase. Cu bărbăţie adevărată a primit 
Viena fatidica decizie. Ştiţi cum aş descrie atitudinea? 
Atitudinea se poate descrie în următoarele cuvinte: 
Departe de aroganţă şi slăbiciune, acest cuvânt pe 

care l-am creat pentru simţămintele profunde ale 
cetăţenilor Vienei nu poate fi repetat îndeajuns. 
Departe de aroganţă şi de slăbiciune! Deci ce spuneţi?

Al doilea reporter: Ce să spun? Sclipitor!
Primul: Departe de aroganţă şi de slăbiciune. 

Mii şi mii de oameni s-au revărsat pe străzi, braţ 
la braţ, săraci şi bogaţi, bătrâni şi tineri, mujici şi 
viţă nobilă. Atitudinea lor ne-a arătat că sunt pe 
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de-a-ntregul conştienţi de gravitatea situaţiei şi 
totuşi mândri să simtă-n trupurile lor pulsul aces-
tor măreţe vremuri care izbucnesc. 

O voce din mulţime: Pupamaiîncur!
Reporterul: Ascultaţi cum se aude iar şi iar 

„Marşul Prinţului Eugen” şi cântecele patriotice şi 
lor li se alătură ca de la sine „Strajă la Rin” în semn 
de loialitate. Apoi a izbucnit năvalnic din mii de 
piepturi un „Trăiască!” –

Al doilea: De mii şi mii de ori năvalnicul  „Trăiască!”
Primul: Trăiască Austria, anume, Germania, 

Trăiască Noua Presă Liberă.
Al doilea: Principalul e acuma imaginea străzii. La 

fiecare colţ de stradă la care demonstrează o potaie, 
vrea să aibă o imagine a străzii. Ieri mi-a telefonat 
să-mi spuie că trebui să urmăresc genre scenes. Dar 
tocma asta mi-e neplăcut, nu-mi place să mă ames-
tec în mulţime, ieri a trebuit să cânt cu ei Strajă la Rin 
– hai să plecăm, începe îndată şi aici, uitaţi-vă numai 
la ei, ştiu atitudinea asta, numai ce te pomeneşti că 
eşti între ei şi cânţi „Doamne, ocroteşte-l”1.

Primul: Doamne fereşte! Aveţi dreptate – 
pentru ce trebui să fim noi înşine între ei, pierdere 
de timp, ar trebui să scriem despre asta în loc să ne 
învârtim pe-aici. Vreau să zic, de primă importanţă 
e să zugrăvim hotărârea lor, ici şi acolo câte unul 
îşi pierde firea şi vrea să-şi facă datoria pe loc, cu 
orice preţ. Asta se poate scoate foarte plastic în 
evidenţă. Ieri mi-a telefonat şi mi-a spus că trebu-
ie să trezim în public l’appetit pentru război, şi că 
ziarul şi războiul se înghit deodată. Iar aici sunt de 
primă importanţă amănuntele şi les details. Trebuie 
de pildă arătat faptul că, desigur, a fost anulată 
orice diferenţă de clasă socială, şi anume deîndată 

1  „Gott erhalte Franz den Kaiser” [Domnu-l ocrotească pe 
Împăratul Franz], imnul imperial austriac şi, apoi, al celui 
austro-ungar. Melodia, cu alte versuri, a devenit apoi, din 
1922, imnul Germaniei.

– s-a făcut semn cu mâna din automobile, ba chiar 
şi din equipagii. Am putut observa cum o femeie 
cu o toaletă de lux a coborât din automobil şi i s-a 
agăţat de gât unei femei cu baticul ponosit.

Al doilea: Ştiţi ce am observat? Am observat 
cum s-au constituit grupuri.

Primul: No şi --?
Al doilea: Şi un student ţinea o cuvântare, că 

fiecare trebuie să-şi facă datoria, şi atunci unul a 
ieşit din grup zicând: „Bine-ar fi!”.

Primul: Nu-i rău. Pot doar să constat că în oraş 
se răspândeşte o seriozitate, şi această seriozitate, 
îndulcită de exaltare şi de conştiinţa istoriei univer-
sale se întipăreşte pe toate chipurile, pe cele ale 
bărbaţilor care trebuie deja să plece, pe cele ale 
celor care mai rămân –

O voce: Pupamaiîncur!
Primul: --şi pe feţele celor cărora li s-a încredinţat 

o atât de înaltă sarcină. Marca ei este întâmpinarea cu 
senină seriozitate a destinului şi demnitate mândră. 

Al doilea: Sau chiar entuziasm sudic regulat şi 
reglat de seriozitate germană. Asta am observat 
eu pentru City. Pentru Leopoldstadt2 puteţi alege 
o notă mai antrenantă.

Primul: Notaţi aşa: O genre scene drăguţă. Mai 
cu seamă trebuie să căutăm să spunem cât mai 
multe din popor, abia ce-a scris azi şeful că el e 
izvorul în care ne răcorim simţământul. 

Un grup, cântând: Rusul şi cu sârbu-i facem una 
cu pământu! Trăiască! Ura! Huo! Ni la ăia doi ovrei!

Al doilea reporter: Nu mai am nicio poftă să 
mai urmăresc genre scenes. N-are decât să meargă 
el să-şi răcorească simţământul la izvor dacă- 
ndrăzneşte. Eu mai bine mă ţin cât mai departe – 

Primul: Departe de aroganţă şi de slăbiciune, 
acest cuvânt, pe care l-am creat pentru simţămin-
tele profunde ale Vienei – (ambii ies în grabă.)

2  District vienez, în care se află Prater-ul.
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Narator pe „bicicletã”
Călina Bora

Interesant, ambiguu, spus pe repede înainte, volumul 
Trecerea (Cartea Românească, 2016) este o plachetă 

despre umanitate. Cătălin Pavel ne prezintă viața lui 
Constantin Artiom Coman prin trei evenimente ce 
coincid cu structura internă a romanului. Cu toate 
că în acțiunea cărții apar personaje peste personaje 
(Paraschiv, Gherman, Ştefan Ateu’, Pintelie, Ceafă, 
Gheragosian, Ina şi chiar Artiom prin ochii lui Artiom), 
esențial rămâne faptul că lectorul este purtat, datorită 
celor trei situații de viață, prin trei spații: o mănăstire 
(Respetea – unde personajul nu ştie cum a ajuns şi de 
ce a rămas ani la rând), o fabrică de bere din Azuga şi o 
relație de dragoste desfăşurată la Frumuşanii Pătrului. 
În fapt, ele sunt adevăratele ținte ale romanului şi ele 
fac din acesta o plachetă despre umanitate – viața 
surprinsă în polimorfismul ei. 

Realitatea din cele trei părți este realitatea coti-
diană a omului, cu problemele şi riscurile aferente. 
Personajele discută ca nişte oameni, de aceea par vii, 
reale, creditabile. Totul urmează linia realului, gestica 
societății, a comunității. Cu toate că naratorul se vrea 
obiectiv, neanalitic, un pur observator fără emoție, 
fără discernământ, acesta devine un narator care se 
pomeneşte vorbind prin gura fiecărui personaj. Noi, 
cititorii, vedem prin ochii lui Artiom, fals personaj 
principal al romanului, prin ochii lui Paraschiv, prin 
cei ai Inei sau ai lui Pintelie, însă noi vedem, de fapt, 
prin ochii acestui narator care se pretinde ubicuu. 
Ceea ce se derulează sub ochii lui, înaintea ochilor 
noştri, sunt peisaje văzute de pe „bicicleta” acestuia. 
Vezi, auzi, dar nu prinzi toată povestea, fiindcă acest 
narator nu este, în fapt, peste tot. Peisajele sunt 
imortalizate, însă nu pe de-a întregul. Aceasta poate 
fi un sens al „trecerii”. Oricât de mult s-ar strădui 
Cătălin Pavel să scoată toate cuburile sau piramidele 
din sacul cu figuri geometrice, acestuia nu-i reuşeş-
te. Întotdeauna generalul va înghiți particularul, 
detaliul. Nimic nu este fundamental. 

Pe alocuri foarte vie, comică, alteori risipită în 
van, scriitura lui Cătălin Pavel prinde. Există ritm, 
există alunecare în discurs şi încercare de a discuta 
simplu despre lucrurile complicate, ca, în final, să 
nu mai ştii dacă într-adevăr ai văzut totul de pe 
bicicleta vorbărețului narator sau doar ai visat prin 
Artiom, privind într-o oglindă retrovizoare: „Artiom 
lăsă capul pe pernă, adunându-şi puterile” (p. 254). 

Judecând după asprimea discursului care vizează 
femeia, în toate cele trei părți, cartea poate fi, foarte 
bine, o pledoarie misogină sau un manual despre 
cum să „utilizezi” sau cum să te „fereşti” de femeie. 
Privirea este în exclusivitate una masculină, iar Ina, 
iubita lui Artiom, este mai degrabă un substitut al 
femeii, o fantoşă feminină, decât o femeie în sine. 
Cum întotdeauna se găsesc şlefuitori ai tinereții, şi 
în cazul tinereții lui Artiom s-au întâlnit frați care să-l 
şcolească („Frumusețea femeii e ceea ce-ți doreşti 
chiar şi-atunci când tragi să mori. (…) Din păcate, 
femeile trăiesc în pustietate” (pp. 34-35) ori colegi, 
de teapa lui Pintelie, care, într-un registru lingvistic 
deloc rafinat, să dea cu presupusul despre ceea ce 
înseamnă femeia: „Nu trebuie s-o laşi pe femeie 
să-ți sleiască puterile. Asta face femeia şi ştie cum, 
că a văzut la bunică-sa şi la mă-sa cum au băgat în 
mormânt pe bunică-su şi pe tac-su” (p. 119). 

Ceea ce este drept, şi vine ca un fel de concluzie, 
este că autorul Trecerii preferă să nu-şi țină citito-
rul în puf, într-un reconfortant fotoliu al lecturii, 
preferând să-l silească să coboare alături de el în 
măruntaiele vieții. Sub această cupolă, cititorului 
îi sunt prezentate tot soiul de geometrii. De fapt, 
detalii. Aceasta este viața, şopteşte naratorul ca un 
satir („Întâmplările erau peste tot, te împiedicai de 
ele” (p. 7). Îl va crede doar cine va vrea.  

Cătălin Pavel, Trecerea, Bucureşti,  
Cartea Românească, 2016
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Arta ca autenticitate a vieþii
Ion Pițoiu

La mai puțin de un an de la apariția traducerii în 
limba română, cartea Sculptând în timp (Nemira, 

2015, traducere Raluca Rădulescu) de Andrei 
Tarkovski a fost receptată fie drept carte-testa-
ment, fie sinteza carierei de cineast a lui Tarkovski. 
Volumul utilizează o textură teoretică şi unifică 
elocvent trei unghiuri de abordare pe care le vom 
rezuma mai departe: cinematograful ca artă de 
sine stătătoare, statutul artei între tehnică şi recep-
tare, analiza finalizându-se cu percepția Timpului, 
conform viziunii auctoriale a regizorului.

Prezentată mereu dihotomic, a şaptea artă se 
detaşează de literatură prin caracterul operabil, 
atemporal şi comparabil. Cinematograful eludează 
standardizarea socială şi foloseşte o realitate para-
lelă martorului-spectator: conştiința ca memorie 
în prezent. Spre deosebire de literatură, Andrei 
Tarkovski consideră că spectatorul are acces la nive-
lul intim al psihologiei actorilor, acolo unde nu se 
poate ajunge cu un personaj literar, motiv pentru 
care i-a conferit cinemaului însuşirea de „artă 
directă”. 

În procesul demonstrației, Tarkovski deconstru-
ieşte sintagme încetățenite ca „artă sincretică” şi 
elucidează, folosind noțiunea de eclecticism, faptul 
că elementul cinematografic se axează pe timpul 
scenic şi pe cel sub formă de fapt. Implicit, filmul 
cinematografic poate constitui nu un limbaj de 
semne, cum afirmau structuraliştii, ci expresivita-
tea conştiinței pentru lume, cu propria-i realitate.

Al doilea pilon analitic problematizează speci-
ficul artei. Potrivit cineastului, decadența artei se 
datorează şi avangardei secolului XX. De unde 
constatarea că fluxul exhibiționismului a deterio-
rat misterul şi spiritualitatea expresivității; o primă 
concluzie: în utilitatea artei nu se mai regăseşte 
„specificul veşniciei”. Din acelaşi punct de vedere, 
doar mişcarea artistică adevărată se transpune în 
„energie publică”, nu în cercetările efectelor imagi-
narului. Mai exact, substanța este creatoarea stării 
de spirit, iar distorsionarea acesteia generatoare 
de rumoare. În caz contrar, o surmontare a mate-
rialismului gândirii apare necesar pentru reînno-
bilarea artei. Agentul asumat sau „artistul-artist” 
are misiunea conştientizării, prin „starea de lucru” 

vocațională. Spațiul simțurilor îi conferă acestuia 
semnificații existențiale.

Marcat de critica spectatorilor prin testimoniile 
epistolare şi de autoritatea cinematografiei sovie-
tice, Andrei Tarkovski aduce spre lămurire aspec-
te anecdotice din culisele meseriei de cineast. 
Arderea decorurilor principale în producția de 
la Sacrificiul, cadrele descrise după o poezie a lui 
Arsenie Tarkovski, legătura strânsă între personajul 
Alexandr (Călăuza), Solonițîn şi Andrei Tarkovski 
împodobesc scriitura.

În altă secțiune a cărții ni se dezvăluie importanța 
ghidajului pentru stimularea talentului actoricesc, 
şi, în altă ordine, însemnătatea operatorului, „coau-
torul” peliculei. Definiția ritmului ca „dominantă 
absolută a imaginii cinematografice”, timpul care 
„se incorporează în cadru”, precum şi importanța 
„mizeriei vieții” (viața neartificializată) subliniază şi 
relevă atât stilul, cât şi rafinamentul cineastului. La 
fel de notabilă apare elucidarea tehnicii de montaj, 
care ar trebui abordată nu intelectual, ci asemeni 
unei reconstituiri vitale pentru operă. Regizorul 
enumeră esențe şi sensibilități poetice în cinema, 
redefinind, printre altele, imaginea prin atributul 
de „senzație a infinitului”. În sfârşit, decorul apare 
ca un spațiu de memorie, iar atmosfera, ca o stare 
învăluitoare. 

În încheiere, materializăm aspectele prezentate 
ca o formă de cunoaştere a Timpului. Titlul însuşi 
are o semnificație explicită: „Sculptarea în timp” 
este mărturisirea unui rost care accede la viața 
istoriei prin memorie. Cartea face transferul de la 
imaginea-concept la imaginea-operă în căutarea 
rezistenței diacronice. Andrei Tarkovski dublea-
ză interpretarea propriei misiuni de cineast cu 
necesitatea unui experimentat care transmite 
fundamente generațiilor neinstruite sintetic, aşa 
cum e descrisă situația în paginile despre cinemaul 
sovietic.

Andrei Tarkovski, Sculptând în timp, traducere  
de Raluca Rădulescu, Bucureşti, Nemira, 2015
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Forþarea paradigmelor
Alex Ciorogar

Născut în interbelic, debutat la mijlocul anilor 
şaizeci, receptat – într-o perioadă – şi ca 

optzecist, Ovidiu Genaru ne oferă o antologie de 
autor compusă din volumele apărute după 1990. 
Mai exact, din Orient, pardon! (1999), Trandafir cu 
venele tăiate (2008), Grafitti. Afişe. Insomnii (2014) 
şi aproximativ 30 de poeme noi. Dintre celelalte 
titluri ale sale, rețin aici Nuduri (1967), Țara lui 
Pi (1969) şi Patimile după Bacovia (1972). Două 
volume publicate în 1974 îi aduc şi premiul USR: 
Elogii şi Goana după fericire. Vorbind despre sine 
la persoana a treia, autorul descrie un episod 
eminescian din perioada studenției când „a fost 
gimnast de performanță şi chiar acrobat la Circul 
de Stat”. De reținut că oraşul natal i-a marcat atât 
biografia reală, cât şi cea spirituală (Bacăul lui 
Bacovia). În sfârşit, nota biografică de la sfârşitul 
volumului mai precizează, anecdotic, că „deține 
unicul exemplar uriaş de motan portocaliu, cu 
blana cârlionțată pe burtică, numit Zoro”. În ceea ce 
priveşte perioada de dinainte de 1989, observațiile 
lui Nicolae Manolescu rămân în continuare adec-
vate: „Nota lui cea mai caracteristică este această 
ambiguitate structurală, pe care o putem evidenția 
la toate nivelele liricii: senzual şi galant, patetic şi 
burlesc, jovial şi blazat, instinctiv şi ludic, prozaic şi 
manierist” (România literară, nr. 15, 1986). Senzația 
generală e că, odată cu această colecție, Genaru ar 
vrea să-şi rezerve un loc şi-n rândul nouăzeciştilor. 
Şi aproape că reuşeşte. Iată de ce. Ironia şi autoiro-
nia („La cincizeci de ani m-am lăsat de alcool/ şi de 
țigări la optzeci/ Când o să sune la uşă/ noi seniorii 
ținem ca moartea să fie perfect/ sănătoasă”) lui 
Genaru sunt într-atât de bine ținute sub control 
încât, uneori, ai impresia că poezia sa joacă rolul 
unui institut-de-cercetare-şi-observare plantat în 
mijlocul Bacăului, poetul asumându-şi cinismul 
cu detaşarea controlorului ce şi-a uitat legitimația 
acasă: „Da pensionarii au un tunel al lor./ Aseară am 
surprins o convorbire telefonică între/ apărătorii 
oraşului dar fără să vreau şi am închis”. Mai mult, 
versurile lui te invită să-ți imaginezi ce s-ar fi putut 
întâmpla dacă Bacovia ar fi avut internet. 

Marginalitatea, periferia, mahalaua, locul 
îngust – toate instituie, pentru Genaru, o societate 
a spectacolului (atenție, nu în sensul lui Debord). 

E vorba, mai curând, despre o societate carnava-
lesc-burlescă cu accente uneori groteşti. Un West 
Side Story, dacă vreți, a provinciei româneşti. Cum 
bine observă Gheorghe Grigurcu, poetul propune 
un jurnal (însemnări, aforisme, haiku-uri) care „nu 
întîrzie totuşi a luneca în imaginar” sau, în cuvintele 
lui Ştefan Aug. Doinaş, ce pendulează între „utopic 
şi real”. Teatralitatea rostirii e frumos împletită cu 
fundamentul orfic al viziunii sale scriitoriceşti. 
Să nu uităm că, pentru Genaru, poezia se naşte, 
asemeni Athenei, printr-o „fractură de craniu” 
ori că, în „pasărea şi colivia”, ne oferă un nou mit 
al peşterii privind arta cuvântului: „pasărea intră 
iarăşi în carcera ei/ şi lăcrimînd îşi pune cătuşa./ E 
fericită şi cîntă jelind/ cîntă ca noi/ dorința de a fi 
afară”.

Capacitatea de a observa lucrurile – privilegiul 
de a fi excentric – provine, paradoxal, din rânduiala 
pe care poetul o citeşte în construcția ori în spatele 
texturii oricărui spațiu: „un Dumnezeu potrivit 
acelor locuri înguste”. Imaginați-vă poetica lui Ion 
Mureşan, întoarsă la 180 de grade - cam asta e vizi-
unea poetului despre bodega de cartier: „Uneori 
intri şi te aşezi pe scaunul din colțul/ bodegii/ 
miroase a Biblie arsă a acru şi fum”. Umanist convins 
(amintind uneori de Florian Pittiş), perspectiva sa 
e multi-milenară: „Repet: omul va trebui mereu 
rescris”. În deplină logică creştină, scenariul 
apocaliptic funcționează silogistic: sfârşitul mile-
niului presupune sfârşitul lumii, iar sfârşitul lumii 
comandă nevoia mântuirii (şi aşa mai departe), 
după cum bine se vede în această nichitastănescia-
nă întrebare retorică: „Este că o lebădă țipă a sfărşit 
de mileniu?”. De altfel, are toate simbolurile la-nde-
mână. Iată această interesantă punere-în-abis din 
poezia „Frig” ce aduce în prim-plan imaginea unui 
ouroboros, semnalând în acelaşi timp viziunea sa 
maniheistă: „Un copil desenează cu creta pe asfalt 
un copil/ dar copilului desenat îi este frig/ şi atunci 
desenează împrejurul lui un înger./ Dar şi îngerului 
desenat îi este frig/ şi atunci îl cuprinde în conturul 
unui copil/ mai mare/ pe care-l îmbracă să-i țină 
cald/ cu-n alt înger de puf/ închis la rându-i de un 
copil nemărginit.// În tot acest timp o femeie dese-
nează un şarpe împrejurul povestitorului”. Poezia 
e terapeutică, paliativă, lecuitoare, taumaturgică. 
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Umorul (pe alocuri involuntar) echilibrează, totuşi, 
tomismul său intransigent. 

Fulgurațiile suprarealiste sunt uneori acompa-
niate de construcții soresciene, ba chiar urmuzi-
ene: „Odată soțul meu m-a prins călătorind între 
baie şi/ bucătărie/ eram în neglijé şi ce-am mai râs” 
sau „Şi noi facem din lacrimi cuburi de gheață/ şi le 
punem în vermut şi le bem sâmbăta cu musafirii”. 
De reținut acest început de strofă absolut superb, 
scris, parcă, de unul din cei mai talentați douămiişti, 
„Cînd/ În aortă toxine urbane./ Exilat/ împrejurul 
obiectelor mă pregătesc de culcare” sau această 
strofă (imaginar) compusă de un altul: „Întrebăm 
ce cum unde când şi dece./ Punem întrebări 
ajutătoare./ Să dăm un exemplu”. Ce-l interesează, 
în fond, sunt lucrurile simple, motiv pentru care 
poemele topografice din cel de-al doilea ciclu 
al volumului trădează o fascinație a sudului, a 
balcanilor (a domesticului). Simțindu-se mereu în 
postura unui Dinicu Golescu, viandelele sale arată 
cum poetul preferă, oricând, o bere românească, 
„acră ca veacul”. Acest bitter-sweet defineşte cel 
mai bine poziția pe care o adoptă în fața sfârşitului 
lumii, amintind, printre altele, de „Lumea de ieri” 
semnată de Zweig. E adevărat, toate vechile obse-
sii moderniste sunt înfățişate aici.

Din păcate însă, temperamentul ori locvacita-
tea îl îndeamnă, nu o dată, la prolixitate: „mi-a fost 
la-ndemână să cercetez heraldica./ Simboluri mili-
tare arme trufie ducate/ cuceritori şi învinşi pe scut 
ori sub/ scut”. Compensează, iată, prin discursuri 
absurd-kafkiene ce propun, majoritatea, adevărate 
epifanii: „Simulez o lectură/ dar în secret urmăresc 
activitatea agresivă a/ obiectelor/ fără sens din 
cameră/ Chiar citesc că singurătatea consumă 1133 
calorii/ şi că toate ziarele se descompun în ficat/ şi 
că lacrimile au o importantă acțiune bactericidă./ 
Pun sticla de lapte în frigider/ sting țigara mă aşez 
cu fața la perete/ şi constat că nu exist/ Ziua iese 
în evidență şi creşte imperceptibil/ creşte ca părul 
şi unghiile morților./ Varianta optimistă ar fi: să am 
o întâlnire/ cu o doamnă a nopții”. Secvențele cu 
alură postmodernă sunt urmate, de cele mai multe 
ori, de nişte acide şi memorabile caricaturi, precum 
„Nasul”: „O garoafă roşie/ îşi bagă nasul de fost 
băcan evreu prin crăpătura/ uşii/ şi mă întreabă/ 
Ce mai scrieți ce mai faceți încă nu v-ați mutat/ de 
la Bacău?”.

Trăgându-se din Catullus ori François Villon, 
poemele sale – uneori plângătoare, alteori îndrăz-
nețe – reprezintă dramatizarea erosului, dar şi 
a thanatosului, pildele stând, bine-mersi, lângă 
poeme ecologice. Dacă nu şi-ar fi încheiat textul 
întocmai unui prezentator desprins din alte vremi, 

„Adio Bucureşti” ar fi fost unul dintre cele mai spec-
taculoase poeme ocazionale de azi: „În noaptea de 
31 decembrie 1982 mi-am petrecut/ revelionul/ 
în buda Gării de Nord unde am compus/ un eseu 
despre closetul la români/ Şi l-am citit grasei ce-şi 
făcea acolo/ rondul/ de noapte după uşa pe care 
scria/ Aici hârtie igienică. Oamenii deştepți/ îşi 
scriu doleanțele pe toate gardurile./ Ne-am urat 
reciprocit Fericit fie colonul lumii/ fiindcă se ştie/ în 
pirosfera noastră grotescă în laboratul/ insalubru 
se distilează vai/ sărutul din vârful ideii de sine. 
Am dansat un tangou pe muzica țevilor sparte/ şi 
la despărțire i-am oferit grasei/ un frumos buchet 
de trandafiri de uree.// Madam mulțumesc pentru 
tot”. 

E curios cum doar la câteva pagini distanță, sau 
chiar pe aceeaşi pagină, se pot depista influențe 
extrem de îndepărtate una față de cealaltă ori 
cum poetul tolerează – în acelaşi spațiu – boema 
„livrescă, blând ancorată în cotidian, înmiresmată 
simbolistic” (Bucur Demterian): „Alo Pisi să ştii că 
vin sunt pe drum./ Să ne grăbim. Să nu pierdem 
vremea./ Aşa că Pisi te rog destextilarea.// Pisi să 
ne calculăm bioritmurile să nu eşuăm/ în recifurile 
de la marginea patului./ Pisi zodiile noastre sunt 
compatibile.// Pisi să isprăvim cu bine ce-am înce-
put.// Pisi nu flutura batiste parfumuri de adio/ 
eşantioane din speranța revederii./ La mine nu 
ține./ Pisi e imposibil. Zdrențe”. Dincolo de astea, 
aş remarca o referință, destul de clară, ce n-a 
fost subliniată până acum – cea a lui Miron Radu 
Paraschivescu. În sfârşit, printre „ploi de vanilie” şi 
personificări, Genaru tematizează, cu multă greu-
tate, pe marginea clasicului ubi sunt: „Mai trec prin 
curcubeu bătrânii după ploaie? Mai/ sunt bătrâni?/ 
Sate de grauri mai lunecă pe cer?/ Dar florile divini-
tății cum s-au ofilit?/ Mai dau găuri în soare norii?/ 
Voi când vă odihniți în câmp lăcustele/ vă sar în 
străchini?”.

Jacques Maritain a hotărât că „He who has no 
medited on the angels will never be a perfect 
metaphysician”. Aşa o fi, nu ştiu, nu mă pricep, însă 
versurile următoare – o parafrază, s-ar zice, după 
Barthes – pregătesc terenul pentru miza centrală 
a cărții: „Eu/ cu mâna cu care scriu./ Eu cu inima 
cu care mor”. Terapia cu îngeri reprezintă, în cele 
din urmă, un proces de acceptare a senectuții şi 
a morții: „De unde ai venit bătrânețe ştie cineva?/ 
N-am avut nevoie de tine nu eu te-am chemat./ Mă 
învățasem cu mine aşa cum eram./ Eram mulțumit”.

Ovidiu Genaru, Terapia cu îngeri,  
Iaşi, Editura Junimea, 2016
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O exemplarã restituire literarã
Ion Buzaşi

Vasile Aaron (1780-1821), scriitor ardelean din 
mişcarea literar-culturală a Şcolii Ardelene, 

este încă puțin cunoscut în comparație cu ceilalți 
reprezentanți ai acestui curent iluminist transilvan. 
De un lustru şi mai bine, doi filologi sibieni s-au 
angajat în restituirea literară a acestui nedreptățit 
scriitor, angajându-se într-o anevoioasă şi trudni-
că muncă editorială. Au publicat până acum şase 
cărți de (şi despre) Vasile Aaron: Vasile Aaron (1780-
1821). Studiu monografic, 2011, Patima şi moartea 
Domnului, 2012, Scrieri antume, 2013, Scrieri juri-
dice inedite, 2014, Miracole mitologice şi învăţături 
moral-creştine şi Reporta din vis, 2016.

Această ultimă apariţie editorială este şi un 
omagiu comemorativ lui Vasile Aaron, „cărturarul 
luminător născut în modestul Glogoveț, crescut 
în Şcolile Blajului şi ale Clujului, aşezat în cetatea 
Sibiului – la împlinirea a 195 de ani de la plecarea lui 
din această lume”.

Reporta din vis este cea mai importantă operă 
literară a lui Vasile Aaron, comparabilă cu Țiganiada, 
recunoscută ca o capodoperă şi ca unicat al poeziei 
româneşti. Cele două unt scrise cam în aceeaşi peri-
oadă, sunt ample poeme epice (epopei); în mani-
era compozițională a acestei specii literare încep 
cu invocația către muză; rămase multă vreme în 
manuscris şi tipărite postum, manuscrisele rătăcite 
o vreme au fost aflate în condiții similare de scriitori 
care le-au salvat de la pieire: Gh. Asachi a cumpărat 
la Lemberg, de la urmaşii lui Ion Budai-Deleanu, 
manuscrisul Țiganiadei; George Sion, aflat la Braşov, 
găseşte între manuscrisele lui Andrei Mureşanu şi 
manuscrisul lui Aaron, Reporta din vis; ambele sunt 
opere reprezentative ale Şcolii Ardelene, adăugând 
la zestrea culturală, istorică şi lingvistică a acestui 
curent cultural şi o componentă poetică. Şi deose-
birile între cele două scrieri sunt evidente: Țiganiada 
este o epopee eroi-comică; Reporta din vis – un poem 
inițiatic, o meditație filozofico-religioasă; Țiganiada, 
deşi tipărită târziu, a intrat în conştiința literaturii 
române, în programele şcolare şi universitare, a 
cunoscut numeroase reeditări, i s-au consacrat 
eseuri şi studii monografice. Reporta din vis a fost 
multă vreme cvasinecunoscută sau rău cunoscută.

Ediția îngrijită de Liliana Maria Popa şi Ioan-
Nicolae Popa este prima ediție autonomă, adică 

într-un volum separat a poemului Reporta din vis. A 
mai fost tipărită fragmentar în paginile Telegrafului 
Român de la Sibiu, în diferite antologii poetice, 
şi integral de Paul Cornea, în 1981, dar tot într-o 
crestomație, alături de alte scrieri literare de la 
începutul literaturii române premoderne. Prezenta 
ediție pleacă de la textul publicat de Paul Cornea, 
confruntat cu o copie mai târzie, existentă în fondul 
de manuscrise de la Arhivele Naționale din Sibiu.

Titlul poemului este straniu şi explicațiile care 
i s-au dat sunt numai aproximative (de la verbele 
latineşti: repono-ere, reporto-are: a înlocui, a muta). 
E potrivit însă cu subiectul cărții, pentru că şi aici 
este vorba despre un tânăr de neam bun, din ținu-
turile străvechii Dacii, care, plecat la vânătoare cu 
tovarăşii săi, adoarme lângă un izvor şi… visează. 
În vis i se arată un bătrân cu barba căruntă şi în 
veşminte albe care-i schimbă numele în Reporta 
din vis. Bătrânul are rolul de inițiator, de magistru, 
de îndrumător pe calea adevărată a vieții, căci 
tânărul a trăit până acum o viață în care l-au stăpâ-
nit plăcerile vieții şi egoismul. Bătrânul înțelept îi 
arată un cimitir cu 30 de morminte pe care erau 
gravate epitafuri ca să-l convingă de deşertăciunea 
vieții; apare şi un personaj alegoric, Pilda bunătății; 
tânărul este dornic să afle ce se întâmplă în lumea 
subpământeană, dar cugetările lui despre precari-
tatea ființei umane sunt întrerupte de apariția unui 
voinic care-l avertizează de pericolul unui şarpe 
uriaş.

 Tabloul următor („vis în vis”) aduce în compo-
ziția poemului procedeul romantic al antitezei, 
pentru că peste visul înfățişat până acum se supra-
pune altul, ce înfățişează o aventură cinegetică, cu 
ample şi luminoase descrieri de natură, cu frag-
mente de pastel ce prevestesc pe Alecsandri. Din 
nou, o schimbare de decor – şi lui Reporta îi apare 
în vis un „alt bătrân”, dar în contrast cu primul, un 
fals îndrumător, filozoful din Grecia Antică, Epicur, 
care-l îndeamnă să nesocotească principiile creşti-
ne date de primul bătrân şi să se bucure din plin de 
toate plăcerile vieții. Poemul este neterminat, dar 
mesajul e clar, avertizând cât de rele sunt pentru 
sufletul omului trufia, egoismul, desfrânarea şi în 
ce constă datoria de a ne strădui pentru o viețuire 
după normele învățăturii creştine.
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Studiul introductiv, o reluare amplificată a capi-
tolului din cartea publicată în 2011, este o mono-
grafie a poemului cu bogate filiații istorico-literare, 
cu utile sugestii de lectură şi cu necesare comple-
tări şi corecturi ale unor afirmații din studiile de 
istorie literară ce i-au fost consacrate.

Aproape toți exegeții au considerat că Reporta 
din vis este o imitație după model străin, încă 
neidentificat. Dar, ca şi Ioan Budai-Deleanu, şi 
autorul acestei scrieri ar fi putut spune că această 
operă (lucrare) nu este furată, nici împrumutată 
de la vreo „altă limbă, ci chiar izvoditură nouă şi 
orighinală românească”. Autorii studiului introduc-
tiv demonstrează că Reporta din vis încununează 
creația lui Vasile Aaron şi fructifică lecturile sale, 
precum şi fragmente din celelalte scrieri ale sale: 
Reporta din vis este un poem oniric, dar visul este 
prezent în Biblie (în Vechiul şi Noul Testament), 
în Iliada, Odiseea şi Eneida, poemele antichității 
greco-latine şi în scrierea anterioară a lui Aaron, 
Patima şi moartea Mântuitorului (Braşov, 1805); 
personajul principal este asemănător cu cel din 
colindele şi basmele româneşti, dar şi cu Acteon 
din miracolele mitologice ale lui Ovidiu, traduse/
prelucrate de Vasile Aaron; motivele poetice – ubi 
sunt, cu variantele fortuna labilis, vanitas vanitatum 
– au o largă circulație literară (se citează fragmente 
din Biblie, sau sedelna „Cu adevărat deşertăciune 
sunt toate…” de la rânduiala prohodului, Miron 
Costin, Viața lumii, Divanul… lui Dimitrie Cantemir, 
„didahiile” lui Antim Ivireanul). Dacă pe aceşti 
trei autori din literatura veche românească există 
probabilitatea să nu-i fi cunoscut, cu siguranță 
i-a fost familiară omiletica blăjeană, îndeosebi 
Propovedanii sau învățături la îngropăciunea 
oamenilor morți de Samuil Micu (Blaj, 1784), sau 
Imitațiunea lui Cristos de Thomas a Kempis, traduse 

de cărturarii Blajului. O caracteristică esențială a 
acestui studiu: demonstrația că Vasile Aaron este 
un produs al Şcolilor Blajului şi, prin această scri-
ere, care-l apropie de Ioan Budai-Deleanu (în 
Prefața ei, ca şi contemporanul său, este convins că 
„poate fi şi în limba română astfel de scriere poeti-
că”) se apropie de reprezentanții Şcolii Ardelene, 
îndeosebi de Gh. Şincai şi Petru Maior, la nivel de 
preocupări – concepția lingvistică, originea latină a 
limbii române, originea romană a poporului român 
– susținute ca argumente pentru obținerea de 
drepturi politice pentru românii din Transilvania. 
Ca şi aceştia, Aaron este un „luminător”, tendința 
didacticistă fiind evidentă în toate scrierile sale.

În sfârşit, studiul introductiv subliniază câteva 
priorități ale poemului Reporta din vis în literatura 
română: prima scriere din literatura română cultă 
în care apare un magistru (sau un inițiator); prima 
scriere de inspirație onirică (în perioada de după 
al Doilea Război Mondial, onirismul se constituie 
într-o mişcare literară cultă cu reprezentanți ca 
D. Țepeneag, Vintilă Ivănceanu ş.a., dezavuată de 
oficialitatea comunistă), prima scriere de inspirație 
cinegetică din literatura noastră, continuată de 
operele lui Al. I. Odobescu, Ionel Pop (tot un scri-
itor blăjean!), Mihail Sadoveanu, Vasile Voiculescu, 
G .Topârceanu, Al. O. Teodoreanu ş.a.

 Cu această ediție, însoțită de un informat şi amplu 
studiu introductiv, Reporta din vis este îndreptățită 
să se alăture Țiganiadei lui Ioan Budai-Deleanu şi să 
i se recunoască şi ei statutul de capodoperă de la 
începuturile literaturii noastre premoderne.

Vasile Aaron, Reporta din vis. Istorie, studiu introductiv, 
note, text, indice şi glosar de Liliana Maria Popa,  

Ioan-Nicolae Popa, Editura Curs, Cluj-Napoca, 2016
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recenzii

Cãlãtorii pustiului
Maria Fărâmă

Eu, Maria, ultima, este cartea Elenei Siupiur, 
apărută anul acesta la Editura Anima din 

Bucureşti. Titlul nu ne lasă să ghicim subiectul, 
dar cartea ascunde, de fapt, un subiect istoric. 
Romanul surprinde tensiunea evenimentelor 
din 1806-1812, când mii de refugiați creştini din 
Balcani se îndreaptă spre Principatele Române şi 
spre Bugeag, localitate aflată în sudul Basarabiei, 
care rămăsese pustie după deportarea de către 
Imperiul Rus a tătarilor în Crimeea. 

De obicei, încep lectura unor romane istorice 
cu oarecare scepticism. De data aceasta, însă, 
mi-am temperat atitudinea de inchizitor datorită 
capacității autoarei de a surprinde şi a reprezenta 
detaliile unui fenomen istoric, fără a cădea pradă 
unor judecăți părtinitoare. 

Firul narativ e construit în jurul unei comuni-
tăți care migrează din Balcani, din zona de munte 
spre Bugeag, în ,,marginea pustiului”, motivul 
pustiirii şi dezrădăcinării răsunând traumatic în 
fiecare pagină. Chiar dacă descrie drama unui 
singur sat, se relatează, în fond, povestea tragică 
a popoarelor din sud-estul Europei din secolul 
XIX, amenințate de armatele ruse şi cele turceşti. 

Ceea ce mi se pare autentic este perspectiva 
naratorială. Maria, protagonista romanului, poves-
teşte călătoria familiei sale şi a întregului sat în 
căutarea unui aşezământ. Vocea ei, credibilă, te 
face să empatizezi cu întâmplările din carte şi să 
înțelegi evenimentele istorice. Ori, aceasta e miza 
cărții – a-i pune în prim-plan pe oameni, fiindcă 
oricât de clişeic ar suna, adevărata istorie e a aces-
tui grup de rătăcitori, ale căror sate au fost arse, 
cu sentimentul că oamenii sunt aruncați în afara 
vieții. Totuşi, ei încearcă să se reinventeze şi să-şi 
găsească un nou rost. Călători fără speranță, trăiesc 
mână în mână cu primejdiile, cea mai mare dintre 
ele fiind, desigur, moartea.

Din punct de vedere istoric interesează viața 
de zi cu zi a oamenilor, pentru că volumul prezintă 
amănunte importante despre organizarea socia-
lă şi politică, comerț, ritualuri funerare, credință, 
cultură. Pasajele frumoase, de exemplu, sunt 

acelea în care se povesteşte despre cât de greu 
şi cât de departe se aduceau cărțile pentru bise-
rică sau cum a încercat protagonista să adune 
cântecele populare pentru a păstra şi perpetua 
propriile tradiții, prin urmare, propria identitate. 

Cartea fascineză şi prin limbaj. Oralitatea 
stilului îmbinată cu expresii din turcă, slavă sau 
albaneză transformă discursul narativ într-o 
poveste vie şi verosimilă, prezentându-se aproa-
pe cinematografic. 

Uneori nu este nevoie de o maşină a timpului. 
Unele cărți pot recrea atmosfera trecutului. Cartea 
de față ar putea fi o opțiune. 

Elena Siupiur, Eu, Maria, ultima,  
Bucureşti, Editura Anima, 2016

Ritualizarea 
poeziei
Alexandra Turcu

Membru al primei generații de echinoxişti, 
Vasile Sav a activat pe mai multe fronturi în 

sfera culturală, remarcându-se ca poet, traducător 
şi publicist. La 14 ani după ultimul său volum de 
poezie, Catulliene (Editura Crater, 2002), gestul de a 
aduna într-o antologie o parte din opera lui (după 
decesul autorului), sub numele de Ivoriu şi flacără 
(Casa Cărții de Ştiință, 2016), e unul firesc, astfel 
încât în această formulă poezia sa capătă coerență.

Divizată în Elogii şi Solilocvii, antologia reflectă, 
în primul rând, calitatea de traducător a autoru-
lui. În textele lui, Vasile Sav încearcă să reutilizeze 
caracteristicile emblematice ale poeziei clasice, pe 
care el a tradus-o, lucru care îi reuşeşte aproape 
ireproşabil. De menționat este universul construit, 
care dă poeziei o alură mistică, datorită imagisticii 
ritualice folosite: „Peste ruinele unor trecute glorii, 
unde am învățat să ne măsurăm după forma şi 
înclinarea pietrelor, vom aduce, pe albe altare, 
rodul nopților de nesomn, lacrimile, iubirea şi ura.” 
(p. 25) Recurența elementelor vegetale şi a imaginii 
sângelui duce textele înspre o senzualitate dionisi-
acă ce dă forță poeziei lui Vasile Sav, la fel cum se 
întâmplă în versul: „Altare; pe lespezi de marmură, 
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printre ghirlande, fructe şi fum, gâlgâie sângele.” (p. 
27) Pe de altă parte, autorul poate uneori să obțină 
acelaşi efect prin alăturări neobişnuite de imagini 
oximoronice, cum ar fi frenezia ritualică şi imobilita-
tea: „Extaz sălbatic în somnul viețuitoarelor învest-
mântate în rouă.” (p. 48) Totodată, în special în texte-
le din a doua parte a antologiei, tonul devine uşor 
melancolic, ca în fragmentul „Era o secetă cruntă-n 
cuvânt şi-o arşiță stearpă-n imagini. Şi-ndrăgostitul, 
rătăcitor, îşi căuta iubirea pierdută” (p. 107), însă 
poetul îşi recapătă repede statutul oximoronic, afir-
mând cu voce aproape profetică: „Nici o tristețe nu 
e fecundă decât convulsivă.” (p. 182)

Dimensiunea cea mai importantă a poeziei 
lui Vasile Sav este legată de rolul ei inițiatic, care 
devine scopul tuturor ritualurilor descrise, în 
mijlocul cărora se află frenezia dragostei: „Despre 
iubire vorbea, şi gura i se umplu de infernul iubirii./ 
Vinerea păgână îşi spălă mâinile în apa tăgăduirii./ 
Fu clocot de valuri, de spume şi sânge şi o explozie 
târzie de seve.” (p. 125) Inițierea se realizează şi 
prin descifrarea simbolurilor („Dimineața, o roză 
de purpură mustea pe cearşafuri./ Şi-n piept, îmi 
bătea, îmi bătea un deget de ceață,” p. 133), trans-
formând antologia Ivoriu şi flacără într-o lectură 
dificilă, care cere un mare bagaj cultural de la citi-
torul pregătit să se întoarcă la păgânitate.

Vasile Sav, Ivoriu şi flacără, Cluj-Napoca,  
Casa Cărții de Ştiință, 2016

Privirea înapoi – 
un gest riscant?

Constantin Tonu

Un act temerar din partea Alexandrei Ciocârlie. 
Apariția volumului În oglinda Antichității: Scrii- 

torii români şi cultura greco-latină (Humanitas, 
Bucureşti, 2016) vine să tulbure sensibilitatea 
„omului recent” cu un subiect prea vechi, „prea 
clasic”. Vor fi însă uşor dezamăgiți cei care, 
răsfoind puțin cartea, vor găsi în lista scriitorilor 
români preocupați de antichități, pe lîngă aceiaşi 
Maiorescu, Lovinescu sau Călinescu, şi un Octavian 
Paler sau un Gheorghe Crăciun, care urcă, cronolo-
gic, până în postmodernitate.

În panoplia de atitudini şi reacții față de lumea 
greco-latină intră mai întâi apologia. În favoarea 

culturii clasice se pronunță Mihai Eminescu, 
relevând valoarea ei formativă atunci cînd este 
vizată substanța, nu doar litera şi formele aceste-
ia, într-o repetiție stearpă, demagogică. Rigoarea 
morală şi obiectivitatea Antichității sunt aborda-
te metodic de către tînărul Maiorescu şi, ulterior, 
de Eugen Lovinescu, care întrezăresc stârpirea 
egoismului şi ieşirea din atmosfera vieții cotidi-
ene prin adîncirea „în trecut într-o contemplare 
obiectivă” (p. 21). Valorile antice nu contează 
per se, ci, aşa cum spune şi N. I. Herescu, doar în 
măsura în care contribuie la dezvoltarea culturii 
moderne.

Breşa apare atunci când distanța cronolo-
gică şi diferențele de dezvoltare istorică sunt 
conotate negativ, drept obstacole în calea înțe-
legerii. O asemenea turnură o găsim în scrierile 
lui Paul Zarifopol, care vorbeşte despre „nepu-
tința celor vechi de a-i impresiona emoțional 
pe moderni” (p. 48). Urmează, mereu valabilă, 
caricatura. Cu antieroi şi antimuze, Țiganiada 
lui Ion Budai-Deleanu este exemplul predilect 
al unui univers ludic, burlesc, care pivotează în 
jurul unui monstru sacru: Homer. De un comic 
debordant este şi memorialul de călătorie al lui 
Calistrat Hogaş, Pe drumuri de munte. Aducând 
zeii şi personajele legendare în cotidianitate, 
el „coboară solemnitatea în registru familiar şi 
glumeț” (p. 131).

Contactul cu Antichitatea capătă valențe exis-
tențiale la scriitori precum Emil Cioran şi Octavian 
Paler. În timp ce primul admiră stilul geniilor 
nebuni din perioada crepusculară alexandrină 
(Caligula, Nero, Tiberiu...), identificându-se de 
fapt cu aceştia, al doilea, specialist în „paradisuri 
pierdute”, vede în grecii antici despre care discu-
tă simple pseudonime: „în fond, de fiecare dată 
am vrut să zic «eu însumi»” (p. 243).

Raportarea la cultura greco-latină este o aple-
care spre propriile origini, prin urmare un act cu 
o încărcătură existențial-ontologică şi pentru 
noi, cititorii. Alexandra Ciocârlie ne-a arătat deja 
că acest gest riscant de a privi înapoi nu face 
altceva decât să reînvie trecutul. Noi însă conti-
nuăm să trăim cu spaima lui Orfeu.

Alexandra Ciocârlie, În oglinda Antichității:  
Scriitorii români şi cultura greco-latină, Bucureşti, 

Humanitas, 2016
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Despre etica  
unui alt Holocaust

Emil Adrian Rus

Absolvent de studii filozofice şi pentru 
mai mulți ani jurnalist rock pentru diferite 

publicații româneşti şi maghiare, Gabriel Szünder 
propune prin cartea sa de debut, Etica supravie-
țuirii. Eseu asupra prozei lui Kertész Imre (Tracus 
Arte, Bucureşti, 2016), o nouă formă de inter-
pretare a prozei celui care în 2002 devenea 
primul autor maghiar câştigător al Nobelului 
pentru Literatură. Ceea ce ar fi putut constitui 
pentru critică un risc prin tema şi autorul alese 
se transformă în cartea lui Gabriel Szünder într-o 
expunere analitică atractivă, din interiorul unui 
discurs etic propriu lui Kertész Imre.

Dacă cititorul familiarizat cu imaginea genera-
lă a Holocaustului va vedea în personajele unei 
proze despre Auschwitz condiția unor victime, 
căci aceasta este de cele mai multe ori intenția 
autorului, ipostaza lui va fi una diferită în litera-
tura lui Kertész Imre, unde nu se pune problema 
unor indivizi oprimați, ci a unor supraviețuitori, a 
unor martori capabili sau nu de-a vorbi. Ochiul 
prin care trebuie privit şi înțeles Holocaustul la 
Kertész Imre se situează într-o altă dimensiune 
a interpretării, diferită de cea istorică, căci afirmă 

autorul „Auschwitzul nu poate fi imaginat decât 
ca text literar şi nu ca realitate”(p. 9). Situându-se 
în interiorul acestei gândiri, Szünder realizează 
prin cele cincisprezece capitole ale Eticii supra-
viețuirii o radiografie critică empatică, o trecere 
în revistă a temelor şi tehnicilor lui Kertész Imre. 
„Ce înseamnă să vorbeşti despre Auschwitz?”, 
„Care sunt limitele unei astfel de reprezentări?”, 
Care este rolul supraviețuitorului?”, „În ce măsură 
este Holocaustul o formă de cunoaştere?” şi mai 
ales „Cum trebuie el privit în contextul culturii din 
care s-a născut?” sunt doar câteva dintre întrebă-
rile-problemă conturate în volumul de față. 

Studiul lui Gabriel Szünder este astfel o lectu-
ră care oferă o înțelegere aparte a operei lui 
Kertész Imre, iar rolul critic asumat de publicist, 
chiar dacă nu unic în interpretare, este unul care 
i se potriveşte. Dimensiunea interpretării este 
una dublă, pe de o parte este cea din exterior, 
cea a lui Szünder, a altor critici sau a lui Imre prin 
articolele şi interviurile sale, iar pe de altă parte, 
cea din interior, a personajelor şi eroilor din 
romane, fragmente de text care vin atât să susți-
nă o idee, cât şi să construiască şi definitiveze o 
alta. Totuşi, necesitatea acestei lecturi nu poate 
veni decât ca urmare a citirii lui Kertész Imre, 
altfel studiul poate fi înțeles greşit sau lacunar 
în contextul în care viziunea despre Holocaust a 
autorului analizat se îndepărtează de una tradi-
țională, cu care un cititor neavizat a fost obişnuit 
să interacționeze.

Gabriel Szünder, Etica supraviețuirii. Eseu asupra prozei 
lui Kertész Imre, Bucureşti, Tracus Arte, 2016
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Învãþând de la cei mai buni.
Interviu cu violonista  

Adelina Oprean
Cristina Pascu

Adelina Oprean este una dintre cele mai prestigi-
oase reprezentante ale şcolii violonistice româ-

neşti. Născută la Deva, Adelina Oprean a studiat 
la Conservatorul din Bucureşti sub îndrumarea lui 
Ştefan Gheorghiu. Şi-a continuat studiile la Gstaad, 
cu Alberto Lysy şi Yehudi Menuhin, apoi cu Sándor 
Végh, la renumita Universitate Mozarteum din 
Salzburg. Palmaresul său cuprinde numeroase premii 
la concursuri internaționale, dintre care menţionăm 
Concursul Bach din Leipzig, concursurile de muzică 
de cameră din Belgrad, Colmar şi Geneva, Competiţia 
Joachim din Eisenmatt şi Premiul I al competiției Carl 
Flesch din Londra. În perioada 1982-1986, Adelina 
Oprean a predat la Academia de Muzică „Yehudi 
Menuhin” din Gstaad şi a fost asistenta profesoru-
lui Sándor Végh la Lenk, iar din 1985 este profesor 
la Academia de Muzică din Basel. A înregistrat şi 
concertat în Europa, America şi Asia. Începând din 
1997, Adelina Oprean este membru permanent al 
cvartetului ARIA din Basel, unul dintre cele mai renu-
mite cvartete din Elveția.

Activitatea artistei este legată de proiectul 
româno-elveţian „Academia Sighişoara”, în cadrul 

căruia susține anual recitaluri şi cursuri de măiestrie 
pentru tinerii violonişti. Ecourile vizitei sale din acest 
an rămân nu doar sub forma unei amintiri artistice 
plăcute sau a unor sfaturi tehnico-interpretative valo- 
roase, ci şi prin câteva gânduri exprimate într-un 
succint interviu pe care muziciana a avut amabilitatea 
să ni-l acorde, în care sunt esenţializate principiile celor 
trei violonişti legendari care i-au marcat devenirea. 

„Şcoala românească mi-a pus bazele și 
rădăcinile, pentru că spiritul muzical românesc 
este extraordinar de puternic!”

Cristina Pascu: Stimată doamnă Adelina Oprean, 
sunteţi o violonistă româncă plecată peste hotare, 
cu deschidere internaţională. Aceasta a însemnat şi 
contactul cu şcoli violonistice europene importante. 
Aţi avut privilegiul de a lucra cu trei violonişti legen-
dari, ale căror influenţe s-au împletit armonios în 
devenirea dumneavoastră. Decantându-le, ce aţi 
preluat de la fiecare dintre ei? 

Adelina Oprean: Este un demers emoţionant 
pentru mine, care îmi provoacă bucurie. Să ai parte 
de îndrumarea acestor profesori, totodată inter-
preţi extraordinari, este, cu adevărat, o şansă. De la 
Ştefan Gheorghiu am învăţat naturaleţea muzicală, 
un stil curat şi bine construit. El cânta la ore foarte 
mult, emana direct şi nemijlocit un fel natural şi 
degajat de a cânta la vioară.

C. P.: ... calitate pe care am remarcat-o în recitalurile 
dumneavoastră. Sunteţi echilibrată: foarte liberă, dar 
şi concentrată în interpretare. Este un dar pe care 
puţini îl au. Continuând pe linia marilor experienţe, 
trecerea timpului prilejuieşte detaşarea şi observarea 
obiectivă a influenţelor. Cum s-au concretizat cele ale 
maestrului Yehudi Menuhin, una dintre cele mai proe-
minente personalităţi ale elitei muzicale mondiale? 

A. O.: Yehudi Menuhin este cel care m-a influen-
ţat cel mai mult, fiind o personalitate extraordinar 
de puternică, de o forţă spirituală incredibilă. De 
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la el am învăţat că sunetul trebuie să treacă de la 
instrument în alte dimensiuni, să depăşească acei 
parametri fizici şi să pătrundă într-o putere univer-
sală a muzicii, aspect pe care nu mi l-a explicat cu 
niciun cuvânt, dar felul în care cânta transmitea şi 
ilustra acest lucru.

C. P.: Întorc o nouă filă şi ajung la Sándor Végh, un 
alt nume important în parcursul dumneavoastră artis-
tic. Timpul petrecut în preajma eminentului profesor 
a fost într-o altă etapă a devenirii dumneavoastră ca 
artistă. Cum s-a desfăşurat colaborarea cu el?

A. O.: Cu Sándor Végh am studiat Sonata de 
Debussy şi am avut marele noroc să fiu asistenta lui 
la cursurile de vară desfăşurate lângă Berna, în Alpi. 
Am asistat astfel la toate lecţiile lui şi de la el am 
învăţat enorm despre structura muzicală, concep-
ţia muzicală, forţa expresiei, tehnica arcuşului, 
despre forţele naturale de a cânta. Era un muzici-
an „pur sânge”, cu foarte multă putere expresivă! 
Dăruia şi cerea totul în cel mai mic detaliu! 

C. P.: Se vede că această îmbinare de forţe crea-
toare şi pedagogice a dat roade, astfel încât numele 
dumneavoastră s-a regăsit printre cele ale laureaţilor 
unor prestigioase concursuri. În plus, realizaţi cursuri 
de măiestrie de amploare, cu sute de tineri, în multe 
locuri din Europa. Ce sfaturi le dați? 

A. O.: Le spun adesea tinerilor că primul lucru 
pe care trebuie să-l facă muzicianul violonist este 
să recunoască puterea muzicii. Muzica este un 
limbaj special, care pătrunde profund în subcon-
ştientul nostru. Ea descrie viaţa şi trebuie să înţe-
legi că acest limbaj este legat direct de viaţă, nu 
este ceva separat. Muzica trebuie să îţi trezească 
imagini, trăiri profunde şi să te transforme, cum te 
transformă viaţa, de fapt, dacă o trăieşti din plin.

C. P.: Miguel de Unamuno spunea că atunci când 
„doi stau de vorbă, intră în joc mai multe personaje 
decât s-ar crede”, iar acest interviu cred că a confir-
mat dictonul. Vă mulţumesc!

◆
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O sãptãmânã teatralã  
în cãutarea autorului

În primele zile ale lunii octombrie, odată cu 
începerea cursurilor universitare, Clujul s-a trezit 

răsfățat din punct de vedere cultural cu două 
evenimente simultane majore, centrate pe figura 
autorului. Dacă însă pentru Festivalul Internațional 
de Carte Transilvania autorii sunt protagoniştii 
obişnuiți ai lansărilor şi dezbaterilor literare, pentru 
scenele de teatru e mai rar ca autorul să devină actant 
principal, ca să nu spunem actor. Şi totuşi, Întâlnirile 
Internaționale de la Cluj, festivalul de început al 
stagiunii, pregătit anual de Teatrul Național „Lucian 
Blaga“ şi aflat acum la a şasea ediție, a ales să facă 
tocmai acest lucru, pornind, pirandellian, nu cu şase 
personaje ci cu şapte zile în căutarea autorului.

O temă incitantă pe care directorul Teatrului, 
regizorul Mihai Măniuțiu, o explica spunând că 
această căutare a Autorului, fie el creator de text 
ori de spectacol, reflectă din punctul său de vedere 
„spiritul în care trupa Teatrului Național din Cluj înțe-
lege să existe: consacrându-se, pe de o parte, căută-
rii perpetue, neliniştite, a sincerității şi adevărului 
teatral şi, pe de altă parte, neezitând să facă pariuri 
dificile, care, în acelaşi timp, sunt singurele care pot 
avea darul de a o conduce spre trepte tot mai înalte 
de excelență artistică“. Şi, într-adevăr, parcurgând 
programul spectacolelor propuse, orice spectator 
îşi putea da seama că actorii şi echipa de susținere 

a actului teatral nu vor avea o săptămână uşoară: 
şapte spectacole la Sala mare, şapte spectacole la 
Studioul Euphorion, patru la Studioul Art Club şi un 
spectacol de stradă. Şi, pe deasupra, care de care mai 
diverse, în registre mergând de la comic şi farsesc la 
tragic şi dramatic, de la jocul poetic şi avangardist la 
teatru dans şi muzical. Piese clasice şi contempora-
ne, creații de autor şi creații colective, spectacolele 
susținute ne-au arătat multiplele fețe ale teatrului. 
Mereu în formă şi plini de energie, actorii trupei 
clujene au ştiut să-şi surprindă, din nou, pozitiv, atât 
invitații din țară cât şi pe cei din străinătate, susținuți 
de aplauzele fanilor clujeni. 

Iar dacă se întreabă cineva unde e figura auto-
rului în toate acestea, răspunsul nu va întârzia să 
apară, din acelaşi program al săptămânii 3-9 octom-
brie 2016, care a propus întâlniri zilnice cu autorii, 
scriitori şi regizori, atraşi, din cele mai varii motive, 
de şi pe scena naționalului cujean. A intrat astfel 
în dialog cu spectatorii Robert Cohen, profesor 
emerit, pedagog în arta actorului la Irvine University 
California, autor al pieselor Panglica lui Moebius şi 
Bzzap!, puse în scenă de Răzvan Mureşan, explicând 
contextul istoric şi social al naşterii acestor texte tipic 
americane, dar care ridică şi astăzi, în lumea noastră 
est-europeană, întrebări dintre cele mai actuale 
privind identitatea sexuală, presiunea socială, relația 

cu famila, cu colegii de serviciu sau 
cu propriile idealuri de viață.

Rodrigo Garcia, un alt autor con- 
temporan, de origine sud-ame-
ricană, stabilit în Franța, regizor 
şi director al Centrului Dramatic 
Național din Montpellier, a răs- 
puns întrebărilor publicului cu o 
extraordinară finețe şi clarviziune 
asupra misiunii teatrului în zilele 
noastre. Hăituit de consumism, asal- 
tat de false nevoi în permanentă 
creştere, acumulând frustrări, plictis, 
dezgust şi oboseală, omul contem-
poran uită să mai creadă în poezie, 
în bucuria existenței, în frumusețea 
apropierii de celălalt, iar teatrul e Actorii din spectacolul Clasa noastră (TNC)
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aici ca să ne trezească, să ne scuture, să nu ne lase 
să uităm. Deşi s-a declarat surprins de viziunea şi 
de soluțiile regizorale propuse de tânărul Andrei 
Măjeri pentru textele sale Agamemnon şi Moarte şi 
reâncarnare într-un cowboy, Rodrigo Garcia a arătat 
o neaşteptă deschidere şi disponibilitate în fața colo-
raturii dobândite de cele două texte în interpretarea 
clujeană, regizorul Garcia neinterferând cu scriitorul.

O întrebare asemănătoare, vizând reacția autoru-
lui în fața regizorului, i-a fost pusă şi dramaturgului 
Matei Vişniec, prieten obişnuit de pe acum al Teatrului 
Național şi al echipei de actori cu care a lucrat Răzvan 
Mureşan la spectacolul Spectatorul condamnat la 
moarte, prezentat în stagiunea trecută, şi Richard 
al III-lea se interzice, jucat de două ori, în spațiul mai 
puțin convențional din Studioul Art Club. Plăcerea 
descoperirii unor noi valențe ale propriilor texte 
înfrânge orgoliul auctorial, iar în cazul lui Matei Vişniec, 
generozitatea omului o întâlneşte pe deplin pe cea a 
scriitorului, acordând toată încrederea autorului de 
spectacol. În ceea ce priveşte cele două spectacole şi 
mai ales în cazul celui de-al doilea, reuşita este, trebu-
ie să o recunoaştem, deplină. Actorii se dezlănțuie 
într-un spectacol splendid, care transmite publicului 
întreaga tensiune a terorii staliniste, a cenzurii murda-
re şi inumane care transformă arta actorului într-un 
coşmar funambulesc, dezvăluind, în acelaşi timp, 
umanitatea profundă a suferinței asumate de artistul 
redus la tăcere (Meyerhold în cazul de față).

Şi pentru că autorul nu este întotdeauna singur 
în fața foii de hârtie sau a paginii de computer atunci 
când vine vorba de teatru, o inspirată întâlnire a fost 
şi cea cu autorii creațiilor colective foarte prezente 
anul acesta în repertoriul Teatrului Național. Două 
au fost temele mari abordate, deşi spectacolele s-au 
dovedit a fi dintre cele mai diverse: problemele socia-
le (de la ecologie – cu un antrenant 
şi tineresc teatru dans în d’ECOura-
ge–, la puşcărie – cu un pătrunzător 
spectacol-mărturie a vieților celor 
ce îşi ispăşesc pedeapsa în centrul 
de detenție Gherla: Selfie) şi proble-
mele artistice (de la teribilismul 
primelor avangarde la ipocrizia ar- 
tei contemporane). Trebuie remar-
cat că tentația „autorului la plural“ 
era pe deplin justificată anul acesta 
când Europa sărbătoreşte cente-
narul naşterii mişcării dadaiste. 
Şi trei au fost spectacolele care 
ne-au vorbit despre Artă: Tzara ar- 
de şi Dada se piaptănă (o savuroa-
să piesă-colaj, care reînvie, în stil 
dadaist prin meta-teatru şi film, 

momente din viața lui Tristan Tzara şi a prietenilor săi 
de la Cabaret Voltaire), Memo (un spectacol-poezie, 
clădit ca un castel de cărți din texte avangardiste, în 
care teatralitatea imaginii se ia la întrecere cu pictu-
ralitatea teatrului) şi Call it Art (o adevărată instalație 
plină de umor în care se pleacă în căutarea sensului 
pierdut al artei contemporane). Deşi nu toți autorii 
au fost prezenți la masa rotundă din 7 octombrie, 
s-a insistat asupra importanței construcției la mai 
multe mâini şi a participării vitale a actorilor la 
crearea spectacolelor: pentru Memo, fascinanta 
actriță Miriam Cuibus a lucrat cot la cot cu regizoarea 
Mona Marian, pentru Tzara arde..., Ion Pop, Ştefana 
şi Ioan Pop-Curşeu au fost înconjurați de cei patru 
actori inventivi şi plini de talente (Cristian Grosu, Filip 
Odangiu, Cătălin Codreanu şi Rareş Stoica), iar pentru 
Call it Art, Leta Popescu şi tânăra dramaturgă Alexa 
Băcanu au recunoscut contribuția majoră a trupei.

Tot despre autori a fost vorba şi la lansările de 
carte, la care au participat Mihai Măniuțiu, cu un 
volum de poezie plin de forță şi candoare (TU, la 
Tracus Arte), Anca Măniuțiu, cu un studiu incitant de 
istorie a regiei moderne (Poetici regizorale, la Casa 
Cărții de Ştiință), Ion Pop, cu o binevenită ediție 
revizuită a Omului aproximativ şi a manifestelor lui 
Tristan Tzara (la Editura Polirom) şi Ştefana şi Ioan 
Pop-Curşeu cu revista Studia UBB Dramatica, ale 
cărei două numere pe 2016 sunt consacrate cente-
narului Dada. Nu trebuie să uităm că Dadaismul a 
fost la înălțime şi prin revizitarea sa plastică datorată 
artistului plurivalent Rareş Stoica, care a colorat pe 
tot parcursul festivalului foaierul Teatrului Național 
cu expoziția sa jucăuşă „ReDada“, asumând pastişa, 
kitschul şi intertextualitatea avangardistă.

Steaua

Leta Popescu, Alexa Băcanu, Ștefana Pop-Curşeu, Mihai Măniuţiu şi Ioan Pop-Curşeu
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Duel în oglindã  
la Teatrul „Puck”

Eugenia Sarvari

Mai vechiul program „Seria nocturne” de la 
Teatrul de Păpuşi „Puck” din Cluj este menit 

să atragă dincolo de specificul teatrului un altfel 
de public. În cadrul acestei serii, spectacolele de 
teatru sunt programate seara, începând cu ora 
19:00, adulții, neînsoțiți de copii, având posibili-
tatea să se delecteze cu seri de teatru, i-aş spune, 
intimist.

O astfel de seară a fost duminică, 26 iunie 2016, 
când am asistat la Duel în oglindă, pe un scenariu 
şi în regia lui Vadas László. Spectacolul este ceea 
ce sugerează şi titlul: un duel în oglindă al reginei 
Elisabeta cu rivala sa Maria Stuart. Decorul este 
conceput ca o cabină a unui actor dintr-un teatru 
oarecare, în oglinda-triptic având loc dialogul 
Elisabetei, în fapt, un monolog, în care regina 
îşi ia ca partener propria imagine. Spațiul de joc 
(Lörincz Gyula) este conceput ca interval-fluviu. 
Într-o parte, prin draperia neagră se filtrează 
lumina misterioasă a unui reflector, iar în cealaltă 
se află un stativ cu rochii somptuoase din brocart, 
din dantele, din mătăsuri cu fir, alături de pelerine 
din catifea moale şi gulere albe creponate. Un 

manechin din plastic transparent se va transforma, 
după ce regina Elisabeta îl va înveşmânta într-unul 
din costumele fastuoase – construindu-şi astfel 
rivala – în figura impresionantă, fără chip însă, a 
Mariei Stuart. Statuia mută va asista la povestea 
reginei-fecioare, la acuzele ei, la lamentările ei. O 
muzică elisabetană punctează, însoțeşte, poten-
țează povestea Elisabetei. Îmbrăcată la început într-
un halat alb de baie, ea îşi spală picioarele într-un 
lighean din sticlă, luminat ingenios astfel încât pe 
suprafața apei se pot vedea plutind petale delicate 
de trandafir roz. În cele din urmă, în spatele supor-
tului cu costume, Elisabeta va lua chipul reginei 
atotputernice. Într-o rochie roşu-sânge cu o lungă 
trenă prelingându-se de-a lungul spațiului-fluviu, 
ea se va înfăşura / drapa în hlamida purpurie. În 
acest timp, cubul cu un mic îngeraş ghemuit – 
palidă pavăză în faţa greutăţilor unui întreg regat, 
şi, poate, imagine a păzitorului fiecăruia dintre noi 
– va începe o mişcare de rotație în jurul propriei 
axe, precum la debutul spectacolului.

Mi s-a părut că dificultatea partiturii a depăşit 
posibilitățile, de altfel promițătoare, ale foarte tine-

rei Veligdán Boglárka. 
Tonul pe care tânăra 
actriţă îl foloseşte în 
redarea poveştii reginei 
este mult prea tărăgă-
nat, cântat, lăcrămos 
– un continuu lamento, 
dând impresia că viteaza 
Elisabeta îşi plânge de 
milă într-un belşug de 
lacrimi. O mai atentă şi 
profundă îndrumare din 
partea regizorului cred 
că ar fi îndreptat din 
neajunsuri. Vadas László 
a gândit un spectacol cu 
imagini frumoase, care 
riscă să devină clişee 
fără aportul mai consis-
tent al actriţei. 
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Carol Pleºa ºi „omul spiritual” 
– Sub semnul antroposofiei –

Vasile Radu

„Omul fizic” şi „omul spiritual”, cu părțile fizice 
ale corpului său şi însuşirile lui spirituale, cu rapor-
turile dintre aceste pe timpul vieții şi după moarte 
în interacțiunea colosală dintre Regnurile naturii şi 
Spiritualitatea identificată în artele liberale... acestea 
erau cele două mai teme ale creației sale. Păstra un 
oarecare interes pentru fenomenologia esoterică, 
pentru karma şi reîncarnare, dar nu acorda un interes 
susținut, explicit pentru spiritism, somnambulism, 
magnetism, magie, hipnotism, alte practici magice 
etc. Calea sa era „Ştiința Omului Spiritual”, acesta fiind 
văzut ca o ființă integrată în microcosmos şi macrocos-
mos, o entitate fizică dublată de una spirituală, capabil 
de percepție „suprasensibilă” prin care se receptează 
nemijlocit spiritualul drept „real” şi „accesibil”.

Exersează în registrul anticipației spiritualiste, 
căutând o moralitate exemplară, condus de iubire, 
dreptate, pace şi fericire, într-o lume lipsită de 
conflicte etnice şi de clasă tangibilă şi nu astrală, 
îndepărtată, inaccesibilă, căutând aici, pe pământ, 
pacea eternă sau compararea Iniţiatului antropo-
sof cu Zoroastru, Moise sau Buddha.

În cercul antroposofic de la Cluj erau înscrise 12 
persoane, reprezentantul lor cel mai erudit fiind 
Petre Pârgariu.

În perioada maturizării formative, deceniile 3 şi 4 
ale secolului al XX-lea vor marca aceste preocupări care 
se apropie flagrant atât de arta lui Brâncuşi, cât şi de 
preocupările constructiviste ale avangardei interbelice 
(Max Hermann Maxy, Marcel Iancu, Alexadru Tzipoia), 
departe însă de spiritul „dada” (Tristan Tzara ) sau de 
suprarealismul lui Victor Brauner, acesta din urmă cu 
preocupări antroposofice din tinerețe. Decizii oarecum 
oscilante, contradictorii, vor marca apogeul investiga-
ției formale, duse în domeniul sculpturii ca urmare a 
tendințelor de instrumentalizare a artei promovate de 
gândirea proletcultistă. Tânărul, apropiindu-se treptat 
de lumea românească, pentru care avea un puternic 
instinct vital, țărănesc, dar şi de lumea comunității 
maghiare, spre care îl atrăgea un „aristocratism” nede-
finit, o spiritualitate însuşită prin educație şi lectură, 
mai pregnant europeană sau, în orice caz, un spirit 
mai solid rațional, organizat administrativ, cultivat în 

fruntariile Mittel-Europei. Extravaganțele culturale, 
care-l fascinau, erau mesajele purtate de inteligența 
vie, cu subtilitatea erudită a spiritului iudaic, căruia nu 
a încetat, de-a lungul timpului, să-i rămână profund 
dator. Din toate va alege să cuprindă în ghiocul minții 
sale tot ce avea la acea oră mai bun, mai puternic, 
Ardealul cosmopolit, tărâm care era departe de-a 
se afla guvernat de un spirit armonic, organic social, 
profund pacificat după „cutremurul” Primului Război 
Mondial. Tributar echilibrului unei multiculturalității 
fragile, din care ironiile istoriei îşi alegeau pe rând 
protagoniştii, contribuind la nesiguranța unei societăți 
care „dizolva” contradicțiile „soft” ale „vechiului” dărâ-
mat peste care se aşezau, nesigur şi instabil, realitățile 
unei lumi scindate social, cultural şi etnic. Această 
factură contradictorie o va purta ca pe un drapel şi 
personalitatea sa, urmând avatarurile politice ale unei 
lumi aflate într-o dramatică schimbare. Comunismul a 
însemnat în mod tragic îndepărtarea sa de preocupă-
rile tinereții, apărute ca urmare firească a cercetărilor 
din domeniul artei orientale şi al antroposofiei, direcții 
interzise abuziv de lumea postbelică a comuniştilor 
români. Autorul se va întoarce docil spre pictură cu 
sentimentul că trăirile emoționale sunt mai de preț 
decât cercetările asidue pentru descoperirea legilor 
Universului. Pictura sa, care devine acum o unealtă 
de supraviețuire într-o lume receptată ca ostilă, va 
exalta un expresionism tragic, în peisaje colinare cu 
dealuri şi văi dilematice, cu acoperişurile simple ale 
caselor țărăneşti plutind pe valurile reliefului şi copaci 
singuratici, supuse toate unei „meteorologii” sociale, 
prevestind vag un cataclism social pe care autorul 
până la moarte nu va înceta să-l proclame ca pe un 
strigăt disperat de salvare. Va adapta temele sale 
sculpturale pe direcția incoerentă a dedicației istorice, 
teme impuse de noile principii estetice, încercând, 
într-o altă formă să devină folositor comunității soci-
ale din care făcea parte. Conținutul eroic, îndrăzneț. 
al unei arte filozofice, gânditoare este înlocuit de o 
artă în care tematizarea militantismul istoric va deveni 
prezentă, el preferând astfel altă pedagogie a gestului 
artistic şi altă simbolistică a creației care va arde ulti-
mile sale resurse.
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Când zici Varna Jazz,  
zici Anatoly Vapirov (II)

Virgil Mihaiu

Altă formaţie bulgară impresionantă (ce nu lăsa să 
se întrevadă că se afla la prima apariţie publică) 

este Consciousness Project, avându-l ca lider pe Georgi 
Kornazov. Fu o plăcere să-l revăd pe acest strălucit 
mânuitor al trombonului, după 22 de ani de când 
îi apreciasem prestaţia, tot la Festivalul de la Varna. 
Între timp, el s-a afirmat îndeosebi pe coordonate 
galice (Academia Naţională de Muzică şi Dans de la 
Paris şi foarte aglomerata scenă franceză de jazz). 
Printre creditele sale se află şi colaborări cu impor-
tante orchestre europene – Vienna Art Orchestra 
(dirij. Matthias Ruegg), Orchestra Naţională de Jazz 
a Franţei (în varianta coordonată de Paolo Damiani), 
NDR Big Band din Germania... Anul acesta, Kornazov 
a prezentat un poem sonor de ample dimensiuni, ca 
un fel de pendant muzical în cheie jazzistică al noţi-
unii joyceene de Stream of Consciousness (= fluxul 
conştiinţei). Pasajele învolburate alternau cu replieri 
înspre tăcere şi reculegere, într-un amalgam de 
emoţii de factură onirică. În abordarea lui Kornazov, 
dificila tehnică a acordurilor pe trombon este incor-
porată limbajului instrumental uzual, iar participanţii 
la proiect sunt atfel selectaţi încât să facă faţă eleva-
tei mize estetice. Pe trompetistul Rosen Zahariev 

îl apreciasem şi anul trecut, la Festivalul alternativ 
Radar, organizat de Dimitar Bodurov (vezi numărul 
trecut) tot la Varna. Acolo, Zahariev mă impresionase 
mai ales ca flugelhornist. Însă şi intervenţiile sale la 
trompetă sunt de o poeticitate ce dă aripi visării; în 
pofida contururilor irizate, tonurile sunt modelate cu 
acurateţe de filigranist. Ceilalţi companioni sunt la 
fel de eficienţi: pianistul Antoni Donchev, contraba-
sistul George Donchev şi bateristul Borislav Petrov. 
Concertul celor cinci confirmă o caracteristică gene-
rală a jazzului bulgar de elită: vigoarea creativă.

M-a bucurat, de asemenea, reîntâlnirea cu 
emblematicul grup Acoustic Version. În formulă de 
duo, A.V. câştigase competiţia europeană a tinerelor 
talente, desfăşurată la Leverkusen în 1986. Cei 
doi protagonişti – Antoni Donchev / pian şi Hristo 
Yotsov / vibrafon & baterie – apăruseră deja pe scena 
Festivalului de Jazz de la Sibiu cu un an mai devreme, 
în onoranta companie a flautistului Simeon Shterev 
şi a contrabasistului Teodosii Staikov. După trei 
decenii, Donchev şi Yotsov şi l-au luat ca aliat pe 
contrabasistul George Donchev, demonstrând că 
formula „classic piano trio” are suficiente resurse spre 
a se dezvolta şi în prezentul secol. Deşi câteva piese 
lăsau să se întrevadă „umbra lui Bill Evans la Varna”, 
imprintul subliminal era marcat de o sensibilitate 
originală, nutrită din rafinate aluzii la melosul arhaic 
autohton. Pianistul Antoni Donchev se distinge ca 
inspirat desenator de linii melodice, consonante cu 
neliniştile, dar şi cu minimalismul meditativ, ale celor-
lalţi doi instrumentişti. În acest regal muzical Yotsov 
îşi asumă un rol chintesenţial, asigurând la rândul 
său zborul degajat, plăcut şi sigur al solo-urilor create 
de parteneri. Din când în când, el recurge la insolite 
inserturi timbrale (cum ar fi mănunchiurile de scoici 
delicat manevrate), cu aluzii la percuţii de pe tărâ-
muri exotice. Un mod ingenios de a submina posibile 
alunecări spre manierism l-au reprezentat intervenţi-
ile vocale şi fluierate ale contrabasistului. Fratele lui 
Antoni – cu studii la Sofia, Berklee şi la Jungle School 
of Music din Insula Dominica – tutelează scena prin 
atitudinea sa flegmatică şi prin peisajele de fundal 
aerate, evocative, pe care le configurează. Pe bună Hristo Yotsov
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dreptate, A.V. îşi menţine statutul de reprezentativi-
tate în jazzul actual. 

Actul final al Festivalului de la Varna 2016 fu 
asumat de către Baldych & Lien – Bridges. Decodarea 
acestei denumiri ar fi: cvartetul compus din trio-ul 
norvegian al pianistului Helge Lien, avându-l ca 
principal solist pe briantul violonist polonez Adam 
Baldych (n. 1986). Avusesem şansa de a-l admira pe 
acesta din urmă la festivalul girat de Johnny Bota anul 
trecut la Timişoara. Acolo, Baldych cântase în compa-
nia compatrioţilor săi reuniţi sub sugestivul nume 
Imaginary Quartet. Ambele variante sunt remarcabi-
le – în primul rând datorită prestanţei violinistice a 
protagonistului. Adam Baldych îşi cucereşte auditorii 

de la primele note, cu timbrul mătăsos obţinut din 
instrument, printr-o abordare pe cât de mlădioasă, 
pe atât de fermă. Dacă în cvartetul polon prevala 
coeziunea şi prospeţimea de grup, subordonate unei 
viziuni quasi-chopiniene, ceea ce am văzut/ascul-
tat la Varna îmi sugerează sintagma „romantismul 
polonez întâlneşte melancolia scandinavă”. De notat 
contribuţia contrabasistului Frode Berg şi a bateris-
tului Per Oddvar Johansen la cumulul de frumuseţi 
din acest program. Asemenea concertului de la Timi- 
şoara, spectatorii au fost martori ai unei acţiuni in 
vivo de fertilizare a jazzului prin valori clasice euro-
pene, ca într-o revenire la valorile perene ale muzicii, 
aliate cu arta improvizaţiei.
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Gărâna nu a existat. Și continua să nu fie. 
Au existat însă pătimașii rockeri bănățeni și pricepuții jazzmen. 
Inspirați în creierul nemărginirii și al uitării de tine. 
Plămădeala lor se voia un cenaclu în miez de liniște. Nici așa nu fu să fie.
Astfel Gărâna continua să nu existe. 
Nici Charles Lloyd, firește, nu exista. 
În schimb, codrii Semenicului, cele Șapte Ape zise Trei și furtunile de după calm. 
Și piesa „Gărâna’s Woods” ce vibra latent, așteptând un indian înalt să o săgeteze.
Nici vorba de Zakir. Nici acela nu a existat. 
Doar că în ritm de tabla traducea numele de Gărâna – acasă. 
Making muzică ! Avea parfum sanscrit, aer sanfranciscan 
Și, prin felul cum suna, pe Nordic îl evoca.
Tolstoy, Victoria: firește, e doar o poveste. 
Zice-se că ar fi grăit titlul unui mai apoi de văzut film: 
In The Middle Of Nowhere. În van, căci nici ea și nici 
Ceilalți trebuie că nu au fost într-un loc ce nu există.
Paolo Vinaccia, NPM sau Trygve. Nici gând să fi fost. 
Pluteau însă în aerul puternic umbrele lor, pendulând care ce putea, 
Un cinel, o trompetă sau te miri ce acordeon. 
Totul strict nepământean și nepalpabil.
Un bârlog al lupului Weber sigur trebuie că era. 
Altfel de unde să fi răsărit acela în binecuvântata-i aură ? 
Pe lângă bârlog, Poiana. Lângă aceea, Codrii. 
Deasupra Luna, Piscurile și toți ceilalți ascultători de
Dave Holland, Rypdal, Arild și Abercrombie. 
De Scofield, Frisell și FOOD. 
Fani cerți de Lars și Leszek. 
De Berglund, Öström și poate și de Esbjörn.
Locul acesta trebuia să poarte un nume. Un singur nume. 
Pentru loc și mirajul său. Pentru toate umbrele. Pentru că 
acolo ar fi scris autorul, dacă și-ar fi sincronizat ceasul… I s-a spus 
Gărâna.

/poezie

Paul Tutungiu
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