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R\mas bun, Ion Cucu! F\r\ fotografiile tale, lumea literar\ româneasc\ `[i pierde cea mai
fidel\ oglind\.

Nicolae Manolescu

Era un vîn\tor de chipuri, c\rora le urm\rea ]î[nirea fizionomic\ minute întregi înainte de
a ap\sa pe buton. Din zece fotografii f\cute unui singur autor, nu-l mul]umea decît una, cea
surprinzînd emo]ia izbucnindu-i pe fa]\. Ca orice împ\timit de arta fotografic\, era un adept
intratabil al peliculei alb negru. Cît despre scriitori, îi [tia pe to]i, cu spaimele, exalt\rile [i viciile
fiec\ruia. Era o arhiv\ ambulant\ de anecdote avîndu-i în centru pe litera]i. De acolo de unde ne
vede acum, ochiul lui nu mai are nevoie de poze, anecdote sau fizionomii. Dumnezeu s\-l odihneasc\!

Sorin Lavric

A plecat dintre noi Ion Cucu, fotograful scriitorilor români. Dar e potrivit s\-l numim
doar fotograf? A[ zice c\ nu. Nu e potrivit. {i nu e nici drept. El a fost un artist cu totul special, unul
norocos [i inspirat, care a g\sit formula secret\ capabil\ s\ transforme o fotografie, sortit\ genului
efemer, în oper\ durabil\. Nu [tiu ce fel de ochi a avut, dar a [tiut s\ vad\, s\ descopere, s\ aduc\
la suprafa]\, imprimându-le pe hârtie fotografic\, partea de adev\r personal, interioritatea, expresia
de adâncime, esen]a fiec\rui personaj privit. Portretele lui fotografice sunt gr\itoare, au via]\.
Prin Ion Cucu, literatura român\ a c\p\tat chipuri. La desp\r]irea de el, merit\ s\ ne exprim\m
toat\ recuno[tin]a.

Gabriel Chifu

concurs de 
burse de crea]ie
literar\ pentru
tinerii scriitori 
ini]iat de Uniunea
Scriitorilor din
România

Uniunea Scriitorilor din România ini]iaz\
un concurs de burse de crea]ie literar\ pentru
tinerii scriitori (cu vârsta pân\ în 35 de ani),
indiferent dac\ sunt sau nu sunt membri
U.S.R., autori manifesta]i în orice gen literar.

Tinerii scriitori interesa]i sunt invita]i
s\ expedieze la Secretariatul U.S.R. dosarele
de aplica]ie la bursa de crea]ie literar\. Dosarele
vor cuprinde un CV literar, un fragment literar
reprezentativ pentru crea]ia tân\rului scriitor
[i proiectul care se va materializa prin publicarea
unui volum.

Comitetul Director al U.S.R. îi va selecta,
în urma analiz\rii dosarelor, pe cei doi câ[tig\tori
ai concursului de burse de crea]ie literar\.
Cei doi tineri scriitori vor primi, timp de [ase
luni, câte 2.000 lei net lunar. La finalul perioadei
de [ase luni, beneficiarii bursei de crea]ie
literar\ vor prezenta Comitetului Director al
U.S.R. manuscrisul finalizat sau o parte
semnificativ\ din el.

Volumele tip\rite vor ap\rea cu
men]iunea: „Autorul acestei c\r]i a beneficiat
de bursa de crea]ie literar\ pentru tinerii
scriitori oferit\ de Uniunea Scriitorilor din
România“.

Dosarele vor fi expediate prin po[t\
pân\ la data de 15 august 2018, pe urm\toarea
adres\: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1,
Bucure[ti, cod po[tal 010071.

Secretariatul U.S.R.
Roxana Chioseolu, referent U.S.R.

Telefon: 021.317.79.91

concurs 
de volume 
în manuscris 
ale tinerilor scriitori
ini]iat de Uniunea
Scriitorilor din
România

Uniunea Scriitorilor din România ini]iaz\
un concurs de volume în manuscris ale tinerilor
scriitori (cu vârsta pân\ în 35 de ani), indiferent
dac\ sunt sau nu sunt membri U.S.R., autori
manifesta]i în orice gen literar.

Tinerii scriitori interesa]i sunt invita]i
s\ expedieze la Secretariatul U.S.R. manuscrisele
destinate concursului, înso]ite de un CV literar
al autorului. Un juriu al U.S.R., format din
critici literari, va selecta volumele câ[tig\toare,
care vor fi publicate la Editura Cartea Româneasc\.
Volumele tip\rite vor ap\rea cu men]iunea:
„Volum câ[tig\tor al concursului de manuscrise
pentru tinerii scriitori ini]iat de Uniunea
Scriitorilor din România“.

Dosarele pot fi expediate prin po[t\
pân\ la data de 15 august 2018, pe urm\toarea
adres\: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1,
Bucure[ti, cod po[tal 010071.

Secretariatul U.S.R.
Roxana Chioseolu, referent U.S.R.

Telefon: 021.317.79.91

S-a stins din via]\ Ion Cucu. N\scut pe 29
august 1937 la Bucure[ti, va urma medicina f\r\ a
finaliza studiile [i va debuta în 1960, cu fotoreportaj,
în „Scînteia Tineretului”. În deceniul [apte î[i începe
colaborarea cu Uniunea Scriitorilor din România
[i cu reviste culturale importante, iar în 1975 ini]iaz\
în „Luceaf\rul” rubrica O istorie a literaturii
contemporane v\zut\ de Ion Cucu. Aici, timp de
dou\ decenii, vor ap\rea fotografii cu scriitorii
consacra]i ai epocii realizate de cel ce avea s\ devin\,
prin ele, cel mai reprezentativ artist fotograf al
lumii literare române[ti. Din 1990 devine colaborator
permanent al României literare. Printre
dic]ionarele [i istoriile literare ilustrate cu fotografii
de Ion Cucu se num\r\ Dic]ionarul scriitorilor
români (coord.: Mircea Zaciu, Marian Papahagi,
Aurel Sasu), Dic]ionarul general al literaturii române

(coord.: Eugen Simion), Istoria critic\ a literaturii
române de Nicolae Manolescu [i Istoria literaturii
române contemporane. 1941-2000de Alex {tef\nescu.
Dintre expozi]iile personale: Nichita St\nescu. 60
de ani de la na[tere (1993) [i C\l\toria (Muzeul
Na]ional al Literaturii Române, 2006). Volume
purtându-i semn\tura au devenit arhive pre]ioase
ale vie]ii literare autohtone din ultimele decenii: O
istorie literar\ a privirii (2006) [i trilogia
compus\ din Cum ar ar\ta via]a f\r\ fotografie?,
Sala Oglinzilor [i Fotograf la zece pre[edin]i.
„Încercam s\ le fotografiez, dac\ se putea, sufletele”,
declara artistul despre pasiunea [i profesiunea sa
de-o via]\.

Prin dispari]ia lui Ion Cucu, Uniunea Scriitorilor
din România [i întreaga noastr\ lume literar\ sufer\
o grea pierdere.

In memoriam Ion Cucu

Geo Bogza, Alexandru PhilippideRomulus Vulpescu, F\nu[ Neagu

{tefan B\nulescu, Emil Brumaru, Livius Ciocârlie

in memoriam
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c ontradic]iile dintre ortodoc[i [i greco-
catolici, dintre cre[tini [i evrei, dintre
români [i maghiari au izvorît nu

numai din insuficienta deschidere spre alteritate,
ci [i din neîn]elegerea bog\]iei vie]ii spirituale
[i culturale locale, din limit\rile autoimpuse
de cultura na]ional\ coagulat\ în jurul unui
singur grup etnic [i a unei singure confesiuni
religioase (`n locul politicii integr\rii diversit\]ii
grupurilor culturale [i religioase, a fost promovat\
politica diferen]ialismelor etnoculturale [i
etnona]ionale, vechiul model german de
Kulturnation). De exemplu, interzicerea bisericii
greco-catolice în anii comunismului nu e doar
consecin]a regimului totalitar instaurat de
Moscova, ci [i urmarea unei îndelungate polemici
interconfesionale [i a unei marginaliz\ri a acestei
biserici minoritare în perioada interbelic\ de
c\tre intelighen]ia român\ laic\ [i religioas\,
precum [i de majoritatea societ\]ii. Par]ial,

a[a s-au motivat [i înst\pînit o parte dintre
polemicile dramatice, ideologiile extreme
[i partizanatele comunitare. Desprinderea
de vechiul habitat a generat numeroase
ambivalen]e, dar ele n-au fost exploatate
în favoarea societ\]ii ori n-au fost asumate

în scopul ie[irii de sub servitu]ile comunitariste.
Ceea ce atrage aten]ia celui interesat de

diagnosticarea României moderne este faptul
c\ amalgamul de valori dintr-un stat situat între
Orient [i Occident nu a presupus, cum ar fi
fost firesc, deschidere spre alteritate, formarea
personalit\]ii individului, recunoa[terea diversit\]ilor
regionale, sociale, lingvistice [i religioase. 

Conservarea elementelor medievale în
administra]ie [i asimilarea superficial\ a modelelor
culturale ale Occidentului modern au condus la
o stare de tensiune. O demonstreaz\  punerea
laolalt\ a dou\ seturi de valori adesea incompatibile.
Rela]iile de supu[enie oriental-medievale nu
s-au putut armoniza cu normele civice ale Europei
Occidentale, a[a cum au fost definite acestea în
epoca Rena[terii [i Reformei. Construc]ia
con[tiin]ei colective române[ti trebuie urm\rit\
începînd cu secolul al XVIII-lea, de[i na]iunea
în sens de statalitate debuteaz\ abia la 1859,
reconfigurîndu-se [i îmbog\]indu-se prin Unirea
Transilvaniei, Banatului, Cri[anei, S\tmarului,
Maramure[ului, Basarabiei [i Bucovinei cu
Vechiul Regat al României în anii 1918-1919. Cînd
explic\m geneza [i evolu]ia României moderne
trebuie s\ avem în vedere faptul c\ formarea
con[tiin]ei na]ionale se petrece în Transilvania
secolului al XVIII-lea, unde cadrul politic,
administrativ, religios [i pedagogic a fost
creat de habsburgi [i era mai avansat decît acela
creat de otomani; c\ emanciparea social-cultural\
[i mai apoi na]ional\ ini]iat\ de românii greco-
catolici din Transilvania avusese loc într-un
moment în care Moldova [i Valahia erau conduse
de domnii fanario]i, o „burghezie greac\ [i
ortodox\ din Istanbul”, „deplin integrat\ în
lumea musulmano-otoman\“ [i care î[i exprimase
rezerva în leg\tur\ cu ob]inerea independen]ei
Principatelor fa]\ de Imperiul Otoman (Andrea
Ricardi, Mediterana, traducere de {tefan Nicolae,
Editura Universalia, Bucure[ti, 1999, p.21).  S\
re]inem c\ influen]a cultural\ neoelen\ a fost
covîr[itoare în mediile intelectuale, politice [i
[colare din Principate.

Predecesori precum Dimitrie Cantemir

nu întrez\riser\ rostul politic al romanit\]ii,
invocarea ei neputînd influen]a „pravoslavnicele
interese bizantine ale Petersburgului”. A[a se
explic\ de ce apari]ia mi[c\rilor politice române[ti
se petrece în Transilvania [i de ce aceasta are loc
mai ales ca urmare a ini]iativelor religioase,
educative [i institu]ionale ale Vienei. Teoria
daco-roman\ apare într-un cadru administrativ
permisiv (acela creat de Habsburgi), fiind formulat\
în scopul propag\rii [i trezirii con[tiin]ei
apartenen]ei românilor la acela[i grup cultural-
lingvistic. Mai tîrziu, respectiva teorie a fost
folosit\ pentru afirmarea ideii etnona]ionale.
Exprimat\ gra]ie intelectualilor {colii Ardelene,
ea se va r\spîndi dincolo de Carpa]i [i va juca în
secolul al XIX-lea un rol politic în eliberarea
Moldovei [i Valahiei de sub st\pînirea turco-
fanariot\. 

Transilv\nenii disemineaz\ modelul
central-european, dar demersul lor contribuie
la multiplicarea ambivalen]elor culturale române[ti.
Ei provin – e vorba de transilv\nenii ilumini[ti-
romantici ai sfîr[itului de secol al XVIII-lea [i ai
începutului de secol al XIX-lea — dintr-o lume
a[ezat\ cu fa]a spre Occident, din mediile greco-
catolice subordonate Bisericii Romei. Atunci
cînd trec Carpa]ii, ei se insereaz\ într-o societate
înc\ mult îndatorat\ Orientului. Într-un asemenea
context de mobilit\]i [i amalgam\ri de orient\ri
intelectuale se produce cea dintîi ruptur\ de
modul de via]\ medieval, de tipul de rela]ii social-
politice dominante în Europa de Sud-Est.
Transilv\nenii [i b\n\]enii Ioan Maiorescu,
Alexandru Papiu Ilarian, August Treboniu Laurian,
Simion B\rnu]iu, Eftimie Murgu, Vasile Maniu
acord\ interes form\rii con[tiin]ei identitare
colective [i se preocup\ de educa]ia etno-na]ional\,
v\zut\ ca reper ideologic fundamental al viitoarei
na]iuni române. Florian Aaron înfiin]eaz\ [coala
româneasc\ de la Gole[ti [i scrie o istorie a }\rii
Rumâne[ti în trei volume (Idee r\pede de istoria
}\rii Rumâne[ti. 1836-1839). Gheorghe Laz\r
contribuie decisiv la transformarea [colii de la
Sfîntul Sava dintr-una greceasc\ într-una
româneasc\.

Arderea etapelor are numeroase consecin]e,
faste [i nefaste. Ea prilejuise o important\ orientare
pro-occidental\, dar [i inventarea na]iunii
organice, a unui identitarism îngust în care
nu se va reg\si bog\]ia de grupuri culturale [i
confesionale care au coabitat sute de ani cu
românii. În pofida simplific\rii teoriei identitare,
ambivalen]ele supravie]uiesc. În noul context
al mi[c\rilor de emancipare din Europa de Sud-
Est, ideea de comunitate etnona]ional\ se va
întîlni cu cea religioas\ ortodox\, generînd o
gîndire politic\ în care statul [i biserica interfereaz\
[i, în anumite momente, au op]iuni ideologice
identice. Aceast\ formul\ identitar\ reprezint\
na]iunea politico-religioas\ (liderii Bisericii
ortodoxe de la Constantinopol s-au opus definirii
bisericii pe criterii etnice ori asocierii ei unei
na]iuni anume. Marele Conciliu local al Con-
stantinopolului din 1872 r\spunde na]ionalismului,
considerîndu-l filetism). În cazul românesc,
întîlnirea dintre stat [i biseric\, dintre politic\
[i religie va ie[i în eviden]\ dup\ ce se petrece
întîlnirea ideologiei transilv\nenilor cu cea
bizantino-moldo-valah\.  

 Victor Neumann
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Rubric\ realizat\ de Nicolae Oprea

15.06.1889 – a murit Mihai Eminescu (n. 1850)
15.06.1893 –– ss-aa nn\scut IIon MMarin SSadoveanu 

(m. 11964)
15.06.1909 –– s-a n\scut  Virgil Teodorescu (m. 1988)
15.06.1930 –– s-a n\scut Elisabeta Chi[a
15.06.1934 –– s-a n\scut Silvia Cinca
15.06.1934 –– s-a n\scut Matei C\linescu (m. 2009)
15.06.1939 –– a murit N. M. Condiescu (n. 1880)
15.06.1941 –– s-a n\scut Dan Culcer
15.06.1947 –– s-a n\scut Ion Ghera
15.06.1957 –– s-a n\scut Petru Scutelnicu
15.06.1964 –– s-a n\scut Anton Jurebie
15.06.1965 –– s-a n\scut Mihai Traist\
15.06.2010 –– a murit Ion Davideanu (n. 1938)

16.06.1835 –– s-a n\scut Nicolae Nicoleanu (m. 1871)
16.06.1882 –– s-a n\scut I. U. Soricu (m. 1957)
16.06.1925 –– s-a n\scut A. E. Baconsky (m. 1977)
16.06.1930 –– s-a n\scut Lidia Ciuc\
16.06.1933 –– ss-aa nn\scut TTiberiu AAvramescu 

(m. 22014)
16.06.1935 –– s-a n\scut Ion Mîcnea Vetri[anu
16.06.1937 –– s-a n\scut Fábián Sándor
16.06.1944 –– s-a n\scut Viorel Dianu
16.06.1947 –– s-a n\scut  Mariana  Bojan 
16.06.1947 –– s-a n\scut {tefan Agopian
16.06.1951 –– s-a n\scut Gheorghe Geafir
16.06.1952 –– s-a n\scut Eugen Mih\escu
16.06.1954 –– s-a n\scut Marian Costandache
16.06.1976 –– a murit Isaiia R\c\ciuni (n. 1900)
16.06.1978 –– aa mmurit TTeodor PPâc\ ((n. 11928)
16.06.1981 –– a murit Ben Corlaciu (n. 1924)

17.06.1888 –– ss-aa nn\scut VVictor PPapilian ((m. 11956)
17.06.1888 –– ss-aa nn\scut II. EE. TTorou]iu ((m. 11953)
17.06.1913 –– ss-aa nn\scut PPetronela NNego[anu 

(m. 22001)
17.06.1927 –– s-a n\scut Sütö András (m. 2006)
17.06.1934 - s-a n\scut Valeriu Bucuroiu (m. 1980)
17.06.1960 - s-a n\scut C\t\lin Mihuleac   
17.06.1961 - s-a n\scut Alina Radu  
17.06.1962 - s-a n\scut Sorin Gârjan  
17.06.1975 - s-a n\scut Lucian Dan Teodorovici  

18.06.1886 –– s-a n\scut Dinu Nicodin (m. 1948)
18.06.1909 –– s-a n\scut Lena Constante (m. 2005)
18.06.1914 –– ss-a n\scut Al. Raicu (m. 1991)
18.06.1917 –– a murit Titu Maiorescu (n. 1840)
18.06.1921 –– s-a n\scut Ion Lungu (m. 2001)
18.06.1937 –– s-a n\scut Bárány Ildikó
18.06.1948 –– ss-aa nn\scut AAdrian FFr\]il\
18.06.1948 –– ss-aa nn\scut IIon ZZuba[cu ((m. 22011)
18.06.1960 –– s-a n\scut Vlad Zografi
18.06.1978 –– aa mmurit CCorneliu PPopel  ((n. 11950)
18.06.2008 –– aa mmurit NNae AAntonescu ((n. 11921)

19.06.1899 –– s-a n\scut G. C\linescu (m. 1965)
19.06.1921 –– s-a n\scut Adrian Rogoz (m. 1996)
19.06.1925 –– s-a n\scut Vitalie Cliuc
19.06.1947 –– s-a n\scut Vasile Sevastre Ghican
19.06.1953 –– ss-aa nn\scut VVasilian DDobo[
19.06.1957 –– s-a n\scut Angela Furtun\

20.06.1891 –– a murit Mihail Kog\lniceanu (n. 1817)
20.06.1913 –– ss-aa nn\scut AAurel BBaranga ((m. 11979)
20.06.1919 –– a murit Petre P.Carp (n. 1837)
20.06.1925 –– s-a n\scut Csávössy Gyorgy   
20.06.1938 –– ss-aa nn\scut MMihai MMerticaru
20.06.1977 –– s-a n\scut Mariana Stratulat
20.06.1995 –– a murit Emil Cioran (n. 1911)
20.06.2014 –– a murit Ana Maria Sireteanu (n. 1945)

21.06.1888 –– ss-aa nn\scut HHoria FFurtun\ ((m. 11952)
21.06.1921 –– s-a n\scut Eugen B. Marian (m. 2012)
21.06.1942 –– s-a n\scut Lucian Teodosiu
21.06.1942 –– s-a n\scut Geo Vasile
21.06.1946 –– s-a n\scut Galina Furdui
21.06.1946 –– s-a n\scut Corin Bianu
21.06.1988 –– aa mmurit GGeorge IIva[cu ((n. 11911)
21.06.2008 –– aa mmurit VVictor IIancu ((n. 11936)

22.06.1905 –– s-a n\scut Nicolae M\rgineanu 
(m. 1980)

22.06.1912 –– a murit Ion Luca Caragiale (n. 1852)
22.06.1913 –– aa mmurit {{t. OO. IIosif ((n. 11875)
22.06.1916 –– s-a n\scut Jeni Acterian (m. 1958)
22.06.1930 –– s-a n\scut Oltea Alexandru 

(m. 1991)
22.06.1940 –– s-a n\scut Constantin C\lin
22.06.1943 –– ss-aa nn\scut GGeorge BBanu
22.06.1946 –– s-a n\scut Melania Cuc
22.06.1947 –– s-a n\scut Alexandru Sfârlea
22.06.1950 –– s-a n\scut Valeria Grosu
22.06.1951 –– s-a n\scut Bucur Demetrian (m. 2013)
22.06.1951 –– s-a n\scut {tefan Vida Marinescu
22.06.1952 –– s-a n\scut Bianca Marcovici 
22.06.1960 –– s-a n\scut Valentin Nicolau (m. 2015)
22.06.1964 –– s-a n\scut Emilian Galaicu-P\un
22.06.1965 –– s-a n\scut Vlad Alexandrescu
22.06.1974 –– s-a n\scut Amelia St\nescu 
22.06.1992 –– a murit Constantin Virgil Gheorghiu 

(n. 1916)
22.06.2008 –– aa mmurit VVictor IIancu ((n. 11936)

aaaa rrrr dddd eeee llll eeee nnnn iiii iiii   
[[[[ iiii   gggg ââââ nnnn dddd iiii rrrr eeee aaaa   
pppp oooo llll iiii tttt iiii cccc \\\\   
aaaa mmmm bbbb iiii vvvv aaaa llll eeee nnnn tttt \\\\
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5a m rratat, ddin mmotive oobiective, nnum\rul
din 11 iiunie aal României literare,
când ttema aarticolului dde ffa]\ aar ffi

fost ccât sse ppoate dde ppotrivit\. VV\ ppropun mmai
jos oo ssecven]\ ddintr-oo sserie dde ddiscu]ii ddemarate
în aaceast\ pprim\var\ ccu mmuzicianul IIlie SStepan.
Fragmentul ppe ccare ll-aam ddecupat ddin cconversa]ia
noastr\ sse rrefer\ lla ffelul îîn ccare sse jjucau ccopiii îîn
Timi[oara, lla îînceputul aanilor 11960. DDecorul,
fabulos îîn ssine, eera ccel aal PPie]ei PPlevnei, oo „„rezerva]ie”
perfect pp\strat\ dde AArt NNouveau, uunde llocuia
pe aatunci vviitorul aartist. LLegenda sspune cc\ aaici
a ffost ssupus ssupliciului GGheorghe DDoja [[i cc\ eexact
unde sse aafl\ aast\zi sstatuia ddin bbronz aa mmartirului,
cu uun ppalo[ iimens îîn mmân\, aar ffi ffost îîngropat
unul ddin bbra]ele llui. AAm ff\cut pprima îînregistrare
chiar îîn aacest sspa]iu ccu ssecrete iistorice, ddar [[i ccu
puternice eecouri mmuzicale: ddin PPia]a PPlevnei
provin [[i aal]i ddoi ttimi[oreni ccelebri, MMoni BBordeianu
[i NNicu CCovaci, ssolistul, rrespectiv, gghitaristul
forma]iei PPhoenix. DDar [[i mmulte aalte ppersonaje,
demne ss\ ffigureze îîn oorice eenciclopedie aa nnostalgiei.

Mircea MMih\ie[: DDrag\ IIlie, [[tiu cc\ ppractica]i
mult scunsa (de-aa vv-aa]i aascunselea), cc\ aa]i iinventat
o vvariant\ pplin\ dde ddinamism aa aacestui jjoc uuniversal
r\spândit. DDar cce mmai jjuca]i vvoi, bb\ie]ii ddin PPia]a
Plevnei

Ilie SStepan: Cuvântul „joac\” nu exprim\
seriozitatea total\, aten]ia absorbant\ pe care le
dedicam celor mai diverse activit\]i. O zi pe
s\pt\mân\ jucam „kacica” (se pronun]\ cu un
„ci” scurt). E un joc inventat la Timi[oara. Era
practicat cu ajutorul unui b\] mare, de patruzeci-
cincizeci de centimetri, în func]ie de vârsta [i
în\l]imea b\ie]ilor, [i a unuia scurt, ascu]it ca
un creion, la ambele capete. B\]ul mare activa
b\]ul mic, care era aruncat înspre adversar, iar
acesta trebuia s\-l prind\. 

M.M.: DDin ddescriere, ppare oo ccombina]ie
de ggolf [[i bbaseball! SSau oo sscamatorie.

I.S.: Da, kacica! Fabulos! Dac\ m\ gândesc,
denumirea s-ar putea s\ aib\ de-a face cu verbul
englezesc, to catch. Speculez, nu [tiu. În maghiar\
înseamn\ ceva, nu-mi aduc aminte ce anume. Ei
bine, câ]iva dintre b\ie]ii mai mari atinseser\
virtuozitatea: ]ineau într-o mân\ b\]ul mare
[i-l roteau pe cel mic, f\când a[a-numite duble.
Lui Virgil Gavreliuc, viitorul marinar care a
str\b\tut m\rile [i oceanele planetei, îi spuneam
din acest motiv dubli]eic\. F\cea câte treizeci de
dubli]e. }inea b\]ul mic în aer, învârtindu-l, pân\
nu mai puteam s\ num\r\m – pentru c\ dubli]ele
se socoteau, ad\ugând puncte importante. Ele
erau marcate nu pe tabela electronic\ (nici nu
auzisem de a[a ceva!), ci pe tabela imaginar\ din
mintea noastr\...

O alt\ zi pe s\pt\mân\ f\ceam proba de
rezisten]\, în care înving\tor era cel care
alerga cel mai mult. Cursa avea loc în exteriorul
parcului. Gardul împrejmuitor, pe care-l vezi, e
acela[i. Era tot a[a de scund, dar mie mi se p\rea
înalt. De obicei îl s\ream f\r\ probleme, dar de
dou\ ori n-am reu[it s\-l trec. {i în ambele ocazii
am c\zut în cap! Cred c\ de acolo mi se trage...

M.M.: ....diferen]a!
I.S.: Da, diferen]a despre care am mai

vorbit, care pe unii îi face speciali[ti în domeniul
aerospa]ial, pe al]ii muzicieni! Ei, asta era cu
concursul de rezisten]\: câ[tig\tor nu era cine
fugea cel mai repede, ci b\iatul care alerga cel
mai mult în timp! În mod normal, învingea cine
reu[ea s\-[i dozeze energia. {i cine [tia s\-[i
domine ego-ul! Ego-ul acela micu], al copilului...
Noi, juniorii, ne str\duiam s\ ar\t\m cât suntem
de grozavi [i bineîn]eles c\ ne iroseam. Cei mari
veneau din spate, calm, [i ne dep\[eau. Dar
important era c\ se alerga.

M.M.: Cine ccâ[tiga dde oobicei?
I.S.: Fra]ii Rolik. Dac\ participau, ei 

n-aveau adversar! Unul dintre ei era campion
na]ional de nata]ie. Mai era un personaj senza]ional,
Dumnezeu s\-l odihneasc\. Ioji. Ioji Szemfleben.
Locuia în casa din col]ul parcului. Era b\t\u[ul
num\rul 1 al genera]iei noastre. Era un [vab
extraordinar de dur. Ca [i taic\-s\u, de altfel. La
un moment dat, se auzea peste toat\ Pia]a Plevnei

un [uierat puternic, iar Ioji, oriunde se afla, l\sa
totul balt\ [i-o tulea glon] spre cas\. Dac\ nu
ajungea imediat, lua o b\taie sor\ cu moartea.
Ioji, la rândul lui, era destul de fioros cu b\ie]ii
care treceau prin parc.

M.M.: DDeci, vviolen]a sse ttransmite. ÎÎmprumutase
brutalitatea llui ttaic\-ss\u.

I.S.: Din p\cate, da. La un moment dat,
a ajuns chiar clientul peniteciarului. L-am întâlnit,
dup\ ani, exact în duminica de 17 decembrie 1989.
Fugisem de pe treptele Catedralei, spre care se
tr\sese, [i împreun\ cu Carmen, so]ia mea, o
luasem spre sud. La intersec]ia str\zii Cluj cu
Victor Babe[ am dat peste un grup de oameni
care [tiau [i ei c\ în centru începuser\ s\ foloseasc\
gloan]e adev\rate. Între ei era [i Ioji. Se înserase.
Am schimbat câteva cuvinte [i ne-am v\zut de
drum. Prin zon\ se r\spândiser\ echipele înarmate
care împu[cau f\r\ cru]are — m\turau totul din
ma[ini, nu se mai complicau. Se pare c\ atunci
a fost omorât [i Ioji. Am men]ionat asta [i pentru
c\ în ziua aceea îngerul meu m-a sc\pat de patru
ori. Am ajuns în locurile în care se tr\gea ori prea
târziu, ori prea devreme. {i a[a am sc\pat cu
via]\.

Înapoi la jocurile pl\cute ale copil\riei, nu
la acelea în care în cump\n\ sunt via]a [i moartea.

În unele zile jucam cap. Pentru cine nu [tie, loveam
mingea cu capul, încercând s\ d\m gol în poarta
adversarului. Por]ile erau chiar cele pe care le
vezi, treptele cu balustrade de beton. Pe vremea
aceea erau mai multe, a[a c\ puteam face concursuri
în paralel. Într-o zi am p\]it un lucru înfior\tor,
care putea s\-mi afecteze [i viitoarea activitate
de ghitarist. Eram bun la cap [i destul de bun la
fotbal. Aveam, cum se spune, abilit\]i, c\ doar
fusesem în lotul {colii sportive, iar apoi la Poli!
Între b\ie]ii din parc, doi erau extraordinari.
{i cum jucam, m\ înfierbântasem [i s\risem dup\
o minge s-o prind. În c\dere, am nimerit într-un
ciob de sticl\. Uite, urma r\nii se vede [i acum.

A doua zi, trebuia s\ plec cu [coala în
excursie în Bulgaria. O a[teptasem ca pe ceva
nemaipomenit, ca pe o expedi]ie la Polul Nord.
Sau ca pelerinajul credinciosului la locul sfânt.
Numai la ea visasem, s\pt\mâni în [ir. În loc
s\ ajung în Bulgaria, am ajuns la spital! Luam
deja ore de ghitar\, dar cu bandajul acela enorm
nici nu se mai punea problema s\ continui.
Din fericire, cu vremea rana s-a vindecat [i lucrurile
au reintrat în normal.

M.M.: AA[adar, ff\cuse[i ttrecerea dde lla jjocurile
în aaer lliber lla ccele „„de iinterior”. DDe lla ccine lluai
ore dde gghitar\?

I.S.: De la un domn c\ruia toat\ lumea îi
spunea „profesorul Popescu”. De fapt, erau doi
fra]i gemeni. Veniser\ din Oltenia [i înv\]aser\
aproape singuri s\ cânte la acest instrument. Îi
port un respect pe care o s\-l am pentru el
toat\ via]a. De fapt, rostesc un lucru care ar trebui
s\ se subîn]eleag\! {i acum, aten]ie la ce am
s\-]i spun: ei l-au crescut pe Nicu Covaci, ei l-au
crescut pe Lo]i Herdina (de la Progresiv TM),
au f\cut ore cu marele ghitarist de jazz Dan
Ionescu (acum e în Canada). {i au f\cut ore [i cu
mine. Aveau ucenici peste tot – Herdina, de
exemplu, locuia în Fratelia. Nicu Covaci, aici,
dup\ col]. Mergeau acas\ la domiciliul elevului.
Veneau, prin urmare, [i la mine. Într-o zi,
se întâmpl\ un lucru ciudat. Vine profesorul
[i spune, „Hai, Ilí, s\ ne apuc\m de munc\...”.
Îmi pronun]a numele diferit, cu accent pe
al doilea i [i f\r\ e-ul final. Cântam „Dansul
umbrelu]elor” [i tot feluri de Shadows-uri, 
pe-acolo. Sim]eam c\ ceva nu e în regul\, dar 
nu-mi d\deam seama ce.  Într-un târziu, am
observat c\ ]inea micul instrument de suflat în
stânga, în timp ce profesorul meu îl ]inea în
dreapta. Era fratele lui geam\n! Am r\mas cu
aceast\ confuzie ne-muzical\ mult\ vreme!

M.M.: Deci, aacest ddomn ccare ssufla îîn
diapazon ppe ppartea ddreapt\ aa ffost pprimul tt\u
profesor dde gghitar\.

I.S.:Da, [i îi port un respect enorm. De
asemenea, celuilalt frate.

M.M.: CCe vvârst\ aaveau aatunci pprofesorii
gemeni?

I.S.: Eu aveam zece ani, iar ei trebuie s\ fi
avut dou\zeci [i patru – dou\zeci [i cinci. Sub
treizeci de ani, oameni tineri. Erau liber profesioni[ti.
Meseria asta, sau calitatea, se putea practica [i
în vremea comunismului. Treceai un concurs
[i ob]ineai dreptul de a avea o meserie. Mai târziu,
asta am fost [i noi, cu Pro Musica [i celelalte
experien]e muzicale. D\deai un examen, primeai
atestatul, î]i treceau numele, tovar\[ul cutare,
num\rul, data, [i ob]ineai dreptul de a lucra
într-un domeniu anume. Era ca PFA-ul de acum.
Dar atunci trebuia s\ dai [i examen în fa]a
unei comisii la Bucure[ti.

Mai târziu, profesorul meu mi-a cerut
s\-i spun pe nume, Adrian. N-am putut. Repetam
pe vremea aia cu Pro Musica la Casa Tineretului
din Timi[oara. To]i cei din trup\, inclusiv cei mai
tineri, îi spuneau pe nume, „B\i, Adi”, se tr\geau
de bretele cu el. Ceea ce m\ indispunea. M\ enerva
de-a dreptul. Le ziceam: „Nici nu v-a crescut
musta]a muzical\ [i v\ permite]i s\ vorbi]i a[a
cu un maestru?”  Profesorul era luat oarecum
în derâdere, pentru c\ p\rea de mod\ veche. La
fel [i fratele lui. Ei nu se sup\rau. Se plimbau
agale pe bulevarde. Purtau costume mai vechi,
ponosite, umblau ca [i cum s-ar fi ferit s\ deranjeze.
Erau din alte vremuri. 

actualitatea

jocurile
altor
copil\rii

 contrafort de mircea mih\ie[



c lujul literar românesc nu s-a n\scut
u[or, iar actuala sa pondere în cadrul
literaturii noastre e, în sine, un mic

miracol, dat fiind intervalul de timp relativ
scurt în care aici s-a construit o adev\rat\
Cetate a literelor.

S\ nu uit\m c\, pe la 1885, George
Co[buc, primul mare poet pe care Transilvania
avea s\ îl dea literaturii române (desigur,
dac\ facem abstrac]ie de capodopera de
sertar numit\ }iganiada), pleca din urbea
de pe Some[ cu coada-ntre-picioare.
Incapabil s\ se adapteze la stilul de mic
gentry budapestan al Clujului, la libertinajul
studen]ilor maghiari, majoritari pe atunci,
tân\rul n\s\udean s-a retras, dup\ numai
trei semestre, în Hordoul natal, iar apoi a
trebuit s\ treac\ mun]ii, spre a putea deveni
poet român.

Pe atunci, Clujul era un ora[ majoritar
maghiar (cu o marcant\ component\
evreiasc\, de asemenea), în care literatura
român\ se studia doar ca literatur\ str\in\,

la catedra universitar\ a renegatului – ast\zi,
complet uitat – Moldovan Gergely. Reviste literare
sau edituri nu existau, iar activit\]i culturale
derula, cel mult, ASTRA, dar care nu putea concura,
aici, cu organiza]ia cultural\ oficial\ maghiar\
EMKE.

În numai câteva decenii, totul avea s\ se
schimbe. Începând cu 1919, Clujul s-a al\turat
Bucure[tilor [i Ia[ilor, devenind a treia capital\
cultural\ a României [i întregind, astfel, unitatea
în diversitate a literaturii noastre. Fapt la fel
de important, a devenit o capital\ cultural\
româneasc\ f\r\ a-[i fi diminuat rolul [i importan]a
în cadrul celei maghiare, la fel de înfloritoare
[i azi, când capitala Transilvaniei are o covâr[itoare
majoritate româneasc\.

Îi revine istoricului literar Mircea Popa
meritul de a fi investigat primul circumstan]ele

în care, imediat dup\ 1918, literatura român\
[i-a câ[tigat, la Cluj, dreptul deplin de cetate.
Cercetarea sa, intitulat\ Cuibul privighetorilor.
Clujul literar dup\ Marea Unire, investigheaz\
cu precizie arhivele [i colec]iile publica]iilor

de epoc\. De unde extrage ([i) inedite ce
intereseaz\ direct istoria literar\, dar [i dovezile

concrete ale ini]iativei culturale care, galvanizând
energiile locale, a pus Clujul pe harta literaturii
române.

Titlul c\r]ii provine dintr-un poem-manifest
al lui Emil Isac (întâiul poet modern al Ardealului
[i intelectual social-democrat de tip mitteleuropean),
publicat în ziarul ocazional  „Clujul”, din 12
decembrie 1918. Poetul profe]ea, cu uimitor
vizionarism, devenirea Clujului românesc ca un
„cuib al privighetorilor”, adic\ o cetate universitar\,
literar\ [i artistic\. E de semnalat momentul:
tocmai când for]ele maghiare retrograde se
preg\teau s\ p\streze prin for]\ teritoriul
Transilvaniei, Clujul românesc î[i propunea s\
devin\ nu o citadel\ a revan[ei, ci una a crea]iei.
Aceast\ clarviziune a intelectualit\]ii române
a Clujului [i-a pus amprenta asupra modului
în care s-a petrecut, concret, unirea pe întreg
teritoriul Transilvaniei. {i tot ea explic\ ascensiunea
atât de rapid\ a urbei în arhitectura culturii
române contemporane.

m ircea Popa investigheaz\, prin
urmare, cu sagacitate în cartea
sa modul în care aceast\ viziune,

sintetizat\ de poemul-manifest al lui Emil Isac,
s-a transformat, între 1920-1924, în demers cultural
concret. Cu alte cuvinte, cum scriitori transilv\neni
(Lucian Blaga) [i „reg\]eni” (Gib I. Mih\escu,
Adrian Maniu, Cezar Petrescu) s-au reunit la
Cluj, dând na[tere acelui nucleu intelectual
din care aveau s\ creasc\ presa, literatura [i via]a
universitar\ româneasc\ de aici.

Este meritul istoricului literar de a adopta
o perspectiv\ integratoare, nu local\, asupra
acestui moment-cheie în metamoforza intelectual\
a urbei de pe Some[. Cu atât mai mult, cu cât
ea corespunde adev\rului istoric, documentat
în paginile publica]iilor de epoc\. În mod spontan,
anima]i de aceea[i viziune a creativit\]ii române[ti,
scriitorii din Vechiul Regat au venit la Cluj, unde,
al\turi de colegii lor ardeleni, au pus bazele noului
centru cultural românesc: unul, demn de importan]a

Transilvaniei în cadrul României reîntregite [i
de tradi]ia habsburgic\ str\lucit\ a ora[ului.
Marea miz\ a constat, la 1920, nu numai în
coagularea unei activit\]i literare române[ti,
ci în ridicarea ei cel pu]in la nivelul tradi]iei
austro-ungare a Clujului. 

Cercetarea lui Mircea Popa are, desigur,
leg\tur\ cu aniversarea, anul acesta, a Centenarului
Marii Uniri. Dar ea se cuvenea f\cut\ mai demult,
chiar dac\ istoria literar\ cuno[tea, în mare,
perioada clujean\ a revistei  „Gândirea” (pe larg
înf\]i[at\ în monografia lui Dumitru Micu,
„Gândirea” [i gândirismul, din 1975). Îns\ Mircea
Popa a sesizat c\, pe lâng\ limitele ideologice
impuse de fostul regim, mai vechile cercet\ri
privind perioada clujean\ a marii publica]ii
interbelice nici nu au produs edi]ii/ recuper\ri
de texte, nici nu au legat aceast\ etap\ a  „Gândirii”
de evolu]ia ulterioar\ a vie]ii literare clujene.
Cuibul privighetorilor completeaz\ conving\tor
aceste lacune [i, legând între ele momentele
disparate – prin intermediul probelor irefutabile
care sunt textele –, reconstituie un traseu evolutiv
în m\sur\ s\ explice, pân\ la urm\, cum în
mai pu]in de trei sferturi de secol, literatura
român\ la Cluj-Napoca a trecut de la Moldovan
Gergely la „Echinox”.

Cartea lui Mircea Popa este alc\tuit\
din opt secven]e distincte. Prima, Clujul
literar [i universitar dup\ Marea Unire, este
un studiu care, pe baza cercet\rii în colec]iile
presei locale, fixeaz\ etapele transform\rii capitalei
Transilvaniei într-un centru cultural românesc.
Preciz\rile istoricului literar sunt utile pentru
în]elegerea acestui fenomen complex nu doar
în sine, cât mai ales prin semnifica]iile sale în
cadrul noii construc]ii statale [i culturale, care
a fost România Mare. Clujul ante 1918 va fi fost
capitala Transilvaniei, dar nu [i pentru români.
Capitalele acestora erau, în primul rând, Blajul
[i Sibiul (unde î[i aveau sediul cele dou\ Biserici
na]ionale, ca [i principalele institu]ii culturale),
iar apoi Bra[ovul, ora[-cheie pentru comunicarea
cultural\, economic\ [i politic\ între Transilvania
[i Regatul României. România Mare a trebuit,
simultan, s\ integreze structurile culturale ale
provinciilor alipite [i s\ dezvolte un nou sistem,
care s\ ]in\ seam\ de dimensiunile mult mai
mari ale ]\rii [i de compozi]ia ei multicultural\.
În acest proces de transformare na]ional\,
construc]ia Clujului românesc – în centrul c\ruia

s-au aflat universitatea [i literatura – a jucat
un rol esen]ial.

Urm\torul studiu din carte, „Gândirea”,
revista emblem\ a Clujului, schimb\ ([i bine face)
perspectiva asupra acestei publica]ii, a c\rei
imagine este umbrit\ de ultima ei perioad\, de
trist\ influen]\ legionar\. În perioada clujean\,
îns\, revista a respectat întru totul îndemnul din
manifestul lui Emil Isac. Departe de a fi fost o
tribun\ na]ionalist\ [i revan[ard\, ea s-a impregnat
de spiritul european al Clujului [i s-a alimentat
din elanul creator al „noului început”, insuflat
de Marea Unire. Transformarea vechiului
s\m\n\torism în poezia tradi]ionalist\ interbelic\,
ilustrat\ de Ion Pillat, Adrian Maniu sau Vasile
Voiculescu, are nemijlocit\ leg\tur\ cu elanul
creator din etapa clujean\ a gândirismului.

c ele [ase studii care urmeaz\ docu-
menteaz\ – cu contribu]ii [i identific\ri
remarcabile, unele, în premier\

absolut\ – „etapa clujean\” din evolu]ia lui Cezar
Petrescu, Gib I. Mih\escu, Adrian Maniu [i Lucian
Blaga. În cazul lui Blaga, evident, este vorba de
prima dintre etapele sale clujene, cea de dinaintea
intr\rii în diploma]ie. Fiecare studiu este înso]it
de bogate citate [i trimiteri la articolele publicate
de cei patru autori.

Dar cea mai interesant\ recuperare este
con]inut\ în ultimul capitol al c\r]ii (care este,
în sine, o edi]ie de sine st\t\toare, num\rând nu
mai pu]in de 200 de pagini). Intitulat Rubrica
„Literatur\, [tiin]\, art\”, el recupereaz\ un num\r
considerabil de articole culturale din ziarul clujean
de epoc\ „Voin]a”, pe care Mircea Popa, în studiul
anterior, Eseul filosofic la Lucian Blaga sau
începuturile publicisticiii clujene, i le atribuie (cu
probe care necesit\, desigur, examenul speciali[tilor)
lui Lucian Blaga. Dac\ îi apar]in lui Blaga – în
opinia mea, majoritatea poart\ amprenta indelebil\
a stilului acestuia –, restituirea operat\ de Mircea
Popa reprezint\ o contribu]ie substan]ial\ la
cunoa[terea publicisticii poetului.

De altfel, Mircea Popa, în acest an aniversar,
a publicat deja mai multe cercet\ri pe teme legate
de Marea Unire [i  de reverbera]iile ei  în
spa]iul literar. Cuibul privighetorilor este, cred,
cea mai incitant\ dintre ele, întrucât vizeaz\ o
etap\-cheie din via]a unor scriitori importan]i
[i, totodat\, din devenirea uneia dintre capitalele
literaturii române. 
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a ap\rut la Paris, într-o editur\ care
a mai publicat c\r]i cu subiecte
române[ti sau de autori români, o

antologie dedicat\ ora[ului Bucure[ti [i prezen]ei
sale în literatur\. Antologia cuprinde treizeci [i
dou\ de fragmente din texte despre Bucure[ti,
dintre care dou\zeci [i nou\ din autori români,
traduse de studen]i [i absolven]i, validate [i
editate de doi universitari francezi, Cécile
Folschweiller [i Andreia Roman, to]i de la Institutul
Na]ional de Limbi [i Civiliza]ii Orientale din
Paris. Pentru cine nu [tie, trebuie precizat c\ este
vorba de un Institut universitar de studii pragmatice
creat de Napoleon dup\ principii geografice, care
include în Orient tot ce e la est de Germania, deci
[i Rusia, Polonia [.a., iar dintre români[tii preg\ti]i
aici a[ men]iona doar doi traduc\tori de
marc\: Odile Serre-Paruit, traduc\toare a textelor
române[ti ale lui Fundoianu [i de]in\toare a mai
multor premii pentru traducerile sale, mai ales
de poezie: Bacovia, Cezar Baltag, Magda Cârneci
[.a. (Premiul Societ\]ii franceze a traduc\torilor)
[i Philippe Loubière, traduc\torul teatrului lui
Teodor Mazilu, al prozei lui R\zvan R\dulescu
etc. În acest volum sunt selectate fragmente din
scrieri de c\l\torie, impresii fugare scoase din
rapoarte, note private sau pagini de roman
referitoare la acest cadru de via]\ [i formator de
identitate care este ora[ul Bucure[ti. Sunt prezentate
cititorului francez treizeci [i dou\ de texte pentru
a-i facilita o sintez\ personal\ asupra subiectului,
comunicând-o, în acela[i timp, unui bucure[tean
curios s\ [tie cum sunt v\zu]i din afar\, el [i
spa]iul s\u formator.

e xcelent\ mi se pare ideea coordonatorilor
de a deschide antologia cu un mic
florilegiu de trei fragmente din textele

unor c\l\tori francezi care au trecut prin Bucure[ti
înainte de a începe c\l\torii români s\-[i scrie
impresiile lor, foarte târziu dup\ cum remarc\
[i Dinicu Golescu în prefa]a cunoscutelor sale
„însemn\ri”. Cei trei francezi sunt trimisul special
Pierre Lescalopier în 1574, arhitectul François
Recordon, secretar al prin]ului Caragea pentru
câ]iva ani, în 1815, [i contele de Lagarde în
1824. Pentru ca cititorul – indiferent care, francez
sau român – s\ poat\ în]elege valoarea acestei
ingenioase deschideri ar fi trebuit ca el s\ cunoasc\
unele texte ale c\l\torilor români din imediata
apropiere a anilor când au trecut prin Bucure[ti
doi dintre c\l\torii francezi pomeni]i mai sus,
în primul sfert al sec. al XIX-lea: s\ fi cunoscut
notele lui Cipariu, de pild\, care a vizitat Bucure[tii
în 1836. Ni se pare firesc deci ca un preot înc\
tân\r [i nec\l\torit afar\ din Transilvania lui
natal\, cum era Timotei Cipariu atunci, s\ admire
Bucure[tii [i s\ se entuziasmeze de m\rimea [i
frumuse]ea ora[ului spre care se îndreptau deja
visurile [i speran]ele tuturor românilor, s\-i dea
impresia c\ „este un ora[ colosal” [i c\ „de are
Parisul, Londra, Viena prospecturi frumoase
dinafar\, nu [tiu, c\ nu le-am v\zut... dar\ despre
Bucure[ti po]i s\ zici, ori vei c\uta de la B\neasa,
ori sus de la Mitropolie, cum c\ are o vedere [i
o situa]ie a[a frumoas\ [i romantic\, cât ochii
mei înc\ nu s-au putut s\tura”. Dar perspectiva
noastr\ se schimb\ pu]in când vedem, în antologia
colegilor de la Paris, pasajele din „scrisorile” lui
François Recordon, din 1815, despre acela[i ora[
[i aproape cu acelea[i cuvinte. Suntem tenta]i
s\-l credem pe arhitect când scrie c\, venind spre
Bucure[ti, dup\ ce ocole[te o movil\ care-i ascundea
peisajul, i se descoper\ „un tablou mult mai
încânt\tor decât îmi putusem imagina. Un ora[
imens, sm\l]uit cu pomi în floare, se ar\t\ privirilor
mele; cl\dirile, numeroasele clopotni]e [i mai
ales biserica mitropolitan\, care forma una dintre
principalele perspective ale tabloului, m\ f\cur\
s\ m\ cred într-o feerie adev\rat\”. Ajuns în ora[,
impresia nu este contrazis\: „numero[ii salcâmi,
ale c\ror flori îmb\ls\mau aerul, tr\surile
str\lucitoare de pe str\zi, împreun\ cu diversitatea
costumelor pe care le vedeam, m-au frapat [i
mi-au oferit un contrast considerabil cu ora-
[ele Turciei, atât de goale [i triste” etc.

Cipariu însu[i, f\r\ experien]\ în domeniu,
în]elege foarte bine frumuse]ea acestui ora[
întins, înecat în verdea]a prin care se ivesc ici-
colo biserici [i case ar\toase, descris în continuare:
„~nchipuie[te-]i o câmpie, un [es ca pre mas\,
nem\rginit de toate p\r]ile, singuri Carpa]ii abia
din cea]\ z\rindu-se de c\tre amiaz\-noapte...
cu cele mai frumoase [i mai mari gr\dini de pomi
în feliurimi, cu neputin]\ de a se descrie, împodobit\,
[i apoi în mijlocul aceleia[i Bucure[tii, un lung

întins, cât poate s\ vad\ ochiul”. El este capabil
chiar s\-[i imagineze reac]ia precum [i impresia
c\l\torului care-l devansase cu dou\ decenii:
„Bisericile cele multe, cu câte dou\ pân\ la cinci-
[ase turnurele... amestecate cu pomii [i copacii
cei mai mari ai gr\dinilor din partea de c\tr\
r\s\rit [i cu pala]urile cele superbe ale boierilor...
dau locului, mai cu sam\ în vreme s\nin\, o
frumuse]e deosebit\, [i mi se pare c\ nici un c\l\-
toriu, ori din ce parte sau cetate a Europii, oricât
de frumoas\ s\ fie, ar putea s\ zic\ altfeli decât
a[a”.

E firesc desigur ca antologia tinerilor
români[ti parizieni s\ nu aib\ în vedere asemenea
detalii: alegerea lor se opre[te mai ales asupra
unor texte de atmosfer\, de prezentare a diversit\]ii
policrome care izbe[te în costuma]ia [i mai
ales în profilurile tipurilor care forfotesc pe str\zile
ora[ului, în pie]e sau la spectacole. Chiar prezen]a
unui fragment din Levantul lui C\rt\rescu implic\
o asemenea viziune, nu tocmai contemporan\
cu epoca presupus\. G\sim, de fapt, în antologie
selec]iuni din texte care ilustreaz\ Bucure[tii

dinainte de 1900 (în afar\ de C\rt\rescu, apar N.
Filimon, G. Bari] [i Ioana Pârvulescu), pentru
epoca dintre 1900-1945 sunt prezenta]i unsprezece
autori, de la Caragiale [i Arghezi la Marin
Preda [i Gabriela Adame[teanu, pentru anii 1945-
1989 al]i cinci (G. C\linescu, Silvia Kerim, Maria
Morogan, Ioan Popa), iar pentru perioada de
dup\ 1989 opt scriitori (între care Bogdan
Ghiu, Doina Ru[ti, Florin Bican [.a.). Cu un al
doilea text revine acum C\rt\rescu, ca [i Caragiale
înainte, iar Sebastian Reichmann e prezent cu o
poezie autotradus\.

i deea de a pune sub semnul unui ora[
formator o întreag\ sfer\ cultural\,
o lume în sine, diferit\, dar totu[i

inseparabil\ de întregul pe care îl completeaz\
[i îl îmbog\]e[te pe alte coordonate, nu este nou\
[i nu este neobi[nuit\: nu cred s\ existe, cel pu]in
în civiliza]ia bazinului nostru comun euro-
mediteraneean, literatur\ care s\ nu fie colorat\
specific de tema unuia sau mai multor ora[e
exprimând o nuan]\ aparte [i totu[i caracteristic\
spiritului [i desigur vie]ii efective în întreaga
comunitate. Începând cu Parisul lui Victor Hugo,
al lui Proust sau al „pietonului” Léon-Paul Fargue
[i încheind, dar neterminând, cu Cairo, ora[ul
trepidant din romanele scriitorilor egipteni, de
la  Naghib Mahfuz la Alaa al-Aswani, nenum\rate
ora[e au oferit nu numai tema, ci [i substan]a
divers\ [i dens\ a unei întregi literaturi în limbile
respective. {i nu e deloc imposibil ca un scriitor
de alt\ origine s\ se al\ture acestui curent dintr-
o literatur\ care îl posed\ pe el, cu atât mai
mult când posed\ [i el literatura respectiv\: Parisul
tr\ie[te în fiecare pagin\ a romanului Marthei

Bibescu intitulat, cum altfel, Catherine-Paris, [i
în multe alte c\r]i ale românilor printre care
Nicolae Balot\, pentru care chiar „Parisul e o
carte”, dup\ cum ora[ul Chicago tr\ie[te
în paginile romanului egipteanului al-
Aswani, al c\rui nume evoc\ mai degrab\
toponimul ([i barajul) de la Assuan, dar
care [i-a f\cut studiile medicale în ora[ul
marilor abatoare [i al bootleggerilor din
anii treizeci. 

Volumul români[tilor francezi este
[i un bun stimulent pentru a încerca, [i
aici, o larg\ selec]ie de texte despre valorile
identitare ale Bucure[tilor, una tematic\
precum, de pild\, importan]a vegeta]iei,
a gr\dinilor [i a peisajului în general în
individualizarea profilului s\u urban, care
a fost aproape de a fi alterat de mai multe
ori în epocile de vandalism edilitar [i incurie
administrativ\: ajunge s\ deschidem ziarele
sau c\r]ile care stau la îndemâna noastr\.
În ianuarie 1929, de pild\, Const. Argetoianu
a ]inut o conferin]\ despre „Cum vor fi
Bucure[tii de mâine”, în care pleac\ tocmai
de la ideea c\ ora[ul care este Capitala ]\rii
are anumite obliga]iuni „de ordin na]ional”. În
aceast\ perspectiv\, el g\se[te principalul „cusur”
al Bucure[tilor în „lipsa de leg\turi intime cu
natura care-i înconjoar\, cu câmpul [i cu p\durea,
cu dealurile [i cu v\ile d\t\toare de via]\”,
adic\ tocmai detaliile care-l impresionaser\ pe
Recordon. p lecând de la aceast\ tem\ foarte

simpl\, a raportului dintre ora[ul
propriu-zis [i cadrul vegetal care îl

cuprinde [i îl p\trunde, se poate imagina un
corpus de texte care s\ vorbeasc\ cititorului,
român sau str\in, n-are importan]\, despre
frumuse]ea caracteristic\ a locurilor din Bucure[ti,
fiecare cu specificul s\u. Despre str\zile lini[tite
din dealul Spirii, care nu mai exist\ de mult, scria
Macedonski înainte de începutul noului secol,
descriind, cu sugestive forma]iuni verbale
proprii, o simpl\ cas\ înecat\ în verdea]\ [i
atmosfera pe care o eman\: „Aceast\ cas\
cu urc\toarea ei curte, cu drumul [oselat [i
umbr\ de copaci b\trâni ce pleac\ de la
poart\ [i duce la peronul din dos, intrare de
geamlâc ce se aseam\n\ unei mari [i
vesele colivii de cristal, odihne[te de zgomotul
ora[ului, de am\r\ciunile vie]ei. F\r\ voie, te
gânde[ti la timpul clasic al poe]ilor latini retra[i
în vile delicioase pe care le datorau m\rinimiei
lui August sau Mecena. De alt\ parte, cînd te ui]i
la Bucure[tii pr\v\li]i în vale sau urc\tori c\tre
dealurile opuse, turnurile, edificiile mansardate,
tinicheaua coperi[urilor... iar peste toat\ aceast\
panoram\, pr\fuirea de aur a c\ldurei orientalizând
civilizarea înc\ proasp\t\ a ora[ului...”. Asemenea
viziuni ale unei periferii idilice evoc\ în alt\ parte
o natur\ binecuvântat\ venind din timpuri
imemoriale („acea vreme veche despre care nu
se mai [tie aproape nimic”); ea p\streaz\ ceva
din „ni[te Bucure[ti ce nu mai sunt” cu decoruri
de basm urie[esc, „sub înf\]i[area unei mantale
de p\dure cu copaci de veacuri [i pe alocuri cu
r\ri[ti peste cari se potope[te soarele atunci când
nu se troiene[te z\pada”. Ceva se mai p\stra din
acest ora[, „un Bucure[ti al trandafirilor mai
r\m\sese acum câ]iva ani pe dealul Cotrocenilor”,
unde se g\sea o cas\ obi[nuit\, „dar la spatele
gardului înalt... dealul se pr\v\lea deodat\ pân\
spre o întins\ câmpie [i întocmea o larg\ [i adânc\
v\g\un\, scobit\ acolo de mânc\tura apelor”
(Bucure[tii lalelelor [i ai trandafirilor). În 1928,
anul conferin]ei lui Argetoianu, Arghezi scria în
Elogiul Bucure[tilor: „{oseaua, Cotrocenii, Oborul,
V\c\re[tii, Filaretul sunt ca ni[te imense bijuterii
în amurg. O frumuse]e cu sute de bol]i descrescute
face drumul de aur [i cerul de peruzea galben\
[i rubinie, în r\scrucea Bulevardului cu Calea
Victoriei... Bulevardul Dinicu Golescu, pardosit
cu lanuri de flori, e o gr\din\ englezeasc\ lin\
[i corect\...[i de acolo, drumul Dâmbovi]ei intr\
lene[ în ceruri, ca o [osea de pove[ti” etc. 

{i a[a mai departe, „Bucure[tii mahalalelor”
(Minulescu, G.M. Zamfirescu, din nou Arghezi,
P. Bellu), ora[ul vechii boierimi [i al noii „aristocra]ii”
(Hortensia Papadat-Bengescu, N.M. Condiescu,
Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu), al elevilor [i
studen]ilor [.a. Poate c\ vreun Institut cultural
se va gândi cândva la o asemenea carte, pe care
ne-o sugereaz\ foarte utila [i luminoasa antologie
a colegilor din Paris.

Bucarest. Prome-
nades littéraires,
textes réunis par
Cécile Folschweiller
et Andreia Roman,
Paris,  Non Lieu
éditions, 2017, 225
pag.
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A vedea totul dintr-o interioritate 
adînc\ [i dep\rtat\

—————————-

Despre un anume sentiment 
al str\in\t\]ii, 

în deplin\ amiaz\ 
era vorba în privirea 
ce se n\[tea într-un trecut 
ce a renun]at aproape cu totul 
s\ mai fie viu 
[i numai valuri dintr-un altundeva 

de foarte departe 
f\ceau semne c\ nici pe departe 
nu s-a terminat [i muzicile vagi, 
`n auzul nostru de pe urm\, acela[i lucru 

îl spuneau

———————————-

În cele din urm\ ne desp\r]im 
de numele noastre, 
dar ele continu\ cutremurate, 
s\ caute un trup, 
[i, însp\imîntate, g\sesc alte nume, 
ca ni[te neîndur\tori st\pîni, 
în tremurul lor, se v\d imagini 

de odinioar\, 
dep\rtate, în alte vie]i, atinse de oboseli, 
[i încep s\ cînte melodii sfî[ietoare, 
ca toamnele în care iubirile se schimb\ 

la fa]\ 
[i chipurile nu se mai recunosc

——————————-

Dimine]ile, aceste depozite reci,
unde se aud respira]ii b\trîne,
acolo spaimele, ca ni[te p\rin]i buni, 
g\sesc miezul însu[i al timpului 
dintr-o copil\rie înro[it\ de sfio[enii 

adormite, 
mai stai cu mine, mai stai, 
curînd va ap\rea m`na [i va desena 
chipul abia n\scutei tale mor]i

———————————

E o destindere mare, 
ca dup\ o moarte 
învins\

———————————-

Intr\ în vie]ile noastre ceva nel\murit, 
ne atinge, parc\ în treac\t, 
în trupurile noastre vine atunci o 

nep\mîntean\ înserare, 
parc\ am pleca, 
dar ne înso]e[te o nehot\rîre, 
lîng\ noi, dup\ st\rile astea 
se aude, a[a, un fel de oftat [i o muzic\

——————————-

Am g\sit un loc unde toat\ vremea 
e sear\, 
nu [tiu dac\ mi-l amintesc 
sau îl imaginez, acum 
acolo nu se [tie dac\ se vine sau se 

pleac\, 
acolo dorin]ele se fac amurg 
[i chipurile se retrag

——————————-

E tare greu, blindajele crap\ 
[i dincolo de ele nu apare nimic, 
totul se petrece aici, 
chiar tu, draga mea, ai chipul unei 

prizoniere 
la care au privit lacome cîteva disper\ri, 
cineva ne va înlocui, cineva o s\ vin\ de 

departe, 
urmele noastre vor pleca odat\ cu noi, 
locul va r\mîne curat 
pentru frumoasele [i tinerele odrasle ale 

invadatorului

——————————-

S-ar putea ca surîsul Katiei, 
st\ pe teras\, cu fa]a spre gr\din\, 

s\ prind\ ceva din seara ce se anun]\, 
lumina e sub]ire ca pielea de copil, 
dar poate veni din solitudini izb\vite, iar 

în acele singur\t\]i nu se [tie 
cine [i ce hot\r\[te

——————————-

Lini[te casant\, 
deasupra m\rii se cabreaz\ t\ceri de 

sticl\, 
sunt clipe cînd se na[te în noi 

ferocitatea, 

cei p\r\si]i presimt ce îi a[teapt\

——————————-

În memoria mea, tu nu mai exi[ti, 
aud doar pa[ii mei într-o pia]\, seara, 

tîrziu, 
cînd [i nimicul înnebune[te 
de singur\tate.

——————————-

Te dezbrac, pîn\ te vei sim]i 
cu totul neap\rat\, 
pîna te voi vedea vulnerabil\, 
pîn\ va str\luci orbitor miezul 

singur\t\]ii,  
memoria ta duce toate lucrurile spre 

iarn\, 
pîn\ va ie[i furioas\ mama limbajelor, 

urlînd, 
menada sfîrtecat\ de satyr

——————————-

Cum fiecare lucru f\r\ dragoste, 
cum se întoarce el, s\-[i caute chipul, 
cum sîngereaz\ el, f\r\ s\-l afle, 
cum lumea devine surd\, 
[i o pat\ însîngerat\ r\mîne 
singura cale  spre unica salvare , ce a 

r\mas, 
[i nimeni nu mai are chip, 
precum, dac\ ai vorbi de chipuri, 
ar da pe afar\ închisori  adormite

————————

Chemat, acum de cîntece îndep\rtate, 
ce se aud în limbile pe care le-a vorbit 
Isus Hristos, 
cît a stat pe p\mînt

———————————-

Într-un limbaj b\trîn 
se vede chipul unuia ce a privit 
multe apusuri

—————————-

Seara asta are ceva împotriva ta, 
te mîngîie insidioas\, 
î]i atinge coapsele, iar tu dispari, 
foarte u[or vine peste tine un timp, cînd 

nu te iubeam,
cu el vine seara asta, 
pe el îl aduce peste via]a ta de acum, 
încît fac eforturi s\ mi te amintesc, 
cazi [i o ar\tare iese 
din via]a ta de pîn\ atunci, 
i se face o lumin\ mare, 
ce te `mbr\]i[eaz\, pîn\ ui]i, cine ai fost, 
[i sim]i în trup o singur\tate 
din care s-au retras toate privirile, 
iar cînd te ridici, se înal]\ 
lîng\ via]a ta 
un vuiet de vie]i netr\ite, 
precum însu[i timpul ar fi r\mas orfan,
[i toate încep s\ se îndep\rteze 
în seri f\r\ sfîr[it [i f\r\ solu]ie

——————————-

Vin s\rb\torile trupurilor, 
vin [i trec, [i r\mîn lini[ti mari, 
[i trupurile îndur\ t\ceri, 
[i pe urm\ t\cerile se adaug\ 
unor melodii ce se aud 
cu auzul nostru de pe urm\, 

cînd o divinitate prive[te în limbajele 
noastre 

cum ne pr\p\dim, 
cum ne ocup\ t\ceri f\r\ îndurare, 
[i în privirile ei se aude un plîns f\r\ 

seam\n

——————————-

La fel cum ai [terge de praf 
un obiect foarte îndr\git, 
pentru a vedea limpezimile lui de 

odinioar\, 
apare un chip 
ce ne înso]e[te vie]ile, 
încît se surp\ în noi aparen]ele 
pe care am mizat, 
[i ele nu erau decît mesageri umili 
a ceea ce trebuia s\ vedem, 
dar, acum, e tîrziu, 
chipul face semne de departe 
c\ drumul ce trebuia urmat s-a [ters 
[i nu-l pot reface corurile noastre, 
ce cînt\ ostenite, vai, atît de ostenite
{i t\cerea, [i corpurile ei,
s-au adunat atîtea, 
prin miezul serilor, 
prin memorii r\t\citoare, 
acolo se vorbe[te despre via]\, 
ca despre ceva de demult, 
ca despre ceva str\in, într-atît de robace
au fost t\cerile [i corpurile lor, 
într-o sear\, 
era mare pustiu [i mult\ înstr\inare 
în vie]ile noastre, 
despre asta era cîntecul, 
pe care `l aud, 
acum,
înainte de a pleca, 
înainte de a face promisiuni 
despre care se [tie 
c\ nu se pot onora

——————————-

O noapte întreag\ cu mor]i dragi 
mi te aduce, acum, fragil\ 
dintr-o prim\var\ îndep\rtat\, 
tat\l meu murise în aceea[i noapte, cînd 

noi ne celebram dragostea 
într-o vreme brun\, 
asta se vedea pe toate chipurile, 
iar tu, printre femei în negru [i plînsete, 
erai îns\[i inocen]a derutat\,
to]i te îmbr\]i[au,
purtînd pe chipuri via]a [i o triste]e
venit\ din scurte priviri spre cel mort, 
era un april crud, strigat de exploziile 

anotimpului. 
Acum, în silozul de întîmpl\ri de dup\ 

aceea, privirile tale 
de atunci 
revin [i fac din nou imposibil\ moartea 

dragostei

——————————-

Katiei
Atît de sub]iri sunt, uneori, grani]ele 
dintre ceea ce suntem, acum, 
[i ceea ce nu vom mai fi,
încît intr\m, f\r\ s\ [tim, 
în t\ceri fluide, 
de unde doar o voce a cuiva, ce ni s-a 

dedicat cu totul 
ne mai poate întoarce. 
Sim]im chemarea ei dintr-un trecut 
în care locuiam 
[i care, parc\ speriat, 
de acele t\ceri f\r\ cap\t, 
ne inund\ cu atîtea amintiri, 
c\ putem face drumul înd\r\t, 
purtînd p\reri de r\u [i chem\ri abia 

n\scute, 
[i promisiuni 
despre care n-avem de unde [ti 
c\ s-ar fi putut împlini vreodat\ 
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9p oezia lui Vasile Dan, c\ruia cel mai
nou volum îi adaug\ un titlu cu un
aer retro, Focul rece [i alte poesii,

este una meditativ-reflexiv\, dar f\r\ acea
antipatic\ postur\ sapien]ial\ reg\sit\ în atâtea
versific\ri. La destui autori, cunoa[terea v\zutelor
[i nev\zutelor a devenit premisa unui discurs
liric împânzit de locuri comune [i desf\[urat de
un eu supraîn\l]at, oferindu-le pe un ton revelator.
Poemele sunt pline de simboluri pe care
poetul ni le descifreaz\, iar realitatea cotidian\
[i banal\ nu este niciodat\ „banal\”. Ea tre-
buie s\ ascund\ ceva: o figur\ mitologic\, un
pattern, un arhetip. Acest tip de poezie ce reitereaz\
simbolicul pân\ când îl „uzeaz\” face s\ se piard\
îns\[i calitatea diferen]ei între cele dou\ planuri.
Fiindc\ sub gesturile noastre de toat\ ziua se
pot ascunde secven]e dintr-un scenariu ce ofer\
o alt\ dimensiune unei experien]e; dar suprapunerea
repetat\ a celor dou\ planuri va da unui lirism
dorit „înalt” tocmai o not\ de filozofare luat\ ca
atare. Când banalul devine prea des simbolic
[i „greu” de sensuri, simbolicul se banalizeaz\
[i iese la suprafa]a textului.

Evitând acest risc, poemele din Focul
rece… p\streaz\, în continuare, un halou enigmatic.
„Nev\zutele” sunt la fel de importante precum
cele „v\zute”, iar subiectul cunosc\tor, convorbind
cu un alter ego „ca printr-un perete adânc/ de
aer”, î[i „ceart\” dublul, „nu o dat\”: „c\r\rile
tale mereu se bifurc\”. Textele, în majoritatea
lor, încap pe câte o pagin\, comprimarea fiind
la Vasile Dan un instrument al poeticit\]ii; un
multiplicator de ambiguit\]i [i enigme. Într-un
singur vers ar putea intra, la limit\, tot parcursul
de experien]\, întreaga via]\ „ce se scurge pe
hârtie”, ca în poemul ce-am vrut s\ v\d [i nu am
v\zut?, unde singurul semn de punctua]ie e unul
de întrebare: „ce-am vrut s\ v\d [i nu am v\zut?/
via]a asta un nisip umed un trup/ cu pielea în
broboane/ via]a asta ce se scurge pe hârtie/ un
fir negru de cerneal\ înnodat/ într-un singur
vers încet/ perfect f\r\ punct”. Dialogul, monologul,
dezbaterea interioar\, deliberarea l\untric\:
toate devin structuri dramatice [i poetice folosite
nu pentru a între]ine un suspense [i a crea o
anumit\ atmosfer\, ci pentru ca faptele [i lucrurile
s\ fie mai bine în]elese de cel care le tr\ie[te [i
le asum\. De aceea, terenul predilect al acestei
poezii este eul, focalizat multiplu [i analizat „la
rece”. E un eu poetic, con[tient c\ liricizeaz\
[i c\ impersonalizarea complet\ nu este posibil\.
Poemul ce încheie cartea se intituleaz\ scrisoarea
mea c\tre un tân\r poet [i el con]ine, în prima
parte, o suit\ de termeni considera]i definitorii
pentru lirica tân\r\ [i practican]ii ei: „scrii doar
aici/ [i acum/ unde tr\ie[ti exclusiv/ crestând
vivisec]ii adânci/ f\r\ mil\/ în toate”, „f\r\ s\-]i
tremure mâna/ [i f\r\ perdea exhibându-te”.
Portretul ce urmeaz\ e un autoportret, textul
devenind o art\ poetic\, nu singura, de altfel,
din volum: „eu las în text tremurând/ o u[\
îngust\/ întredeschis\/ ce duce undeva/ mai
bine spus altundeva/ nu [tiu prea bine/ nici eu
unde”. Dincolo de diferen]a evident\ (a[a cum
o subliniaz\ autorul) între poetul tân\r, necru]\tor
[i exhibat, [i cel vârstnic, tremur\tor [i interiorizat,
de remarcat deosebirea [i mai profund\ din-
tre ei, care nu ]ine de atitudine, ci de perspectiv\.
Dac\ cel dintâi e un observator lucid [i neiert\tor
„crestând vivisec]ii adânci/ f\r\ mil\/ în toate”,
cel ce se compar\ cu el este aplecat mai degrab\
asupra poeziei ca text. Primul observ\ realitatea
[i o introduce în poezie, al doilea analizeaz\
poezia îns\[i, în]elegând-o ca un canal de
comunicare cu o transcenden]\ greu-inteligibil\. 

Chiar [i atunci când poemul reflexiv
îmbrac\, la Vasile Dan, o form\ mai accesibil\,
cu o desf\[urare narativ\, semnifica]ia ce se
constituie r\mâne una „înalt\”. Poetul va analiza
[i va interpreta imponderabilele pe care le
(re)g\se[te în experien]ele lui, acestea fiind pe
jum\tate particulare [i pe jum\tate generale;
ale lui, dar, în fond, ale oricui. În tocul u[ii,
m\sur\toarea f\cut\ „de mic” devine mai
întâi un ritual de cre[tere, repetat „pân\ am uitat
de mine”, iar apoi, printr-o ingenioas\ r\sucire
a firului simbolic, o imagine a mor]ii ce se apropie.
Acum autorul folose[te imaginea memorabil\
a tocului de u[\ pus la p\mânt, pe orizontal\,
tocmai pentru ca poemul s\ ia în\l]ime metafizic\

[i s\ anticipeze cu tocul „culcat” al u[ii trupul
care, la un moment dat, va ajunge la fel: „pe tocul
u[ii m\ m\suram de mic/ la ie[ire diminea]a
din cas\/ cu o linie sub]ire neagr\/ de creion
tocit./ cât am crescut/ peste noapte?/ peste
s\pt\mân\?/ peste an?/ pân\ am uitat de mine./
tocul u[ii e [i acum tot acolo./ doar liniile
negre s-au sub]iat/ s-au decolorat/ au pierdut
din contur.// casa aceea acum nici nu mai e./ a
dus-o apa/ mure-
[ului/ la inunda]iile
din 1971./  tocul 
l-am scos întâm-
pl\tor/ din p\mântul
reav\n./ m\ m\sor
acum tot pe el/ a[a
cum st\/ culcat.”.

La fel de bun
([i definitoriu pentru
lirismul acesta auster,
pentru scrisul „alb”
al lui Vasile Dan) este
[i poemul intitulat
a fi, construit prin
aproxim\ri [i intui]ii,
revela]ii în curs, ca
[i prin imposibilitatea
de a defini altfel decât
prin nega]ii profilul
transcendental. Acesta
e compus deopotriv\ dintr-o prezen]\ intens\
[i o absen]\ aproape dureroas\. Minus finalul,
cam retoric, poezia este remarcabil\: „nu exist\
nici o urm\ a trecerii tale aici/ precum ai fi trecut
prin aer, ai fi c\lcat pe ap\/ ai fi fumul unei arderi
de tot.// sâmb\t\ e ziua în care î]i simt prezen]a/
cu toate cele cinci sim]uri deschise./ te miros
de la mari dep\rt\ri acolo/ unde ochiul nu vede.//
te a[ez în cerul meu palatin/ printre cei nen\scu]i
înc\ f\r\ de nume.// te v\d înainte de a fi în
picioare/ în spatele meu.// te aud în lini[tea
nop]ii cu lun\ nou\/ cum îmi întorci foaia
atât de încet/ abia scris\.// te pip\i ca un orb
textul/ pe o piele de cenu[\.”.

Când poetul moduleaz\ acest lirism
impersonal, în care chiar eul biografic devine
un traduc\tor [i un hermeneut de experien]e
generale, modula]ia va fi mai curând una

„optzecist\” decât „echinoxist\”. Un colind evoc\
figura lui Ion Zuba[cu, pus fire[te cu litere mici,
ca într-o strof\ sentimental-ironic\ a bunului
„optzecism”: „îl ascult pe ion zuba[cu colindând/
la un an dup\ moartea lui./ are înc\ o voce
proasp\t\/ tonus în glas/ ritm ap\sat, s\n\tos
-/ tr\ie[te.”. Un poem pentru b.m. (posibil s\ fie
vorba de Basaraba-Angela Marcovici, adic\ de
Angela Marinescu) face portretul unei femei

îmbr\cate „numai în/
negru/ ce ]ip\ cu
mâinile-n cap/ de când
o [tiu/ [i ]ip\ [i/ nimeni/
nu o aude/ niciodat\
]ipând.”. Poetul poe]i
caut\; [i-i reg\se[te
în asemenea crochiuri
lirice realizate cu o
fin\ art\ portretistic\.
În sfâr[it, versuri [i
mai tranzitive, cu un
referent u[or de re-
cuperat de c\tre to]i
cei ce au tr\it epoca,
sunt de g\sit în limba
esopic\. Esopismul
de atunci e recu-
perat împreun\
cu contextul
schi]at, în care

textul „distilat” „ne ardea gâtul/ tuturor la
lectur\”. De observat trecerea de la singularul
la pluralul persoanei I: „mi-am uitat într-o
magazie/ ma[ina mea de scris olivetti lettera./
pe banda ei sunt înc\ scrise/ poemele mele de
dinainte de 1989/ într-o limb\ român\ esopic\/
pe care nu o mai în]eleg bine/ nici eu acum./
distilam rahatul pân\ ajungea alcoolul/ cel
mai pur/ de cincizeci de grade/ care ne ardea
gâtul/ tuturor la lectur\.”. 

Se poate cita, practic, de oriunde din acest
volum de mic\ întindere, dar cu adâncime poetic\,
scris de un autor care cunoa[te bine valoarea
cuvintelor, a sugestiei lirice [i a ridic\rii unui
fapt oarecare la putere simbolic\. Vasile Dan se
num\r\ printre poe]ii  cu care mergi „la
sigur”, într-o selec]ie de autori reprezentativi.


 cronica literar\ de daniel cristea-enache

scris alb

comentarii critice

Vasile Dan, Focul
rece [i alte poesii,
Editura Cartea
Româneasc\,
Bucure[ti, 2018, 64
pag.
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poe]ii cu
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într-o selec]ie de autori
reprezentativi. 
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blitz-amintiri de sstudio

l a fel ca în primul volum din Lumea
ca literatur\, în Alte amintiri
citim blitz-prozele biografice ale

unui zgârcit de soi. Nimic nu se pierde, totul
(re)devine literatur\. Chiar dac\ Ioan Gro[an
nu crede asta pân\ la cap\t, ceea ce scrie
el dovede[te c\ biografia unui scriitor este,
întâi de toate, nucleul literaturii lui. Dar s\
zicem c\ nu este a[a. Oricum, autorul
Caravanei cinematografice n\zuie[te –
fire[te, în secret – c\ uit\m întotdeauna un
rest în afara fic]iunii. C\ vie]ile autentice
p\streaz\ un strat t\inuit [i în urma
literaturiz\rii. 

Ca urmare, el scrie parcimonios
despre momente de via]\ antologice.
Întotdeauna sentimentul cititorului este
c\ ar mai fi multe de ad\ugat, doar c\
naratorul se opre[te când ]i-e lumea mai
drag\. Zgârcit sau secretos? Ioan Gro[an
scrie pu]in la vedere [i lentoarea lui creativ\

a devenit, de ceva timp, o form\ de boem\ superioar\.
Contagiunea, din nefericire, atinge nu pu]ini
colegi de genera]ie. Exaspereaz\ vie]ile risipite
ale celor talenta]i care scriu pu]in dintr-un confort
al ritmului, nu din pauze obligatorii de inspira]ie. 

Tot la fel ca în primul volum, el are în minte
cititorii-prieteni [i amicii [tiu]i, gata s\ jure c\
ceea ce citesc (nu) poate fi doar biografie pur\.
N-ai cum s\ nu suspectezi infiltra]iile subtile de
pl\smuiri. În fine, fic]iunea memorialistic\ g\se[te
în Gro[an un adept ingenios. 

Metoda nu e diferit\ de primul volum.
Textele din Alte amintiri au în comun grija pentru
finalul nea[teptat, fabricarea coinciden]elor de
efect; comicul montat, cu alte cuvinte, în spectacole

biografice de studio. Trebuie numaidecât s\
subliniem un accent: via]a literar\ este pen-
tru memorialistul Gro[an un spectacol în sine.
Nici nu cred ca vreun scriitor – care s\ fi avut
cât de cât o leg\tur\ cu via]a literar\ – s-o fi

gândit altfel. Lipsesc, îns\, recuzita [i personajele
negative. Autoironistul [i empaticul fac aici haz

de necaz, preferând s\ ignore cu totul portretele
polemice sau pamfletare – pe cele din urm\ ar fi
meritat s\ le citim chiar [i sub form\ de leap[a
genera]ionist\. Greu de realizat, pentru c\ Ioan
Gro[an, la fel ca Ion Mure[an [i al]ii, e prieten
cu toat\ lumea. Uneori, un prieten care nu uit\
nimic. Alteori, unul care se recunoa[te învins
de amintirile comune [i d\ cuvântul altui confrate.
Cum se întâmpl\ cu savurosul Eugen Barbu [i
comer]ul cu nutrii, unde reproduce textul lui Ioan
T. Morar, cel\lalt „infractor” al\turi de Gro[an
care monteaz\ o fars\ des\vâr[it\ st\pânului
de la „S\pt\mâna”... 

Câteva nostalgii funciare traverseaz\
volumul: ale familiei [i satului natal, pe de-o parte;
de cealalt\, ale prietenilor arti[ti care s-au
gr\bit spre moarte. Anecdotica social\ se amestec\
cu cea erotic\, tot ca în primul volum. În cea de-a
doua parte a c\r]ii, victorioas\, melancolia acoper\
majoritatea notelor memorialistice. Prima proz\
este cea mai hazlie [i ultima cea mai trist\. Farsele
de alt\dat\ - când burlacii tr\iesc distan]ele navetei
sau cuceriri iluzorii - au prospe]imea clipei, chiar
dup\ mult\ vreme de la consumarea evenimentelor.
De ce nu-l suport pe Noam Chomsky îi surprinde
pe Gro[an [i George }âra în mirajul unei dudui
ce pare sedus\ nu doar de o ]uic\ generoas\,
dar [i de ... Chomsky. Coinciden]ele, la fel ca
într-o comedie a erorilor, se încheie armonios.
Tot despre „timpurile buimace” salvate de boem\
[i erotism vorbe[te [i Concursul de Miss Munc\,
tinere]e, frumuse]e, Costine[ti, 1988. Spovedaniile-
atent-controlate ale lui Gro[an nu uit\ înainte de
toate cuvântul [i replica. Al\turi de un amic de
la „Ars Amatoria”, filmeaz\ tinerele aspirante la
titlul de frumuse]e proletar\, dar mai ales mir\rile
lor ce par suprarealiste („tovar\[e regizor,
exist\ absolut?”). Schi]ele cu tematic\ erotic\
despre socialism, publicate în „Hustler”, sunt
reproduse în volum. În toate, re]inem adev\ratul

personaj al volumului, unul colectiv: boema grupului
„Ars Amatoria” subversiv prin umor [i alimentând
senza]ia de libertate prin râs sub comunism.
Acesta trebuie c\ este cel mai mare câ[tig biografic
[i, iat\, literar, al amintirilor. 

Firesc ar fi pentru cititorul memoriilor
dintâi [i ale acestora s\ se întrebe: Cât dureaz\
o boem\? Ioan Gro[an recunoa[te c\ limita exist\,
de[i neverosimil de îndelungat\: „boema inegalabil\
a anilor ’70-’80-’90”, o nume[te el, deceniile, a[adar,
n-au cum s\ r\mân\ f\r\ scene celebre. Numai
familia dep\[e[te spiritul boemei. Dac\ pentru
tat\l lui repovestirea basmelor aduce cu o blasfemie
(Un tat\ slab povestitor), mama are amploare
brebanian\. Ea [tie s\ amenin]e eficient fiul r\pus
de ispita financiar\ de la „Hustler” (Cum n-am
publicat în Hustler) [i s\-l aglomereze pe fiul
bucure[tenizat cu bunuri inutile. Fiul re]ine
pove[tile [i inventeaz\ din orgoliu (Cum am devenit
scriitor). Un personaj emblematic este bunicul
s\u într-o proz\ reu[it\ despre iluzia a[tept\rii
(Bunicul [i americanii). Când fiul devine tat\, nu
ezit\ s\-[i ]in\ fetele al\turi pe terase bahice, nici
nu uit\ c\ a b\ut înainte s\ le spun\ pove[ti
neverosimile. Autoironia p\rintelui ratat are ceva
candid pentru cititori, cu toate iresponsabilit\]ile
lui. 

Ziceam, cu alt\ ocazie, c\ pentru Ioan
Gro[an nu ve[nicia s-a n\scut la sat, ci fra]ii ei
aparent neserio[i – ironia [i umorul. În Alte amintiri,
discursul frivol aduce în prim-plan chipuri [i
amintiri ce atrag prin farmecul interior [i poten]ialul
comic. Numai c\ totul se întunec\ odat\ cu listele
celor pleca]i mai devreme, la Cenaclul din cer. De
care autorul notelor memorialistice se simte tot
mai însingurat [i, totodat\, mai aproape. 

Inegale, scrise la temperaturi prea diferite,
prozele din Alte amintiri au pu]in\ valoare literar\
[i mult\ legend\ gratuit\. Chiar [i în acest prea-
pu]in, Gro[an las\ la vedere talentul unui boem
îndr\gostit de via]\ mai mult decât de literatur\.

antropoproze publicistice

c um s-ar traduce un titlu ca acesta
într-o limb\ de circula]ie? Str\inilor
trebuie c\ Etnogenez\ [i ]uic\ le apare

excentric sau caraghios. Fapt
este c\ Vintil\ Mih\ilescu are
o rela]ie special\ cu denumirile
non[alante: Socio-hai-hui
(2000) sau Scutecele na]iunii
[i hainele împ\ratului (2013)
stau m\rturie, al\turi de zeci
de articole cu nume n\stru[nice.
Ca [i titlul-pretext al celui mai
recent volum al s\u. 

De fapt, Etnogenez\
[i ]uic\ este doar o etichet\
antropologic\ a României fa]\
în fa]\ cu ea îns\[i. Citim,
dispuse temporal, texte despre
trecutul, prezentul [i viitorul
unei ]\ri care, la o adic\,
fascineaz\ [i atunci când unii
prezic c\ Nordul P\lincii [i
Sudul }uicii nu se pot concilia.
Cu toate acestea, volumul publicistic uniformizeaz\
metehne vechi [i noi spuse cu pasiunea cercet\torului
[i notate cu talent de scriitor veritabil.

Prima parte a c\r]ii, „Actualitatea trecutului”
este un jurnal publicistic de sociolog sub acoperire.
Medita]iile [i demonstra]ii despre stat [i autoritate,
proximitatea autorit\]ilor [i construc]ia na]iunilor,
despre paternalism [i infantilizarea popula]iei
introduc cititorul într-un dans cultural din care
pu]ine r\mân deoparte. 

Având umorul [i ironia la vedere, Vintil\
Mih\ilescu trateaz\ cititorul cu ingeniozitate
narativ\, apelând la sensibilit\]ile dintotdeauna
ale românilor. Unele [tiute, altele mai pu]in, îns\
toate având coresponden]e în concepte [i expresii
care, din p\cate, nu trec de sociologi. Câ[tigul
filologilor ar fi cu atât mai însemnat. De pild\, de
ce discursul public de la noi alunec\ predilect din
istorie în mit? se întreab\ antropologul. R\spunsurile
nu pot face abstrac]ie de Eliade, Cioran, Vintil\
Horia sau Noica. A[a încât, Vintil\ Mih\ilescu
apeleaz\ la antidotul amneziei sociale – istoriile
impar]iale, de care s\ ne folosim în elucidarea
trecutului. 

A doua parte, „Prezentul continuu”, poate
fi citit\ ca un jurnal tabloidizat. Inundat, ca
pretutindeni în volum, de mult\ autoironie [i
umor salubru. Vintil\ Mih\ilescu nu caut\ niciodat\
efectul imediat. Umorul lui, ca [i spiritul pamfletar,
au naturale]e. A[a încât, multe texte pot fi considerate
în mare m\sur\ schi]e literare. Iat\ poate cel mai
frumos fragment din carte ([i ca el sunt multe
altele): „Dincolo de birou începe universul
so]iei mele (o cas\ are întotdeauna gen), într-o
dezordine care nu este decât o asimetrie subtil\
de plante [i aranjamente florale, obiecte din alam\,
col]ul bufni]elor etc., toate îmbr\când mobila
florentin\ masiv\ aranjat\ de mama, de care
nimeni, niciodat\, nu va îndr\zni s\ se ating\.
Devenit\ acas\, o cas\ este un peisaj aluvionar
al istoriei personale”. Formul\ri ca acestea, f\r\
excep]ie memorabile, apar aproape pe fiecare
pagin\. 

Vintil\ Mih\ilescu e la zi cu toate, de la
neologisme la „hipsterii” trec\toare. Nu-l crede]i
pe cuvânt nici atunci când vorbe[te despre p\s\reasc\.
Nici ea nu-i de neîn]eles pentru el.

Preg\ti]i de titlul celei de-a treia sec]iuni,
„Între trecut [i prezent. Conflictul genera]iilor”,
descoperim studii [i medita]ii despre b\trâne]e,
amintiri amestecate, dar toate r\mânând sub
imperiul gândului c\ nu exist\ ]ar\ pentru b\trâni.
Sau exist\, numai c\ par tot mai greu de acceptat
[i de în]eles. Demonstra]iile se conecteaz\ la
ultima parte – „Dilemele viitorului”. False dileme,
vom vedea, cât o dezbatere a certitudinilor. Corup]ia,
mineriadele, populismul, incompeten]a generalizat\
demotiveaz\ pe oricine, dar mai ales pe cel care
prive[te spre viitor. Nicidecum adeptul resemn\rii,
Vintil\ Mih\ilescu are r\spunsuri pentru orice.
Fire reflexiv\, cu un imaginar mobil, el n-are cum
s\ (se) plictiseasc\. Dac\ nu l-ai cunoa[te, ai spune
c\ autorul trebuie s\ fie un tân\r cult. Când evadeaz\
din regimul sociologic, textele lui Vintil\ Mih\ilescu
pot fi citite ca schi]e literare de calitate. 

Cu siguran]\, autorul simte ispita fic]iunii,
literaturizeaz\ uitând adeseori c\ înc\ se g\se[te
bran[at la c\ldura actualit\]ii. În interesul literaturii,
cineva ar trebui s\-l oblige pe Vintil\ Mih\ilescu
s\ scrie doar literatur\. M\car o perioad\. 
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Ioan Gro[an, Lumea
ca literatur\. Alte
amintiri, Ia[i, Editura
Polirom, 2017, 144
pag.

Vintil\ Mih\ilescu,
Etnogenez\ [i
]uic\, Editura Poli-
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11a coperind trei ani [i cîteva zile (3
noiembrie 1899- 26 noiembrie 1902),
jurnalul lui Rilke e o mostr\ de spirit

genuin c\ruia îi lipse[te sim]ul social. Nici o referire
la epoc\, la tulbur\rile ei sau la curentul de idei
de atunci. Dispre]ul fa]\ de politic\ e atît de mare
c\ pur [i simplu [i-o scoate din minte, în
virtutea unei purga]ii drastice. {i de[i c\l\tore[te
în patru ]\ri în acest r\stimp (Germania, Rusia,
Italia [i Fran]a), ochiul lui Rilke refuz\ s\ vad\
ceea ce nu are leg\tur\ cu spiritul. De aici impresia
c\ ai de-a face cu o fiin]\ asocial\, c\reia realitatea
îi repugn\ în latura ei brut\. Rilke tr\ie[te la propriu
cu capul în nori, sau dac\ afirma]ia pare prea
aspr\, voi spune c\ mintea i se mi[c\ în dou\ z\ri:
natura, cu al c\rei peisaj între]ine o leg\tur\ cu
mult mai intim\ decît cu vreuna din femeile cu
care î[i încruci[eaz\ pa[ii, [i artele, c\rora le dedic\
medita]ii caste, de copil r\sf\]at reflectînd la
ingratul destin pe care frumuse]ea îl are în lume. 

Cum poetul are 24 de ani cînd î[i începe
însemn\rile, nu te po]i a[tepta s\ ating\ profunzimi
insolite în materie de medita]ii nocturne. Îns\ ce
frapeaz\ e lipsa rela]iei cu sine însu[i, Rilke evitînd
cu bun\-[tiin]\ s\ ia act de persoana fizic\ în pielea
c\reia a nimerit. Înf\]i[area nu-l preocup\,
vestimenta]ia nici atît, chichi]ele culinare îl las\
indiferent. Artistul nu scrie despre sine, de parc\
un leg\mînt auster îl împinge s\-[i ignore persoana.
De aceea nici un detaliu intim, nici o însemnare
tr\dînd o fr\mîntare secret\, nici o grij\ p\mînteasc\
nu adumbresc însemn\rile. Conflictele cu semenii
lipsesc, certurile cu apropia]ii nu exist\, nici o
cîtime de sentiment urît nu-i r\scole[te sufletul. 

Insul e diafan cu accente feciorelnice, de
parc\ s-ar afla în posesia unui suflet pîn\ într-atît
de genuin încît candoarea pe care o eman\ te
înlemne[te. Aproape c\ î]i vine s\ te întrebi
dac\ e f\cut din carne [i oase. Nici o pornire
agresiv\, nici o izbucnire de furie, nici un cuvînt
r\u despre cineva. Cine vrea puritate filantropic\
f\r\ sc\deri lume[ti o g\se[te la Rilke, atîta doar
c\ felul acesta de cumsec\denie frizeaz\ stupiditatea.
Ceva nu-i normal în stofa acestui fantast descriind
peisaje, statui, picturi [i parcuri. Tonul e
aseptic, dezinfectat de meschin\rii, [i astfel notele
curg senin, f\r\ nici un vîrtej aduc\tor de încordare.
E aici o s\r\cie cu duhul în sens înalt, o sub]iere
a leg\turii cu plebea, cu epoca [i cu potenta]ii ei. 

Analogia cu Daniel Turcea mi s-a impus
f\r\ t\gad\: amîndoi erau s\raci cu duhul, limfatici
[i predispu[i la boli secer\toare, dovad\ c\ amîndoi
au murit de leucemie, [i nu oricum, ci mistui]i de
credin]a într-un numen divin. Dar dac\, la cre[tinul
Rilke, Domnul are întunecimea unei stihii gotice,
la Turcea, Hristos e prins în dodii explicit canonice.
Primul e obscur [i contorsionat, al doilea e str\veziu
[i luminos. Cu un dram de mali]ie vorbind, primul
a dat în damblaua misterului, pe cînd al doilea a
fost lovit de fandacsia crucii.

Anturajul în care se mi[c\ Rilke e alc\tuit
cu prec\dere din cinci persoane. Sculptorul Heinrich
Vogeler, a c\rui invita]ie de Anul Nou îi va da

putin]a poetului s\ cunoasc\ satul Worpswede,
o cochet\ a[ezare din preajma ora[ului Bremen,
unde, cucerit de peisaj, poetul avea s\-[i cumpere
mai tîrziu o locuin]\. Locul ml\[tinos, plin de
ochiuri de balt\ [i de vegeta]ie de cîmpie, îi inspir\
o emo]ie acut\: „E ceva asemenea altruismului în
acest fel de a participa la natur\. Încep s\
în]eleg treptat aceast\ via]\, care p\trunde cu ochi
mari, în ve[nic a[teptîndul suflet. Aceast\ aten]ie
zilnic\, stare de veghe [i solicitarea sim]urilor
spre exterior, acest «a privi înmiit» [i permanentul
«a privi în afara ta». Acest «a nu-ne-înso]i» al
peisajului schimb\tor, acest «a-fi-numai-ochi»,
f\r\ s\ realizezi pentru cine.“ (p. 140) 

Rilke tr\ie[te în afara lui, savurînd mistica
naturii. Urm\re[te cu asiduitate prodigiul celor
patru anotimpuri, pe care le descrie ahtiat. Cînd
obose[te de notat am\nunte de peisaj, deschide
ochii asupra celor dou\ artiste aflate în vilegiatur\
la Worpswede: sculptori]a Clara Westhoff, cu care,
dup\ r\cirea rela]iei cu Lou Salomé, avea s\ se
c\s\toreasc\, [i prietena ei, pictori]a Paula Becker,
viitoare so]ie a pictorului Otto Modersohn, cel
care avea s\ întemeieze tab\ra arti[tilor de la
Worpswede. Iat\ cele cinci nume care revin cu
prec\dere în paginile jurnalului.

Cele dou\ perechi de arti[ti (Rainer-Clara
[i Paula-Otto), cu tabieturi formate dup\ calapodul
vie]ii din Berlin, v\d în Worpswede un loc de
sih\strie unde î[i pot cultiva f\r\ opreli[ti înclina]iile,
[i în timp ce Rilke croie[te stan]e, Clara ciople[te
pietre spre a face statui, pe care reu[e[te s\ le vînd\
spre a cî[tiga minimul de munera]ie de care avea
nevoie pentru a locui în Worpswede. Dimpotriv\,
Rilke nu cî[tig\ nimic, [i de aceea, între]inut de
cei patru prieteni, e ca un parazit al c\rui timp [i-
l împarte între plimb\ri, ceaiuri, cine [i conversa]ii
împ\nate cu impresii artistice. Microclimatul
de tabieturi pe care [i-l urze[te îl preschimb\ într-
o fire bonom\, claustrat ca într-un acvariu a c\rui
tihn\ vuietul lumii n-o poate tulbura. Regula
traiului lui Rilke st\ în dou\ verbe: verweilen [i
geniessen: a z\bovi [i a degusta. Esen]a vie]ii
st\ în z\bav\, degustare [i slav\ divin\.

d in acest motiv, citind jurnalul, o
constatare te love[te: oamenii aceia
tr\iau atît de himeric, atît de plutitor

deasupra realit\]ii, încît te apuc\ brusc o
invidie colosal\, mare cît un resentiment pe

care numai un ins respirînd în secolul XXI
poate s\-l aib\ fa]\ de privilegia]ii lui fin de siècle,
ni[te ambusca]i în accep]ia nobil\ a termenului,
dar ni[te ambusca]i al c\ror suflet avea r\gaz
pentru toate, pentru o nuvel\ de Kleist, pentru o
sonat\ de Beethoven, pentru comentarea
ideilor lui Rousseau, pentru o plimbare la Bremen,
pentru un prînz la Hamburg [i pentru
o fug\ la Berlin spre a-[i vedea de
propriet\]ile de acolo.

Plecarea la Floren]a [i apoi la
Paris, unde poetul pl\nuie[te s\ scrie o
monografie despre Rodin, nu-i schimb\
starea de spirit. Rilke are acelea[i reflexe
de copil candid, c\ruia r\ut\]ile lumii
nu-i ating filotimia: se plimb\ întruna
spre a descrie palate, biserici, parcuri
[i serate muzicale. E un contemplator
f\r\ tribula]ii personale. „Altfel e la
Floren]a: palatele î[i ridic\ aproape
du[m\nos mutele frun]i c\tre cel str\in
[i o ascultare înc\p\]înat\ persist\
îndelung în jurul întunecatelor ni[e [i
portaluri [i cel mai limpede soare nu
mai poate s\-i [tearg\ ultimele urme.“
(p. 279)

Observa]iile acestea placide ticsesc
cartea. Dac\ nu ]i-ai spune c\ ele sînt
scrise de un poet a c\rui mistic\ în
privin]a limbii germane atinsese pragul
alitera]iilor unice, ai închide sastisit
jurnalul. De altminteri, proza lui Rilke,
a c\rei banalitate filosofic\ te înm\rmure[te, e cu
totul insipid\ atunci cînd pe deasupra mai e [i
tradus\, c\ci se preschimb\ într-un [ir de poncife.
Cît despre poezie, sunetul ei este cu totul stîlcit la
orice încercare de t\lm\cire: calambururile, prozodia
[i rimele lui Rilke dispar instantaneu la trecerea
în alt\ limb\. Cauza se [tie: poe]ii care au mistica
limbii native nu pot fi desprin[i de coaja ei fonetic\.
E cum ai vrea s\ mu]i fizionomia unui asiatic pe
chipul unui alb: trecerea nu poate avea loc, fiindc\
nu faci un transplant de organe, ci s\vîr[e[ti o
deplasare de ritmuri suflete[ti a c\ror expresie
e chiar mimica. Ceea ce înseamn\ c\ orice limb\
are o fizionomie sonor\ ale c\rei ritmuri nu pot
fi redate prin t\lm\cire.

r ilke nu e nici psiholog [i nici filosof,
doar un aiurit superior, prin ale
c\rei vene trece limfa sub]iat\ a credin]ei.

Nici o maculare nu-i atinge fiin]a, de aceea jurnalul
are deseori un ton imnic, de fabul\ arhaic\, venit
din partea unui ins pe care azi l-am categorisi
drept un abulic cronic cu înclina]ii cvasi-delirante,
al c\rui sim] al realit\]ii i-a fost pocit pîn\ la
inexisten]\. Probabil c\, în cazul lui Rilke, aceasta
a fost condi]ia de care avea nevoie pentru a fi un
mare poet.

Un jurnal aerian, excelînd în zugr\virea de
peisaje, incinte culturale sau conversa]ii cu iz
cultural. Restul e candoarea placid\ a unui poet
s\rac cu duhul în sens biblic. 

 cronica ideilor de sorin lavric

limfaticul

comentarii critice

Rainer Maria Rilke,
Jurnal, traducere din
german\ de Bogdan
Mihai Dasc\lu, tra-
ducerea versurilor de
Cri[u Dasc\lu, note de
Ana-Maria Romi]an,
prefa]\ de Aura Christi,
Bucure[ti, Editura Ideea
European\, 2018, 463
pag.

Cînd un scriitor p\r\se[te lumea la aproape 90
de ani, l\sînd în urma lui o via]\ pe care o imagin\m
rotund\, îl privim altfel decît l-am fi privit cu 20 sau
cu 30 de ani în urm\: existen]a lui a intrat în istorie înc\
înainte de a se fi terminat cu adev\rat.

~n cazul lui Ion Dodu B\lan (1929-2018), cercet\torul
[ov\ie la ora bilan]ului. Care dintre diferi]ii Ion Dodu
B\lan va r\mînea ca imagine benefic\ în memoria
noastr\? Pentru c\ au fost mai mul]i. L-am înregistrat
la început pe tîn\rul asistent la Filologie, cronicar literar
la „Luceaf\rul” [i lectorul de român\ la o universitate
francez\; apoi pe activistul de partid în irezistibil\
ascensiune (ministru adjunct al Culturii, membru în
Comitetul Central, profesor-plin la Facultate); pe
omul politic ajuns în fruntea ierarhiei, [ef de Catedr\ [i
chiar Rector al Universit\]ii bucure[tene; în fine, pe
profesorul retras în umbr\ din ultimele dou\ decenii,
autor a numeroase c\r]i de critic\ [i istorie literar\.

În ceea ce m\ prive[te, vreau s\ p\strez imaginea
lui Ion Dodu B\lan din anii cînd, student fiind, l-am
avut asistent la Literatur\ universal\; din anii cînd am
func]ionat împreun\ la Catedra de literatur\ român\
a Facult\]ii; din acea perioad\ de început cînd exista
înc\ [i la noi speran]a [i o tacit\ promisiune de mai mare

libertate. În acei ani, tîn\rul istoric literar [i-a scris
principalele c\r]i [i edi]ii închinate lui Octavian Goga,
Ioan Slavici ori Aron Cotru[, [i-a f\cut un nume în istoria
noastr\ literar\ [i a putut stîrni simpatie datorit\ faptului
c\ se consacra scriitorilor originari din provincia c\reia
el însu[i îi apar]inea, Ardealului (Octavian Goga, 1966,
[i Resurec]ia unui poet, Aron Cotru[, 1981).

Lungii ani în care Goga nu fusese înc\ scos la
lumin\, iar despre Aron Cotru[, „transfug [i legionar”,
nu se putea vorbi  r\m\seser\ înc\ vii în mintea tuturor
– a[a încît simpatia pentru tîn\rul exeget a crescut
corespunz\tor.

Personal, prefer s\ uit celelalte întruchip\ri ale
fostului meu coleg de Catedr\ [i s\ p\strez imaginea lui
de început, cînd se ocupa entuziast de scriitorii Transilvaniei.
{i s\ spun mai ales c\ ideea lui despre oficiul de profesor
[i despre Universitate a fost pîn\ la sfîr[it, spre onoarea
lui, una foarte înalt\.

Exist\ epoci sinistre greu de traversat pentru
to]i. Odat\ ele trecute, e bine s\ ne gîndim cu recuno[tin]\
la ceea ce unii oameni ar fi putut face atunci, în acea
epoc\, [i din fericire n-au f\cut.

Mihai Zamfir

In memoriam 
Ion Dodu B\lan



12 d osarul 3 din fondul Monica Lovinescu-
Virgil Ierunca de la I.I.C.C.M.E.R.
merit\ toat\ aten]ia oric\rui cercet\tor

pasionat de istoria literar\. Dosarul cuprinde inclusiv
manuscrise ale scriitorilor: Nicolae Steinhardt, Radu
Gyr, Vasile Voiculescu [i Mircea Eliade. 

Am fotografiat mai multe documente din
volumul VII al dosarului, le-am analizat, le-am
comparat cu informa]iile din excelenta monografie
a lui Profesor George Ardeleanu [i cu Manuscrisul
de la Rohia [i am ajuns la câteva concluzii, respectiv
interpret\ri:

1 Nicolae Steinhardt le face lui Virgil Ierunca
[i Monic\i Lovinescu, pe 30 ianuarie 1980,
o procur\ (manuscris în limba francez\)

în temeiul c\reia cei doi s\ poat\ publica, difuza
manuscrisele [i s\ se ocupe de drepturile de autor
(anexa 1). Întrucât consider\m c\ documentul este
de noutate [i de mare importan]\ mai ales pentru
în]elegerea personalit\]ii lui Virgil Ierunca, red\m
integral traducerea din limba francez\ a procurii:
,,Procur\. Eu, Subsemnatul, Nicolae Steinhardt,
domiciliat în Bucure[ti, pe strada Ion Ghica, num\rul
3, îns\rcinez [i le dau puteri depline în ceea ce prive[te
manuscrisele mele literare doamnei Monica Lovinescu
[i domnului Virgil Ierunca, care vor semna orice în
numele meu [i se vor ocupa a[a cum în]eleg ei de
drepturile mele de autor. De asemenea, ei vor putea
s\ judece ce trebuie publicat [i în ce moment. F\cut\
la Paris, pe 30 ianuarie 1980. N. Steinhardt”.

2 În acela[i dosar am g\sit dou\ scrisori
ale veri[oarei lui Nicolae Steinhardt –
Ella Goldstein. Destinatar – Virgil Ierunca.

Alegem un fragment semnificativ din prima scrisoare,
din 20 februarie 1990: ,,(...) În 1980 mi-a l\sat printr-
un act legal toat\ averea – care departe de a fi
mare – mi-a permis s\-i respect ultimele dorin]e
pentru ajutorarea multor prieteni. În 1988 – tot
printr-un testament legalizat- Nicu a l\sat M\n\stirii
Rohia mobila, restul de c\r]i, discurile, icoanele, etc.
Majoritatea c\r]ilor a fost donat\ de el în urm\ cu
ani tot M\n\stirii. La 14 aprilie 1989 – deci imediat
dup\ decesul lui – au venit Stare]ul cu doi monahi
cu o delega]ie [i au preluat tot ce era în cas\ plus
dosarele cu diverse coresponden]e [i lucr\ri personale

(deja publicate sau nu). De soarta dosarelor nu
mai [tiu nimic. În ziua urm\toare, Dl Alexandru
Paleologu a dorit s\-i vad\ camera în care a
locuit la Rohia; u[a era încuiat\ [i nimeni nu
[tia foarte bine unde este cheia!! Ulterior,
Stare]ul M\n\stirii mi-a spus c\ locuin]a lui

Nicu a fost transformat\ într-un fel de cas\
memorial\. M-a invitat [i pe mine s-o vizitez ceea

ce sper s\ pot face la prim\var\. V\ scriu toate
acestea, considerând c\ numai Dv., de acolo
pute]i face cele necesare pentru valorificarea integral\
– la timp – a ,,mo[tenirii sale literare. (...)”.

3 Coroborând datele, în]elegem c\, cel
pu]in pân\ în 1988 (,,În 1988 - tot printr-
un testament legalizat- Nicu a l\sat

M\n\stirii Rohia mobila, restul de c\r]i, discurile,
icoanele, etc.”), Virgil Ierunca putea s\ publice
manuscrisele lui Nicolae Steinhardt. Ce dorea, când
considera [i s\ beneficieze în totalitate de drepturile
de autor rezultate. Cuvântul ,,catedrale” nu era

semnul pe care îl a[tepta Virgil Ierunca de la Nicolae
Steinhardt pentru publicare, ci pentru salvarea lui
Steinhardt în situa]ia unui nou arest. Acordul pentru
publicare era altul (mai explicit ori [i mai codificat),
dar nici acesta nu a venit, din teama lui Steinhardt
c\ nu va fi c\lug\rit. Pe 16 august 1980, N. Steinhardt
este c\lug\rit. Dar cel mai probabil s-a temut în
continuare. De multe [i de mul]i. Timpul s-a
scurs, lui Nicolae Steinhardt i-au fost publicate alte
scrieri, iar povestea procurii [i a jurnalelor a fost
amânat\, uitat\ (?)... Ne întreb\m câ]i, asemenea
lui Virgil Ierunca, ar fi a[teptat consemnul [i nu
ar fi publicat Jurnalul, manuscrisele, de[i dispuneau
de acea procur\? Câ]i ar fi dovedit atâta onestitate,
devotament, demnitate, modestie [i m\re]ie, în
egal\ m\sur\?! Câ]i?!... {i cu cât sunt mai pu]in
pre]io[i cei care î[i sacrific\ – din altruism – propria
oper\, spre a-i promova pe al]ii?!...

4 Virgil Ierunca nu r\mâne nep\s\tor
la rug\mintea doamnei Goldstein. Astfel,
în vara anului 1990 este publicat\ revista

„Dialog”, num\rul 77, în care sunt redate fragmentele
prezentate de Virgil Ierunca la postul de radio Europa
Liber\ (text coperta I: ,,N. Steinhardt. JURNALUL
FERICIRII. Prezentat de Virgil Ierunca la postul de
radio Europa Liber\”, redactor responsabil – Dr. Ion
Solacolu).

5 În dosar exist\ inclusiv scrisori de la
Beatrice Strelisker [i de la Yolanda
Eminescu, fiind total nemul]umite c\

Virgil Ierunca a citit fragmente din Jurnalul Fericirii
pe 7 [i pe 8 februarie 1990. 

6 În iunie 1990 este publicat\ revista
„Dialog”; pe pagina a doua este redat\
prezentarea (semnat\ de c\tre Virgil

Ierunca) f\cut\ înaintea cit\rii fragmentelor din
Jurnalul Fericirii: ,,Începem s\ v\ transmitem un
document cu adev\rat excep]ional: e vorba
despre Jurnalul de închisoare al lui N. Steinhardt.
(...) În ianuarie 1980, N. Steinhardt se afla într-o
scurt\ vizit\ la Paris (când a scris procura – n.n.).
Mi-a încredin]at Jurnalul lui. Un Jurnal cu po-
veste. Dou\ versiuni: prima de 436 de pagini; a doua
de 465. De ce dou\ versiuni? Fiindc\ prima i-a fost
confiscat\ de Securitate. (...) Ce-a f\cut autorul în
timp ce manuscrisul îi era confiscat? A început s\-l
rescrie din memorie. Iat\ de ce ne afl\m în fa]a a
dou\ versiuni. Într-o not\ foarte am\nun]it\, N.
Steinhardt mi-a indicat ce parte s\ aleg din volumul
ini]ial [i ce din al doilea, atunci când se va ivi sorocul
dezv\luirii Jurnalului. A[a vom [i proceda. Nu vom
alege, bineîn]eles, decât fragmente, cu atât mai mult
cu cât suntem  siguri c\ aceast\ m\rturie – unic\ în
peisajul spiritual românesc – î[i va g\si un editor în
România nou\, în care sper\m c\ cenzura nu va mai
func]iona”.

7 Din acest preambul am aflat c\: la Virgil
Ierunca au ajuns ambele versiuni (nu
variante!) ale Jurnalului, prima de 436

de pagini, iar a doua de 465 de pagini; a venit sorocul,
iar Virgil Ierunca va reda, dup\ cum stabilise cu
Nicolae Steinhardt, fragmente din prima versiune,
dar [i din a doua versiune.

8 Urmeaz\ fragmentele selectate. Am
c\utat fragmentele în versiunea publicat\
în România, în 1991, adic\ în cea care

este considerat\ prima variant\ a Jurnalului fericirii.
Cu excep]ia primului fragment, toate celelalte
fragmente se reg\sesc ad litteram în versiunea I,
cea publicat\ de mai multe ori pân\ acum. Primul
fragment, care se întinde pe mai mult de dou\ pagini
dactilografiate, este mult diferit de acela din prima
versiune [i nu exist\ în versiunea inedit\ g\sit\
de George Ardeleanu la Rohia. Prin urmare, primul
fragment publicat de c\tre Virgil Ierunca face parte
cu siguran]\ din versiunea a II-a! Din p\cate nu
ne putem pronun]a cu aceea[i siguran]\ asupra
num\rului versiunii inedite, întrucât textul stabilit
ca fiind parte a versiunii a II-a sau unul asem\n\tor,
variat, detaliat, comprimat, dar cu acelea[i idei, ar
trebui s\ deschid\ volumul, iar din versiunea g\sit\
în 2002 în arhivele M\n\stirii ,,Sf. Ana”, de la Rohia,
lipsesc, printre altele, primele 137 de pagini. 

9 Se [tie c\ versiunea I avea 550 de pagini,
iar versiunea a II-a – 750 de pagini. Virgil
Ierunca, reiter\m, noteaz\ c\ la el a

ajuns versiunea I cu 436 de pagini [i versiunea a
II-a cu 465 de pagini.  De aici rezult\ o mul]ime de
noi întreb\ri [i de alte nel\muriri....

10 Dintr-o carte po[tal\ a lui Pavel
Chihaia c\tre Virgil Ierunca (dosarul
3, vol. VII) am aflat c\ Ierunca i-a

trimis o copie lui Chihaia dup\ Jurnalul fericirii (nu
[tim dup\ care versiune). Poate fi o pist\ care s\
aduc\ l\muriri?...

11 Pe o pagin\ dactilografiat\, din acela[i
dosar, acela[i volum, N. Steinhardt
scrie despre povestea celor dou\ versiuni

ale Jurnalului... [i c\ i se pare potrivit s\ le al\ture
într-un ,,tot dedublat” (anexa 2); În plus, pe câteva
pagini apar corecturile [i/sau notele de lectur\ ale
lui V. Ierunca pentru Jurnal... (cu siguran]\, doar
o parte dintre ele; anexa 3, anexa 4, anexa 5).

12 Preambulul f\cut de c\tre Virgil
Ierunca în „Dialog” se încheie astfel:
,,(...) Deschidem deci Jurnalul fericirii.

Pe o prim\ pagin\, un citat: <<Cred, Doamne,
ajut\ necredin]ei mele!>> (Marcu 9, 24). Apoi o scurt\
explica]ie: <<„La închisoare – scrie N. Steinhardt –
nu am avut nici hârtie, nici creioane sau tocuri, s\
fi putut scrie. Ar fi a[adar inutil [i f\]arnic s\ sus]in
c\ rândurile ce urmeaz\ au fost redactate la fa]a
locului [i în ordine cronologic\. Nu, au fost scrise
après coup. A[a fiind, am gândit c\ nu sunt îndatorat
s\ respect mersul firesc al timpului [i c\ pot l\sa
imaginile evocate s\-[i urmeze una alteia dup\
liberul joc al asocia]iilor de idei, de data aceast\ îns\
în strict\ conformitate cu desf\[urarea bobinei
paroptice proiectat\ pe ceea ce ne place atât de mult
a numi con[tiin]a noastr\>>. {i acum, Jurnalul propriu
zis...”. Varianta publicat\, în cel pu]in opt edi]ii, se
deschide, de asemenea, dar în aceast\ ordine, cu o
explica]ie[i cu citatul Cred, Doamne! Ajut\ necredin]ei
mele. (Marcu 9, 24). Explica]ia este: ,,Creion [i hârtie
nici gând s\ fi avut la închisoare. Ar fi a[adar nesincer
s\ încerc a sus]ine c\ „jurnalul” acesta a fost ]inut
cronologic; e scris après coup, în temeiul unor amintiri
proaspete [i vii. De vreme ce nu l-am putut insera
în durat\, cred c\-mi este permis a-l prezenta pe
s\rite, a[a cum, de data aceasta în mod real, mi s-
au perindat imaginile, aducerile aminte, cugetele
în acel puhoi de impresii c\ruia ne place a-i da numele
de con[tiin]\. Efectul, desigur, bate înspre artificial;
e un risc pe care trebuie s\-l accept.”. Observ\m
identitatea fondului, dar [i diversitatea formei...

13 În acela[i dosar, acela[i fond, exist\
o map\ din carton rigid îmbr\cat într-
o pânz\ ro[ie. Pe coperta I este o

etichet\ pe care scrie: ,,Jurnalul Fericirii versiunea
I” (anexa 6). Nu [tim de ce, mapa este goal\...

Acestea sunt ,,descoperirile” [i interpret\rile
noastre (mai pu]in interpret\rile, din p\cate...). Am
considerat c\ e oportun s\ le prezent\m [i în
acest microstudiu despre fondul valoros, dar infim
valorificat, de la I.I.C.C.M.E.R.

*
Trecem de la volumul VII la volumul VI al

dosarului 3, care cuprinde, în principal, manuscrise
primite de Virgil Ierunca pentru a le publica în Caete
de Dor. Aici am remarcat un lung text în versuri.
Mai exact, poemul Cântec de jale al lui Radu Gyr
(anexa 7). Am comparat varianta publicat\ în volumul
Lirica oral\, volum postum, cu aceea în manuscris.
Versiunile sunt cele ce urmeaz\.

eseu
Alexandra Florina M\nescu

poveste 
de arhiv\. 
arhiv\ de
poveste

{tefan B\nulescu. Foto: Ion Cucu
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Consider\m c\ ideatic textele sunt echivalente, îns\ din punct de vedere
discursiv textul în manuscris prevaleaz\. Articularea [i ordonarea ideilor poetice,
verbalizarea acestora se realizeaz\ mai firesc, mai pu]in for]at [i chiar mai...logic.
Un singur exemplu: ,,Urechea s\ nu aud\/ De bejenia z\lud\,/ Nici de hohotul de
iud\/ Nici de vaietul de trud\(...)”, comparativ cu ,, {i urechea s\ n-aud\/ nici
bejenia z\lud\,/ [i nici hohotul de iud\/ peste vaietul de trud\ (...)”. 

* d e asemenea, surprindem mici ,,metamorfoze”, de la manuscris la
text publicat, [i la câteva texte ale lui Vasile Voiculescu. În acela[i
loc, dosarul 3, volumul VI, se afl\, în manuscris, textele: Prizonierul,

Moartea, Întâmpinare, CCV. Doar dou\ observa]ii facem. Prima - în
manuscris, poemul Prizonierul se încheie astfel: (...) Eu dintr-o dat\ îmmii ppiierdd
t\riia/ Cataract\ m\ inund\ bucuria:/ ,,Oho, Te-am prins, Doamne, nu mai scapi,
Te ]in prizonier!/ -,,Bine”, zâmbi El, ,,]ine-M\ o clip\” – Ah, gemui, pier…/ O clip\,
inima mi se f\cuse Cer. În varianta publicat\ postum g\sim forma verbal\
,,încordez”, în loc de ,,pierd”- Eu dintr-o dat\-mi încordez t\ria. Care dintre
cele dou\ verbe arat\, de fapt, puterea? Care este mai potrivit pentru
momentul în care îl prindem pe Dumnezeu? Opin\m c\ bucuria în cascad\ nu
poate cople[i decât dac\ ,,eul” [i-a pierdut t\ria. Bucuria e relaxare, nu încordare!
A[adar, avem exemplul relevant c\ un singur cuvânt poate aduce un plus de sens,
un plus de sensibilitate, un plus de…t\rie versurilor. 

A doua observa]ie, în textele din arhiv\, sonetele lui Voiculescu se numesc
Din ultimele sonete imaginare ale lui Shakespeare, nu Ultimele sonete ale lui
Shakespeare. Traducere imaginar\. E adev\rat, de data aceasta titlul din volum
e mai captivant, mai interesant decât cel din manuscris.

* 
~nchidem aceste analize/compara]ii, care seam\n\ mai mult cu munca

unui arhivar decât cu aceea a unui literat (dar, în fond, nu e [i literatul tot un
c\ut\tor, unul care caut\ sensul cel mai adânc, cel mai potrivit?!), cu dou\ manuscrise
ale lui Mircea Eliade. Primul – T\cerile lui Lucian Blaga, datat Paris, 1961 (anexa
8), cel de-al doilea La ]ig\nci. Ambele îi fuseser\ trimise lui Virgil Ierunca, credem,
spre a fi publicate în Caete de Dor.

Manuscrisul nuvelei fantastice La ]ig\nci are 85 de pagini [i, la fel ca primul
text, se încheie cu un semn specific lui Mircea Eliade.

Am suprapus analitic textul scris de mân\, paginile 1,2,3,4, 83, 84, 85, [i
textul publicat, paginile 15, 16, 47 [i 48 din volumul La ]ig\nci: nuvele (prefa]\
Constantin Ab\lu]\, Editura Tana, 2014). 

Diferen]ele constatate nu sunt majore, îns\ denot\ aten]ia deosebit\ a lui
Mircea Eliade pentru detalii [i, firesc, pentru simbolistic\. În manuscris apar
câteva cuvinte t\iate. De exemplu, cuvântul ,,metal”, din forma ini]ial\, este
înlocuit de c\tre autor cu cuvântul ,,tabl\”, în ambele paragrafe în care apare.
Poate pentru c\ tabla simbolizeaz\ ,,revela]ia secretului, dar într-o form\ rezervat\
ini]iatului” (J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dic]ionar de simboluri, Editura Artemis,
vol. 3, p.325)? 

Tot în manuscris cuvintele ,,Colonelul”, ,,Liceul”, ,,Domni[oar\” sunt
scrise, de fiecare dat\, cu ini]ial\ majuscul\, cel mai probabil, cu scopul de a
individualiza personajele, de a atribui un sens particular, chiar simbolic atât
personajelor, cât [i locurilor. Aceast\ grafie nu mai este p\strat\ în textul
publicat în volum. De asemenea, în volum g\sim structurile: ,,Câ]iva b\rba]i
apropiar\ ca din întâmplare frun]ile”, ,,Am auzit c\ nucul începe s\ dea
umbr\ abia dup\ trezeci, patruzeci de ani.”, ,,-Ia-o spre p\dure, pe
drumul \la mai lung”, ,,dar se rezemase cu capul pe pern\”, iar în
manuscris acestea sunt astfel: ,,Câ]iva b\rba]i î[i apropiar\ ca din
întâmplare frun]ile”, ,,Am auzit c\ nucul începe s\ dea umbr\ deas\ dde-abia dup\
trezeci, patruzeci de ani.”, ,,-Ia-o spre p\dure, pe drumul \l mai lung”, ,,dar se
rezemase cu capul de pern\”. Manuscrisul demonstreaz\ înc\ o dat\ un con]inut
[i mai detaliat (umbr\ ddeas\), [i mai plin de sens (pe drumul \l mai lung), [i mai…
corect (a se rezema de ceva, nu pe ceva).

Semnul de încheiere a textului este ,,T”. Dac\ dorim s\-i asociem o
însemn\tate mai mare decât aceea a unui semn banal care marcheaz\ o încheiere
de text, atunci singura variant\ este aceasta – semnul este o cruce f\r\ vârf care
ar reprezenta ,,[arpele ]intuit de un par, moartea învins\ prin jertf\. Ea ar avea
un sens misterios înc\ din Vechiul Testament. Astfel, datorit\ faptului c\ lemnul
pentru jertf\ pe care-l car\ Isaac în spinare avea aceast\ form\, Isaac a fost cru]at
[i un înger l-a oprit pe Avraam care urma s\-[i sacrifice fiul” (ibidem, pp. 398-399). p entru c\ povestea aceasta nu este una obi[nuit\, ci una… din arhiv\,

momentele de intensitate, de tensiune sunt dispersate. Punct
culminant e momentul în care intr\m într-o arhiv\ [i ni se pun în

fa]\ mii de pagini îng\lbenite, punct culminant e bucuria descoperirii oric\rui
manuscris [i punct culminant e orice informa]ie nou\, pentru noi [i/sau
pentru ceilal]i.

Iar deznod\mântul...
Considera]iile noastre s-au rezumat la câteva documente din dou\ volume

ale unui singur dosar. Nu ne este deloc greu s\ ne imagin\m ce ar rezulta dac\
cineva s-ar înarma cu r\bdare, cu timp, cu cuno[tin]e, cu pasiune [i cu resurse
financiare [i ar cerceta am\nun]it cele 98 de dosare (atâtea apar în lista întocmit\
pentru acest fond, dar, spre surprinderea noastr\, solicitând, în iunie 2017, dosarul
97 – Lucrare f\r\ autor – 3 volume – am primit r\spunsul c\ ultimele trei dosare
lipsesc din depozit!!!). Avem convingerea c\ la un moment dat arhiva Monica
Lovinescu-Virgil Ierunca de la I.I.C.C.M.E.R. va primi interesul bine-meritat [i
c\ va dovedi înc\ o dat\ activitatea extrem de valoroas\ a acestor dou\ personalit\]i
ale exilului românesc. Arhivele [i fondurile Monica Lovinescu-Virgil Ierunca,
de la Biblioteca Universit\]ii din Oradea, de la Funda]ia Aqua Forte, de la
I.I.C.C.M.E.R., de la Arhivele Na]ionale reprezint\ o surs\ de documentare nu
atât de bogat\ pentru cei care scriu despre opera, în sens denotativ de baz\, a
Monic\i Lovinescu [i a lui Virgil Ierunca, cât pentru cei care sunt interesa]i s\
dea rod unui depozit de memorie - texte publicate sau chiar nepublicate ale unor
scriitori din ]ar\ [i din exil, texte publicate gre[it sau diferit fa]\ de manuscris,
dosare de pres\ pentru mai multe personalit\]i sau pentru mai multe evenimente,
m\rturii, rug\min]i, coresponden]\. Nu gre[eam când, într-un alt studiu, scriam
c\ bunurile l\sate pe acest p\mânt de Monica Lovinescu [i de Virgil Ierunca au
o componen]\ deosebit\, având deopotriv\ calificativul de izvor scris [i de
izvor nescris prin valoarea spiritual\ dat\ de reamintirea la care oblig\ prin îns\[i
existen]a lor. Arhiva celor doi seam\n\ cu Virgil Ierunca: valoroas\, plin\ de
cuno[tin]e, de detalii, de memorie, neiert\toare, aparent inabordabil\, re]inut\,
prev\z\toare, lipsit\ voit de luciu. O arhiv\ cu pove[ti [i de poveste. 

CÂNTEC DDE JJALE

Din Rar\u la Detunata
plânge ]ara, geme gloata.
Din Orhei la Feldioara
plânge gloata, geme ]ara.
Din Codrii Cosminului
la Crucea M\cinului,
din obcina bradului
la z\noaga vadului
spurc\ciunea iadului.

Pacostele, caznele,
beznele, n\praznele,
molimile venetice
cu harapnice [i bice.
C\ pe toate c\ile
au p\truns pot\ile,
c\ din toate pustele
s-au v\rsat l\custele,
[i pe toate u[ile
ne-au intrat c\pu[ile
s\-[i îndoape gu[ile.
Mu[tele [i plo[ni]ele
s-au umflat cât co[ni]ele.
Din Ceahl\u la Retezatul,

vin ca râia [i bubatul,
cu n\duful [i oftatul.

Pe ceafa s\racului
bubele dalacului.
Pe pragul cerdacului
ghearele ,,ortacului”.
Pe sângele veacului
tontoroiul dracului.
{i de când a[a ne spurc\
ducem gu[terii în cârc\,
somnu-i dinte de n\pârc\,
noaptea rug [i luna hârc\.
Ziua scade tot mai mic\,
apele se-ascund de fric\,
spaimele ne trag de chic\
[i când lacrimile pic\
iarba nu se mai ridic\,
ci cucut\ [i urzic\.

Lan]ul, lac\tul, c\lu[ul
ne sunt cina [i culcu[ul.
Ochii dac\ vor lumin\
vin z\voarele s\-i ]in\.

Pasul dac\ vrea s\-nfrunte
vin c\tu[ele mai crunte.
Mâinile dac\ se roag\
vine lan]ul [i le leag\.
Limba dac\ vrea s\ spuie,
uite-o, ]intuit\-n cuie !

{i r\scoala dac\ muge,
uite chei, uite belciuge !
Râde foamea la fereastr\,
st\ robia-n casa noastr\
[i în fa]a u[ii, gata
s\ ne-n[face beregata,
joac\ temni]a, turbata.

To]i hingherii [i codo[ii
Joac\ sârba târfei ro[ii;
sârba temnicerilor
pe jalea durerilor.

Alelei, groparule,
lotrule, tâlharule,
pune mâna pe lopat\
[i f\ groap\ lat\, lat\,
ca s\-ncap\ jalea toat\.
F\-ne loc de-ngrop\ciune
peste oasele str\bune.
Pune-ne-n p\mânt cu to]ii,
[i str\mo[ii, [i nepo]ii
[i ne-a[eaz\ pe morminte
mun]i de cremene fierbinte
peste fiu, peste p\rinte.
Inima s\ nu mai [tie
de pr\p\d [i de robie.
Bie]ii ochi s\ nu mai vad\
fiarele cum ies la prad\.
{i urechea s\ n-aud\
nici bejenia z\lud\,
[i nici hohotul de iud\
peste vaietul de trud\,
peste ]ara care-asud\
rupt\-n din]i de haita crud\.

CÂNTEC DDE JJALE ((manuscris)

Din Rar\u la Detunata
geme ]ara, plânge gloata.
Din Orhei la Feldioara
geme gloata, plânge ]ara.
Din Codrii Cosminului
la Crucea M\cinului,
din obcina bradului
la z\noaga vadului
spurc\ciunea iadului.
[un vvers aad\ugat - iindescifrabil]

Pacostele, caznele,
beznele, n\praznele,
molimile venetice
cu harapnice [i bice.
C\ pe toate c\ile
au p\truns pot\ile,
c\ din toate pustele
s-au v\rsat l\custele,
[i pe toate u[ile
ne-au intrat c\pu[ile
ca ss\-[[i uumfle gu[ile.
Mu[tele [i plo[ni]ele
s-au umflat cât co[ni]ele.
Vin dde-aa llungul [[i dde-aa llatul,
Din RRar\u lla RRetezatul,

vin ca râia [i bubatul,
cu n\duful [i oftatul.
Ca oo rrâie dde vv\ ccat\,
Ca oo ccium\ dde ss-aabate
Peste vvetre, ppeste ssate
Din ccetate îîn ccetate

Pe ceafa s\racului
bubele dalacului.
Pe pragul cerdacului
ghearele ,,ortacului”.
Pe sângele veacului
tontoroiul dracului.
{i a[a de când ne spurc\
ducem gu[terii în cârc\,
noaptea-i dinte de n\pârc\,
somnu-ii nneg [i luna hârc\.
Ziua scade tot mai mic\,
apele se-ascund de fric\,
lacrimile nnu mmai ppic\

iarba nu se mai ridic\,
doar cucut\ [i urzic\.

Mâinile ddac\ sse rroag\
vine llan]ul [[i lle lleag\.
Limba ddac\ vvrea ss\ sspuie,
uite-oo, ]]intuit\-nn ccuie !!
Pasul ddac\ vvrea ss\-nnfrunte
vin cc\tu[ele mmai ccrunte.

Iar r\scoala dac\ muge,
uite chei, uite belciuge !
Râde foamea la fereastr\,
st\ robia-n casa noastr\
[i în fa]a por]ii, gata
s\ ]i-n[face beregata,
joac\ temni]a, turbata.

Sârba ttemnicerilor
pe nnoaptea ddurerilor.
To]i hhingherii [[i ccodo[ii
Joac\ ssârba ttârfei rro[ii;
Alelei, groparule,
lotrule, tâlharule,
pune mâna pe lopat\
sap\ groap\ lat\, lat\,
s\-nncap\-nn eea jalea toat\.
F\-ne loc de-ngrop\ciune
printre oasele str\bune.
Pune-ne-n mormânt cu to]ii,
[i p\rin]ii, [i nepo]ii
[i ss\-nnal]i ppeste morminte
mun]i de cremene fierbinte
peste fiu, peste p\rinte.
Inima s\ nu mai [tie
de pr\p\d [i de robie.
Bie]ii ochi s\ nu mai vad\
fiarele când ies la prad\.
Urechea s\ nu aud\
De bejenia z\lud\,
Nici dde hohotul de iud\
Nici dde vaietul de trud\,
peste ]ara care-asud\
rupt\-n din]i de haita crud\.

eseu
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Cristian LLivescu: Cu ppu]in ttimp `̀n uurm\
a]i oob]inut, lla PPiatra NNeam], PPremiul nna]ional
pentru PProz\ dde ffic]iune „„Ion CCreang\”, OOpera
omnia. TTrebuie sspus cc\, ddintr-oo llist\ dde [[apte
nominaliz\ri, jjuriul pprezidat dde aacad. NNicolae
Manolescu vv-aa vvotat ((cum rrar sse îîntâmpl\) îîn
unanimitate, ssemn dde rrecunoa[[tere, ddar [[i dde
apreciere ppentru ttradi]ia aacestui PPremiu, ccare sse
dore[[te uunul dde aautoritate îîn vvia]a nnoastr\ lliterar\.
Cum sse iintegreaz\ aacest mmoment îîn bbiografia
dvs.?

Nicolae BBreban: Sunt onorat [i, bineîn]eles,
teribil de emo]ionat de faptul c\, dup\ decenii
de când am primit Premiul Academiei Române,
pentru Francisca, în 1966, ce purta aceea[i
denomina]ie „Ion Creang\”, iat\, mi se încheie
cariera cu aceea[i distinc]ie, grea de sensuri
lingvistice, literare [i istorico-literare. Felicit [i
mul]umesc Consiliului Jude]ean Neam] pentru
instituirea acestui Mare premiu, ce face, iat\,
simetrie „moldovean\” cu deja prestigiosul Premiu
de Poezie „M. Eminescu” de la Boto[ani [i recunoa[te
[i dreptul prozei, al romanului românesc, la o
recunoa[tere na]ional\. Sunt onorat, totodat\
c\ am primit aceast\ distinc]ie „humule[tean\”
împreun\ cu vechiul meu prieten [i coleg, de
litere [i de Academie, D. R. Popescu (laureat anul
trecut), de care m\ leag\ o lung\ [i întortocheat\
biografie literar\, el fiind corifeul, în anii cincizeci,
al unui grup de tineri litera]i din redac]ia revistei
„Steaua”, condus\ la Cluj de A.E. Baconsky,
noi, la Bucure[ti, oplo[i]i pe culoarele revistei
„Gazeta literar\”, unde „corifeul” nostru, Nichita
St\nescu, „func]iona” pe postul de redactor 2,
înconjurat de Cezar (Baltag), Grigore (Hagiu),
Matei (C\linescu) [i Nicu (Breban). 

C.L.: AA]i ffost ffoarte eemo]ionat lla ffestivitatea
de lla HHumule[[ti-TTârgu NNeam], ppe pprispa Casei
Amintirilor. AA]i sspus aatunci cc\ ssim]i]i uun ffior
de „„moldovenizare” ccare vv\ sstr\bate ffiin]a. SS\
reconstituim aacel mmoment iimportant: CCreang\

a ffost dde vvin\, ssau aatmosfera ccu ttotul ss\rb\toreasc\
imprimat\ eevenimentului dde cc\tre ggazde?

N.B.: Sunt realmente emo]ionat [i,
nu [tiu de ce, mândru, de fiecare dat\ când
m\ aflu în Moldova, la Ia[i, de pild\, înconjurat

de prietenii mei, Horia Zilieru, Emil Brumaru,
acad. Bogdan Simionescu, Lucian Vasiliu,

Cassian Maria Spiridon, Cristian Livescu, Mircea
Platon [i, bineîn]eles, Bogdan Cre]u; dar [i în
satul Dumbr\veni, în marginea ora[ului Suceava,
unde primarul comunei, Ioan Pav\l, împreun\
cu academicianul Eugen Simion, tip\re[te volume
de publicistic\ pe foaie de biblie, semnate de
Eminescu, sau de G. C\linescu, acolo, nu departe
de locul unde copil\rise Cel în jurul c\ruia [i al
fiin]ei sale de gând [i profetice se strâng ast\zi
cei ce cred în nevoia destinal\ [i existen]ial\ a
unui stat suveran românesc, aniversând în acest
an un secol de existen]\ demn\ [i plenar\.

Spuneam la Piatra Neam] c\ asist\m, în
ultimele decenii literare, la o formidabil\ mi[care
a „gustului literar” – „explozia” a nu pu]inor tineri
[i „trubaduri”, în jurul figurii unui marginal al
anilor treizeci sau cincizeci, falsul existen]ialist,
simbolist minor sau expresionist, ciudat de „s\rac”
în tropi [i lexic metaforic, azi, riscînd aproape
s\-l umbreasc\ pe Arghezi; e vorba, se în]elege,
de George Bacovia c\ruia, ca o form\ a irit\rii
mele fa]\ de conven]iile criticii din acei ani, i-am
dedicat în exerg\, pe prima pagin\ a primului
meu roman Francisca distihul – „Prive[te savant
/ Cu inima beat\ de iubire”. O a doua „explozie
de gust” o constat\m, bineîn]eles, în avalan[a
splendid\ a unor exegeze în aproape toate revistele
literare în jurul numelui [i al operei lui Ion Creang\,
cel care împreun\ cu Caragiale [i Eminescu ridic\,
se pare, tot mai mult, mai „imperios”, un altar
virtual, o arcad\ clasic\ [i valoric\  mi[c\rii Marii
Junimi!

C.L.: SSe ccontureaz\ iideea vvenit\ ddin ppartea
organizatorilor, cca llaurea]ii PPremiului „„Ion
Creang\” ss\-[[i aa[[tearn\ „„amintirile ddin ccopil\rie”,
fie [[i cca mm\rturie ddocumentar\ ppentru iistoria
literar\. CCe sspune]i dde aacest pproiect? VV\ aasuma]i
s\-ll iinaugura]i?

N.B.: De acord, de[i, înc\ o dat\ mi-este
team\, cum am m\rturisit-o [i în ultimul meu
volum Via]a mea, de apropierea de acea fiin]\ ce
pare c\ am fost eu, de[i, cine ar mai putea jura
azi c\ acea fiin]\, acel eu [i eul meu de azi au vreo
contingen]\ ? Nu este oare, totul, o încercare,

rareori izbutit\ de a fic]ionaliza [i de a da „corp”
unui concept iluzoriu, numit via]\ ? De existen]a
unei biografii coerente, disperat semnificative
sau de-o logic\ existen]ial\ într-o istorie marcat\
barbar de absurd, de un aleatoriu existen]ial,
extras parc\ din medievalismul primitiv?

Copil\ria mea e demult evacuat\ în cosmos,
în acel eter al visurilor [i al poe]ilor maudits, este
cu siguran]\ o „reu[it\” a primului meu mare
e[ec, cel în care am vrut „s\ fiu”! Au urmat [i alte
rat\ri existen]iale, precum pubertatea [i, mai
ales ca o grandoare a neîn]elegerii, a[a-zisa
adolescen]\! Nu, nu sunt mândru de acestea,
deoarece, cum înc\ o dat\ o m\rturisesc în ultimul
meu op, „ele” nu au fost. Sau, dac\ vre]i, au fost
inven]ia unor iluzii livre[ti al celui ce-mi purta
atunci chipul [i-mi suporta falsele disper\ri,
f\cute din nimic, din neîn]elegeri m\runte [i
trec\toare sau din poz\. Cu timpul, cu anii, mi-
am interiorizat gustul [i mania pentru poz\, [i
acum joc nu rareori un teatru complicat, nu lipsit
de comic, pe scândurile nev\zute ale fanteziei
mele involuntare [i egolatre.

C.L.: SS\ îîncerc\m oo uuvertur\: CCe aamintiri
timpurii, ddin jjune]e, ddin ccategoria ccelor oobsedante
ori [[ocante, vv-aau mmarcat pputernic, ppân\ ttârziu,
exxisten]a?

N.B.: Totul, v\ asigur, totul este deja descris,
adic\ `ncapsulat în miile de pagini epice, în
care am jucat singur, ca un Molière beat [i bini[or
nebun, comedia fals tragic\, dar realmente
dramatic\, adic\ istoria cl\dit\ pe cei doi stâlpi
ai dramei umane – întâmplare [i neîn]elegere –
a ceea ce numim „via]a mea”. Ceea ce ]in în mine,
dac\ vre]i (dac\ insista]i!), este amintirea singurului
meu talent – cel de lector înfrigurat, de romane
mai ales, de unde, poate un anume reflex „aventuros”,
desfid\tor, al popularului bun-sim] – nu atât în
c\r]ile mele epice, ci mai ales în biografie. Credin]a
într-o sumedenie de utopii, cum ar fi aceea a
„gloriei literare”, a libert\]ii individuale, a exprim\rii
eului meu în forme rezistente, simbolice. Nu, cu
siguran]\ c\ utopia amorului nu mi-a fost înscris\
în solzii na[terii mele, utopia lui Romeo. Dar nici
aceea a lui Don Juan, dovad\ c\ furia mea singuratec\
s-a rev\rsat în vreo cinci volume ce se-nvârt în

jurul obsesiei erotice.

C.L.: AAm ccitit ccea mmai rrecent\ ccarte aa ddvs.,
Via]a mmea (2017), uunde vv\ ddesp\r]i]i ccrea]ia îîn
proz\ „„din pperioada ccomunist\”, dde ccea sscris\
dup\... SSunt cchiar aatât dde ddistincte sstilistic aaceste
segmente? CCritica îînclin\ ss\ aaprecieze cc\ aave]i
capodopere „„înainte”...

N.B.: Odat\ cu voluminosul „poem epic”
numit Drumul la zid, scrierea mea, fraza tot mai
greoaie, mai „german\”, mai alambicat\, ca [i
amploarea construc]iilor, tind spre ceea ce visam
în june]e – o oper\! Nu pu]ini din cei care „înainte”
p\reau c\-mi accept\ cât-de-cât stilul [i temele
mele, dup\ Revolu]ia din Decembrie par a fi
dezam\gi]i. Ace[tia uit\ c\ nu numai stilul, dar
[i autorul îmb\trânesc cumva ca [i un râu,
care, în „tinere]e” sare sprinten [i uneori n\valnic
peste atâtea praguri [i stânci abrupte ca, prinzând
substan]\ [i siguran]\ de sine, folosind acelea[i
[i acelea[i pu]ine teme obsesive – rela]ia
St\pân [i Sclav, tensiunea între masculin [i feminin
sau cea dintre Maestru [i Ucenic, o variant\ a
primului motiv! – s\-[i continue „cursul” s\u,
unduind calm [i sigur, ciudat de sigur de sine,
printre „colinele verzi” [i sclipitoare ale timpului!

C.L.: Bunavestire (1977) eeste uunul ddin mmarile
reu[[ite aale rromanului rromânesc, aamestec dde
realism, ggrotesc [[i ccinism. AA]i sscris ccu ffurie aaceast\
carte? LLa PParis eea nnu ss-aa bbucurat dde ssucces.
Cum oo vvede]i aazi, îîn eevolu]ia sscrierilor ddvs.?

N.B.: E adev\rat, o parte a emigra]iei vechi
române[ti în frunte cu familia lui Eugen Ionescu
s-a împotrivit lans\rii cu un oarecare fast [i
eficien]\ a romanului meu L’Annonciation, a[a
cum se gândeau cei ce conduceau Editura
Flammarion. Se colporta pe culoarele pariziene
literare c\ Breban ar fi un ins „duplicitar”, dovad\
c\ se reîntoarce mereu în „]ara blestemat\,
nefericit\ [i la[\” numit\ astfel, atunci, de mul]i,
acolo, la Paris. C\ nu protestez suficient de
conving\tor fa]\ de abuzurile numeroase ale
dictatorului Ceau[escu, uitându-se – cum se
întâmpl\ [i azi! – c\ am creat protestul public
în marile ziare din Fran]a [i Germania, la cel mai
înalt nivel, în 1971, fa]\ de acela[i dictator, moment

„Am jucat singur comedia fals tragic\, 

realmente dramatic\, adic\ istoria cl\dit\ pe cei

doi stâlpi– întâmplare [i neîn]elegere 

– a ceea ce numim via]a mea”
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15în care acesta a tins, cu o arogan]\ rar\ [i care i-
a însemnat [i sfâr[itul, s\-[i schimbe cariera de
Gauleiter [i general de securitate într-un voievod
al istoriei noastre na]ionale [i s\ creeze, eventual,
[i o dinastie, înarmat cu sceptrul monarhic!

Poate c\ am gre[it, cum mi-au repro[at nu
pu]ini, prin faptul c\ nu am insistat în cariera
mea de romancier pe malurile Senei. Recunosc
c\ m-a atras, oarecum irezistibil, posibila viitoare
libertate a Românilor, în anul 1990, dar m-a [i
obosit, dezam\git, poate chiar bini[or scârbit
aplecarea unei bune p\r]i a intelectualit\]ii
germane, dar [i franceze, pentru forme culturale
[i ideatice de tip neo-marxist, iar în ultimele
decenii, cum se vede pe pia]a literar\ francez\
de unde au disp\rut marii critici literari, dar [i
vechile edituri ]inute de familii care sus]ineau,
chiar [i dup\ Primul R\zboi Mondial, poezia
emblematic metaforic\, dar [i romanul de viziune,
în siajul lui Proust sau Thomas Mann.

C.L.: CCum sscrie]i? AAve]i uun pprogram aanume?
{ti]i ddinainte, cconceptual, aac]iunea [[i ddestinul
persoanjjelor, ssau eele sse ccontureaz\ îîn ttimpul
scriiturii?

N.B.: Nu, bineîn]eles c\ înainte de a m\
a[eza în fa]a vechii mele ma[ini de scris sau a
laptop-ului, aveam [i am [i azi aproape totul în
cap – persoanjele principale, ac]iunea, story-ul,
dar [i „motivul” vechi, obsesiv, ce decurge [i va
decurge mereu din cele câteva teme obsesive
expuse mai sus, ce nu sunt decât revela]ia
acelor ani de adolescen]\ febricitar\, anii de
labirint existen]ial, de lecturi feroce [i adesea
interzise de [coala [i forurile zise comuniste,
adolescen]a [i post-adolescen]a mea pe care o
declaram iluzorie [i care a existat doar în acest
fel. Astfel au ap\rut trilogiile [i tetra-logiile mele
epice [i eseistice, în visul – sau mania mea, cum
vre]i! – de a crea o oper\, în flagrant\ discordan]\
nu numai cu modele actuale literare din ]ara mea,
dar [i dintr-o Europ\ literar\ [i artistic\, cultural\,
pe care o recunosc cu greu! 

C.L.: ÎÎn ffinalul rromanului Drumul lla zzid
(1984) spune]i: „„UUndeva, îîn aadâncul tt\u, CCastor
Ionescu, ee[[ti nnemi[[cat [[i ddur, pprecum mmetalul ddin
privirile îîngerilor...”. AA]i vvrut ss\ cconferi]i aatribute
de ssimbol aacestui eerou, ggreu dde uuitat ppentru
perseveren]a ssa iincomparabil\?

N.B.: Romanul amplu al lui Castor Ionescu
este prima mea carte certamente arid\, scris\ în
mod expres astfel, dedicat\ lectorilor mei
fideli, deoarece atacam o tem\ uria[\, non-literar\,
apar]inând mai mult filozofiei – tema Viului!
Ontosul. Din fericire, romanul a ap\rut sub
dictatur\ [i a fost citit de mul]i fo[ti tineri, azi
profesori de literatur\ sau ei în[i[i scriitori,
care nu l-au uitat, de[i el, acest poem epic, va
deveni, dac\ nu ignorat, ne-citit, tot mai „misterios”,
adic\, de „ne-în]eles” pentru actualii sau
viitorii creatori de spa]ii epice în literatura român\.
L-am recitit de curând [i m\ declar de acord cu
tinerelul care l-a scris în anii 1982-1983, locuind
în cartierul Latin în Paris, pe Rue de Seine, lâng\
legendara catedral\ Saint-Germain, pe o strad\
care se termin\ la poalele palatului Academiei
Franceze pe malul Senei, într-un mic apartament,
aproape f\r\ mobil\, cu o saltea pe jos [i o mas\
împrumutat\ de cineva, pe care se aflau printre
c\r]i [i pagini multe o sticl\ de un bun vin ro[u
[i o tran[\ cu fromage de chèvre. Cine poate afirma
c\ s\r\cia îl poate pândi sau asalta pe cel ce creeaz\
cu o anume înc\p\]ânare, pe cel ce viseaz\ [i
înal]\ scriptic construc]ii ce ar dori s\-i exprime
fiin]a, dar alunec\ mereu în obsesii [i premoni]ii,
în false revolte, deoarece „amenin]\” zone înc\
nevizitate de cei pu]ini, asem\n\tori lui.

C.L.: FFace]i pparte ddintr-oo ggenera]ie dde mmari
talente, ccare [[i-aa ppus pputernic aamprenta aasupra
devenirii lliteraturii rromâne. AA]i ffost bbun pprieten
cu NNichita SSt\nescu, aa]i ccunoscut dde-aaproape
pleiada aacelei pperioade. DDin ccâte [[tiu, vv-aa]i fferit
ca pprietenii sscriitori ss\ ddevin\ ppersonajje lliterare.
Cum aa]i eevitat aaceast\ ttenta]ie?

N.B.: Toate personajele mele literare sunt
pur\ [i impertinent\ fic]iune. Silueta mea creatoare,
dac\ o pot numi astfel, s-a strecurat mereu, din
june]e, printre nereu[ite [i false obstacole - la
început, voind s\ inventez pe al]ii, m\ descriam,
neputincios, mereu pe mine însumi, iar mai apoi,
peste decenii, ob]inând o nu de dispre]uit rutin\
a crea]iei epice [i nu am mai reu[it, literalmente,

s\ ajung la mine însumi, înotând [i înecat mereu
într-o mul]ime de figuri, dintre care niciuna nu-
mi poart\ profilul. {i cu siguran]\, unele dintre
ele, mai interesante, mai expresive decât a[ fi
reu[it eu s\ apar. Am disp\rut pur [i simplu, chiar
[i atunci când am încercat în unele romane – cum
e cazul romanului scris la Stockholm, Pând\ [i
seduc]ie, unde am strecurat, pentru publicul
suedez credeam eu, deoarece eram invitat insistent
s\ cer azil în ]ara Premiului Nobel, elemente ale
biografiei mele publice.

C.L.: SSe sspune aadesea cc\ rromânul ss-aa nn\scut
poet. CCreang\, SSadoveanu ssau RRebreanu ddezmint
aceast\ pp\rere: rromânul ss-aa nn\scut ppovestitor,
nutre[[te vvoluptatea iistorisirii. MMul]i ssunt aazi ppoe]ii
care ddep\[[esc ggrani]ele ggenului îîn ccare ss-aau
consacrat [[i sspun cc\ vvin ss\ „„salveze” rromanul.
Crede]i cc\ eexxist\ „„profesiunea” dde... pprozator?

N.B.: Da, cred c\ exist\ o anume, cert\
voca]ie de prozator, de povestitor dac\ vre]i. Dar
eu militez, nu ca arogantul filozof neo-marxist J.
P. Sartre, pentru „schimbarea radical\ a societ\]ii”
[i a omului, ci pentru roman, ceea ce eu numesc
roman în descenden]a marilor întemeietori,
Balzac [i Tolstoi, dar [i a marilor „experimentatori”
ai cuvântului scris, dar [i ai sufletului uman,
numi]i Marcel Proust sau F. M. Dostoievski.
Românii, mai ales, sunt chema]i s\ ridice, în
sfâr[it, templele necesare ale romanului românesc,
construc]ii ale simbolului, acelei fiin]e de
hârtie ce uneori printr-un fel de „noroc” se
ivesc mai vii decât mul]imea ce foie[te în preajm\,
dar [i ale unei viziuni, necesare [i profetice, pe
care s\ se sprijine cei ce ne urmeaz\, cei care
vor tr\i aceast\ necesitate !

C.L.:  CCe pp\rere aave]i ddespre pproza rromâneasc\
de aazi? EEste eea dde nnivel eeuropean? CCe aar aaduce
nou? CCe sspune [[i cce nnu sspune?

N.B.: Cunosc pu]in din cele ce s-au scris
în proz\, în roman în ultimele decenii, [i datorit\
unei evidente sl\biri, a unei estomp\ri a criticii
de gen. De fapt, critica literar\, în esen]a ei, ca
judecat\ de valoare, a pierdut mult din relief, din

prestigiu, din interes, deoarece comentariile
critice care se fac prin multele reviste risipite în
]ar\, sunt mai mult realizate dintr-un fel de
complezen]\, de sus]inere a  gloriilor sau a
veleitarilor locali. Dac\ mai exist\ critic\, în forma
ei public\ apoi, cu siguran]\, ceea ce numea
Maiorescu „spiritul critic”, acel în l\turi, a disp\rut
aproape cu des\vâr[ire. Între o encomiastic\ f\r\
limite [i ignorare, obtuz\ sau programat\, nu
exist\ altceva, nu e loc de nuan]e. Nici un tân\r
sau fost tân\r romancier nu mi-a trimis opul s\u,
ca s\ constat apari]ia unei capodopere sau, oricum,
a unei clare, pertinente originalit\]i. Proza de azi
sufer\ de un fel de „autenticism”, care î[i arog\
nu numai veridicul, dar [i o mult clamat\ apropiere
de publicul cititor, uitând ace[ti tineri colegi
uria[ul public pe care l-am avut noi, cei câ]iva
care am aruncat pe o pia]\ alt\dat\ îmbâcsit\ de
minciun\ social\ [i impoten]\ creatoare,
câteva c\r]i de poezie [i romane care au stârnit
interesul a zeci [i zeci de mii de lectori. Oferindu-
le nu numai prilej de satisfac]ii estetice, dar [i
speran]\, un articol extrem de rar [i de pre]ios,
de vital într-o zon\ ap\sat\ de ceea ce s-a
numit absurdul social.

C.L.: CCa mmembru aal AAcademiei RRomâne,
ce fface]i ppentru cca mmanualele [[colare ss\ ooglindeasc\
efectiv vvalorile lliteraturii nnoastre, iinclusiv ccrea]ia
marilor cclasici, aamenin]a]i mmai nnou ccu oomisiunea,
pe mmotiv cc\ aau ffost eexxcesiv dde ppatrio]i? PPentru
unii, ppatriotismul aa ddevenit oo ppovar\; ssau uun
p\cat... CCe sspune]i?

N.B.: Academia Român\ [i revista pe care
o conduc împreun\ cu poeta de prim-rang
Aura Christi, „Contemporanul - Ideea european\”
de vreo trei decenii, am protestat nu numai la
proiectul unor mini[tri ai înv\]\mântului [i
culturii, de a t\ia sau reduce cu  insolen]\ nemaiv\zut\
din programele [colare orele de limba latin\ –
r\d\cin\ a limbii noastre române[ti, dovad\
istoric\ a existen]ei noastre spirituale! –  ca
[i reducerea sau fragmentarea non-cronologic\,
a istoriei în manualele [colare sau boicotarea
studiului limbii române. Academia a f\cut
un apel pe care l-au semnat peste o sut\ de
academicieni, în sus]inerea categoric\ [i
f\r\ nuan]e a valorilor române[ti în [tiin]\
[i cultur\. Revista noastr\ a f\cut un alt apel,
semnat de sute de intelectuali [i nu de pu]ini
academicieni, fa]\ de tic\lo[ia unei legi –  o spun
cu toat\ r\spunderea! –  trecut\ [i semnat\ de
mul]i senatori [i deputa]i, în care o alt\ lege,
aprobat\ de un „tribunal popular” din anii puterii
bol[evice, ’946, condamn\ dou\ mari spirite ale
literaturii [i filozofiei române, romancierul Vintil\
Horia [i filozoful Mircea Vulc\nescu, drept criminali
de r\zboi! Am reu[it, revista noastr\, cu sus]inerea
prezidiului Academiei, s\ bloc\m m\surile unor
prim\rii din Bucure[ti, care au smuls tablele
indicatoare ale str\zii Mircea Vulc\nescu, au
d\râmat bustul filozofului de pe postamentul s\u
[i au vrut s\ schimbe titulatura liceului ce-i purta
numele, în ciuda manifest\rii ample a elevilor
[i a profesorilor lor. Pentru prima oar\, prefectul
Bucure[tiului a stipulat interdic]ia unor „libert\]i”
sau abuzuri pe care [i le iau unele prim\rii, în
numirea de institu]ii sau str\zi, f\r\ acordul Aca-
demiei Române.

 Interviu realizat de Cristian Livescu

interviu

George Iva[cu, Eugen Jebeleanu, Radu Popescu. Foto: Ion Cucu



„m ije[te orizontul cu raze dep\rtate,/
Iar marea-n mii de valuri a ei
singur\tate/ Spre zarea-i

luminoas\ porne[te s\-[i uneasc\/ Eterna-i
neodihn\ cu lini[tea cereasc\.“ 

Cu aceast\ imagine panoramic\ a m\rii
începe poemul Sarmis, prolog al amplei construc]ii
dramatice în versuri Gemenii, la care Eminescu
a lucrat între 1875–1881. Ceea ce afirm\ poetul
despre mare, c\, în zori, porne[te s\-[i uneasc\
eterna-i neodihn\ cu lini[tea cereasc\, este
nea[teptat de frumos. Mii de autori au încercat
de-a lungul timpului, înainte de Eminescu, s\
descrie marea, astfel încât p\rea greu de crezut
c\ s-ar mai putea g\si ceva nou de spus.

Eminescu prive[te binecunoscutul peisaj
ca [i cum nu l-ar mai fi v\zut niciodat\ ([i nici
n-ar fi citit nimic despre el), îl regânde[te. Verbul
a porni, aparent incompatibil cu marea, o ap\,
în fond, st\t\toare, înregistreaz\ subtil impresia
pe care o fac valurile m\rii în zori, c\ se a[tern
la drum, spre orizontul îndep\rtat. Iar ceea ce se
întâmpl\ acolo, departe, este uimitor, ca o întâlnire
de gradul III: eterna neodihn\ a m\rii se
une[te cu lini[tea cereasc\. 

De[i se bazeaz\ pe o cultur\ întins\, perfect
însu[it\, scrisul lui Eminescu nu sufer\ de acea
oboseal\ cultural\ (de altfel rafinat\ [i plin\ de
farmec) de care sufer\ uneori scrisul unor autori
europeni din vremea lui sau chiar n\scu]i mai
devreme, ca Hölderlin sau Baudelaire. Poetul
român are în fiecare situa]ie liric\ un sentiment
al inaugur\rii, care îl individualizeaz\ în poezia

european\.
Via]a de noapte a m\rii este [i ea descris\

cu emo]ia particip\rii la un spectacol în
premier\. În centrul aten]iei se afl\ întâi efectul
de lumini:

„Natura doarme dus\, t\riile în pace./
Din limpedea n\l]ime pe-alocuri se disface/ O
stea, apoi iar una; pe ape diafane/ Î[i limpezesc
în tremur pe rând a lor icoane.“

Urmeaz\ ceva mai greu de reprezentat,
impresia – pe care o provoac\ orice noapte de
var\ – c\ de la un moment la altul urmeaz\ s\
se întâmple un miracol:

„Tot mai adânc domne[te t\cerea în]eleapt\ –/
Se pare cumc\ noaptea minunea [i-o a[teapt\.“

Celebrarea frumuse]ii misterioase a nop]ii
de var\ culmineaz\ cu contemplarea r\s\ritului
de lun\:

„Deodat\ luna-ncepe din ape s\ r\saie/ {i
pân’ la mal dureaz\ o cale de v\paie./ Pe-o
repede-nmiire de unde o a[terne/ Ea, fiica cea de
aur a negurei eterne.“

Dâra de lumin\ reflectat\ în ap\ [i întins\
ca o c\rare de la privitor [i pân\ la luna care se
ive[te la orizont este specialitatea lui Eminescu.
Fenomenul optic, oricând verificabil [i explicabil
cu ajutorul legilor fizicii, cap\t\ în viziunea lui
un discret sens metafizic. Devine – ce formul\!
– o cale de v\paie. Deci nu o dung\, ci o cale. O
fâ[ie de lumin\ pe care eventual s-ar putea merge!

De domeniul performan]ei artistice ]ine
folosirea infinitivului lung a verbului a înmii.
Calea de v\paie creat\ de lun\ se a[terne pe o
repede-nmiire de unde. P\rea greu de definit
în termeni poetici acea v\lurire m\runt\ a suprafe]ei
m\rii în momentele de acalmie, când lipse[te
vântul puternic, generator de valuri mari. Eminescu
a valorificat surprinz\tor în acest scop prozaicul
verb a înmii, utilizabil în expresii ca [i-a înmiit
averea ini]ial\. Datorit\ infinitivului lung,
multiplicarea undelor ni se înf\]i[eaz\ ca un
proces în plin\ desf\[urare, ceea ce nu s-ar fi
întâmplat dac\ s-ar fi recurs la un participiu:
calea de v\paie s-ar fi a[ternut pe unde înmiite,
nu pe o repede-nmiire de unde.

Dup\ crearea atmosferei, apare [i perechea
de îndr\gosti]i, încremeni]i într-o pozi]ie studiat\,
ca mirii la fotograf:

„Din umbra de la maluri s-a desf\cut la
larg/ O luntre cu-a ei pânze sumese de catarg./

T\ind în dou\ apa ea poart\ o p\reche:/ Pe Sarmis,
craiul tân\r din Getia cea veche,/ Mireasa-i în
picioare, frumoas\ ca o zân\/ Stetea [i pe-a lui
um\r î[i sprijin\ o mân\.“

Am mai avut ocazia s\ admir\m arta de
regizor, scenograf [i coregraf a lui Eminescu. Ea
se reconfirm\, dup\ cum vedem, în Sarmis, a[a
cum se reconfirm\ [i arta sa de actor, capabil
s\ joace conving\tor roluri dintre cele mai diferite,
cum ar fi rolul lui Sarmis [i, alternativ, rolul miresei
lui Sarmis. 

Înainte de dialogul imaginar dintre
îndr\gosti]i, este plasat\ o strof\-refren (va
mai fi inserat\ de dou\ ori în cuprinsul poemului)
care func]ioneaz\ ca un intermezzo, întrerupând
[i relansând tr\irea extatic\ a dragostei (în maniera
în care câte o fraz\ muzical\ întrerupe din
când în când un recital de poezie):

„Se clatin’ vis\torii copaci de chiparos/ Cu
ramurile negre uitându-se în jos,/ Iar tei cu umbra
lat\ [i flori pân\-n p\mânt/ Spre marea-ntunecat\
se scutur\ de vânt.“

În cuvinte înfrigurate, Sarmis îi poveste[te
iubitei ce anume a sim]it când a v\zut-o prima
oar\. Se remarc\ religiozitatea emo]iei, datorit\
c\reia este înregistrat fiecare detaliu:

„De câte ori, iubito, m\ uit în ochii t\i/
Mi-aduc aminte ceasul, când te-am v\zut înt\i./
Ca marmura de alb\, cu mâni sub]iri [i reci/
Strângeai o mant\ neagr\ pe sânul t\u... În veci/
Nu voi uita cum tâmpla c-o mân\ netezind/ {i
fa]a ta spre um\r în laturi întorcând,/ {tiind c\
nimeni nu e în lume s\ te vad\,/ Ai fost l\sat în
valuri frumosul p\r s\ cad\./ În orbitele-adânce
frumo[ii ochi ce-ncânt\,/ Pierdu]i în visuri mândre,
priveam f\r\ de ]int\.“

Elogierea femeii – pe care poetul, dup\
cum explic\, a iubit-o din prima clip\ – se dezvolt\
metodic-obsesiv, putând fi considerat\ o inventariere
extatic\ a tot ceea ce face parte din fiin]a ei, dar
[i un monoton imn de slav\, ca acelea închinate
de credincio[i divinit\]ii. Poetul se mir\ c\ iubita
lui exist\ (cum se va mira [i Nichita St\nescu)
[i reia un ra]ionament de mare efect retoric,
folosit de mai multe ori în poeziile sale: „Dac\
visez, te-ndur\, r\mâi la al meu piept/ {i f\ ca pe
vecie s\ nu m\ mai de[tept.“

Iat\ ultima parte a discursului lui Sarmis
reprodus\ în întregime:

„Ce zeu din cer te puse în calea mea s\
ie[i,/ O fraged\ fiin]\ ca floarea de cire[!/ Cum
s-a putut ca-n lume a[a minuni s\ steie,/ C\ci
tu e[ti prea mult înger [i prea pu]in femeie!/ {i
fericirea-mi, scumpo, nici îndr\znesc s-o crez./
Tu e[ti? Tu e[ti aievea? Sau poate c\ visez.../ Dac\
visez, te-ndur\, r\mâi la al meu piept/ {i f\ ca pe
vecie s\ nu m\ mai de[tept.“

S-ar putea crede c\, divinizat\ astfel, femeia
va da b\rbatului un un r\spuns distant-sibilinic,
de la în\l]imea condi]iei ei nep\mântene. Ce
surpriz\! Ea, dimpotriv\, cade în genunchi în
fa]a b\rbatului, renun]\ la toate prerogativele
dobândite cu o clip\ înainte [i se încredin]eaz\
cu totul lui, f\r\ nicio condi]ie. Practic\ acea
umilin]\ care nu umile[te, proprie exclusiv
îndr\gosti]ilor:

„{i cât de mult ridici tu, în gând, pe-o biat\
roab\!/ Comoara ta din suflet e singura-mi
podoab\,/ Cu focul blând din glasu-]i, iubite, m\
cutremuri,/ De-mi pare o poveste de-amor din
alte vremuri./ {i ochiul t\u adânc e [i-n adâncime
tristu-i,/ Cu umeda-i privire tu sufletul îmi mistui!/
O, d\-mi-i numai mie [i nu-i întoarce-n laturi,/
De noaptea lor cea dulce în veci nu m\ mai saturi./
Las’ s\ orbesc privindu-i, iar tu ascult\-ncoace/
Cum st\ la sfaturi marea cu stelele proroace/ {i
codri aiureaz\ – izvoarele-i albastre/ {optesc ele-n
de ele de dragostele noastre./ Luceferii, ce tremur
sclipind prin negre cetini,/ P\mântul, marea,
cerul cu toate ni-s prieteni/ Cât ai putea
departe lope]ile s\ lepezi,/ Ca-n voie s\ ne duc\
a m\rii unde repezi./ Ori unde ne vor duce în
farmecul iubirii,/ Chiar de murim, ajungem
limanul fericirii.“

Cele dou\ declara]ii se completeaz\ reciproc
[i se... îmbr\]i[eaz\ [i ele ca îndr\gosti]ii, oferind
o imagine tulbur\toare a iubirii fericite. La Eminescu,
în general, pove[tile de dragoste nu au happy-end
(numai povestea de dragoste din C\lin se încheie
cu o nunt\), dar aceasta, din Sarmis,are. Îndr\gosti]ii
nu ne r\mân, poate, în minte, dar discursurile lor
– da. Sunt dou\ statui nu de bronz, nu de piatr\,
ci de cuvinte – cuplu inseparabil, datorit\ tocmai
imaterialit\]ii lui. 
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eminescu, poem cu poem (postumele) de alex [tef\nescu

d e[i se bazeaz\ 
pe o cultur\ întins\,
perfect însu[it\,
scrisul lui Eminescu nu
sufer\ de acea

oboseal\ cultural\ (de altfel rafi-
nat\ [i plin\ de farmec) de care
sufer\ uneori scrisul unor autori
europeni din vremea lui sau chiar
n\scu]i mai devreme, ca Hölderlin
sau Baudelaire. Poetul român are în
fiecare situa]ie liric\ un sentiment
al inaugur\rii, care îl individua-
lizeaz\ în poezia european\.



Contra, un Daum la indigo?!

dup\ amicalul cu na]ionala chilienilor, jucat
la Graz [i încheiat cu succesul chinuit al
tricolorilor (3-2), l-am auzit pe R\zvan

Burleanu, realesul pre[edinte al FRF, cum ne asigura
arogant: „Construim, construim!“ Poate-l [i crede cineva,
dar eu m\ tem c\ p\c\liciul de la federa]ie tocmai s-a
înscris pe drumul c\tre un nou rateu, mergând acum
pe mâna urma[ului lui Daum, care este Cosmin Contra,
o copie la indigo a fostului selec]ioner. Altfel spus, din
lac în pu], dovada cea mai clar\ fiind chiar jocul na]ionalei
de la Graz, care trebuie comparat cu amicalul din iunie
trecut, desf\[urat la Cluj tot în compania reprezentativei
statului Chile [i încheiat cu exact acela[i scor: 3-2 în
favoarea noastr\! Coinciden]ele sunt absolut bulversante…

În meciul de acum un an, când na]ionala României
era preg\tit\ de Christoph Daum, fotbali[tii chilieni au
condus cu 2-0, prin golurile înscrise de Vargas (în
min. 8) [i Valencia (min. 18), dup\ care au r\mas în 10
oameni din minutul 33, când Aranguiz a fost eliminat.
Deci, aproape o or\ tricolorii au evoluat în superioritate
numeric\, reu[ind s\ egaleze prin Stancu (min. 31) [i
Nicolae Stanciu (min. 60), pentru ca B\lu]\ s\ înscrie
golul victoriei, în minutul 83.

În jocul de acum, de la Graz, echipa României
a deschis scorul, prin Stanciu (min. 13), dup\ care
chilienii r\mân din nou în 10, prin eliminarea lui
Castillo (în min. 30), adic\ aproape la fel ca în
amicalul de pe Some[! Spre deosebire îns\ de partida
de pe Cluj Arena, la Graz sunt chilienii cei care, de[i
în inferioritate, preiau ini]iativa, egalând (Maripan
–min. 32) [i preluând conducerea: 1-2 (Reyes –
min. 52). A[adar, dac\ sub comanda lui Daum am
profitat de superioritatea numeric\, remontând handicapul
de dou\ goluri, cu Contra la cârm\ am încasat dou\
goluri, într-o situa]ie similar\. Noroc c\, vorba priceputului
Burleanu, reîncepem s\ construim, Contra introducându-i
în teren pe… veteranii Ciprian Deac (min. 54) [i Budescu
(min. 66), care au salvat na]ionala de la o înfrângere
ru[inoas\, înscriind, pe rând, golurile României, în
minutele 67 [i, respectiv, 84. Pe moment, oft\m u[ura]i,
dar nu e deloc a bun\, fra]ilor, având în vedere c\
deosebirea radical\ dintre cele dou\ partide este c\
na]ionala sud-american\ a aliniat la Graz o garnitur\
lipsit\ de numele ei consacrate, nu mai pu]in de… 10!
Deci, în timp ce campioana Americii de Sud î[i rodeaz\
deja o nou\ genera]ie de juc\tori, noi încropim salvarea
cu fotbali[ti care au vârste în jurul a 30 de ani [i chiar
peste. E drept, selec]ionerul Contra a introdus [i el în
teren doi debutan]i (Pu[ca[ [i T. B\lu]\), dar pentru
numai câteva minute [i probabil ca s\ poat\ spune
Burleanu c\, nu-i a[a, construim…

Câteva cuvinte acum [i despre fetele noastre
de la Roland Garros. Simona Halep merge înainte (sper
luni, când scriu, c\ meciul cu Elise Mertens va fi f\r\
probleme) spre fazele superioare ale turneului, unde
o pândesc adversarele ei tradi]ionale. De Svitolina a
sc\pat, gra]ie extraordinarei presta]ii a Mihaelei
Buz\rnescu, care a eliminat-o, furnizând una dintre
cele mai mari surprize ale turneului de la Paris. O victorie
de palmares pentru Miki, care a p\r\sit, din p\cate,
competi]ia de simplu în turul urm\tor. Cu [ansa de a
merge totu[i înainte, în proba de dublu!...  

` n ultima vreme
cota dramatic\
a poeziei lui

Gabriel Chifu a sporit. Ins
robust, senin, „cu picioarele
pe p\mînt“, poetul pare a
se dedubla, înso]indu-[i
f\ptura aparent\ cu o
identitate fr\mîntat\,
doloric\. Explica]ia n-ar
fi natura unor experien]e
personale adverse, ci
asumarea existen]ei în
sine cu un fenomen
generator de suferin]e.
Roland Barthes comenta
o asemenea disjunc]ie între
eul curent [i cel scriptic,
ultimul avînd acces la
profunzimile abisale ale
fiin]ei care nutresc crea]ia.
Se descoper\ în felul acesta
o via]\ secret\ a autorului,

aidoma unui fidel revers a celei de suprafa]\,
interogativ\, plin\ de angoase, mereu în alert\.
Dintr-o atare perspectiv\, Gabriel
Chifu ajunge la confesiuni precum
urm\toarele: „Eu, ulcior doldora
de emo]ii intense [i noi, dar
spart./ Eu, diletant care
se chinuie s\ traduc\
lumina/ din cere[te în
omene[te./ Eu, copil
p\r\sit pe o sîrm\
sub]ire/ întins\ între
doi mun]i, deasupra
pr\pastiei“ (cîntec
despre starea mea).
Sau: „Tot mai des
nimeresc în spa]ii care
nu exist\,/ acolo timpul
curge altfel, pe dos [i
fulger\tor./ {i tot mai des
îmi visez sfîr[itul:/ el este
de fiecare dat\ altfel, dar mereu,/
oricît de umil, este epopeic, tulbur\tor“
(elegia timpului). Sau o simbolic\ confruntare
cu un destin astral: „F\r\ cuvinte sunt, s-au
rupt toate podurile/ care duceau în afar\./ R\mîn
închis în mine,/ c\zut în mine/ ca steaua c\zut\
în sine, care-[i m\nînc\ raza“ (absent). Imaginile
catastrofice revin adesea, episoade ale unui epos
personal al damn\rii. Deplorîndu-se în tonalit\]i
acute, autorul d\ glas unui canon exprimat în
termenii nemijloci]i ai concretului sumbru. Pîn\
[i întoarcerea în trecut e fatalmente interzis\:
„Am vrut s\ m\-ntorc în locul acela unde lumina
nu moare niciodat\./ Pe str\zile de-acolo cîndva/
hoin\ream copil\re[te, iar t\lpile mele/ n-atingeau
de-adev\ratelea caldarîmul,/ ci doar p\relnic,
p\relnic,/ pe-atunci pluteam./ Îns\ n-am mai
g\sit drumul. (…) sunt închis într-o nemeritat\,
des\vîr[it\ singur\tate“ (r\t\cirea). Timpul însu[i
exercit\ o insuportabil\ presiune în aparentul
s\u minirealism prozaic, asemenea pic\turii
chineze[ti: „Noaptea asta trece greu, greu,/ atît
de încet,/ dureaz\ cît ar dura dac-a[ fi silit/ o ton\
de otrav\ lichid\/ s\-nghit pic\tur\ cu pic\tur\,/
cu pic\tur\, cu pic\tur\,/ cu pic\tur\, cu pic\tur\.//
Cu pic\tur\, cu pic\tur\“ (noaptea încremenit\).
La rîndul s\u, vîntul deformeaz\ trupul auctorial,
„mi-l alunge[te,/ parc-a[ fi o fiin]\ închipuit\
de Brâncu[i [i de Giacometti“, strecurîndu-se
p\gubos în text, f\cînd loc, cum o stihie implacabil\,
neantului: „Vîntul bate, tot mai tare bate vîntul,
[uier\ neomene[te,/ îmi încurc\ literele, cuvintele/

pe care încerc s\ le-adun aici, pe foaie,/ mi le
împr\[tie, [i totul î[i pierde în]elesul.// Vîntul
bate, tot mai tare bate vîntul, [uier\ neomene[te,/
sparge cerul,/ prin sp\rtur\ d\ buzna peste noi
nelumea,/ cu toat\ nelumea se înfr\]e[te, des\vîr[it
se amestec\/ [i pe veci ne-mboln\ve[te“ (Vîntul
bate).Cum se manifest\ în condi]iile unor
astfel de agresiuni l\untrice rezisten]a fiin]ei?
Printr-o febril\ activare a imaginarului care î[i
deschide por]ile c\tre ipostaza metaforic\ a eului
ultragiat. O interven]ie moralmente consolatoare
a posturii lirice. Lumea aievea e neutralizat\ de
o lume paralel\. Eleva]ia fic]iunii îi suprim\ iner]ia,
ducînd la o eliberare a componentelor realului,
inclusiv a f\pturilor îndr\gostite care ajung a
plana cum o edenic\ n\lucire: „A fost o vreme
cînd, oriîncotro a[ fi privit,/ nu te z\ream decît
pe tine, pretutindeni./ Pe atunci mi-era clar c\
doar a[a/ pot fi eu însumi,/ nu singur, ci împreun\
cu tine contopit“ (de dragoste). Cu concursul unui
oniric tehnicizat, o viziune fabuloas\ a lumii
st\ruie: „ca un aparat cinematografic/ care învîrte[te
pelicula [i o proiecteaz\ pe ecranul imens“
(visul meu va continua [i cînd nu voi mai fi). Apare
[i o carte autist\, care „începea s\ se citeasc\ pe

sine,/ cu voce r\sun\toare,/ în pie]ele
publice [i la r\spîntii“ (vis repetitiv

cu diferen]e). Semnificativ, în
acest proces al compens\rii

pe care o urm\re[te, discursul
poetic se înf\]i[eaz\ nu

la modul unei re-
direc]ion\ri a vie]ii c\tre
art\, ci a artei c\tre
via]\, în atmosfera unei
angelice generozit\]i:
„Îngerul ce tocmai
fusese pictat,/ de[i
suferind, c\ci desenul

nu era terminat,/ a
înviat, a înviat/ [i de pe

pînz\, cu fîlfîit de aripi,
s-a în\l]at.// N-a stat s\

se-ntrebe: «Oare,/ dac\ n-am
înc\ bra]e [i picioare,/ doar

aripi [i juma de fa]\/ [i ochi cu care
lumea o z\resc prin cea]\,/ pot eu, îmi

este mie-ng\duit/ s\ ies din rînduiala plat\/ [i
îndat\/ tridimensional, mirobolant s\ urc înspre
zenit?»// Nu, nu s-a-ntrebat,/ spre mine grabnic
a venit,/ c\ci m-a v\zut învins, c\zut, ferfeni]it.//
Iar\ venind, în zbor m-a ridicat,/ ci m-a salvat/
el, îngerul înaripat [i viu, cel desenat“ (îngerul
desenat). Avem impresia c\ e textul cel mai
reprezentativ al volumului. Dar tot acest e[afodaj
de imagini speculative [i de specula]ii contrase
în imagini cedeaz\ prin revirimentul c\tre
existen]\ în varianta sa de calvar. Mirajul
destr\mîndu-se, co[marele revin. Inevitabila
criz\ e fixat\ într-un poem de asemenea
memorabil: „Nu [tiu de unde a ap\rut/ femeia
asta urît\, diform\, decrepit\,/ cu ochii mici,
fumurii îngropa]i în gr\sime./ num\r\ o
sut\ de ani [i dou\ sute de kile/ [i s-a îndr\gostit
nebune[te de mine. (…) m\ strînge la piept atît
de tare/ c\ m\ sufoc [i-mi dau duhul/ acolo, în
bra]ele ei/ hidoase, enorme, infinit tandre,
funeste“ (femeia). Versurile lui Gabriel Chifu
beneficiaz\ de abunden]a ilustra]iilor semnate
de Mihaela {chiopu, admirabil adaptate
subtilit\]ilor lirice, f\cînd corp comun cu acestea.
Fiecare poem dispune de umbra sa color.
Secven]ele realiste, frecvent decupaje fotografice,
apar înscrise în orizontul infinit al irealit\]ii.
Cu textul montat într-o fastuoas\ expozi]ie
grafic\, avem în totul o carte de excep]ie. 
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horia alexandrescu

 semn de carte de 
gheorghe grigurcu

Gabriel Chifu: 
Elegia timpului. un
an de poezie 
(9 decembrie 2016-
8 decembrie 2017).
Concep]ie grafic\ [i
ilustra]ii: Mihaela
{chiopu, Editura
{coala Ardelean\,
Cluj-Napoca, 2018,
142 p. 
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o carte-album, de excep]ie 

Zaharia Stancu, Eugen Jebeleanu, Al. Ivasiuc [i Matei C\linescu.
Foto: Ion Cucu
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amintirile partenerei de o via]\ a Poetului,
structurate sub form\ de aser]iuni
privind tr\irile socio-spirituale ale

acestuia în context muzical, fie ca meloman,
interpret la vioar\, fie de creator inspirat de
arta/[tiin]a sunetelor, au fost pres\rate de-a lungul
memorialelor ce i le-a dedicat cu profund\ în]elegere
de dup\ trecerea lui în lumea etern\: Bacovia.
Via]a poetului (EPL, 1962, 364 p. + ilustra]ii), Poezie
sau Destin. Via]a poetei (Editura Eminescu, 1971,
305 p.), Poezie sau Destin. Bacovia. Ultimii s\i ani
(Editura Cartea Româneasc\, 1981, 245 p.), carte
redactat\ pân\ la 5 noiembrie 1975, dup\ care dat\
se consemneaz\: „urmeaz\ volumul IV“, f\r\ alt\
explica]ie, proiect r\mas nefinalizat de autoare,
decedat\ peste pu]in timp (12 octombrie 1981),
la 86 de ani. 

Cât prive[te volumul autoarei, ap\rut
postum, titrat Posteritatea Poetului Bacovia (Editura
Bacovian, Bucure[ti, 1995, 174 p.), acesta are o
situa]ie incert\: nu este înso]it de nici o indica]ie
(prefa]\, not\ asupra edi]iei, redactor de carte
etc.) privind manuscrisul lucr\rii. Mo[tenitorul
drepturilor de autor, Gabriel Bacovia (8 nov.1931–24
ian.1999), aproape incon[tient, pensionarul Azilului
de b\trâni din Bac\u, nu putea s\ dea nici o procur\,
iar fiul [i nora sa au refuzat orice succesiune (cf.
Certificat de mo[tenitor nr. 51/20.04.2000). A[adar,
cazul este suspect de orice interpretare în defavoarea
autenticit\]ii textelor (numerotate aiurea), iar
Editura, protejându-[i adresa!?

Distinsa autoare subliniaz\ cu informa]ii
concrete faptul c\ Bacovia avea har muzical din
fraged\ copil\rie, manifestat cu seriozitate la anii
[colarit\]ii b\c\oane, în cadrul serb\rilor publice,
atât ca solist instrumentist la vioar\, cât [i ca dirijor
al orchestrei liceale. De precizat faptul c\, în afara
orelor de curs, lua lec]ii în particular acas\, în
familie, al\turi de surorile [i fra]ii s\i. Ulterior,
[i-a încercat talentul de compozitor, dar încerc\rile
hibride s-au pierdut.

II

crea]ia poetic\ bacovian\ este
plin\ de infuzii muzicale în cele
260 de titluri de poezii, câte

num\r\ aceasta, în [ase volume de autor:
Plumb (1916), Scântei galbene (1926), Cu voi…

(1930), Comedii în fond (1936), Stan]e burgheze
(1946), Stan]e [i versete (1970) [i poezii ap\rute în
diverse publica]ii, în num\r de 16, împreun\ cu
11 r\mase inedite pân\ la anul 2001, eviden]iate
în volumul Opere (Editura Univers Enciclopedic,
Bucure[ti, alc\tuit\ de Mircea Colo[enco), în total,
fiind vorba de 271 crea]ii în versuri bacoviene.

În aceast\ acolad\ statistic\, men]ionez
contribu]ia strict\ de specialitate lingvistic\ a
Centrului de Analiz\ a Textului de la Facultatea
de Litere a Universit\]ii „Babe[-Bolyai“ din
Cluj-Napoca, ce a realizat, având ca autori pe
Marian Papahagi (concep]ie [i coordonare general\),
Sanda Cherata, Emma T\mâianu, Teodor Vu[can,
volumul Concordan]a poeziilor lui George Bacovia
(Editura Echinoc]iu, Cluj-Napoca, 1999, 497 p.),
pe baza edi]iei critice de referin]\: George Bacovia.
Opere. Text stabilit, variante de Cornelia Botez
(Editura Minerva, 1978).

Astfel, afl\m din acest volum (întocmit profesionist
[i meticulos) vocabularul/lexicul celor 260 de poezii,
care cuprinde cuvinte române[ti [i str\ine grupate sub
form\ de 2593 de leme (cuvinte-titlu, cum apar în orice
dic]ionar), r\spândite în 15.093 de ocuren]e (forme
flexionare), din care, aici, am selectat cele referitoare
la arta sunetului/muzicii: arie (1 lem\ – 1 ocuren]\),
armonic/armonie/armonios (3 leme – 8 ocuren]e),
caterinc\ (1 l. 3 o.) cânt/cânta/cântare/cânt\tor/cântec
(5 l. – 64 o.), clavir/clarivist\ (2 l. – 21 o.), compozitor
(1l. – 3 o.), concert(1 l. – 1 o.), fanfar\(1 l. – 12 o.), fluier/fluiera
(2 l. – 7 o.), l\utar\ (1 l. – 1 o.), melodie (1 l. – 5 o.),
muzical/muzicant/muzic\ (3 l. – 12 o.), orchestr\ (1 l.
– 3 o.), org\ (1 l. – 1 o.), piano (1 l. – 1 o.), pianol\ (1 l. – 1
o.), piculin\ (1 l. – 2 o.), simfonie(1 l. – 2 o.), sonor/sonoriza
(2 l. – 3 o.), suna/sunet (2 l. – 27 o.), ]ambal (1 l. – 2 o.),
vioar\ (1 l. – 10 o.), violin\ (1 l. – 3 o.).

Per total, din cele men]ionate, este vorba
de 30 de leme/cuvinte-titlu (0,87%) în 194 de
ocuren]e/forme flexionare (0,79%).

Dar cât\ deosebire este între aceste cifre
rigide/evidente în compara]ie cu efectele/metaforele
estetice pe care le eman\ cuvintele respective în
frazarea/poetica bacovian\!

III[ i a[a se poate explica faptul de ce o
seam\ de compozitori au mar[at la
textele/contextele/subtextele

simboliste/ezoterice ale lui George Bacovia, iar
amintirile so]iei-poete Agatha Grigorescu-Bacovia
sunt atât de entuziasmante [i subtile.

În anul 1947, Mihail Jora – membru al
Academiei Române – va edita albumul Cântece
române[ti pentru voce [i pian, op. 15, pe versuri
bacoviene (Moin\, Pastel, Note de prim\var\,
Furtun\, Proz\), iar, în anul 1956, „Muzica“, Revista

Uniunii Compozitorilor din România [i a Ministerului
Culturii (VI, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 1956) îi
dedic\ un supliment titrat Cântece [i versuri de
G. Bacovia. La a 75-a aniversare a na[terii poetului,
cuprinzând lucr\rile urm\torilor compozitori:
Paul Jelescu (Poveste, Balad\), Zeno Vancea (Alean,
Moin\, din ciclul {ase cântece de toamn\, compuse
în 1939), Gh. Dumitrescu (Rar, Pulvis), Felicia
Donceanu (Proz\) [i Bogdan Moroianu (Amurg
de iarn\) – lieduri.

La Casa Memorial\ „George Bacovia“ din
Bac\u, se p\streaz\ manuscrisele compozitorilor:
Irinel Aciob\ni]ei (Plumb, Rar), Nicu Alifantis
(Decembre, Rar), Marian Didu (Piano), Gh. Dumitrescu
(Decembre), Ion Fazl\ (Studiu, Rar, Singur, Pastel,
Modern\, Meridian, Balet, Matinal\, Serenada
muncitorului, Vals de toamn\), Emil Gavri[ (Ecou
de roman]\), E. Ghi]escu (Regret, Amurg, Ecou de
roman]\) – liduri, muzic\ pentru pian, folk.

*

are dreptate Ion Negoi]escu când,
referindu-se la crea]ia lui George
Bacovia, scrie c\ „poezia bacovian\

apar]ine expresiilor celor mai specifice ale
simbolismului, [i tehnica lui se rezolv\ exclusiv cu
mijloacele pe care [coala simbolist\ i le-a oferit,
acea sum\ a sugestiilor care vin de la muzic\,
din culoarea irizant\ a luminii, din atmosfera
confuz\ a incon[tientului, toate consecin]ele marii
picturi impresioniste, c\rora apoi temperamentul
poetului le-a ad\ugat aura fanat\ a destinului s\u,
sarcasmul [i mantia decrepit\, funebrul aer damnat.“
(Scriitori moderni. Bucure[ti, Editura Eminescu,
1996, p.132)

 Mircea Colo[enco

isto
rie 

lite
rar\ binomul bacovian 

poezie-muzic\, 
povestit de Agatha Grigorescu-Bacovia



Textul prezentului eseu, pe care ̀ l public\m pe pagina al\turat\, este dactilografiat, contrasemnat
de autoare cu cerneal\ neagr\ [i datat: 11.IV.1981, aflat în posesia Filialei jude]ene Ia[i a Arhivelor
Na]ionale Istorice, Fondul Familial Bacovia.

Gabriel Dimisianu. Foto: Ion Cucu



„la început a fost cuvântul“, spune vechiul
dicton, pe care, parafrazându-l, dup\
propria m\rturisire a poetului, la Bacovia:

la început au fost Sunetul, melodiile interioare,
din lungile reverii [i medita]ii, care îi indicau
euritmia poemei, înv\luit\ în cuvânt… Deci, întâi
muzica [i apoi poezia, fericit\ simbioz\ a crea]iei
bacoviene. În afar\ de aceste daruri native, poetul
poseda, tot nativ, [i alte însu[iri artistice: viziunea
pictural\ [i cromatic\, coregrafic\, plastic\…

Toate acestea, laolalt\, sunt componente ale
crea]iei bacoviene. Cetindu-l în adâncime, le descoperim
în numeroase poeme, chiar cele peste care s-a trecut
f\r\ a le releva, [i nu numai în volumul Plumb,
cum le place criticilor s\ nu mearg\ mai departe,
sus]inând c\ numai o carte, [i de obicei prima, îl
consacr\ pe autor. Dar opera lui Bacovia se continu\
cu poeme de mare rezisten]\ de-a lungul tuturor
celor 6 c\r]i de poezie ce ne-a l\sat. În marea lor
esen]ializare [i simplitate artistic\, fiecare poezie
ne d\ m\sura travaliului artistic, [i unele versuri
singure ne re]in prin realizarea gândului, emo]iei
[i expresiei poetice, la care poetul gesta [i lucra,
revenind pân\ la forma ce o credea definitiv\. ({i
a[a înc\ peste ani mai revenea, cum reiese din pu]inele
manuscrise ce ne-au r\mas).

Spuneam c\ însu[irea muzical\ a lui Bacovia
a precedat pe cea poetic\, dar acesteia i-a r\mas
maestru. S\ urm\rim evolu]ia temperamentului s\u
muzical, precoce [i de mai târziu. Îmi spunea Mamaia
(Mama Poetului) c\ înc\ de copil o uimea Iorgu] (a[a
i se spunea în familie poetului) cu sim]ul [i
pl\cerea lui pentru muzic\. St\tea împreun\ cu copilul
sub teiul de lâng\ fântâna din col]ul gr\dinii. Dup\
lung\ t\cere [i ascultare, îi spunea, când voia s\ plece:

– Mai stai, mamaie, s\ ascult\m p\s\relele.
Nu auzi ce frumos cânt\… {i mamaia trebuia s\ mai
r\mân\. Mai târziu, poetul va scrie un vers: „O p\s\ric\
moduleaz\ vii? Sau o p\s\ric\ a iarn\ a f\cut“…
reminiscen]e de atunci? Cine [tie!... Dac\ trecea prin
gr\dina public\ tot cu mamaia la una din fiicele ei,
[i în acele zile cânta fanfara militar\ în pavilion,copilul
îi spunea: „S\ st\m pe o banc\, mamaie, s\ ascult\m
cum cânt\ muzica… Ce frumos r\sun\ cântecul din
al\muri!... {i aceast\ fanfar\ se auzea foarte bine
din cerdacul casei p\rinte[ti, de care gr\dina era
foarte aproape… R\mânea t\cut în preajma mamaiei
care-[i citea romanul, [i asculta, asculta… 

Poate pl\m\dit\ de pe atunci, va irupe mai
târziu poema Fanfara…

Clopotele de la catedrala care era foarte
aproape de casa p\rinteasc\ le asculta de asemenea,
dar când erau prea sonore î[i astupa urechile…

În familia poetului, se f\cea muzic\. Cele
dou\ surori mai mari cântau, la pian Virginia, cea
mic\ la vioar\, ca [i fratele s\u Eugen, un viorist
foarte pasionat. Cel mai talentat era poetul. De
aceea, prin clasa a 3-a de gimnaziu a început s\
studieze vioara cu un profesor particular. Mai
târziu, în ultimele clase de liceu, cânta, în orchestr\,
vioara I-a [i la unele serb\ri [colare dirija orchestra.
Profesorul de muzic\ îl sf\tuia s\ urmeze Conservatorul,
cel de desen, belle-artele, iar cel de gimnastic\,
Educa]ia fizic\. La toate acestea ob]inea nota zece,
în dauna matematicii la care nu excela.

În clasa a 4-a gimnazial\, trimis de liceu
la concursul „Tinerimii Române“, a ob]inut premiul
I pentru desen artistic depe natur\ – premiul I
pe ]ar\. Desenele lui erau re]inute [i expuse în
cancelaria [colii.studia vioara cu mare pasiune [i cânta

pe strunele ei cu excep]ional\ înfl\c\rare.
De aceea, la serb\rile clasei era programat

ca solist interpretând piese muzicale clasice…Nu e
de mirare deci, c\ întreaga sa crea]ie poetic\ este o
lung\ simfonizare a cuvântului poetic folosit cu art\
unic\ prin noul [i originalitatea cu care s-a impus
de la debut [i pân\ dup\ cei 60 de ani de activitate
poetic\… Aproape în tot acest timp, vioara i-a fost
prietenul s\u scump [i nedesp\r]it, în lungile [i
marile lui singur\t\]i, în alin\toarele inspira]ii,
suport artistic [i moral pentru vicisitudinile cu care
via]a l-a cople[it. S-a desp\r]it de ea târziu, într-o
împrejurare de exces de generozitate. Într-o zi a
v\zut pe fereastra de la strad\ trecând un aed de
cartier, jerpelit, descul], de o sl\biciune scheletic\,
purtând pe bra] o vioar\ din care scâr]âia cu un arcu[
dintr-un stujan de porumb. L-a cutremurat nefericitul
cu mizera lui vioar\ în a[a grad. A deschis fereastra,
l-a chemat [i i-a întins propria sa vioar\ spunându-
i: „Ia-o pe asta, vei putea câ[tiga mai bine cu ea…!
(Biata vioar\ Amatti l-a însp\imântat pe b\trân. A

r\mas cu ea în bra]e mult timp pe marginea trotuarului
din fa]a casei întrebând pe femeia de serviciu dac\
boerul nu l-a am\git…)

A mai cântat mai târziu pe vioara Virginiei
care decedase… dar a demontat-o [i pe aceasta,
care se afl\ la muzeul Bacovia din Bucure[ti. Îmi
spunea cu nostalgic regret: „O! dac\ ar fi un
Stradivarius!“ Dup\ care tânjise mul]i ani…

S\ p\trundem acum în [antierul muzical al
poemelor bacoviene. În familia poetului, aveau loc
[i petreceri, soaréle, organizate de surorile sale. La
acestea participa [i tân\rul lor frate, care iubea
cu frenezie valsul, dar între lungi pauze contempla
elegan]a tinerelor perechi, sub reverbera]ia
candelabrului din salonul „Plin de vise“ cum îl va
numi în poema intitulat\ Poem în oglind\ (marile

oglinzi vene]iene prezente [i azi în Muzeul Bacovia
din Bac\u) Alb. „Orchestra începu cu o indignare
gra]ioas\/ Salonul alb visa cu roze albe –/ un vis de
voaluri albe…/ Un vals de voaluri albe…/Spa]iu,
infinit, de o triste]e armonioas\…/ În aurora plin\
de vioare,/Balul alb s-a resfirat pe întinsele c\r\ri/
Cântau clare s\rut\ri…/ larg, miniatur\ de vremuri
viitoare.“ Am citat întreaga poezie, pentru luminozitatea,
elegan]a [i sugestiva atmosfer\, deschis\ de inefabilul
vers „Orchestra începu cu o indignare gra]ioas\“. 

Urm\toarea poem\ poart\ chiar titlu
musical, Largo, o cit\m tot în întregime fiind
pandantul inefabil al celei de mai sus: „Muzica
sonoriza orice atom…/ Dor de tine [i de alt\
lume/Dor…/ Plâns: durere f\r\ nume/ pe om…/
To]i se gândesc la via]a lor,/ La dispari]ia lor,/Muzica
sentimentaliza/Obositor/Dor de tine [i de alt\
lume/ Dor…/ Muzica sonoriza orice atom“… (e
scris\ la începutul veacului).

În aceast\ vibrant\ sonorizare, gândul devine
grav, visul melancolic, filozofia existen]ei [i nonexisten]ei
te dispune spre cineva [i spre o alt\ lume… muzica
sonorizeaz\ mai departe orice atom… în caden]a
versurilor sincopate cu elegan]\ poetic\ major\…

Nu ne putem îng\dui pl\cerea de a mai cita
poeme in extenso în care auditivul apare în atâtea
ipostaze lirice, în poeme descriptive, în tablouri
desenate cu cuvinte sugestive în caden]a cuvintelor
cu adânci rezonan]e auditive. Prin sondaj
red\m din numeroasele asemenea versuri muzicale
ce impregneaz\ muzical strofele sau chiar întregile
poezii cu tema de toamn\ sau a tuturor anotimpurilor,
ori a interioarelor în care poetul [i-a tr\it singuratic,
aproape schimnic, mai toat\ via]a sa.

„Odaia mea m\ însp\imânt\/ Cu brâie negre
zugr\vit\/Aici n-ar sta nici o iubit\/ Afar\ toamna
despletit\/În mii de fluiere cânt\…/ În odaie,
trist sun\ lemnul mut:/ Poc. …Toamna sun\-n geam

frunze de metal/ Vânt…/ Toamna în gr\din\-[i
acord\ vioara/De pâinea cea nou\ duduie moara…/Numai
vântul singur plânge alte note./Pe când vântul
hohote[te-n bulevarde glaciale…/Auzi ploaia curge
pe drum/Adorm, Ascult/ Afar\ la fereastr\ toamna
a spus/Of!.../Lampa plânge/Anii mei, anii t\i/ Trec…
I-auzi corbii mi-am zis singur [i am oftat,/ Iar în
zarea grea de plumb/Ninge gri“…

toamna are cele mai dese motive muzicale,
ca [i ploaia… anotimpuri în care poetul
este mai claustrat [i deci mai predispus

la visarea, contemplarea [i inspira]ia poetic\. În
aceste zile, vioara îi ]ine de urât [i-i sugereaz\
versuri plastice, pe care le cizeleaz\ îndelung.
Atunci i se pare c\ toamna cânt\ din instrumente
jalnice de lemn. În „Plumb de iarn\“, numai vântul
singur plânge alte note, sau pe când vântul
hohote[te-n bulevarde glaciale. Nocturna red\
încordarea cu care ascul]i tumultul ploii în
singur\tatea terifiant\: „Auzi ploaia curge pe
drum/…Adorm, ascult…/Afar\ la fereastr\ toamna
a spus: OF!... Tot din acea singur\tate autumnal\
surprinde versurile din poezia Singur: „Prin
noapte toamna despletit\/În mii de fluiere cânt\.“

Vizitând o panoram\, îl terifiaz\ plânsetul
caterincii. „Plângea caterinca fanfar\/ O arie trist\,
uitat\/ {i stam împietrit [i de veacuri,/ Cetatea
p\rea blestemat\…“

Ploaia îi provoac\ o nevrozare specific\.
„Oh! plânsul t\l\ngii când plou\!.../ Da! Plou\ [i
sun\ umil ca tot ce-i iubire [i ur\“. În descompunerea
autumnal\, în amurg, poetul percepe prin crengile
goale un sunet de schelet, [i aude cum sun\ a
frunzelor hor\… Vântul îi  inspir\ toamna
versuri ca acestea: Vânt „Toamna a ]ipat cu un trist
accent/Bate gol în boloboace butn\ria/Vântul sun\
lemn\ria/De departe vin ecouri vechi de plâns“…
În poezia Serenad\, ne spune: „A mea serenad\
s-a r\t\cit/În note grele [i blestemate… În
poema Vals de toamn\: La geamuri toamna cânt\
funerar/Un vals îndoliat [i monoton…/Hai s\
dans\m, iubito, dup\ al toamnei bocet funerar…/Acum
r\sun\ valsul [i mai rar/Auzi cum muzica r\sun\
clar/În parcul falnic, antic [i solemn,/Din
instrumente jalnice de lemn…/Hai s\ dans\m,
iubito, dup\ al toamnei bocet mortuar“…

În ampla poem\ Mar[ funebru (dup\
Chopin): „Ningea bogat [i trist, ningea era
târziu/Când m-a oprit la geam clavirul…/Amar
prin noapte vântul fluiera pustiu/Un larg [i gol
salon vedeam prin draperii/Iar la clavir o brun\
despletit\/Cânta purtând o mantie cernit\,/{i trist
cânta, gemând între f\clii/…{i-n geam suna funebra
melodie/Iar vântul fluiera ca ]ip\tul de tren…/ {i
lung gemea arcu[u-acum pe strun\/Cântau amar,
era delir/Plângea clavirul trist [i violin…/Târziu
murea clavirul lung gemând/Luptau f\cliile în
agonie“…

` ncheiem cu versurile Lacustrei, în care
poetul crea atmosfera ancestralelor
locuin]e lacustre într-un deluviu ce

numai contene[te zile [i nop]i: „De-atâte nop]i
aud plouând/Aud materia plângând“… Sim]ul s\u
auditiv de o zguduitoare acuitate, predestinat a
surprinde ce numai Bacovia putea surprinde,
constituie nesfâr[itul fir poetic pe care se situeaz\,
ca pe un în[ir\-te m\rg\rite, euritmia întregului
registru bacovian.

Compozitorul Ion Dumitrescu îmi spunea
odat\ c\ fiece pagin\, fiece poezie a lui Bacovia
este o melodie care îi inspir\ un lied. A[a se [i
explic\ numeroasele lieduri ale atâtor compozitori
emeri]i ai muzicii române[ti: Doru Popovici (cinci
lieduri), Zeno Vancea, Hilda Jerea, Mihail Jora,
Felicia Donceanu [i al]i mul]i compozitori, însumând
pân\ acum un bogat florilegiu de cântece pe versuri
de Bacovia. Poetul însu[i adaptase pe note poezia
O, mam\... de Eminescu, [i poezii din volumul
„Când vioarele t\cur\“ de {tefan Petic\. Adesea
mi le cânta la vioar\ în surdin\. Melodii de un
duios [i profund patetism. Chiar din volumul meu
„Muguri cenu[ii“ a improvizat o frumoas\ melodie
pentru poem. „Nu vreau s\ moar\ florile de m\r“…
Mi-o cânta mai în fiecare prim\var\, când m\rul
de la fereastra od\ii sale era o profuziune de flori
roz-albe. Aceast\ poezie a mai fost compus\ [i
de compozitorul G. Duic\ stabilit în Fran]a.
Mi-a oferit notele. De aceea nu a mai pus pe
portativ propria sa compozi]ie. Nu avea r\bdare
s\ transcrie acele minunate improviza]ii atât de
duios concepute… 
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cu limba scoas\ la istorie

Ce s\ pot zice când m\ declar
de bun\ voie stupid [i sterp,
ca o juninc\ de-i c\ram în vacan]a
de student g\le]i cu ap\ s\lcie,
în amiaza din grajdul colectivei
unde titular era tata,
iar eu lucr\tor clandestin
ce azi a[ putea fi amendat,
infractor ce car\ ap\ vie
f\r\ aprobare, la juninci.

{i nu mai [tiu, o, Muz\,
cum s\ te invoc,
când te închipui sfid\toare
în neglije ca o industrie
falimentar\, ca un mu[uroi
devorându-[i furnicile,
sabotoare ale exportului
de fiare vechi.

Pun lacrimi pe [ine [i nu
le mai pot smulge ]iganii
pentru cel mai profitabil export,
cum spinii înflorind cei dintâi

par s\ ne-ndulceasc\ peisajul.
To]i te b\nuiesc, o, muz\,
drept maestr\ în târguirea
tânguirilor, muz\ mereu ocupat\
cu surparea cet\]ilor.

Avem [i noi a[a ceva pe-aici,
o cetate deja surpat\,

nu trebuie s\ inventezi
amoruri, r\zboaie, vreo epopee,
doar ]ine-te bine în bra]ul
macaralei de colo, abandonat\,
e ultima [i pare ea îns\[i
o muz\ care scoate limba
la cer, la istorie.

aceea[i poveste

Cheia cânt\ sp\l\cite serenade
yalei de la poarta cu oc\ri,
de[i [tia c\ nu se cade
paznicul din mine moare
înc\ de la prima poveste,
bulversat de-o veche boare,
iar sufletul orb alunec\
pe mult prea fade
[i prea ciobite sc\ri,
ce mintea-mi întunec\
[i m\ someaz\ ultimativ 
s\ le iau mintena[ 
de neveste. 

`ntre muz\ [i minotaur

Nici nu [tiu cum
deodat\ m\ trezii
cu minotaurul [optindu-mi:
m\ predau, învinsule,
iat\, po]i fi tu însu]i,
când nu te a[tep]i,
înving\tor din învins,
cum ai ninge [i deja e[ti nins.
Þine acolo câteva pete de sânge
pe coiful t\u de hârtie,
s\ ai dovada b\rb\]iei
[i un plus de aur\ nu-]i stric\,

Ce caraghios, nu crezi,
s\ merg cu tine pe str\zi,

s\ te-nso]esc pân\ la cap\tul
pe care azi nu-l z\rim, zice muza,
a[ezându-mi-se pe partea
inimii cât\ vreme mul]imea
aclama ciudatul alai:
eu, între minotaur [i muz\.

Când deodat\ o nou\ surpriz\:
ironie pe pragul pove[tii,
la abator scrie pe fruntariul
fosforescent: în acest secol 
nu mai primim minotauri.
Despre muze niciun cuvânt,
în acela[i secol cu miros
dulceag de sânge-n vânt.

un dor acut de dileme

Adia bezmetic seninul
mesaje de g\leat\ goal\,
b\tut\ la lumina petardelor.

Senza]ie acut\ de sufocare
chiar [i cu muzica poeziei,
prin condeie îndopate
ca gâ[tele, cu calmante,
s\ nu-]i scrie pe frunte m\sc\ri.

P\cii i-au c\zut din]ii,
din nodul de nedezlegat
al batistei doar o boare
fin\ de bromur\,
pe con[tiin]a pierderii
de muz\ care na[te prunci.
Mereu pruncii altuia.

Cum dup\ lupt\ soldatul,
r\nit de-un nor r\t\citor 
pe o câmpie stass,
cur\]indu-[i pu[ca soldatul
g\se[te în ea o femeie.
Gata gravid\ cu glon]ul.

de la obraz f\r\ fard

Hai [i nu te mai jena c\ e[ti
doar o muz\ surdomut\,
o limb\ de fier neforjat
cu fireturi care str\nut\,
nu mai f\ pe pudica,
pe sclifosita când te ui]i
chiar prin cheia r\t\cit\,
nu doar prin gaura ei ontologic\,
hai, spune-mi odat\ de la obraz
f\r\ farduri ce [tii
despre felul cum te a[tept,
f\r\ vreo licen]\
de iepure ud în erec]ie,
în cu[ca-mi transparent\
inutil, invizibil pistil
abia sc\pat din vivisec]ie,
sub lucitorul strat
de acut\ indiferen]\,
hai [i ref\-mi ombilicul
azi mâncat de carii
cum de zei cu interese varii,
nu mai f\ pe mironosi]a,
când f\r\ pic de fent\
te chem pe numele-]i comun,
care-acum ascunde sub hârtie
mult\ noapte [i chiar oli]a
cu insistent miros de ment\. 

Zice:
}i-am donat din sângele meu,
Din care nu s-au retras înc\
Toate umbrele, pânza nisipoas\
A luminii. Eu sunt donatorul,
Tu – cel ce trebuie s\ existe –
P\r\se[te-m\! Decide dac\
Te mai întorci vreodat\. Spre
Dumnezeu du-te. E[ti darul meu
Eu r\mân enigma unui ad\post
De care trage cuvântul –
(Fa]\-n fa]\ donator [i donat)

Donatorul c\tre cel ce trebuie
S\ existe:
Originea mea nu se [tie
Cât e de absolut\ [i
Cât\ Revela]ie este în ea
Cel mai greu lucru pentru ea
A fost întruparea în cuvânt
F\g\duit\ când el era

„la început“
Cine i-a spus, cine l-a avertizat
S\ r\mân\, ce timp,
necunoscut?
Cel ce trebuie s\ existe replic\: 
Eu sunt doar deschiderea unui
Mister. Donatorul vru s\-i întind\
Mâna, dar ea se f\cu frunz\!
Frunza Bibliei.
(Riposta luminii)

Zise R\scump\r\torul:
O precizare: Pe donat l-am 
Descifrat, regretat, descurajat,

comp\timit
Pe Donator niciunde, nicicum –
Se-ascunde-n c\limara de fum.
(Între-a da [i-a d\rui)

Sunt real atâta Timp
Cât adev\rul o vrea
{i nu face din fiin]\
O erat\. Spre
Bucuria nimicului.
(Repopulate umbre)

Pe mine timpul nici
M\car nu m\ mai interogheaz\ –
M\ las\ în palma lui „este“ –
Acest lumini[ al fiin]ei –
Cea care ar putea s\ întrebe
R\mâne izgonirea din Rai –
Pata suprem\ pe respira]ia lui.
(Preciz\ri anoste)

Nimicul nu are pretenden]i
La mo[tenire. Este o altfel
De fiin]\, înafara stagn\rii
Ideii de Dumnezeu –

(Depl\inuire incoerent\)
Înva]\, amenin]\ R\scump\r\torul:
Noru-i nor [i nu se plânge
Când prin n\ri îi curge Sânge –
(Intercal\ri)

Pe ce înainteaz\ nimicul
Fiin]a se diminueaz\. Fratele
Lui p\mântean este nisipul –
Puterea lui nu este întruparea
Posibilului, ci automultiplicarea.
(Sedimente-n ruin\)

Misterul m\ fascineaz\
Pân\ nu-l calc\ pe picioare
Pe Dumnezeu.
(Gânduri redeschise)

Înv\] teologia frunzei sub
A[chiile ascu]ite ale umbrei –
R\mân a[adar deschiderea
Poruncilor –
Originea dona]iilor lor. 
(Mul]am, Doamne)

Sunt mai fragil decât se pare,
Prezen]a mea-i o rev\rsare
A unui „Da“ prin calendare –
S-ajung\ cruce de hotare –
O, Doamne, cât\ ascultare
În p\trunderea care te are!
O insuficient\-ntemeiere
M\ ]ine-ntre pl\cere [i durere –
O tot mai trist\ d\ruire
Cuvântului prea scos din fire.
(Persecu]ii albe)

Cuvântului destinat pieirii,
Pe drumul desfundat al
mântuirii.
O nebuloas\ ascultare –
Porunc\ în deshidratare,
Retras\ Biblie ce lin[eaz\
Punctul ce ne aduleaz\ 

O, Doamne, poate-s doar 
favoare

A tot ce cre[ti sacru sub soare!
(Deshum\ri de erate)

În anturajul min]ii trist
Când voi spune, Doamne, 

c\ exist?
Cu firea mea deficitar\
Din Rai alungat\-nafar\ –
E-un anturaj de neputin]\ –
Doliu purtat de slaba-mi fiin]\.
Nu na[terea-i o îngr\dire
Ci doar donata mântuire
Fiin]area-i un n\praznic dar
Tr\gând dona]ii la cântar.
(Ie[irea din paranteze) 
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\rul 26 / 8 iunie 2018
n \scut în Italia [i tr\ind la Paris

începând cu 1969, director de studii
la Centre National de la Recherche

Scientifique [i fondator, în 1988, al revistei Ligeia,
Giovanni Lista este cercet\torul care [i-a legat în
chip ferm numele de mi[carea cunoscut\ sub
vocabula futurism. 

Cu ani în urm\, dorind s\ m\ raportez la
varianta original\, redactat\ în francez\, a manifestului
marinettian din 1909, am constatat – nu f\r\ stupoare
– c\ în bibliotecile importante de la noi textul era
de neg\sit. În momentul în care am intrat în posesia
volumului Futurisme. Manifestes, documents,
proclamations, ap\rut în 1973, la Lausanne, la Editura
L’Age d’Homme, un gând de recuno[tin]\ s-a îndreptat
c\tre acela care l-a alc\tuit, adic\ tocmai c\tre Giovanni
Lista. Aveam la dispozi]ia mea – a[a îmi imaginam
pe atunci – cvasi-totalitatea textelor programatice
pe care Filippo Tommaso Marinetti [i comilitonii s\i
le produseser\ [i le publicaser\ în decursul timpului. 

Relativ de curând, am intrat în posesia ultimelor
dou\ c\r]i pe care Giovanni Lista le-a consacrat
futurismului. Mi-au fost d\ruite de autorul însu[i,
în ambian]a revistei Ligeia, pe care o conduce, de
a c\rei apari]ie se îngrije[te cu un admirabil devotament
[i între ai c\rei colaboratori am cinstea s\ m\ num\r.
Având pe masa de lucru cele dou\ volume, realizez
c\ jubila]ia pe care publica]ia ap\rut\ la Lausanne
mi-o pricinuise, de[i întemeiat\, fusese totu[i
pretimpurie. Volumele a c\ror apari]ie o semnalez
– atât publicului larg, cât [i cercet\torilor români –
împlinesc idealul exhaustivit\]ii. Un ideal care se
l\sa doar întrez\rit atunci când mi-a fost dat s\
r\sfoiesc pentru întâia oar\ [i apoi s\ [i aprofundez
Futurisme. Manifestes, documents, proclamations.

C\r]ile pe care urmeaz\ s\ le prezint au
ap\rut în cursul anului 2015 [i, dat\ fiind importan]a
lor, e dificil a stabili un raport de întâietate ori o
preeminen]\ pe care una dintre ele ar avea-o asupra
celeilalte. Ceea ce în urma aprofund\rii lor
apare ca fapt neîndoios e împrejurarea c\, gândite
ca publica]ii distincte, ele se întregesc reciproc,
alc\tuind un tratat exhaustiv, închinat mi[c\rii
futuriste. Pe m\sur\ ce înainteaz\ în lectur\,
cititorul dobânde[te convingerea c\, luate împreun\,
cele dou\ volume alc\tuiesc un sistem de vase
comunicante, în intimitatea c\ruia nivelul informa]iei,
dar [i intensitatea acesteia se uniformizeaz\. Cele
dou\ volume sfâr[esc prin a se întregi reciproc.
}inând seama de aceast\ complementaritate,
devine necesar ca parcurgerea volumului Qu’est-
ce que le futurisme ? – ap\rut la Editura Gallimard
în anul 2015 – s\ precead\ lectura celui intitulat
Le futurisme. Textes et manifestes: 1909-1944,
ap\rut la Éditions Champ Vallon, tot în anul 2015.
Consider c\ apari]ia lor cvasi-simultan\ e în m\sur\
s\ sublinieze amintita complementaritate. 

titlul primului volum nu trebuie s\ îl
induc\ în eroare nici chiar pe cititorul
neavizat. Cartea nu este, a[a cum s-ar

putea crede, o lucrare consacrat\ populariz\rii
futurismului, menit\, a[adar, a-l familiariza pe
lector cu „rudimentele“ mi[c\rii, ci, dimpotriv\,
lectorul e confruntat cu un adev\rat tratat, a
c\rui dimensiune teoretic\ e amplificat\ de bog\]ia
detaliilor concrete, nemijlocite. Cititorul devine
astfel p\rta[ al unui fenomen c\ruia i se poate spune
„via]\ futurist\“, modelat\ la începutul secolului
XX de o nou\ sensibilitate, aflat\ pe punctul de a
se na[te [i a c\rei temelie trebuie c\utat\ în chiar
ceea ce în]eleg prin sintagma „regn tehnologic“,
exaltat pentru întâia oar\ de c\tre futuri[ti. Dar de
la „regnul tehnologic“ [i pân\ la dimensiunea
cotidian\, trivial\ a existen]ei nu mai e decât un
pas. Afl\m, bun\oar\, c\ futurismul s-a interesat
de totalitatea aspectelor existen]ei, sfâr[ind prin
a-[i propune o remodelare a ansamblului societ\]ii,
a celei italiene cu precump\nire. Iat\ un fapt care
preveste[te viitoarele proiecte – utopice, desigur
– promovate de dadai[ti. {i ac]iunea acestora a ajuns
s\ reverbereze amplu. Dadai[tii au descoperit în
ceea ce numim îndeob[te „via]\ social\“ o cutie
de rezonan]\ aproape ideal\ pentru ideile lor, ca
[i cum un atare instrument pre]ios le-ar fi fost
predestinat. În fapt, ei l-au mo[tenit de la futuri[ti. 

C\, într-adev\r, cele dou\ volume trebuie
percepute ca un tot unitar rezult\ [i din împrejurarea
c\ între reconstituirea istoric\ cuprins\ în Qu’est-
ce que le futurisme? [i corpusul de documente din
Le futurisme. Textes et manifestes – exhaustiv
în opinia mea sau tinzând asimptotic c\tre idealul
exhaustivit\]ii – mijloce[te ultima secven]\ a celui

dintâi dintre volume, intitulat\ sugestiv „Dic]ionar
al futuri[tilor“ (Dictionnaire des futuristes). 

Bog\]ia materialului faptic cuprins în cele
dou\ volume este continuu coordonat\ prin mijlocirea
unei trame teoretice pe care autorul o genereaz\
în folosul demersului s\u. Pe m\sur\ ce evenimente,
oameni [i fapte sunt înf\]i[ate [i analizate, amintita
tram\ evolueaz\ aidoma unui autentic work in
progress. Succesiunea capitolelor constituie chiar
diagrama pulsatil\ [i vie a mesajului de natur\
teoretic\, indus de autor. C\l\uzirea sa se v\de[te a
fi esen]ial\, dat\ fiind abunden]a informa]iilor
înf\]i[ate. Simpla lor identificare, consemnare [i
organizare potrivit unei ierarhii apte a reflecta evolu]ia
fenomenelor istorice presupune un efort impresionant,
care nu poate fi imaginat decât ca rezultat firesc al
unei existen]e închinate studiului. Din capitolele
introductive ale volumului Qu’est-ce que le futurisme?
rezult\ c\ autorul a sesizat modul în care ini]iatorul
mi[c\rii – Filippo Tommaso Marinetti – a conferit

efortului s\u instaurator o dimensiune cvasi-mitic\.
Stau m\rturie în acest sens capitolele Antropogonie,
pluralitate [i activism (Anthropogonie, pluralité et
activisme) sau Marinetti, mitograf [i teoretician
(Marinetti mythographe et théoricien). În chiar
„miezul“ ori în „inima“ amintitei „antropogonii“
se las\ descoperit episodul accidentului de automobil
al c\rui subiect Marinetti a fost. Faptul s-a
petrecut în ziua de 15 octombrie 1908. Scena
evenimentului o constituie chiar periferia ora[ului
Milano. Aflat la volanul automobilului s\u purtând
marca Isotta Fraschini – pe care îl achizi]ionase în
chiar ziua accidentului –, Marinetti s-a cufundat, cu
automobil cu tot, în [an]ul plin cu mâl al unei uzine,
de unde a fost scos la suprafa]\ de muncitorii
afla]i prin preajm\. Pu]in a lipsit s\ nu-[i pun\ în
joc chiar via]a! Întâmplarea este evocat\ cu fidelitate
în preambulul manifestului. În mintea cititorului
obi[nuit – acela care parcurge pentru întâia oar\
Fondation et manifeste du futurisme [i nu a beneficiat
înc\ de efortul de natur\ arheologic\, propriu exegezei
lui Giovanni Lista –, episodul se confund\ cu o simpl\
fic]iune literar\. Marinetti afirma c\, în acel moment,
a avut prima intui]ie asupra cuvântului „futurism“. 

Dublând, din punctul de vedere al întinderii
textului, volumul Qu’est-ce que le futurisme ? –
el însu[i impresionant prin num\rul de pagini
[i densitatea informa]iei –, cel de-al doilea volum,
Le futurisme. Textes et manifestes: 1909-1944, poate
[i trebuie considerat a fi un fel de „oglind\ faptic\“

a ideilor [i evenimentelor istorice cuprinse în cel
dintâi dintre volumele analizate. De la informa]ia
vizual\ [i sonor\ pe care se întemeiaz\ operele
futuri[tilor [i pân\ la evenimentele [i faptele ce
priveau via]a lor cotidian\, totul pare c\ a fost
concentrat în acest volum, echivalent al unui corpus
de documente ce ilustreaz\ o realitate c\reia sunt
tentat s\ îi spun „civiliza]ie futurist\“. Privit din
aceast\ perspectiv\ cuprinz\toare, materialul
faptic înf\]i[at nu se mai cere ierarhizat. Oricare
dintre documente se v\de[te a fi de o maxim\
importan]\. Iat\ un fapt cu consecin]e dintre cele
mai nea[teptate, surprinz\toare asupra lecturii.
Dup\ ce ai asimilat materialul înf\]i[at, po]i imagina,
în calitate de cititor, [i un alt fel de lectur\ decât
cel obi[nuit, da capo al fine. Nimic nu te mai
împiedic\ s\ abordezi textele [i manifestele futuriste
ca [i cum te-ai afla în prezen]a „C\r]ii“ lui Stéphane
Mallarmé. În cursul unei asemenea explor\ri
mi-a atras în mod deosebit luarea aminte manifestul
lui Giacomo Balla, Ve[mântul masculin futurist
(Le vêtement masculin futuriste).  Îmi voi
încheia considera]iile îndreptându-mi aten]ia
asupra acestui fragment. Mul]umit\ pitorescului
s\u, m\ a[tept ca manifestul lui Balla s\ devin\ un
imbold spre lectur\ pentru studen]i, dar [i pentru
noua genera]ie de speciali[ti, aflat\ pe punctul de
a se cristaliza. Sper ca acest manifest s\ izbuteasc\
s\-i conving\ pe poten]ialii [i totodat\ tinerii mei
cititori – a[a cum m-a convins [i pe mine – c\ în
oricare dintre detaliile prezente în paginile din Le
futurisme. Textes et manifestes st\ t\inuit, în fapt,
ansamblul fenomenului c\ruia, începând cu 1909,
întreaga Europ\ îi spune „mi[care futurist\“. E
aceasta, cred, un semn al remarcabilei puteri de
investigare [i de sintez\ de care Giovanni Lista a
dat dovad\ atunci când – urmându-[i viziunea –
[i-a dus la bun sfâr[it proiectul, publicând cele
dou\ c\r]i ce fac obiectul prezentei recenzii. Pentru
edificarea cititorilor mei, înf\]i[ez o mostr\ a
modului în care Giacomo Balla abordeaz\ Ve[mântul
masculin futurist (Le vêtement masculin futuriste): 

„` ntotdeauna umanitatea a purtat
doliul, sau armura ap\s\toare,
sau capa hieratic\, sau mantaua

târâtoare. Corpul b\rbatului a fost întotdeauna
întristat de culoarea neagr\, ori ]inut prizonier
de centuri, sau strivit de draperii. […] Iat\
de ce, ast\zi ca [i odinioar\, str\zile în]esate
de mul]imi, teatrele [i saloanele au o tonalitate
[i un ritm dezolante, funebre [i deprimante. Vrem
a[adar s\ abolim: 1. Ve[mintele de doliu pe care
cioclii în[i[i ar trebui s\ le refuze…“

Citindu-l pe Balla, nu ai cum s\ nu î]i aminte[ti
de fotografia datorat\ lui Julian Wasser, aceea care
îl înf\]i[eaz\ pe Marcel Duchamp, b\trân de
acum [i purtând „uniforma cioclului“. Duchamp
e surprins jucând [ah cu tân\ra scriitoare Eve Babitz,
aflat\ într-o stare de total\ nuditate. Scriitoarea o
închipuie, desigur, pe Mireasa din La Mariée
mise à nu par ses célibataires, même sau Le
Grand Verre (Marele Geam), capodopera duchampian\.
Pe suprafa]a „geamului“ – care e prezent [i în fundalul
fotografiei – se profileaz\ siluetele celor doi [ahi[ti.
E lucru [tiut c\, în cuprinsul capodoperei, între
uniformele celor nou\ Celibatari se las\ descoperit\
[i uniforma Cioclului. To]i ace[ti purt\tori de
uniform\ au renun]at s\ o mai seduc\ pe Mireas\,
cea care zadarnic le transmite energia erotic\ ori
„benzina de dragoste“. Este sintagma prin care
Duchamp desemneaz\ „combustibilul erotic“. F\r\
a depune nici un efort – fie acesta al inteligen]ei,
ori doar al simplei percep]ii –, oricare dintre privitorii
fotografiei lui Wasser î[i poate da seama c\ [ahistul
Duchamp îi imit\ în totul pe celibatari. El irose[te
într-un mod nesocotit „benzina de dragoste“. 

Revenind la textul lui Balla – al c\rui detaliu
privitor la „uniforma cioclului“ m-a trimis la Duchamp
–, e de observat c\ pe acela[i ton imperativ sunt
redactate [i celelalte [ase comandamente care privesc
ve[mântul masculin futurist. Poruncile lui Balla
amintesc de cele unsprezece comandamente din
„textul-mam\“ – ori poate, ]inând seama de misoginia
futurist\, s\-i spun „text-tat\“? – al oric\rui manifest
futurist. Am în vedere scrierea lui Filippo Tommaso
Marinetti, Fondation et manifeste du futurisme.
S\ mai amintesc oare c\ în 20 februarie 1909 – ziua
în care manifestul marinettian putea fi citit pentru
întâia oar\ de parizieni, în paginile ziarului Le Figaro
– cele unsprezece comandamente ap\reau [i la
Craiova, în ziarul Democra]ia? 

 Cristian-Robert Velescu 

Marcel Duchamp [i Eve Babitz 
jucând [ah la Pasadena (1963)

dou\ c\r]i 
de Giovanni
Lista arte
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u ltimul film al lui Terry Gillian care
a rulat în premier\ la TIFF este
consacrat ca [i altele celebre unui

making of. Tema e vast\ [i în acela[i timp încadrat\
de câteva gesturi emblematice. Marele regizor
aflat într-o criz\ de crea]ie, incapabil s\ se
remonteze pentru înc\ o capodoper\, ruminând
anxios, face gesturi extravagante, crize de nervi,
confesiuni liminale etc. marcând înc\rc\tura
momentului. Wim Wenders, The state of things
(1982), Federico Fellini, 8 ½ (1963), Peter Greenaway
Eisenstein in Guanajuato (2015) to]i documenteaz\
acest impas al Marelui Cineast sastisit. Acesta
este [i punctul de plecare al filmului lui Terry
Gilliam care a trecut prin grele încerc\ri cu
realizarea acestui film dup\ dou\ decenii [i mai
bine de taton\ri. Nu e singurul, s\-i amintim pe
Sergio Leone cu Once upon a time in America
sau chiar pe Eisenstein cu al lui Que viva Mexico!.
Îns\ filmul nu descrie pur [i simplu istoria unei
gesta]ii dificile, ci plonjeaz\ în fic]iunea pe care
o propune, nici mai mult nici mai pu]in decât
romanul lui Cervantes, Don Quijote. Gilliam
debuteaz\ f\când cu ochiul în direc]ia s\lii pentru
a se instala facil în cli[eu cu un enfant terrible,
celebrul regizor Toby (Adam Driver), silit s\ fac\
reclame la vodk\ pentru magnatul rus Alexei
Mî[kin (Jordi Mollà), care-i va finan]a produc]ia.
Iat\ marele artist silit s\ accepte compromisul
pentru a ob]ine finan]\rile necesare, imagine
trist\ [i amar\! Helas! Pe platoul de filmare,
marele regizor joac\ comedia de to]i [tiut\ a
geniului r\sf\]at, contradictoriu, amoral [i
imprevizibil – condi]ia geniului solicit\ toate
aceste infantilisme depoetizate [i împinse
spre caricatural. Geniul are nevoie de o und\ de
inspira]ie, [i un dvd piratat cu primul s\u film
de low budget, ecranizare dup\ Don Quijote, îi
pune imagina]ia în mi[care cu un Evrika subliniat
pân\ la r\cnet. Ca din întâmplare, risipind aburii
amneziei, satul unde a filmat cândva utilizând
actori neprofesioni[ti, mai ieftini [i mai rustici,
se afl\ la câteva minute c\lare pe motociclet\ de

platoul de filmare. Ajuns în sat, regizorul descoper\
c\ actorii neprofesioni[ti care au impersonat
câteva din memorabilele personaje cervante[ti,
Don Quijote, Dulcineea, dar [i cei care au
f\cut parte din anturajul lor au suportat consecin]ele
fic]iunii. Fantasmele livre[ti s-au instalat pe
deplin în mintea fostului s\u actor, Javier alias
Don Quijote (Jonathan Pryce), c\ adolescenta
ce-o întruchipase pe Dulcineea, Angelica (Joana
Ribeiro), a ajuns dam\ de companie la Madrid

în c\utarea Marelui Vis etc. Rapelul nostalgic la
p\catele tinere]ilor e ilustrat cu fragmente din
filmul s\u de debut, pres\rat cu amintiri de
making of. Mica escapad\ este reinjectat\ cu
aventur\ atunci când Don Quijote-le s\u e
scos din teaca ruginit\ a unei cabine de prob\
[i nebunia sa devine ca [i în roman un principiu
activ al nara]iunii, de data aceasta cu Toby pe
post de Sancho Panza. Din acest punct, Terry
Gilliam plonjeaz\ într-un suprarealism butaforic,
amestecând farsa cu parodia, cu teatrul în teatru,
cu rico[euri postmoderne, cu scene demne de
grand-guignol, cu la vida e sueño, cu balet rusesc
[i carnaval de la Rio, într-un melanj flamboiant
[i deconcertant. Devenit scutierul lui Don Quijote,
adic\ Sancho Panza, Toby îl  urmeaz\ pe
acesta într-o aventur\ în care burlescul, fantezia
[i farsa se amestec\ pân\ la indistinct. C\ actorul
s\u principal a înnebunit de-a binelea ]ine de
conven]ia pe care ne-o propune o veche versiune
a intr\rii depline a actorului în pielea personajului
s\u, dar ce urmeaz\ nu mai are nimic verosimil
în ciuda aparen]ei minimale de verosimilitate
pe care dore[te s\ i-o confere regizorul britanic.
Filmul devine o cutie cu surprize, din care nu
înceteaz\ s\ ias\ iepuri, porumbei, panglici sau
flori de hârtie [i în general orice îi trece prin
minte regizorului. 

don Quijote-le local costumat ca în
film îl poart\ cu sine pe regizorul
confuz pân\ la o hacienda unde evul

mediu e la el acas\ [i unde gazdele îl trateaz\
pe nebun ca pe un personaj de vicleim, precum
cele din teatrele ambulante din epoca lui Cervantes,
jucând piesu]ele alegorice ale lui Lope de Vega.
Don Quijote îl întâlne[te pe Cavalerul oglinzilor
[i exact ca în celebrul episod cervantesc îl învinge
gra]ie hazardului, descoperind c\ acesta este
hangiul deghizat care a împrumutat scenariul
cervantesc pentru a-[i vindeca cons\teanul de
]icneal\. Verosimilitatea unui astfel de episod
este aproape zero, cu atât mai mult cu cât hangiul
e înso]it de un anturaj deghizat [i el conform
cu fic]iunea. De unde recuzita deloc accesibil\
pentru micul episod [i potrivirea deznod\mântului
întocmai cu textul cervantesc? Apari]ia domni]ei
Dulcineea în decor e la fel de tras\ de p\r, iar
pentru ca textul cervantesc s\-[i g\seasc\ deplina
reînviere, fastuoasa petrecere costumat\ pe care
o d\ magnatul rus cu maniere orientale pic\ la
]anc pentru a furniza contextul nebuniei donquijote[ti.
Închipuitul hidalgo e adus în centrul aten]iei [i
întreaga armat\ de tehnicieni de pe platoul de
filmare e pus\ în slujba organiz\rii unui grandios
spectacol al iluziei care-l are ca protagonist
principal. Farsa este ridicat\ pe un e[afodaj
complicat, baroc, de teathrum mundi, manipulând
inocen]a lunatecului ]\ran care tr\ie[te din plin
fic]iunea. Îns\ la Gilliam ironiile curg cu nemiluita,
la un semn al acestui silovik de turt\ dulce
toat\ lumea ridic\ mâna în care are un volum
din Don Quijote. Toate comentariile ironice ale
regizorului devenit Sancho Panza asezoneaz\
aceast\ grandioas\ salat\. Recuperat în cheie
postmodern\, Don Quijote alunec\ în metatextul
parodic, iar Gilliam simte nevoia s\ recupereze
[i un strop de sublim: o nevorosimil\ idil\
între Angelica alias Dulcineea în care se strecoar\
str\lucirea furtiv\ a candorii pierdute pe drumul
afirm\rii [i regizorul culpabilizat. Moartea lui
Don Quijote în urma unei c\deri libere de la balcon
punctat\ de ultimele cuvinte ale actorului redevenit
la propor]iile ]\ranului cuminte marcheaz\
sfâr[itul „romanului“ s\u, punct din care poate
începe „romanul“ lui Sancho Panza. Toate
mizanscenele mirobolante sunt un joc cu puterile
fic]iunii de a crea realitate, de a converti neverosimilul
în valoare poetic\, de a extrage din ridicol sublimul.
În acest sens, pasti[a, parodia, intertextualitatea,
ironia nu ac]ioneaz\ aici dizolvant, butaforia nu
are rolul de a preciza calitatea de fars\ imens\
a spectacolului cervantesc, ci sâmburele de adev\r
care r\mâne intact oricare ar fi farsa care se joac\.
E un mod de a în]elege în profunzime lumea
lui Cervantes [i prin aceea c\ adev\rul e rostit în
mod paradoxal cu gura unui nebun, c\ substan]a
crea]iei cervante[ti trecut\ prin filtrul unei
flamboiante reclame la votc\, de un kitsch colosal
r\mâne intact\, c\ acea locura transcedental la
care face referire Miguel de Unamuno rezist\
oric\rei tentative de diminunare [i reinjecteaz\
for]\ chiar [i caricaturii sau parodiei grosiere.
Altfel, e dificil s\ cau]i un sens precizat acestei
feerii postmoderne a lui Gilliam unde pl\cerea
fabula]iei cervante[ti este la ea acas\. 

Omul care l-a ucis pe Don Quijote; Regia: Terry Gilliam; Scenariul: Terry Gilliam, Tony Grisoni,
Miguel de Cervantes y Saavedra; Cu: Adam Driver, Stellan Skarsgard, Jonathan Pryce; Genul
filmului: Aventuri, SF; Produs de: Amazon Studios; Distribuitorul interna]ional: Warner Bros
Pictures International.
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c u un procent din ce în ce mai semnificativ
al popula]iei având r\d\cini latino-
americane, interesul pentru diverse

elemente ale civiliza]iilor milenare de la sud
de Rio Grande a crescut enorm în Statele Unite.
{i nu este vorba neap\rat de descoperiri arheologice
legate de perioada pre-hispanic\ de[i, de la tezaure
din aur la vase pictate, noi obiecte de mare
frumuse]e [i semnifica]ie cultural\ continu\ s\
reapar\ din temni]ele în care au fost ascunse
pentru secole.

Pentru majoritatea publicului, arta mexican\
înseamn\ fie cea pre-columbian\ fie cea a secolului
al XX-lea, a murali[tilor [i a Fridei Kahlo. O
manifestare organizat\ de Fomento Cultural
Banamex, Los Angeles County Museum of Art
[i Muzeul Metropolitan este marea surpriz\ a
prim\verii new-yorkeze. „Pinxit Mexici (Pictat
în Mexic)“ reune[te mai bine de o sut\ de picturi
din Mexicul (Noua Spanie) secolului al XVIII-lea.
A fost o perioad\ în care pictura local\ p\rea
s\ fie apanajul exclusiv al unor arti[ti mode[ti,
provinciali producând pe band\ rulant\, pentru
nevoi religioase sau laice în continu\ cre[tere,
imita]ii servile ale modelelor europene. Expozi]ia,
ce include picturi care n-au p\r\sit niciodat\
bisericile pentru care au fost create, demonstreaz\
c\ lucrurile n-au stat chiar a[a. În primul rând,
spre deosebire de Barocul european, cu preocuparea
sa teatral\ pentru tridimensionalitate, arta
mexican\ este mult mai interesat\ de decorativ,
de suprafe]e masiv împodobite, inclusiv cu texte.
Într-o uria[\ „Alegorie a Credin]ei“, atribuit\ lui
José de Paéz, simbolurile religioase sunt covâr[ite
de un text scris cursiv relatând c\l\toria unui
c\lug\r în }ara Sfânt\. Patricio Morlete Ruiz
picteaz\ o tân\r\ aristocrat\ aflat\ în pragul
primirii într-un ordin religios, accentuând cu
delicate]e o serie de detalii cu texturi de mare
varietate: catifea, brocard, perle, p\rul pudrat.
Pictorii din Noua Spanie prefer\, mai ales în
portretistic\, un realism direct care ignor\
preocup\rile europene pentru culori sofisticate
[i propor]ii alungite, nenaturale. Un alt aspect
foarte interesant al lucr\rilor expuse este modul
în care peisaje sau tradi]ii artistice locale î[i
fac loc în canonul pictural de sorginte
european\.preocuparea pentru

decorativ are r\d\cini
adânci în arta

american\. O demonstreaz\ [i o
alt\ manifestare, organizat\ de
Muzeul Metropolitan în colaborare
cu Muzeul Getty din Los Angeles,
care [i-a propus o analiz\ a artei
pre-hispanice nu din punct de
vedere al unei anume civiliza]ii, ci
în cvasi-totalitatea ei, dar dintr-o
perspectiv\ limitat\: produc]ia [i
cultivarea unor imagini de lux de-a
lungul secolelor [i paralelelor geografice. „Golden
Kingdoms: Luxury and Legacy in the Ancient
Americas“ include sute de obiecte cu detalii de
o frumuse]e uimitoare, menite a demonstra
un statut social sau a sublinia importan]a
unor anume convingeri religioase.

Obiectele din aur reprezint\ coloana
vertebral\ a expozi]iei [i istoria evolu]iei prelucr\rii
acestui metal, de-a lungul coastei Pacificului, din
Anzii anilor 2000 î. C. pân\ în Mexicul celui de-al
doilea mileniu al erei noastre, trecând prin Columbia
[i Panama, este o tem\ central\ a expozi]iei. Printre
cele mai vechi exponate se num\r\ un tezaur –
coroan\, plato[\, cercei, ornamente pentru nas,
m\rgele – descoperit acum circa 30 de ani în
mormântul unui r\zboinic Moche, în valea
Lambayeque din nordul Peru-ului. Fiecare am\nunt
demonstreaz\ nu numai un gust des\vâr[it,
dar [i un nivel de sofisticare tehnic\ atins de
civiliza]ia Moche, pe care cu greu ni l-am fi închipuit
înaintea acestor descoperiri, în condi]iile în
care aproape toate obiectele care le-au fost accesibile
cuceritorilor au fost topite, transformate în lingouri,
[i trimise peste ocean.

Pe de alt\ parte, importan]a aurului pentru
alte civiliza]ii indigene era mai mic\ decât a
crezut sute de ani o Europ\ hr\nit\ de visurile
conchistadorilor despre El Dorado. Sistemul de
valori era aici altul. Exista o rela]ie aproape direct\
între „valoarea“ unui material [i dificultatea
de a-l ob]ine. Pentru Olmeci [i Maya, jadul, prezent
doar într-un singur z\c\mânt aflat în Guatemala,

era materialul cel mai pre]ios... Pentru cultura
Wari, nu exista probabil nimic mai de pre] decât
penele colorate de papagal aduse de la mare
distan]\, din jungla amazonian\. Arti[ti locali
alc\tuiau cu acestea ni[te panouri-tapiserii uria[e
al c\ror caracter abstract ni se pare ast\zi mai
mult decât modern… Scoici imense, a c\ror
suprafa]\ putea fi cizelat\ [i decorat\ cu desene,
erau [i ele mai importante decât metalele pre]ioase
pentru culturi neaflate la malul oceanului… Sigur
c\ manifestarea poate p\rea o în[iruire de trofee
adunate prin „puterea de convingere“ a unei
institu]ii de talia Metropolitan-ului, dar adev\rul
este c\ posibilit\]ile de compara]ie direct\ între
exponate pe care le-a oferit sunt, probabil,
irepetabile. Mai mult, ca s\ p\trunzi în galeria
în care este g\zduit\ aceast\ expozi]ie temporar\,
trebuie s\ treci printre vitrine cu ceramici
apar]inând civiliza]iei clasice elene aflate în
colec]ia permanent\ a muzeului. Pentru orice
observator nep\rtinitor, este clar c\ vasele Maya
nu sunt cu nimic mai prejos din punct de vedere
al realiz\rii lor artistice.

Obiecte „pre]ioase“ – bijuterii din scoici,
mici statuete din obsidian – apar [i într-o
manifestare dedicat\ Teotihuacan-ului, cel mai
mare centru urban al Americii primului mileniu,
dar ele nu constituie punctul focal al unei manifest\ri
consacrate, în principal, unor recente descoperiri
arheologice atât în zona central\ cât [i în cartierele
m\rgina[e ale ora[ului. Din zona reziden]ial\
au fost aduse fragmente de fresc\, decorând
spa]ii publice, pline de reprezent\ri spectaculoase
ale unor zeit\]i ale focului sau furtunii, similare,
ca siluete [i culoare, celor care au inspirat
suprarealismul lui Victor Brauner. Dovezi clare
atest\ caracterul cosmopolit al acestei uria[e
aglomer\ri urbane, cu circa o sut\ de mii de
locuitori în perioada sa de apogeu din jurul anului
400 d. C. Tot aici au fost descoperite m\rturii
care vorbesc despre probleme urbanistice, nu
foarte diferite de cele ale timpului nostru, legate
de infrastructur\, suprapopulare, s\n\tate.
Distinc]ia dintre ora[ul din Valea Mexicului [i
unul modern este îns\ una fundamental\:
Teotihuacan a fost în primul rând un centru

religios, o reprezentare a Cosmosului.
S\p\turi recente în zona celor trei
piramide explic\ mai bine atât
simbolismul structurilor arhitecturale,
reprezentând mun]i sacri, o pia]\
central\ – ca axis mundi – sau lumea
subp\mântean\. Arheologii [tiu
ast\zi mult mai multe despre cronologia
construc]iilor [i ceremoniile religioase
care au avut loc aici. Astfel, sub
piramida „{arpelui cu pene“ au fost
descoperite mormintele a zeci de
r\zboinici sacrifica]i, probabil, odat\
cu ridicarea templului. O inventariere
a r\m\[i]elor decora]iilor fa]adei
Piramidei Soarelui indic\ prezen]a

unui program iconografic complex. Expozi]ia
„Teotihuacan, ora[ al apei, ora[ al focului“,
organizat\ de Muzeul de Art\ din San Francisco
[i de Los Angeles County Museum, cu sprijinul
Institutului Na]ional de Antropologie din Mexic,
ilustreaz\ nivelul actual al cuno[tin]elor noastre.
Cu siguran]\ c\ cercet\rile, care continu\, vor
duce la noi descoperiri, la noi ipoteze despre
fascinantul univers al acestei civiliza]ii.

dac\ pictura mexican\ a secolului al
XX-lea este bine-cunoscut\, nu
acela[i lucru se poate spune despre

arta modern\ brazilian\. Câteva manifest\ri
new-yorkeze din ultimii ani s-au str\duit s\
atrag\ aten]ia asupra unor arti[ti a c\ror originalitate
– cu r\d\cini în arta european\, dar [i în tradi]ii
locale – transcende orice limite „provinciale“.
Dup\, Lygia Clark, Hélio Oiticica sau Lygia Pape,
o retrospectiv\, la Muzeul de Art\ Modern\, este
acum dedicat\ Tarsilei do Amaral (1886 – 1973).
Expozi]ia ignor\, în bun\ m\sur\, crea]ia artistei
de dup\ 1931, când, ca urmare a unei vizite în
Uniunea Sovietic\, adopt\ principiile realismului
socialist. Marcate de o v\dit\ preocupare pentru
lupta de clas\, discrimin\ri rasiale sau exploatare
ira]ional\ a resurselor naturale, picturile din
aceast\ perioad\ sunt evident mai pu]in interesante,
artistice[te, decât ceea ce Tarsila a produs anterior,
dar sunt o parte major\ a mo[tenirii ei pe care
o retrospectiv\ nu ar trebui s\ le desconsidere.
Organizatorii [i-au concentrat aten]ia, în schimb,

asupra crea]iei din anii 1920 când, dup\ studii
pariziene – la Académie Julian [i cu Fernand
Léger sau Albert Gleizes – Tarsila do Amaral
revine în Brazilia [i se plaseaz\, împreun\ cu
partenerul ei, poetul Oswald de Andrade, în
centrul mi[c\rii „Antropofagia“, ai c\ror membri
[i-au propus crearea un stil artistic tipic brazilian
– un amalgam ob]inut prin „devorarea“ elementelor
modernismului european, a mo[tenirii indigene
[i a culturii afro-braziliene – astfel încât orice
influen]e directe s\ fie imposibil de distins.

Expozi]ia, organizat\ împreun\ cu Art
Institute din Chicago, include imaginea-emblem\
a mi[c\rii („Antropofagia“ – 1929) împreun\ cu
alte dou\ tablouri înrudite. Pictat înc\ în Europa,
tabloul „La negra“ (1923) reprezint\ probabil o
fost\ sclav\ de pe planta]iile de cafea ale familiei
artistei, cu buze imense, uria[e picioare încruci[ate
[i sâni total asimetrici. Fundalul aplatizat este
alc\tuit din benzi colorate amintind textile braziliene
dar [i pictura modern\ european\. „Abaporu“
(1929), o figur\ fantastic\, cu un picior uria[, v\zut\
din profil este inspirat\ din formele biomorfice
suprarealiste, dar în contextul unui cactus imens
[i al unui soare ca o l\mâie este „altceva“, cu nimic
mai pu]in interesant decât ceea ce vezi în universurile
unor Dali, Miró sau Yves Tanguy.

„Altceva“ care nu este nici „exotic“, nici
„primitiv“, a[a cum cred adep]ii europocentrismului,
ci doar extrem de autentic precum alte zeci de
crea]ii artistice n\scute pe p\mântul Americilor. 

 Edward Sava
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e ditura Polirom a lansat de curînd o

nou\ serie de autor, angajîndu-se
s\ readuc\ în aten]ia publicului un

mare clasic al secolului XX – Albert Camus. Clasic
în cazul lui Camus nu înseamn\ doar clasicizat
prin recunoa[terea valorii, ci corespunde ]inutei
sale morale [i intelectuale de honnête homme [i
unui stil literar sobru [i clar, în acord cu crezul
s\u artistic. Se cuvine salutat\ aceast\ ini]iativ\,
curajoas\ [i dificil\ din mai multe puncte de
vedere. În primul rând pentru c\ toate titlurile

importante – eseuri, romane, piese de teatru
– ale celui mai tîn\r laureat al premiului
Nobel pentru literatur\ (avea 44 de ani în
1957, cînd i s-a decernat) au ap\rut în române[te
în cursul anilor 1960-1980, în traduceri
remarcabile datorate, între al]ii, lui Modest
Morariu, Irinei Mavrodin, Catinc\i Ralea,
lui Victor Bercescu, Marcel Aderca, Lauren]iu
Fulga, care au fost reeditate la RAO dup\
1990. Polirom promite îns\ integrala operei,
cu traducerea tuturor textelor neincluse
pîn\ acum în edi]iile române[ti [i cu
retraducerea unora dintre cele deja traduse.
Este de presupus c\ actuala serie va urma
reevalu\rile datorate cercet\rilor celor mai
recente asupra operei lui Camus, a[a cum
s-au concretizat în recenta reeditare în

Bibliothèque de la Pléiade, în cinci volume, ap\rute
în intervalul 2006-2008. Deocamdat\, noutatea
const\ în retraducerea de c\tre Daniel Nicolescu
a romanului Str\inul, care a deschis aceast\ serie.
Prima traducere dateaz\ din 1968 [i este semnat\
de Georgeta Horodinc\. 

Oper\ de tinere]e, acest roman scris [i
publicat în 1942 include deja o parte din trecutul
autorului, pentru c\ povestea Str\inului se
desf\[oar\ într-unul din cartierele s\race ale
Algerului, într-o atmosfer\ familiar\ lui Camus
din propria copil\rie [i adolescen]\. Cine va avea
curiozitatea s\ citeasc\ în continuarea Str\inului
romanul autobiografic Le Premier homme, va

descoperi c\ tot ceea ce este abia schi]at în
materie de univers domestic, cadru urban,
clim\ [i peisaj în Str\inul se reg\se[te detaliat
[i vibrant personalizat în Primul om (traducere
de Ileana Cantuniari, RAO, 1994). Romanele
lui Camus nu pot fi desp\r]ite de peisajul

Algeriei [i, mai larg, de temperamentul
mediteranean pentru c\ el a r\mas foarte ata[at

]\rii prin trainice leg\turi de sînge, perpetuate
de la bunicul s\u, care s-a num\rat printre primii
coloni veni]i pe-acest p\mînt nou al Fran]ei,
anexat în 1834, iar de-a lungul întregii sale
vie]i, cauza Algeriei a fost în cel mai înalt grad
cauza sa. Cerul [i ]\rmurile, c\ldura [i lumina,
vitalitatea, frumuse]ea, dar [i mizeria [i suferin]a
de sub soarele Mediteranei fac parte din îns\[i
fiin]a lui, [i i-au modelat atît cruda luciditate cît
[i sensibilitatea. Str\inul prefigureaz\ condi]ia
de marginal cu care s-a confruntat Camus însu[i.

Despre Str\inul s-a scris mult, [i mai ales
din perspectiva teoriei absurdului dezvoltat\ de
Camus în eseul filozofic Mitul lui Sisif, a c\rui
elaborare a mers paralel cu cea a romanului. Înc\
de la analiza foarte pertinent\ „Explication de
l’Étranger“ datorat\ lui Sartre îndat\ dup\ apari]ia
romanului, problematica lui p\rea s\ fi fost
epuizat\. Sartre ofer\ acolo nu doar explica]ia
„func]ion\rii“ omului absurd, ci mai ales stabile[te
filia]ii de idei filozofice, cu r\d\cini în pesimismul
lui Pascal [i empirismul lui Hume, [i literare, de
la Voltaire [i Swift, pîn\ la Hemingway. Ce nu
a ar\tat poate îndeajuns Sartre în „explica]ia“ sa
este cît de poetic este acest roman, cît de mare
poet al soarelui, luminii [i c\ldurii este Camus,
ale c\rui rare concesii lirice str\lucesc din loc în
loc ca ni[te flori ale de[ertului în imagini care
aduc în minte versuri din Fedra lui Racine. 

Str\inul continu\ s\ fie un roman deschis
interpret\rii pentru c\ nu este tezist, nu explic\,
nici nu demonstreaz\ nimic, ci înf\]i[eaz\ un
caz, o stare limit\ de inadecvare [i inaderen]\ la
realitate, de ignorare a regulilor, conven]iilor
[i constrîngerilor, o rela]ie între individ [i lume,
în care nici individul nu e total vinovat pentru
felul în care în]elege s\-[i tr\iasc\ libertatea, nici
lumea total condamnabil\ pentru felul în care
î[i codific\ func]ionarea. Meursault, eroul-narator
la persoana I, este un spectator al vie]ii înzestrat
cu o con[tiin]\ treaz\, dar total lipsit de
reac]ie; el vede totul dinafar\, de la înmormîntarea

mamei – de unde re]ine am\nunte tulbur\toare
legate de condi]ia b\trînilor din azil, cu degradarea
lor fizic\, cu chipurile lor r\v\[ite, cu singur\tatea,
cu resursele lor de bun\tate [i de r\utate, cu via]a
care li se sfîr[e[te sub supravegherea unui personal
imun deja la suferin]\ – pîn\ la spectacolul str\zii
privit din balconul imobilului în care locuie[te,
cu ochi critic [i vag amuzat uneori, cu abia
perceptibile note de umor fin, [i apoi la spectacolul
decisiv al propriei vie]i în închisoare [i al procesului
în care î[i va revedea via]a reflectat\ ca într-o
oglind\ deformant\, sau ca într-o comedie neagr\
jucat\ de al]ii, înainte de a fi condamnat la moarte
pentru o crim\ înf\ptuit\ întîmpl\tor. O
crim\ f\r\ premeditare, produs\ din senin,

aproape în sensul propriu al cuvîntului, [i în
senin, în c\ldura torid\ a amiezii, pe o plaj\ pustie,
ca rezultat aparent al însu[i mersului în plin
soare c\tre împlinirea propriului destin, odat\
cu revela]ia fulgurant\, prin catastrof\, a
semnifica]iei fericirii. În marea literatur\ a lumii,
sînt personaje care isp\[esc curajul sau nebunia
de a fi înfruntat via]a, vina de a fi tr\it p\tima[.
Personajul lui Camus, dimpotriv\, î[i va isp\[i
vina de a se fi l\sat indiferent în voia vie]ii.romanul, împ\r]it în dou\ p\r]i egale,

fiecare cu punctul ei culminant, are
o structur\ dramatic\ foarte bine

articulat\, sus]inut\ de un straniu suspans [i de
o tensiune care cre[te în prima parte ca un curent
subteran, treptat, prin înregistrarea uimitoare
de detalii, niciunul de prisos, pentru ca fiecare
s\-[i reveleze semnifica]ia în partea a doua. Totul
este filtrat de con[tiin]a acestui Meursault
f\r\ prenume, individ nedumeritor, agasant prin
blazare [i apatie, dar înzestrat cu un foarte rafinat
spirit de observa]ie, care face ca discursul s\u,
denotativ, dar nu plicticos, despuiat de orice
ornament, s\ aib\ o surprinz\toare putere de

evocare [i s\ între]in\ o stare de dureroas\
contrarietate, care va evolua într-o senza]ie de
sfî[iere interioar\. Meursault fiind cineva care
„nu vorbe[te doar ca s\ nu tac\“, calitate b\rb\teasc\,
dup\ aprecierea unuia dintre martorii ap\r\rii
la proces, el nici nu s-ar fi putut exprima altfel
decît concis. Aici se afl\ marele secret al scriiturii
lui Camus, despre care un exeget al operei sale
spunea c\ este „rezultatul unui efort la fel de
sus]inut pentru a atenua efectul artei [i a da
stilului nuditatea strict\ a lucrului gîndit; el î[i
ascute fraza în muchii ascu]ite, ca un silex, iar
t\i[ul îl îndreapt\ întotdeauna spre cititor.“ 

Din asemenea fraze este alc\tuit discursul
Str\inului, care exprim\ mai mult un anumit tip
de con[tiin]\ decît personajul în carne [i oase,
un func]ionar modest. Discursul [i stilul lui îi
dep\[esc cu mult condi]ia [i nu este neap\rat
relevant pentru caracterizarea individului. În
acest caz, traducerea se dovede[te cu mult mai
dificil\ decît ar p\rea la prima vedere, pentru c\
impune traduc\torului o accentuat\ depersonalizare
a interven]iei sale, o supraveghere atent\ a tenta]iei
de a varia prin sinonime sau sintagme sinonimice
„s\r\cia“ originalului [i de a mai colora pu]in
cenu[iul unei exprim\ri doar aparent banale,
unde repeti]iile lexicale sînt inten]ionate. Daniel
Nicolescu a sim]it probabil nevoia unei analize
mai atente a personajului, a dorit s\-l fac\ mai
credibil, [i pu]in mai viu, iar traducerea lui poart\
amprenta acestei op]iuni: de la incipitul memorabil
„Aujourd’hui maman est morte“, sec [i implacabil,
tradus prin „Ast\zi s-a pr\p\dit mama“, el anun]\
o schimbare de ton fa]\ de original. Care se
confirm\ prin adoptarea consecvent\ a solu]iilor
dintr-un registru mai colocvial, precum [i prin
evitarea neologismelor de origine francez\: „a
pricepe“ este preferat lui „a în]elege“, „a avea
chef“ lui „a vrea“, „a zice“ este cel mai adeseori
preferat lui „a spune“; de asemenea „murmurer“
e tradus prin „îng\ima“, „annoncer“ prin „în[tiin]a“,
„stupide“ prin „nerozie“, „cause“ prin „pricin\“;
„une nuit chargée de signes“ este „o noapte
în]esat\ de semne“; sau „je me suis mis au balcon“
devine „m-am proptit pe balcon“. Cîteva,
foarte pu]ine, cazuri de inexactit\]i, ca de exemplu
„ça ferait vilain (urît)“ – corespunz\tor sugestiei
de respectare a unui cod de onoare, subîn]eles
în contextul dat (p.70) – echivalat cu „ar fi aiurea“
se datoreaz\ tot dorin]ei de a ob]ine mai mult\
naturale]e. Aceast\ observa]ie comport\ cu
siguran]\ un risc, pentru c\ ea nu î[i poate dovedi
îndrept\]irea decît verificat\ pe ansamblu, nu
pe fragmente izolate. Un singur exemplu, totu[i,
pentru a sugera m\car de ce o traducere mai
fidel\ este preferabil\ în cazul Str\inului: la
sfîr[itul primei p\r]i, dup\ ce Meursault a tras
glontele fatal, el va spune (sublinierile îmi apar]in,
MV): „J’ai secoué la sueur et le soleil. J’ai compris
que j’avais détruit l’équilibre du jour, le silence
exceptionnel d’une plage où j’avais été heureux.“
Varianta lui Daniel Nicolescu este : „M-am scuturat
de n\du[eal\ [i soare. Am priceput c\ zdrobisem
cump\na zilei, t\cerea f\r\ seam\n a unei
plaje unde fusesem fericit.“ Iar cea a Georgetei
Horodinc\: „M-am scuturat de sudoare [i de
soare. Am în]eles c\ sf\rîmasem echilibrul zilei,
lini[tea excep]ional\ a unei plaje unde fusesem
fericit.“ Ambii traduc\tori au trebuit s\-l evite
pe „distrusesem“, din cauza sonorit\]ii siflante,
[i s\ aleag\ ceva suficient de puternic pentru
a-l reda pe „détruire“, dar aici, solu]ia Georgetei
Horodinc\ este cea care respect\ depersonalizarea
[i atemporalitatea inten]ionate de autor. La
fel, op]iunile ei se dovedesc preferabile la nivelul
ansamblului. Performan]a lui Daniel Nicolescu,
traduc\tor dintre cei mai experimenta]i, este de
ast\ dat\ în[el\toare: traducerea lui, mai captivant\
decît a predecesoarei sale, este foarte bun\ doar
dac\ nu este pus\ în oglinda originalului.
Pu]in prea personal\, tipul de naturale]e pe care
îl cultiv\ vrea s\ aduc\ în ordinea mai firescului
un discurs inten]ionat nefiresc.

În orice caz, este bine c\ avem acum dou\
traduceri ale Str\inului. Compararea lor ofer\
ocazia de a aprecia dintr-o perspectiv\ privilegiat\
cît\ „art\“ comport\ stilul lui Camus, care, în
acest roman despre via]\, moarte [i însingurare,
instituie un fel special de reflexivitate [i un climat
prielnic adîncirii gîndului în t\cere. 

 Marina Vazaca
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de mult m\ gândesc c\, dac\ a[ vrea s\ pun pe roate o
afacere de succes, ar trebui s\ inventez ochelari pentru
s\pt\mâna chioar\. S\ vezi totul foarte clar de la început,

inclusiv cutele c\m\[ii, s\ cite[ti în dungile de la cravat\, s\ fie sclipirea
din priviri un fel de sens giratoriu, ce fericire pentru popula]ie! Cât
timp economisit, ce via]\ f\r\ zdruncin [i f\r\ dureri! Dar ochelarii mei
nu ar avea nevoie de reclam\ vulgar\, ca produsele antiinflamatorii. Imediat
li s-ar duce vestea [i s-ar vinde ca pâinea cald\ sau mai abitir.

Pe de alt\ parte, dac\ toat\ lumea s-ar potrivi cu toat\ lumea pentru
c\ alegerile s-ar face pe criterii pur ra]ionale [i în deplin\ cuno[tin]\
de cauz\, unde ar mai fi farmecul ([i în egal\ m\sur\ teroarea)
vie]ii? Despre ce ar mai scrie autorii de succes? Literatura s-ar
transforma în matematic\, ceea ce [i pare uneori, în cazul marilor
talente din paginile c\rora nu ai putea clinti nici un cuvânt
f\r\ ca întregul s\ sufere, la fel cum dintr-un calcul aritmetic nu
po]i schimba o cifr\ f\r\ s\ se duc\ totul de râp\. Se pune întrebarea:
cum po]i construi inefabilul bazându-te pe criterii exacte, pe
cunoa[terea pur\ a efectelor îmbin\rii anumitor cuvinte, alese
cu precizie dintr-o imens\ mas\ lingvistic\, mereu colc\itoare?
Asta numai un scriitor care [tie ce face ar putea s\ ne explice. A
plonja în vocabularul unei limbi pentru a alege varianta
optim\ din miliardele de combina]ii posibile seam\n\ izbitor
cu ubicuitatea; înseamn\ s\ manevrezi abil diversele posibilit\]i
ale realului pentru a fi prezent în toate, altfel cum ai putea alege
în cuno[tin]\ de cauz\? Personajele sunt recunoscute în „blocul
de marmur\“ pentru c\ scriitorul poart\ deja ochelarii pentru
s\pt\mâna chioar\.

M-am gândit la toate acestea în timp ce citeam Marele
Gorsky, de Vesna Goldsworthy (în traducerea Ioanei Av\dani),
îndr\znea]\ replic\ peste timp la celebrul Marele Gatsby de
Fitzgerald. Autoarea s-a n\scut la Belgrad, în 1961, a copil\rit
în Iugoslavia socialist\, apoi s-a stabilit la Londra, unde a ales o carier\
academic\ [i a devenit o scriitoare apreciat\. A debutat în 1988 cu volumul
Inventing Ruritania: The Imperialism of the Imagination, considerat o
contribu]ie important\ la studiul Balcanilor [i al ethosului european; a
urmat, în 2005, Chernobyl Strawberries, care dezvolt\ [i reformuleaz\
marea tem\ a dialogului dintre sârbi [i occidentali. Cartea de poezii The
Angel of Salonika (2011) a fost recompensat\ cu Crashaw Prize. 

În Marele Gorsky (2015), Vesna Goldsworthy d\ m\sura încrederii
în sine pentru c\ nu e u[or s\ te a[ezi în vecin\tatea unui roman atât de
celebru cum este Marele Gatsby [i s\ încerci s\-i dai o replic\ pe
m\sur\. Marele Gorsky ne dezv\luie Londra balcanicilor, o lume încercat\
[i puternic pigmentat\, autentic\ mai mult prin aspira]ii decât prin
realiz\rile personajelor venetice, caracterizate prin eforturi de
adaptare, conflicte interioare [i delict de imagina]ie, fiind tentate s\
confunde speran]a cu iluzia, luxul cu promiscuitatea, compromisul cu
dragostea. Visul american [i jazzul din opera lui Fitzgerald sunt înlocuite
aici cu tensiuni post-comuniste [i vagi ecouri de manele. Vesna Goldsworthy
a reu[it un bestseller, deci nu se poate vorbi de o carte ratat\, ci de una
exaltat\. A[ încadra-o în categoria fic]iunilor care impun un cabotinism
al lecturii, un ritual care [terge diferen]a dintre un cititor care se respect\
[i un amator. Rela]ia de coprezen]\ cu Marele Gatsby, ca s\ nu mai vorbim
de metatextualitate, asigur\ suport textului în discu]ie, dar pe de alt\
parte, creeaz\ a[tept\ri dispropor]ionate [i distruge spontaneitatea. cititorul se a[az\ ca un copil cuminte în descenden]a romanului

lui Fitzgerald pentru a urm\ri „asem\n\rile [i deosebirile“
[i – surpriz\ – de aici începe valoarea c\r]ii. Îns\[i situarea în

aceast\ ilustr\ descenden]\ (un risc asumat) se dovede[te o capcan\ abil\
pe care ne-o întinde autoarea. Nu conteaz\ asem\n\rile, nici deosebirile,
conteaz\ curajul de a te cufunda în umbra unei c\r]i celebre pentru a livra,
cu talent de p\pu[ar, o nou\ lume, ca în teatrul umbrelor, unde distan]a
dintre sursa de lumin\ [i ecranul semitransparent este tocmai spa]iul
crea]iei cu puternic impact asupra spectatorilor; conteaz\ dificultatea de
a-]i transforma personajele în amfibieni care abia respir\ în text [i metatext

(universul preexistent lor) [i efortul de a le insufla via]\. Le urm\re[ti cum
se mi[c\ ireal într-un acvariu, ai vrea s\ le pip\i ([i s\ urli…), dar nu po]i
face asta pentru c\ ele î]i interzic, aceasta este regula jocului. În acest
univers duplicitar e[ti obligat s\ ascul]i „voci omene[ti înfundate de
apa din urechi“, dup\ cum spune un personaj, eroii se zbat în plin\ entropie,
leg\turile sunt iluzorii, func]ioneaz\ dup\ reperele unui joc aleatoriu
bazat pe atrac]ie-respingere, ambele imprevizibile, produse spontan,
indiferente la factori externi.

Bineîn]eles c\ Gorsky, îmbog\]itul rus evreu, este [i el îndr\gostit
pân\ peste cap (cum a fost Gatsby), evident c\ trama nara]iunii
se bazeaz\ [i aici pe narcisismul banilor [i al sexualit\]ii decadente,
exist\ [i aici un narator, Nick Kimovi, dar în cazul Marelui Gatsby
visul american, promisiunea Epocii Jazzului asigurau o dimensiune
vertical\ textului, dramatic pr\bu[it\, o insurgen]\ [i un act de
sabotaj, pe când în cazul lui Gorsky dezvoltarea este subteran\,
eventual subacvatic\, pentru c\ ai mereu impresia c\ sunetele,
chipurile, gesturile sunt estompate, îngreunate visceral de valuri
ce]oase produse de rezisten]a lumii noi pe care o reprezint\
Londra, ca s\ nu mai vorbim de fundalul distorsionat de eterna
discrepan]\ dintre mise en place [i mise en abyme . Mai pe
[leau spus, e greu de imaginat un Gatsby balcanic f\r\ a avea
un aer de second hand, dar tocmai ecoul pe care personajul îl
poart\ dup\ el îi d\ un farmec ambiguu, u[or vetust, încât te
întrebi dac\ acest [arm este calculat matematic sau produs de
s\geata unui dezorientat Cupidon sârb. În orice caz, toate personajele
pulseaz\ din inima unui caleidoscop [i nici m\car previzibilitatea
desf\[ur\rii evenimentelor nu le [tirbe[te din grandilocven]\.
Plutind pe un mit sus]inut de dubioase afaceri mafiote, Gorsky
nu ezit\ s\ se compare cu Vronski al lui Tolstoi: „o parte pan-
slavism, dou\ p\r]i dorin]\ de moarte“. Sigur c\ dorin]a îi va fi
îndeplinit\, dar pân\ acolo r\mâne o sete resim]it\ ca o grea]\.

Când Nick, bibliotecarul s\rac, este invitat la petrecerea dat\ de
Gorsky, cu fast, jazz [i ma[ini scumpe, elegan]a de[\n]at\ este [tirbit\
de un fapt m\runt, dar simbolic: o tân\r\ îmbr\cat\ cu o rochie din fir
de argint sub]ire ca firul de p\ianjen se dezechilibreaz\ [i cade, apoi e
nevoit\ s\-[i îndep\rteze boabele de icre din decolteu. {i Nick noteaz\:
„Sus, deasupra noastr\, stelele Londrei sclipeau palid, iar avioanele
continuau s\ zboare spre vest, c\tre Heathrow, într-o procesiune continu\,
maiestuoas\. Totul în jurul meu, chiar [i c\derea fetei, era armonios
orchestrat, pl\cut privirii, dar efectul cumulativ era melancolic, ca
[i cum în inima tuturor acestor lucruri [edea ascuns\ o sete de neostoit“.
S\ ai o existen]\ amfibie [i totu[i s\ mori de sete, iat\ o posibil\ ars
poetica de succes.  Aceast\ sete continu\ se traduce în plan
psihologic prin suferin]a gesturilor ratate, ve[nic\ incompatibilitate
între personaje, inadaptare [i inadecvare, imposibilitatea de a te
realiza pe tine însu]i, oricâ]i bani [i oricât\ dragoste ai avea. Într-o lume
degradat\, numai vulgaritatea penetreaz\ existen]a, sfidând imensul ei
capital de e[ec. Nick [i Gergana Pekarova se prind într-un joc erotic duce
la o concluzie jalnic\: „am r\mas doi oameni care se masturbau împreun\“.
Este vorba, în acest roman, de sexualitate f\r\ intimitate, de unde [i setea
neostoit\: 

„– Avem o prietenie cu beneficii, nu-i a[a, Nick? spuse cu acel zâmbet
de automul]umire pe care-l afi[a de fiecare dat\ când înv\]a vreun
cli[eu al limbii engleze. Acum folosise cuvântul englez pentru beneficii,
dar îl p\strase pe cel bulg\resc pentru prietenie. Simpla lui rostire declan[ase
un val de c\ldur\ care începea de undeva din plexul solar. I-am prins capul
în mâini. Gestul acesta p\rea mult mai intim decât orice f\cusem pân\
atunci. M-a îmbrâncit, râzând.

Nu mi te-nmuia acum, Nikolai, spuse. E prea târziu.
Apoi închise ochii [i adormi.“
Lipsa pove[tii – pentru c\ pre[tiin]a ei o anuleaz\, asigurând un

fals confort – devine, printr-un declic abil, o poveste. Toate aceste „nereu[ite“
sunt abil exploatate de prozatoare. Vesna Goldsworthy scoate din laboratorul
ei literar ingenioase clone literare, care creeaz\ ceea ce imit\. 

 Carmelia Leonte
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una dintre constantele istoriei
aromânilor de-a lungul timpului
a fost lupta pentru p\strarea

identit\]ii. Dac\ pentru perioade istorice
îndep\rtate este dificil s\ ne referim la momente
concrete, verificabile, din lips\ de documente,
pentru istoria din ultimii 150 [i ceva de ani, mai
precis de la apari]ia decretului (iradeaua sultanului
Abdul Hamid) din 9/10 mai 1905, dar [i anterior
acesteia, prin ordinul viziral din 5 septembrie
1878 (al Marelui Vizir Safet Pa[a), prin care
aromânii erau recunoscu]i în calitatea lor de
români în Imperiul Otoman, exist\ destule
documente [i m\rturisiri verificabile, consider\m
c\ este momentul ca aceste lucruri s\ devin\
surs\ pentru un film artistic de lung metraj

despre aromânii care [i-au dat via]a pentru
p\strarea identit\]ii lor. 

Filmul trebuie s\ se încadreze în perioada
istoric\ 1870-1940, perioad\ care con]ine multiple
evenimente istorice privind lupta pentru supravie]uire
a aromânilor: înfiin]area de [coli [i biserici române[ti
în Balcani, ob]inerea de drepturi na]ionale,
pr\bu[irea Imperiului Otoman [i formarea statelor
balcanice, str\mutarea în Cadrilater [.a. 

Sinopsisul trebuie s\ con]in\ max. 10 pag.
(story, personaje, locuri, întâmpl\ri etc.).

Societatea de Cultur\ Macedo-Român\
acord\ un premiu de 5.000 euro pentru cel
mai bun sinopsis. 

Termenul limit\ pentru prezentarea
materialelor scrise este de 20 septembrie 2018. 

Numele autorului trebuie s\ fie secret,
înlocuit cu un motto scurt ce va fi înscris pe
prima pagin\ împreun\ cu titlul piesei. Textul
va fi înso]it de un plic închis în care vor fi înscrise
datele de identificare ale autorului (nume, adres\,
telefon, e-mail). Acela[i motto de pe pagina de
titlu a piesei va fi înscris [i pe plicul închis cu
datele de identificare. 

Textele înscrise în concurs nu se înapoiaz\.

Autorii pot trimite piesele prin po[t\ la
adresa: Societatea de Cultur\ Macedo-Român\,
str. Vasile Lasc\r nr. 199, sector 2, Bucure[ti,
cu men]iunea „Sinopsis film”. 

Ion Caramitru, pre[edinte

CONCURS DE SINOPSISURI pentru un film artistic de lung metraj, având ca tem\: 

„Lupta aromânilor pentru supravie]uire”
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vreme bun\ I

Vremea bun\
scald\ potecile
râzând ea promite
un cer în arcad\
de clar [i senin în
culori de safir [i
soare [\galnic cu
raze ce mângâie 
picioare-n durere 
la pietrosul urcu[

Vreme frumoas\, mi-ai fost
mereu în preajm\
ades mi-ai d\ruit
c\ldur\ [i lumin\
blând\ calmându-m\
în clipele de dubiu
[i întuneric greu
cu-mbr\]i[area ta
cea plin\ de senin 
[i dulce fericire

nouri

Forma]ii de nouri
mormane [i stoguri
se îmbulzesc în aer
se mi[c\ se lovesc
se strâng se bucleaz\
creaz\ regiuni 
cu brazde [i poteci [i 
cu piscuri [i [esuri
cu mun]i [i vâlcele –
cerul are riduri
[i fe]e de p\mânt

tenta]ie

Merge]i la pas
pe firmament
[i m\ tenta]i
s\ v\ re]in

s\ proiectez

ca pe-un tablou
de imprimat 
pe un cear[af
s\ v\ privesc

atunci când vreau

dar voi fugi]i
în zbor nebun
nesocotind
dorin]a mea

de-a fi în vis

perfid

Mi-ai t\iat zarea
cea]\ perfid\
când am poposit
în susul c\r\rii
dorind s\ culeg
roada trudei mele
de-a urca gr\bit
înspre culmi [i platouri

M-ai orbit total
v\zul mi-ai t\iat
tulburând un gând
ce-[i dorea seninul
[i sprijinul s\u
în vederea vast\
dup\ griul chin
de grea suferin]\

pâcl\

Plute[ti u[or
cu zbor
în pale [i
desenezi
cu gri
pete
de triste]e

Dar
prins\-n
lin]oliu
tu iei cu
tine
povara
din suflet

semn de ploaie

Cerul
mâhnit
strânge
obloane
de nori

în joc 
de vânt 
f\r\ de pace
furtuna-i
aproape

V\lul
închide
fa]a
privirea 
sufoc\
mocnitul
j\ratec
lacom de
v\paie
ca eu
de torent
salvator

fulger

Fulgerul
a lovit
coroana 
de brad
[i ea a
întins
un voal

cernit de doliu

prim\var\

Pete
negre
se i]esc din
p\mântul gri
[i ramurile
se întind ude
peste iedul
nehr\nit
care gust\
în grab\ 
boboci
adormi]i

Casc adânc
îmi întind
bra]ele
[i gonesc somnul
[i oboseala
din spinare

[i ofer
lacome
membre
soarelui
purt\tor
de cald [i bine

iarn\

Pas\rea-i
pe o creang\
înc\rcat\ 
de nea
[i de cioc
se lipesc
fulgi
str\lucind
în frig
p\mântul
învelit
degaj\ pace

Eu deschid
drumul
cu pa[i grei
[i p\trund
stratul
ce stinge
vâlva
de-acolo v\d
vârful
montan
lic\rind
în soare

mai

Lun\ mai, tu pictezi
imagini în multe
culori [i risipe[ti
florile [i le uzi
cu ploile blânde

Eu simt impulsul la
via]\ [i afluxul 
sângelui din corpul
trezit de venirea
vremii de dragoste

 Prezentare [i traducere
Magdalena 

Popescu-MarinRo
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Editura Universitar\ a scos de curând de sub tipar o

carte bilingv\ de poezie ( în roman[\ [i român\) sub semn\tura
cunoscutului autor roman[ Arnold Spescha, în traducerea
noastr\. Reprezentant al unei limbi mici, vorbit\ în cantonul
elve]ian trilingv Grischun (fr. Grisons, it. Grigioni, germ.
Graubünden), amenin]at\ cu dispari]ia, autorul descoper\ aici,
ca [i în alte opere, comorile expresive ale graiului s\u matern.
Este remarcabil c\ aproape toate poeziile sale din acest volum
au fost puse pe muzic\ de compozitori elve]ieni [i str\ini.

ARNOLD SPESCHA s-a n\scut în 1941 la Pigniu, un sat din
regiunea Surselva. Institutor la Sevgein [i Arosa. Studii de romanis-
tic\ la Zürich, Aix-en-Provence [i Perugia. Doctorat. Studii de
muzic\. Profesor de francez\, roman[\ [i italian\ la [coala cantonal\
din Chur (Cuera). Codirector. A ]inut cursuri de limb\ [i literatur\
roman[\ la universit\]ile din Friburg [i Zürich. Dirijorul
orchestrelor de muzic\ militar\ [i al ora[ului Chur. Scrie liric\ [i
proz\ în sursilvan\. Exist\ momente de pas u[or. Poezii. Limmat
Verlag [i Surselva Romontscha (2007). Autor al celei mai documen-
tate Gramatici Sursilvane [i al Vocabularului fundamental sursil-
van. Premiul Societ\]ii Roman[e de Radio [i Televiziune. Premiul
de cultur\ al cantonului Grischun.
Tema central\ a c\r]ii prezentate (Ei catscha dis/ ~n zori de zi)
este ilustrat\ de capriciile vremii ca fundal înso]itor pentru via]a
l\untric\ a eroului: autorul însu[i. 
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ce nu se vede la o autopsie: 
substan]\ [i subiect la Kant

u n medic ginecolog care avea o gard\
u[oar\ [i se plictisea m-a chemat s\ mai
st\m de pove[ti ca s\-i treac\ timpul

mai repede. La un moment dat m-a întrebat care este
rostul gândirii filosofice de vreme ce, spre deosebire
de medicin\, nu este capabil\ s\ fac\ [i s\ schimbe
nimic. I-am spus c\ într-adev\r un Platon intrat în
creierul t\u nu te va împiedica s\ faci accident vascular
cerebral, iar emo]iile pe care le sim]i în piept citind
Goethe nu te vor împiedica s\ faci tuberculoz\ sau un
atac de cord. Am încercat s\ îi demonstrez c\ multe
lucruri nu se v\d direct, de la natura spa]iului pân\
la na]iuni sau epoci [i c\ omul e prins în structuri care
îl cuprind [i îl dep\[esc, fiind în el ceva mai mult decât
un agregat de organe. El mi-a spus c\ asemenea opinii
poate avea numai un om care nu a asistat la o autopsie
[i nu a v\zut cu ochii lui c\ acel interior pe care îl cânt\
poe]ii [i îl caut\ filosofii este de fapt o mizerie de
neînchipuit; ultimul lucru la care te gânde[ti în fa]a
unei asemenea priveli[ti este conceptul de res cogitans
sau de eu numenal. Asemenea concepte nu se
refer\ de fapt la nimic, a conchis el. Am încercat s\-i
vorbesc despre cele patru feluri de nimic din Critica
ra]iunii pure (entitate a ra]iunii, nimic privativ, entitate
a imagina]iei, nimic negativ) [i despre faptul c\
dac\ ceva este nimic într-un sens nu înseamn\ c\ este
în toate cele patru sensuri. Discu]ia a continuat în
aceea[i logic\ pân\ când i-a venit un pacient la urgen]\. 

Abia dup\ ce am terminat de discutat
mi-am dat seama c\ de fapt amândoi aveam
dreptate, [i c\ într-o astfel de discu]ie, pe care la
un moment dat o are orice om cu el însu[i, este
vorba despre tema central\ a idealismului german:
despre raportul dintre substan]\ [i subiect, o tem\
care se g\se[te la to]i marii filosofi germani ai
acelei perioade. Locul unde aceast\ tensiune dintre
substan]\ [i subiect apare în toat\ ampolarea ei
este concluzia Criticii ra]iunii practice a lui Kant.
În acele 3 pagini nu se g\se[te numai programul
pe care Fichte, Hegel [i Schelling îl vor dezvolta,
ci [i o articulare a dezbaterii care se petrece
tacit în mintea fiec\rui om atunci când e lovit
de o situa]ie limit\.

Cele trei pagini încep prin evocarea admira]iei
[i venera]iei pe care o aduc în suflet cele dou\ mari
lucruri: cerul înstelat deasupra mea [i legea moral\
în mine. Repetarea la nesfâr[it a acestei expresii
scoas\ din context a dus la ascunderea unui
fapt fundamental : între cele dou\ exist\ o
incompatibilitate de esen]\, acel „[i“ fiind ca o
funie care, tras\ cu putere în direc]ii opuse, st\
s\ se rup\. (Tensiunea infinit\ din acest „[i“ îl
va face pe Kant s\ scrie Critica judec\rii). 

Cerul înstelat [i legea moral\, pe care „le
v\d în fa]a mea [i le leg nemijlocit cu con[tiin]a
existen]ei mele“(CRPr) trimit c\tre dou\ concepte
incompatibile ale omului, care totu[i coexist\.

1. Cerul înstelat deasupra mea.
Sinele v\zut. Substan]a

Expresia „cerul înstelat deasupra mea“ este
folosit\ de obicei în piese de teatru sau în discu]ii
„elevate“ ca [i când în spatele ei ar sta o în]elepciune
senin\ [i binef\c\toare. De fapt ea sintetizeaz\
un drum f\r\ speran]\. Care este acest drum? Este
drumul care „începe din locul pe care-l ocup în
lumea sensibil\ extern\ [i extinde conexiunea în
care m\ aflu, în spa]iul imens de lumi peste
lumi [i sisteme peste sisteme“(CRPr). Se începe
a[adar cu locul pe care îl ocup în spa]iu. Primul
pas pentru a ajunge la conceperea cerului înstelat
este cel de a m\ localiza în spa]iu, un proces cu
adânci temeiuri transcendentale. Despre semnifica]ia
locului, Kant a scris înc\ din tinere]e, când a
discutat despre introducerea direc]iilor în spa]iu
prin actul localiz\rii, în urma c\ruia se poate ob]ine
distinc]ia dintre „aici“ [i „acolo“. Iar Critica ra]iunii
pure începe, în expunerea metafizic\ a conceptului
de spa]iu, cu condi]iile de posibilitate ale distinc]iei
aici-acolo: cum pot s\ m\ raportez „la ceva în alt
loc al spa]iului decât acela în care m\ aflu eu“, cum
pot fi obiectele „nu numai diferite, ci [i situate în
locuri diferite“. În cele din urm\ Kant va ajunge
la spa]iul determinat, m\surabil [i repetabil. Pe

scurt, trecerea este de la împ\r]irea spa]iului în
„aici“ [i „acolo“ la structurarea lui prin unit\]i
m\surabile : un metru, doi metri etc. Tot acest
proces descris în prima critic\ este necesar pentru
a m\ percepe ca ocupând un loc în lumea sensibil\
[i în lumile peste lumi, a c\ror percep]ie presupune
capacitatea de a repeta un spa]iu determinat. (o
planet\, dou\ planete etc., o galaxie, dou\ galaxii
etc.)

Kant se întreab\ apoi care este semnifica]ia
acestei localiz\ri în spa]iul infinit de lumi peste
lumi. Omul de sub cerul înstelat este „o creatur\
animal\ care, dup\ ce a fost, pentru o scurt\ vreme
înzestrat\ cu for]\ vital\, trebuie s\ restituie
planetei (un simplu punct în univers) materia din
care a devenit.“(CRPr) Iar în Critica judec\rii Kant
rezum\ destinul omului ca fiin]\ trupeasc\ în
felul urm\tor : pe oameni îi a[teapt\ boala, moartea
prematur\, ca pe orice animal terestru, „[i vor
r\mâne în aceast\ stare, pân\ când un sicriu larg
îi va înghi]i pe to]i, cinsti]i sau necinsti]i...
aruncându-i pe ei, care î[i imaginau c\ sunt scopuri
finale ale crea]iei înapoi în adâncul haosului f\r\
finalitate al materiei, din care fuseser\ sco[i.“(CJ,)
Omul este a[adar o simpl\ substan]\ supus\
prefacerilor. Kant îi d\ dreptate medicului: omul
este ceea ce vezi la o autopsie.

2.Legea moral\ în mine. Sinele
nev\zut. Subiectul

Dar Kant completeaz\ „cerul înstelat deasupra
mea“ cu „legea moral\ în mine“. Aceasta din urm\
nu mai pleac\ de la sinele meu v\zut, adic\ de la
corp, ci de la „sinele meu nev\zut.. [i m\ reprezint\
într-o lume care are infinitate adev\rat\, de care
numai intelectul î[i poate da seama, [i de care
m\ recunosc legat, nu ca în prima, numai contingent,
ci în chip universal [i necesar.“(CRPr). Avem de-
a face deci cu dou\ feluri de infinit, o infinitate
neadev\rat\, cea a cerului înstelat, în care am un
loc contingent [i din care pot s\ dispar oricând
[i o infinitate adev\rat\ care îmi deschide posibilitatea
unei existen]e independente de lumea sensibil\.
În actul moral sunt independent de mine însumi,
pentru c\ temeiul actului nu poate sta nici în sinele
meu particular, nici în natura din afara mea. Kant
d\ exemplul unui om care î[i dore[te moartea
pentru c\ nu mai are nici un motiv s\ tr\iasc\, dar
care totu[i nu î[i curm\ zilele pentru c\ [tie c\ este
o datorie s\ nu o faci. Un astfel de om ar tr\i
clip\ de clip\ împotriva lui însu[i. Sau când un
fl\mând î[i împarte mâncarea cu altcineva, decizia
de a o împ\r]i nu se poate g\si nici în sinele lui
v\zut, care cere disperat hran\, nici în lumea
din afar\ care este o înl\n]uire cauzal\ f\r\
semnifica]ii morale. În ambele cazuri este vorba
de ceva din om care se întoarce împotriva
omului însu[i, fiindc\ f\r\ nici o constrângere,
omul dezam\git s-ar sinucide [i cel fl\mând nu ar
împ\r]i mâncarea. Dar la ambii apare un factor
constrâng\tor sub forma unei porunci de a
alege Binele. Aceast\ constrângere nu poate fi
produs\ de nimic din ce e dat în lumea sensibil\,
ci trebuie s\ vin\ dintr-un „altundeva“, pe care
Kant îl nume[te „ra]iune practic\“. Constrângerea
este rezultatul autodetermin\rii ra]iunii practice,
care este în acest caz circular\, î[i d\ sie[i obiectul
(Binele) [i astfel constrânge sinele empiric. La
aceast\ independen]\ a datoriei de tot ce e dat
sensibil se referea [i Wittgenstein când vorbea
despre sentimentul c\ datoria moral\ pe care o
ai în fa]a cuiva nu va disp\rea nici dac\ mori.

Ceea ce înseamn\ c\ actul moral este
complet independent de substan]\ [i aduce un
alt fel de infinit: nu unul de tip cantitativ, ci
unul „adev\rat“, rezultat din faptul c\ ra]iunea se
raporteaz\ numai la ea îns\[i [i nu are în acest
raport nimic exterior. Acest act este unul în care
omul înceteaz\ s\ fie doar substan]\ [i devine pur
subiect. Acest subiect nu poate fi v\zut la autopsie. 
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familia tradi]ional\ sau
familia pentru to]i? 

c ând scriem aceste rânduri, nu
[tim înc\ dac\ mitingul din 9
iunie va avea drept obiectiv

modificarea Constitu]iei în sensul redefinirii
conceptului de familie tradi]ional\, cum s-a
afirmat ini]ial. Ne-am gândit îns\ c\ nu stric\
s\ le furniz\m cititorilor no[tri câteva repere
istorice în leg\tur\ cu tema cu pricina. Cum la
noi astfel de dezbateri nu prea exist\ (un miting
este cu totul altceva!), vom cita un fragment
din articolul lui Pascal Riché, noul director
adjunct al hebdomadarului francez L’Obs, care
trateaz\ despre evolu]ia moravurilor în SUA
[i în Fran]a: „Primul s\rut interrasial difuzat
la televiziunea american\ a fost, pe 22 noiembrie
1968, cu cincizeci de ani în urm\, a[a dar, acela
dintre c\pitanul Kirk [i competenta lui loc]iitoare,
locotenentul Uhura. Preg\tind «lovitura»,
scenari[tii filmului Star Trek (printre fanii
c\ruia se num\ra Martin Luther King) nu erau
scuti]i de emo]ii. În timpul difuz\rii episodului,
se a[teptau la reac]ii de ur\ dinspre Sudul
profund, la manifestan]i sub ferestrele lor,
pe scurt, la un enorm scandal. {i ce s-a întâmplat?
Nimic. Nici m\car o singur\ scrisoare de protest.
Istoria s-a repetat în 1991, odat\ cu primul s\rut
televizat între dou\ femei, în Legea la Los
Angeles, apoi, în 2000, între doi b\rba]i, în
Dawson. Iar în Fran]a, cine î[i aminte[te de
primul s\rut homosexual masculin, în 2005,
în Plus belle la vie? A fost [i cazul legii c\s\toriei
pentru to]i în 2013, moment aniversat recent
într-o indiferen]\ general\. Apocalipsa promis\
de opozan]i n-a avut loc. Civiliza]ia nu s-a
pr\bu[it. Cei care anun]au un «r\zboi civil»
sau «valuri de sânge» au disp\rut din peisaj
ca bruma la r\s\ritul soarelui. În familiile
franceze, c\s\toriile unor cupluri de acela[i
sex nu se deosebesc de celelalte. Primarii
care se jurau c\ nu le vor oficia au revenit
la sentimente mai bune. În sondaje, doi
francezi din trei se declar\ favorabili c\s\toriei
pentru to]i.“ 

meseria de a citi

bernard Pivot a împlinit 82 de
ani. Iat\ un fragment din articolul
pe care Jérôme Garcin i-l consacr\

la aniversar\: „În vremurile de demult ale
emisiunii de televiziune Apostrophes, în care
autori purtînd c\m\[i cu jabou se oglindeau
în fiecare vineri în Sala Oglinzilor, era supranumit
Regele Lire. Aproape treizeci de ani dup\
închiderea pentru public a magazinului s\u
literar, introdus de muzica lui Rahmaninov
[i urm\rit de cinci milioane de telespectatori,
Bernard Pivot, 82 de ani, n-a renun]at la coroan\.
Pentru Academia Goncourt, pe care o prezideaz\,
[i pentru Jurnalul de Duminic\, în care public\
o cronic\, el continu\, neobosit, s\ exercite
ceea ce alt\dat\ Pierre Nora numea meseria
de a citi. Zi [i noapte, cel mai adesea la biroul
lui, cu spatele drept, cu un creion în mân\ [i
cu ochelarii pe nas, Pivot cite[te.“ 
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titluri noi 
la Cartea Româneasc\

Am primit la redac]ie, din partea Editurii
Cartea Româneasc\, un pachet consistent de
c\r]i noi. Dintre ele, în primul rând, trebuie
men]ionat un impun\tor tom ce se anun]\ un
eveniment literar: Abisul luminat de Nicolae
Balot\. Alte titluri: Dan Gulea, Nou\ tipuri de
lectur\. Cu o excursie în critica ([i teoria) literar\,
volum ap\rut în colec]ia Cartea de studii [i eseuri
literare. Apoi, Ion Dur, Jurnal domestic. 1971 –
2017. Însemn\rile unui in-formator. {i dou\ c\r]i
de proz\: Locuri blînde pentru Aura de Horea
Poenar [i La marginea lumii de Dumitri]a Stoica.
Ni se propun [i o carte de filosofie, Mai este acesta
oare un filosof? Eseu despre Karl Marx de Ion
Militaru [i alta de studii [i eseuri literare, Coliba
din mijlocul palatului. Frica [i marile idei de
C\t\lin Ghi]\. Avem [i o reeditare – Ambasadorul
(edi]ia a III-a) de Ioan Mihai Cochinescu, iar
pentru lectura de weekend – Vedere din Hyde
Park de Bogdan Br\tescu [i Regatul barbarilor
inimo[i de Gunnar Walder (se pare, un pseudonim).
{i, în fine, o plachet\ de versuri, Noaptea mea
de insomnie, a unui tân\r poet de talent, Savu
Popa, din care am ales un scurt poem: „ea a ie[it
din cas\,/ [i-a [ters t\lpile goale/ de pre[ul de
la intrare,/ respira]ia ei, la atingere,/ o pan\ alb\./
a luat fiecare hain\ din ma[ina de sp\lat,/ la urm\,
cerul [ifonat/ l-a pus peste,/ l-a atârnat la locul
lui/ de la un cap\t la altul/ cu cârlige cam rupte.“ 

din Luceaf\rul 
de diminea]\

Din LUCEAF|RUL DE DIMINEA}| sunt
de citit, ca de obicei, cronica literar\ a lui Dan
Cristea, scris\ cu subtilitate [i profunzime [i,

neap\rat, cele dou\ pagini de istorie literar\
pe care Alex {tef\nescu i le consacr\ lui Ion

Ioanid, a c\rui existen]\ a fost marcat\
terifiant de regimul comunist [i care a
avut puterea s\ preschimbe suferin]a într-o
carte exemplar\, Închisoarea noastr\ cea

de toate zilele: „Aceast\ memorie (a lui
Ion Ioanid, precizarea noastr\) constituie

ea îns\[i o form\ eroic\ de opozi]ie fa]\ de
regimul comunist, care nu urm\re[te altceva

decât s\-i fac\ pe oameni s\ uite ce-au fost, s\
uite, în ultim\ instan]\, însu[i faptul c\ au fost
oameni, ca s\-i poat\ transforma într-o popula]ie
inform\, amoral\. Dac\ ar fi [tiut ce bine în]elege
[i cu ce precizie ]ine minte de]inutul Ion Ioanid
tot ce se întâmpl\ în jurul lui, gardienii l-ar fi
considerat, f\r\ îndoial\, extrem de periculos,
de parc\ i-ar fi descoperit la perchezi]ie un aparat
de fotografiat, [i ar fi avut grij\ s\-l lichideze
pe inoportunul martor. Din fericire, privirea
sa nu se deosebea prea mult de a celorlal]i, declicul
înregistr\rii fiec\rei scene nu se auzea [i, pân\
la urm\, martorul a r\mas în via]\.“ Din
acela[i num\r, alte articole: Lucian Blaga evocat
de Ion D. Sîrbu, de Anastasia Dumitru, M\sura
tâmplarului (Cu Cezar Iv\nescu, prin ani) de
Genoveva Logan, ca [i numeroase recenzii [i
grupaje de versuri. Iat\ o strof\ dintr-un poem
de Adrian Popescu: „Aceast\ sor-a mea sau fiic\/
Secreta muz\ care-mi scrie/ Poemele, de ea
mi-e fric\,/ Gre[esc: e clocot de mânie.“

`ntreb\ri inteligente
Inteligente întreb\rile de la care pornesc, în

fiecare num\r, anchetele literare ale revistei ORIZONT,
realizate de colegul nostru Cristian P\tr\[coniu.
De pild\, în num\rul 4, din aprilie, provocarea
lansat\ sun\ a[a: În mintea c\rui scriitor român
a]i vrea s\ locui]i pentru o zi?Am ales [i un fragment
dintr-un r\spuns, cel oferit de Simona Preda: „Mi-ar
pl\cea s\ locuiesc o zi în mintea lui Camil Petrescu.
{i pentru c\ l-a creat pe {tefan Gheorghidiu (de
care în liceu am fost îndr\gostit\ [i m\ gândeam
adesea cât de mult sufer\), [i pentru arta cu care
a transformat-o pe Ela dintr-o adorat\ într-o f\ptur\
banal\, c\reia i se d\ la pachet lejer «tot trecutul».
{i pentru scrisorile doamnei T., [i pentru personajele
masculine sofisticate. {i pentru acele mediocre
femei cu ciorapi de m\tase care str\lucesc în romanele
lui. {i pentru una din cele mai pasionante pove[ti
de iubire din literatura român\. {i pentru cea
mai frumoas\ lec]ie de filozofie în pat. Dar în mod
special a[ fi curioas\ s\ îi locuiesc mintea doar ca
s\ în]eleg felul în care a iubit-o pe Cella Serghi…“.
În num\rul 5, din luna mai, întrebarea menit\ s\
stârneasc\ dezbaterea este: Cum arat\ cititorul
ideal al textelor dumneavoastr\? {i de data aceasta

am re]inut un r\spuns, al Gabrielei Gheorghi[or.
Iat\ opinia sa: „Mai întâi, voi reformula într-un
sens mai general întrebarea dvs. personalizat\:
cum arat\ cititorul ideal al criticului [i istoricului
literar? Statul amfibiu al criticii literare, deopotriv\
[tiin]\ (oricât de «slab\») [i art\ (ceea ce Mircea
Martin a numit «dic]iunea ideilor»), reclam\, cred
eu, un cititor complex: inteligent, m\car mediu
cultivat, cu spirit dilematic, reflexiv, speculativ,
cu sim]ul geometriei, dar [i al nuan]ei…“

revista revistelor
Neuma

Num\rul recent ap\rut al revistei NEUMA
(nr. 5-6, mai-iunie 2018) confirm\ bunele impresii
pe care ni le-a l\sat de la început aceast\ publica]ie
cultural\ înfiin]at\ anul trecut la Cluj-Napoca.
Editorialul semnat de directoarea revistei, Andrea
H. Hede[, r\spunde la o întrebare care ar trebui
s\ ne preocupe pe to]i: Unde ne sunt cititorii?.
Acela[i subiect îl reg\sim [i în articolul lui Horia
Gârbea, intitulat Inefabil, inefabil. Invitatul special
al revistei este acad. Ioan Aurel Pop, care, în
dou\ pagini, se întoarce la spusele cronicarilor. Cu
pagini de poezie sunt prezen]i Liviu Ioan
Stoiciu, Adi Cristi, Arcadie Suceveanu, Ioan F. Pop,
Mircea Dr\g\nescu, Alexandru Cazacu [i Cristian
Liviu Burada. Ancheta revistei `i pune `n discu]ie
pe mentorii [i magi[trii poe]ilor. Particip\:
Flavia Adam, Gellu Dorian, Simona-Grazia Dima,
Adi Cristi, Liviu Ioan Stoiciu, Mihail G\l\]anu,
Lucian Vasiliu, Ion Cocora, Cristian G\l\]anu,
Marian Dr\ghici, Ion F. Pop, Florica Bud, Olimpiu
Nu[felean, Maria Pilchin [i Liviu Cap[a. Horia
Gârbea [i Andrei Moldovan scriu despre romanul
Martei Petreu, Supa de la miezul nop]ii, iar Andrea
H. Hede[, despre volumele Opera poetic\de Bogdan
Ghiu [i Radicalitate [i nuan]\ de Mircea Martin.
Comentarii critice mai semneaz\, între al]ii, Ioan
Holban, Dumitru Ungureanu [i Ana Dobre. Traduceri
de Tudora {andru-Mehedin]i (din proza lui Sergio
Galindo) [i de Sonia Elvireanu (din poezia lui Michel
Decobu), interven]ii la Colocviul de critic\ organizat
de Filiala Bucure[ti – Critic\, eseistic\ [i istorie
literar\ (Radu Voinescu, Maria-Ana Tupan, Mircea
Opri]a, Horia Gârbea, Dan Stanca), pagini de teatru
[i de actualitate completeaz\ sumarul acestui
num\r remarcabil, atent construit în întregul s\u. 
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agic
noi proiecte
culturale 
ale Uniunii Scriitorilor

La reuniunea din ziua de 28 mai a
Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor,
am propus colegilor mei câteva teme de
dezbatere: lansarea unei campanii pentru
lectura literar\, în condi]iile degrad\rii continue
a nivelului de cultur\ [i a limbii române înse[i,
a[a cum se constat\ cu u[urin]\ urm\rind
vorbirea diverselor personaje care umplu scena
public\; apoi, lansarea unei campanii pentru
ap\rarea drepturilor de autor ale scriitorilor
români contemporani, pentru prezen]a acestora
în emisiuni de radio [i de televiziune, dar [i,
prin c\r]ile lor, în bibliotecile publice. De
asemenea, am adus în aten]ie clarificarea
raporturilor dintre Uniunea Scriitorilor [i
diferite institu]ii de cultur\ cu un rol determinant
în promovarea literaturii. Discu]iile vor continua
[i a[ vrea s\ sper c\ vom ajunge la ni[te solu]ii
care s\ favorizeze comunitatea scriitoriceasc\.
Totodat\, am discutat principalele proiecte
culturale ale Uniunii, care urmeaz\ s\ se
desf\[oare în a doua parte a anului. Între ele,
unul pe care-l consider deosebit de important
este cel dedicat tinerilor scriitori, care va avea
loc la mijlocul lunii septembrie la Casa
Scriitorilor de la Neptun. Va fi edi]ia a
doua a reuniunii intitulate Literatura tinerilor,
într-un format schimbat, amplificat. Astfel,
pe lâng\ întâlnirea propriu-zis\ cu concursul
de lecturi literare, plus dou\ conferin]e ]inute
de scriitori/critici consacra]i, anul acesta am
ad\ugat noi paliere programului: am propus
s\ acord\m dou\ burse de crea]ie [i s\
organiz\m un concurs de volume în manuscris,
iar membrii Comitetului Director au aprobat
ambele idei. Anun]urile publice ale acestor
concursuri pot fi citite în acest num\r. Cred
c\ nimic nu e mai pre]ios pentru buna fiin]are
a unei literaturi decât s\ ne îngrijim de viitorul
acelei literaturi. Mi-a[ dori, desigur, s\ reu[im:
demersurile nu vor fi simple, dat\ fiind aceast\
stricare parc\ ireparabil\ a vie]ii literare, pe
care n-o putem nega, de care nu putem
face abstrac]ie. (G.C.)


