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Citesc un articol al lui G. Călinescu din 1932, publicat în 
România literară, articol intitulat Ziarul și revista în luptă pentru 
cultură. Ideea criticului, care avea la acea dată 33 de ani, e că „literatura 
se face prin cultură, iar cultura prin lectură“. Aceasta este, de fapt, și 
pledoaria articolului, un îndemn la lectură, căci primele rânduri ale 
textului călinescian descriu o situație îngrijorătoare: „Este un lucru 
îndeobște constatat la noi că lumea nu citește, și acest fapt nu trebuie 
pus de loc în legătură cu vreo criză economică. Lumea nu citește fiindcă 
nu e încă obișnuită să găsească satisfacție în asemenea ocupațiuni.“ E 
vorba, conchide Călinescu, „de o silă totală de litere tipărite“. 

Citesc și-mi vin în minte câteva date statistice actuale. Potrivit 
lor, mai mult de jumătate dintre români nu au citit nicio carte în 2016. 
Sau: România a închis, după 1989, 7. 000 de biblioteci, peste 200 pe an, 
numai în ultimii cinci ani fiind închise 1.700 de biblioteci.

Dar să citez mai departe din articolul lui Călinescu: „La 18 mili-
oane de locuitori, numai două gazete pot să se mențină la un tiraj în jurul 
cifrei de 100.000 de exemplare, în vreme ce celelalte gazete trăiesc din 
fonduri politice și cu un tiraj ridicol. Cât privește revista de cultură sau 
de literatură, ea interesează un număr disproporționat de mic de lectori 
față de numărul total al indivizilor presupuși cu obligația moralmente 
să le citească.“ Profesorul Călinescu are ce are cu profesorii secundari 
care, spune el, n-ar citi nimic. „Până acum n-am cunoscut un profesor 
de l. română (cu excepția acelora care sunt ei înșiși literați) care să 
fi citit o revistă literară contimporană. Un astfel de distins coleg m-a 
rugat odată să-i rezum oral ce scrisese un scriitor într-un articol de care 
auzise și care părea să-l intereseze, și la mirarea mea că nu-i cumpără 
revista (5 lei), mi-a declarat mândru că nu citește niciodată asemenea 
fleacuri.“

Să risc să mă lansez în eventuale comparații? Să risc să-mi ima-
ginez cam câți profesori de limba și literatură română de azi citesc re-
vis tele literare care apar sub egida Uniunii Scriitorilor? Nu, mai bine 
să revin la articolul criticului care și propune câteva soluții la „criza 
lecturii“. Printre ele, ideea lui Călinescu potrivit căreia „fiecare profesor 
ar trebui să fie obligat a citi cărțile împrumutate de la bibliotecă cu ame-
nințarea avertismentului“ ar stârni, astăzi, cel mult zâmbete. În schimb, 
profesorii sunt obligați, în unele locuri, să facă muncă politică. 

Nu pot totuși să ignor finalul articolului călinescian: „Și cum 
românul nu e obișnuit încă să citească, spre a pune gazeta și revista în 
măsură de a-și îndeplini misiunea lor culturală, statul trebuie să strige 
prin toate mijloacele sale: citiți.“ Îmi și imaginam guvernul actual, în 
frunte cu doamna prim-ministru, strigând la noi din toți bojocii: citiți!!! 

Gândurile acestea îmi treceau prin minte în timp ce mă aflam în 
magnifica sală „Regele Ferdinand“ a Primăriei din Arad, participând, 
alături de mulți colegi, reprezentanți ai principalelor publicații literare 
din țară, la Colocviul Național al Revistelor de Cultură (ediția a VI-a, 
Arad, 2019). M-am și referit, vorbind acolo, la câteva pasaje din arti-
colul lui Călinescu, pledând și eu, firește, pentru lectură, pentru o mai 
bună cunoaștere, măcar printre noi, scriitorii, a revistelor pe care le 
edităm. La sfârșitul colocviului, la orele amiezii, ieșind în stradă, m-am 
nimerit (și nu eram singurul) în mijlocul unui grup de protestatari. 
Nu erau mulți, în schimb, tineri și foarte tineri. Erau înconjurați de 
jandarmi, care îi țineau locului, nedându-le voie să se deplaseze. Ceva 
mai departe, alt grup de jandarmi, care, am aflat, o protejau pe doam na 
prim-ministru aflată în vizită în oraș. Trebuie să mărturisesc că m-am 
molipsit și eu de îndată la strigături, adoptând, de la protestatari, lozin-
ca momentului. A doua zi, mi s-a spus, o parte din participanții foarte 
tineri, elevi, fuseseră amenințați la școală că vor fi pedepsiți. Aveam să 
aflu, de asemenea, că protestatarii de acolo și din alte locuri din țară 
fuseseră plătiți, manipulați, mulți dintre ei având ochii înroșiți de la 
consumul de droguri.

Dar ce sinapse în mintea mea care mă fac să alătur cititul de 
proteste? n

       Dan Cristea

Câteva gânduri 
amestecate
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CRONICA literarA
DAN CRISTEA
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decât spiritul critic care ne solidarizează“. O găsim, 
de asemenea, în postura de a-și clama dorința, 
materia primă a sexului, în chipul cel mai deschis, 
sfidând pudibonderia („bărbații ăștia sunt irezistibili 
pentru nebune ca mine“), în postura de a-și expune 
preferințele pentru gratuitate („mă dau în vânt după 
nejustificări“) sau, dimpotrivă, manifestându-și de-
zin  teresul pentru lucruri pe care prejudecata co mu-
nă le socotește a fi un apanaj al feminității („n-am 
dorit niciodată să am bani și degete cu multe inele“).

Nu-i e străină poetei nici expresia indi g-
nării față de lecția unei false înțelepciuni, a com-
portamentului convenabil („dar terminați oda tă/ pentru 
dumnezeu făcătorilor de bine să mă convingeți/ că-s 
nebună o babă ridicolă săraca m-am săturat/ atât de 
grozavă și adio“) și nici indiferența față de felul în care 
este văzută de alții, atâta timp cât lumea i se dezvăluie 
încărcată de semnificații („e o muzică permanentă 
în mine/ umblu cu plăcere pe față nu-mi pasă de 
ridicolul/ peste care pun un teanc de prosoape roz/ 
pe podul mirabeau văd mâna lui pe balustradă…/ 
în acest spațiu translucid lumea/ e numai sens“). 
În ce privește percepția actului creator, ruptura de 
convenții și banalități pioase nu e mai puțin evi-
dentă. „Inspirația“, de pildă, concept venerabil în 
mi tologia scrisului, poate servi, vituperează Nora 
Iuga, drept „minciună“ pentru scriitorul care își 
înșiră comod „emoțiile uzate de atâta întrebuințare“ 
(sidol). În o scrisoare în care lătram, „inspirația“ e 
luată în derâdere și comparată cu o „cățea leneșă“ 
care trebuie biciuită și forțată să muște.

n alt poem, unul dintre cele mai puternice 
din culegere (te joci cu neantul), ne permite 
să întrevedem câteva dintre resorturile intime 

care animă poezia Norei Iuga. Hârtia de scris, să 
observăm acest lucru, e chiar materia din care e 
fă cut personajul de cerneală și hârtie al poemului: 
„șiroiește ploaia pe geamuri/ dar eu fac ce trebuie/ 
îmi cumpăr coli de hârtie/ am legături strânse cu 
hârtia sadismul meu/ se descarcă în zgârieturile pe 
care i le fac cu penița/ pe fața ei brăzdată de riduri/ 
mai vitale decât crema zilnică/ scrii până mori te joci 
cu neantul/ fără să-ți pese că nimeni/ nu o să mai știe 
de tine/ de sandale de fustă de bluza de vară/ cum 
mă mai bucuram că în mai o să plec/ la Nisa să-mi 
etalez genialitatea/ ghemul ăla mi se urcă pe gât mă 
sufoc/ cu fereastra deschisă“. 

Dar șocul de cea mai mare intensitate pe care 
îl produce poezia Norei Iuga provine din discursul 
sexualității, discurs original și, în același timp, dis-
curs-surpriză în cadrul scriiturii suprarealiste în care, 
îndeobște, poeții au idealizat și femeia și iubirea 
electivă (să-l amintim, la noi, pe Gellu Naum). 
Nora Iuga, din contră, nu-și idealizează personajul 
feminin, pe care, într-o rostire precum o „viitură“ 
(„Scri sul meu rupe gardurile, trece pe sub uși în cas-
cade…“) ce amalgamează amintiri, imagini, re me-
morări, frânturi de conversație și fragmente de gân-
duri, îl prezintă și-l aduce în scenă, de-a lungul mai 
multor vârste, cu dorințele, frustrările, obsesiile, 
bâl bâielile, confuziile, contradicțiile, spaimele, ui-
mi rile, îndrăznelile și indignările sale. Nu mai pu-
țin însă, personaj înzestrat cu o fină și complexă 

experiență existențială, cu o minte deschisă și cu o 
sete de viață pentru care sexualitatea, așa cum o de-
fi nește Merleau-Ponty, constituie o „atmosferă am-
biguă, constantă, coextensivă vieții“. Este atmosfera 
pe care o degajă, printre altele, poemul acolo sub 
carapace: „încetează de unde ești atât de sigură că 
ei nu văd/ ce faci tu acolo sub carapace când ești 
me reu în toate trupurile și toate/ ipostazele/ nimic 
nu se schimbă cu trecerea anilor/ decât această ori-
bilă încrețire a pielii care pe cealaltă parte e netedă/ 
și simte la 2 noaptea când tu stingi lumina și te gân-
dești că“.

ubirea cu care se confruntă personajul Norei 
Iuga este, mai ales, o iubire tranzitorie, care, 
„vine și pleacă“, „o altă farsă a imprevizibilului“ 

în jurul căreia „inima și creierul se învrăjbesc“, în 
așa fel că „nu se înțelege nimic la masa de scris“ 
(se bate să scape și mușcă). Cuvintele întâlnite însă 
cel mai des străbătând textele poetei sunt „sexul“ și 
„creierul“, așadar, corpul ca ființă sexuală și gândirea. 
Într-un poem echivoc (în micul infern), conceput ca 
o mărturisire către un adresant absent, „sexul“ și 
„creierul“ constituie o dualitate îngemănată, o în tre-
pătrundere osmotică, divină și satanică deo po trivă: 
„înțelegi ce ești tu de fapt/ pentru mine un autovaccin 
iată/ mărturisesc ceea ce n-ai să afli niciodată/ am 
nevoie de o întărâtare spirituală/ co nectată la tine pot 
să cotrobăiesc bezmetic/ prin bo l giile creierului te 
numesc/ stăpânul scrisului meu și sexul/ e geamăn 
cu creierul cum dumnezeu/ e geamăn cu diavolul 
în acest ținut de materie/ ne îngăduie să examinăm 
con comitent/ în micul infern ce-am vrut să spun/ 
mă pomenesc gândind cu sintagmele altora/ calo-
sul ăsta duplicitar face purici/ ca televizorul la emi-
siunea lui patapievici“. 

ceastă stare de „întărâtare spirituală“ pe care 
o întreține sexualitatea ca deschidere către 
corpul celuilalt definește, în bună măsură, 

poezia Norei Iuga. După cum, putem constata 
acest lucru, operațiunea de „cotrobăire bezmetică 
prin bolgiile creierului“ stă la baza multor mărturii 
revelatoare, uneori teribile prin forța lor de sugestie. 
Le în tâlnim, recurgând la câteva exemple, în 
poemul în întuneric același geamăt: „imaginea ta 
se su prapune peste imaginea lui în patul meu/ sunt 
mediul umed și alunecos în care vă împerecheați 
mai cumplit/ decât copiii mei avortați păcatul de 
a vă amesteca imaginea“; în poemul picioarele 
balerinei margot fonteyn: „ți-aș citi ce scriu să-mi 
posezi printre rânduri/ trupul ăsta pătat de cerneală/ 
distrugătoarele voluptăți ale creierului/ pentru care 
sexul e atât de primitiv“; în poemul mă ustură 
gâtul de aerul tău: „octogenara îndoaie piciorul se 
întoarce pe burtă și începe să toarcă/ sub calota mea 
o mare erogenă valuri uriașe mă împiedică/ să-mi 
găsesc ochelarii care mă constrâng la normalitate“. 

Poemele Norei Iuga, îndeajuns de dificile, 
să rind de la un lucru la altul, fără consecuție, propun 
un personaj fascinant, mai interesant adeseori decât 
poemele însele. n

  Nora Iuga, alături cu drumu, 
  Casa de pariuri literare, 2018
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unt un scriitor“ – se destăinuie Nora Iuga în Pre-
ambulul volumului de poeme alături cu drumu – 
„care a publicat 17 volume de poe zie, 5 romane, 

un volum de teatru, numeroase volume de interviuri, 
două jurnale de călătorie și peste 35 de traduceri din 
literatura germană. Toată viața mea a fost un dialog 
neîntrerupt, aproape un adevărat duel între gând și cu-
vânt, o dezbrăcare com pletă sau o deghizare abilă, un 
permanent tra ves ti care reprezintă subiectul în toată 
na tura lui. Cine se exprimă atât de deplin și fără nici 
o intenție de ordonare a instinctului sau verbului, cine 
nu-și ascultă decât dicteul inteligent al propriei voci 
nu poate să scrie în cuștile confortabile, rezervate pro-
zei, poeziei sau teatrului… nu uitați că i-am avut pro-
fesori pe Joyce și pe Gellu Naum. Nu pot să scriu când 
barierele între genuri sunt lăsate. Ce să fac, sunt un 
scriitor care nu se simte bine decât în no man’s land, 
unul care trăiește în afara oricărei identități. De aceea 
scri sul meu nu are granițe. Tot ce iese din stiloul meu 
pe hârtie ia orice formă în care gândul trece de pe un 
tro tuar pe altul fără să țină seama de stop.“ 

Ne aflăm, trebuie să recunoaștem, în fața unei 
confesiuni, lucide și emoționante deopotrivă, care, pe 
lângă faptul că ne reamintește vastitatea și diversitatea 
unei opere „de-o viață“, ne atrage atenția și asupra 
unor lucruri care definesc scrisul Norei Iuga, „ultima 
su pra realistă europeană“, cum nimerit s-a exprimat 
des pre autoarea Lebedei cu două intrări presa literară 
din Germania. Astfel, Nora Iuga ne vorbește despre 
„duelul“ dintre gând și cuvânt din scrisul său, despre 
dorința de a se spune pe sine total, ca subiect, printr-o 
„dezbrăcare completă“, dar și printr-o „deghizare abilă“ 
ori printr-un „permanent travesti“ (să nu ignorăm, 
așadar, din această poetică a autoreprezentării termenii 
din lumea teatrului, căci poezia pe care o discutăm 
con ține și o bună doză de teatralitate!), după cum ne 
vorbește și despre ascultarea „dicteului inteligent al 
propriei voci“ sau despre absența intențiilor de a or do-
na în vreun fel atât „instinctul“, cât și „verbul“. 

Poezia Norei Iuga, așa cum ne anunță și titlul 
vo  lumului („probabil ultimul de poezie pe care-l pu-
blic“), se situează alături cu drumu, pentru că ignoră 
departajările convenționale, granițele stricte stabilite 
între genurile literare (le-a ignorat și suprarealismul, le 
ignoră și postmodernismul). Despre acest drum „spe-
cial“ pe care-l adoptă poeta, se exprimă, aducând și 
nuanțe în plus, finalul unui scurt poem din culegere: 
„mă gândesc că destinația nu contează/ numai drumul 
eli berat de destinație/ bucuria unei inofensive anarhii“ 
(ich weiss nicht). Pentru Nora Iuga, citând dintr-un alt 
poem, „ordinea e bestială logica o adevărată lepro-
zerie/ când nu mai înțeleg trebuie să mă joc/ nu pot 
să țin la nesfârșit zăbala“ (deșteptarea și stingerea). 

umeroase confesiuni culese din poemele autoa-
rei, confesiunea figurând printre formele de ex-
pre sie favorizate, în genere, de scriitura supra-

rea listă, compun portretul, cu trăsături pregnante, al 
unui personaj nonconformist, care desfide tabuurile, 
îngrădirile, comoditățile de gândire, prejudecățile și 
falsele mitologii, afirmându-și, peste tot unde e cazul, 
independența de spirit și de atitudine, umorul, dar și 
autoironia. O găsim astfel pe Nora Iuga exclamând, 
ca în poemul miros rochiile în care m-ai văzut: „nu 
mi-e rușine să fiu sentimentală/ numai moartea nu are 
sentimente/ n-am citit niciodată un text mai nebunesc/ 
din dragoste aș vrea să te urăsc/ dar ura e un sutien prea 
strâmt pentru mine/ și nimic nu mă revoltă mai mult/ 

„S
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S-a discutat frecvent despre sinceritatea sau ne-
sin ceritatea poeziei bacoviene, susţinându-se cu egală in-
geniozitate şi o ipoteză şi cealaltă. 

Până la urmă însă, toţi comentatorii sunt de acord 
că poezia lui George Bacovia reuşeşte să se impună în 
conştiinţa cititorilor şi chiar să devină obsedantă. De 
aici rezultă că, sinceră sau nu, această poezie se bucură 
în mod indiscutabil de credit, ca şi cum ar fi sinceră. Iar 
literatura funcţionează exclusiv în regimul lui ca şi cum.

Ceea ce frapează înainte de toate la personajul 
liric − alter-ego stilizat şi expresiv al lui George Bacovia 
– este completa sa inaderenţă la realitatea înconjurătoare. 
Pare venit de altundeva, un extraterestru cu înfăţişare 
omenească. Situaţii şi decoruri, care pentru noi au multe 
semnificaţii, lui nu-i spun nimic. Se simte ca un exilat, ca 
Ovidiu la Pontul Euxin, dar, spre deosebire de poetul latin 
de acum două milenii, nu are energia necesară nici pentru 
a evoca insistent strălucirea lumii din care a fost expulzat 
şi nici pentru a descifra frumuseţea, fie şi săracă, a lumii 
în care se află. 

Paradisul pierdut şi-l mai aminteşte vag („Orchestra 
începu cu-o indignare graţioasă./ Salonul alb visa cu roze 
albe“). Iar mediul în care a ajuns i se pare de o indiferenţă 
exasperantă. Este indiferenţa care îl întâmpină pe orice 
străin, muţenia ursuză, ostilă comunicării şi cunoaşterii 
reciproce. Noaptea, când exilatul veghează, totul devine 
şi mai de nepătruns („Oraşul doarme în umezeala grea./ 
Prin zidurile astea, poate, doarme ea, –/ Case de fier în 
case de zid,/ Şi porţile grele se-nchid.“). 

Poate că atmosfera specifică oraşului de provincie 
se află la originea acestui sentiment al exilului, al re gre-
tului sfâşietor de-a nu participa la evenimentele impor-
tante care se petrec undeva, departe, într-o metropolă 
fa bu loasă. Însă poetul a ridicat la un grad înalt de trans-
figurare artistică bovarismul său de provincial.

În universul liric bacovian, încercările de a găsi un 
refugiu eşuează, chiar şi atunci când poetul cere adăpost 
iubitei sau se retrage în propria lui locuinţă. Nimic nu se 
dovedeşte cu adevărat ocrotitor. Şi totuşi există ceva care 
îi rămâne apropiat şi fidel: scrisul. Promptitudinea cu 
care apare sub peniţă, de fiecare dată, cuvântul potrivit, 
muzicalitatea, fie şi de scurtă respiraţie, a versurilor de-
monstrează că exilatul nu este chiar singur şi complet 
aban donat, că nefericitul personaj are fericirea lui. Dar, la 
un moment dat, spre bătrâneţe, el îşi pierde şi acest din urmă 
aliat. O gravă oboseală existenţială duce la o dezarticulare a 
lim bajului, la un fel de paralizie a mij loacelor de exprimare. 
Poe zia se evaporă de sub ochii po etului, îl trădează. De-
zagregarea poeziei bacoviene se manifestă, înainte de toate, 
ca o incapacitate de a mai construi poemele. Acestea se 
constituie din enunţuri dis parate şi lapidare, ca apelul doar 
parţial descifrat al unui naufragiat:

„Acolo, pace,
Acolo,
Şi-acolo.
Oraşul fermecat.
Aeroplan.
Un tren.
Un vapor.
Un monstru
Va fi ucis
De un erou.
Răsună
Un megafon...
Mistere
Pe ecran.“
 (Modernă, II)
Pierderea încrederii în salvarea prin poezie re-

pre zintă o atitudine existenţială. Ca şi existenţialiştii, 
„simbolistul“ George Bacovia, când simte că nu se mai 
poate exprima, se exprimă prin renunţarea la exprimare. 
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Tudor Arghezi

„Cu furca-n brâu şi subsuoară,
O fură toţi, la târg, la moară,
Şi nu-i femeie mai săracă.
Nu ştie număra şi pleacă.“

Citindu-l pe Tudor Arghezi, merită să dăm 
atenţie portretelor din poezia sa. 

Într-un poem intitulat Smaranda, el descrie, 
de exemplu, o bătrână care toarce. Este o bătrână 
complet devastată de vârstă, aproape oarbă, inca pa-
bilă să mai desluşească firul de lână. Torsul a rămas 
pentru ea un automatism, imperfect executat. Şi, 
totuşi, poetul o evocă înfiorat de respect şi de dragoste, 
ca pe o sfântă. Surprinzător este faptul că admiraţia 
lui nu se manifestă prin poetizarea convenţională a 
semnelor de bătrâneţe, cum procedează alţi autori 
care vorbesc de părul „argintiu“ sau obrajii „brăzdaţi“ 
de riduri. El reprezintă cu un fel de cruzime ceva 
care ne-ar putea provoca un frison de dezgust:

„Nu-i vorbă că, dregându-şi glasul,
Din când în când îi pică nasul,
Dar picătura lui, uşor,
Se duce-n caier şi-n fuior.“
Şi totuşi, această imagine nu ne dezgustă. 

În reprezentarea decrepitudinii, poetul a întins la 
maximum coarda, dar a ştiut să se oprească înainte 
de-a o rupe. El este un campion al riscului în materie 
de provocare a emoţiei estetice. Îl tratează pe cititor 
fără curtoazie, chiar provocator, nefăcând aproape 
nimic pentru a-i câştiga simpatia. Şi, până la urmă, 
tocmai această ursuzenie devine un mijloc de a 
obţine audienţă. Fiecare dintre noi, citind poemele, 
simţim nevoia de a demonstra că poetul nu are drep-
tate atunci când nu ne acordă încredere, că în reali-
tate suntem în stare să apreciem frumuseţea discretă 
a unor realităţi prozaice.

Femeia pentru care optează hotărât Tudor 
Ar ghezi este deci o făptură cu totul neînsemnată, 
îne cată în noianul anilor, ineficace în lupta de zi cu 
zi cu semenii:

„Cu furca-n brâu şi subsuoară,
O fură toţi, la târg, la moară,
Şi nu-i femeie mai săracă.
Nu ştie număra şi pleacă.“
Ea este atât de înaintată în vârstă, încât până 

şi fiica ei cea mai „mică“ a trecut de multă vreme 
pra gul bătrâneţii.

Simţim în această atitudine sfidarea de către 
poet a normelor de frumuseţe după care se glorifică 
fiinţa umană; şi întrevedem, totodată, un protest so-
cial indirect la adresa celor care „înving“ în viaţă. 

Oamenii obişnuiţi, anonimi nu sunt singu-
rele valori pe care poetul le reconsideră cu osten-
taţie. El procedează la fel cu toate elementele lumii 
înconjurătoare, dovedind în această privinţă o con-
secvenţă şi un spirit sistematic pe care nu ne-am 
fi aşteptat să le găsim într-o creaţie lirică. Am pu-
tea alcătui liste întregi de asemenea elemente, pe 
categorii. Astfel, dintre animale, Tudor Arghezi pre-
feră vieţuitoarele mici şi desconsiderate, ca albina, 
viezurele, şarpele, lăstunul, viermele, lăcusta, pă-
ian  jenul, mâţa, iepurele. Dintre plante, le alege, de 

ase  menea, pentru a le evoca tandru, pe cele care 
în general trec neobservate: trifoiul, meiul, macul, 
lin tea, mazărea, curpenul, jneapănul, iarba, pirul, 
bu ruiana, brusturele, sunătoarea. În mod similar, 
evocând uneltele utilizate de om, le dă prioritate 
tendenţios celor ieftine şi totuşi folositoare: ciutura, 
se cera, coasa, tocila, sapa, ciurul, fierăstrăul, cu ţi-
tul, securea, ciocanul, cuiul, ilăul, condeiul.

Înlocuind mantia şi giuvaerurile cu catrinţa 
şi mărgelele, inima şi fruntea cu călcâiul şi degetul, 
rodia şi ambrozia cu urda şi mămăliga, el face o 
reformă de mari proporţii, care îl şochează pe cititor. 
De aici provine impresia de noutate izbitoare pe care 
o provoacă poezia lui Tudor Arghezi, o poezie, în 
fond, explicită şi foarte puţin deviată de la regulile 
tradiţionale ale rimei şi ritmului. Poetul afirmă in-
sistent valori despre care înclinam să credem – chiar 
dacă le simpatizam şi noi – că n-au măreţia necesară 
pentru a intra în poezie. „Epica“ însăşi de care se 
serveşte Tudor Arghezi este domestică, ne-eroică. 
Cine ar fi crezut, de exemplu, că se poate face cro-
nica unei asemenea întâmplări:

„Rândunicile, păreche,
Şi-au prins cuib de casa veche.
Cât priveşte fulgii, lâna,
Are grija lor bătrâna.
Trage, dis-de-dimineaţă,
Din saltea ţigaie creaţă,
Şi din perina de puf
Scoate câte un zuluf.
În pridvor, în pălimar,
Le destramă, aşadar,
Şi, furiş, după perdea,
Vede care i le ia.“ (Cuibul)
Privind cu atenţie şi cu dorinţa de a face 

drep tate spre cele mai mărunte fiinţe şi lucruri, poe-
tul descoperă o întreagă lume, cu mari resurse lirice, 
până la el prea puţin exploatate. 

George Bacovia

„Oraşul doarme în umezeala grea. 
Prin zidurile astea, poate, doarme ea, –
Case de fier în case de zid,
Şi porţile grele se-nchid.“

George Bacovia, născut în 1881 la Bacău, 
are parte de schimbări mari şi repetate în viaţa sa. 
Trăieşte în anonimat, apoi cunoaşte succesul, apoi, 
în perioada stalinismului, este etichetat ca poet 
decadent şi cade în dizgraţie, apoi, la 75 de ani, i 
se recunoaşte din nou valoarea şi este sărbătorit de 
instituţiile culturale. Aceste spectaculoase schimbări 
de soartă, în principiu greu de suportat de către un 
om interiorizat, îl lasă pe George Bacovia aproape 
complet indiferent. El urmăreşte cu o privire absentă 
ce i se întâmplă, având aerul că nu înregistrează eve-
nimentele, iar dacă le înregistrează, nu le înţelege. 
Pare plictisit până şi de el însuşi. Aflat pe patul de 
moarte – în dimineaţa zilei de 22 mai 1957 – cere 
ca portretul său, agăţat deasupra patului, să fie întors 
cu faţa la perete.

foto: Eduard Enea
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Marin Sorescu

„Fac scufundări în durerea pură, 
Esenţă de ţipăt şi disperare,
Şi mă întorc la suprafaţă vânăt
Ca un scafandru care şi-a pierdut
Rezervorul de oxigen.
Mă rog de împăratul peştilor
Să-mi trimită un rechin de treabă
Să-mi taie calea.“

Opera lui Marin Sorescu – poezie, teatru, 
proză, critică literară − este cunoscută de toţi iu-
bitorii de literatură. Scriitorul, multilateral şi pro-
lific, a avut un succes greu de egalat, în ţară şi stră-
inătate.

Mai puţin cunoscute sunt versurile scrise în 
ultimul an de viaţă, 1996, cele mai multe pe patul 
de spital (au apărut în volumul postum Puntea). 
Deşi a murit, Marin Sorescu a învins. A învins ase-
menea ciobanului din Mioriţa, transformându-şi 
suferinţa în poezie.

Iată, ca un prim exemplu, poemul Scară la 
cer, datat 5 noiembrie 1996, în care, din subţirimi 
şi năluciri, din sugestii, din înţelesurile abia sesiza-
bile ale unui zâmbet trist se construieşte drama 
zguduitoare a despărţirii definitive de viaţă:

„Un fir de păianjen/ Atârnă de tavan,/ Exact 
deasupra patului meu.// În fiecare zi observ/ Cum 
se lasă tot mai jos./ Mi se trimite şi/ Scara la 
cer – zic,/ Mi se aruncă de sus!// Deşi am slăbit 
îngrozitor de mult,/ Sunt doar fantoma celui ce 
am fost,/ Mă gândesc că trupul meu/ Este totuşi 
prea greu/ Pentru scara asta delicată.// – Suflete, 
ia-o tu înainte,/ Pâş! Pâş!“ Simplitatea şi firescul 
enunţurilor, reprezentarea naivă (ca într-o pictură 
dintr-o biserică ortodoxă) a despărţirii sufletului 
de trup, oralitatea adresărilor – totul contribuie la 
crearea impresiei puternice de omenesc al trăirii, 
de autenticitate. Poetul nu ne oferă o retorică a 
extincţiei, ci ni se arată el însuşi, întins pe patul de 
spital. Parcă îi auzim respiraţia.

Admirabil este folosit stilul aluziv, care 
l-a făcut cândva faimos pe Marin Sorescu. Acest 
stil îl flatează pe cititor (fiind o dovadă a faptului 
că autorul contează pe inteligenţa lui) şi, în plus, 
creează o complicitate autor-cititor, foarte favo-
rabilă comunicării. Când îşi îndeamnă sufletul să 
urce primul pe firul de păianjen, fiindcă este mai 
uşor, poetul ştie că aceia care îi vor citi poemul vor 
înţelege imediat despre ce fel de ascensiune este 
vorba.

Din 6 noiembrie 1996 datează alt text tul-
burător, Durere pură, în care este schiţată, în ace-
iaşi termeni, o dialectică a suferinţei:

„Nu mi-e rău ca să-mi fie bine,/ Mi-e rău 
ca să-mi fie şi mai rău./ Ca marea cu valuri verzi 
înşelătoare,/ Nici durerii nu-i pot ghici fundul// 
Fac scufundări în durerea pură,/ Esenţă de ţipăt şi 
dis perare,/ Şi mă întorc la suprafaţă vânăt/ Ca un 
scafandru care şi-a pierdut/ Rezervorul de oxigen.// 
Mă rog de împăratul peştilor/ Să-mi trimită un re-
chin de treabă/ Să-mi taie calea.“

Aproape toate poemele din volumul Puntea 
sunt admirabile, infinit emoţionante. Nu există me-
lo  dramă în aceste însemnări dinaintea morţii, există 
numai tristeţe pură. Nu există cuvinte mari, există 
numai cuvinte simple, din limbajul vieţii de fiecare 
zi. Poetul i se încredinţează cititorului, ca unui 
preot.

Chiar şi când textele sunt mai degrabă proză 
decât poezie, tot au o pulsaţie lirică sesizabilă, deşi 
greu analizabilă. Şi mai au şi un comic de situaţie, 
cu totul neaşteptat:

„Arăt atât de îngrozitor/ Încât pierd mult 
timp/ Consolându-i pe cei/ Care vin să mă vadă.// 
Ţipă, îşi pun mâinile la ochi,/ Blestemă./ «De ce 
tocmai tu», se răstesc la mine./ Doamne, unde eşti? 
Tu exişti?// Eu încerc să le ridic moralul/ – Ei, lăsaţi, 
nu-i chiar aşa cum vi se pare./ Săptămâna trecută 
arătam şi mai rău“ (fragment dintr-un poem fără ti-
tlu, datat 11 noiembrie 1996).

Muribundul îi încurajează pe cei veniţi să-l 
încurajeze! 

Citind cartea, observăm, cu o strângere de 
ini mă, cum poemele, aproape toate datate, ne duc 
tot mai aproape de ziua morţii. Cu numai o zi înainte 
de a închide ochii pentru totdeauna, poetul încă ne 
mai ţine la curent – zâmbind subţire, aşa cum a făcut 
toată viaţa – cu situaţia în care se află:

„Ziarele informează cititorii/ Cu oarecare 
iro nie/ Despre starea mea penibilă./ Ba c-aş fi sub 
morfină,/ Ba că mi-aş petrece/ Ultimele zile la ţară./ 
N-am timp să fac precizări,/ Să dau dezminţiri/ Şi 
n-am nici putere./ «Ştirile despre moartea mea/ Sunt 
exagerate»,/ Spunea Mark Twain/ Ieşit şi el dintr-o 
boală.“ Am extras acest citat din poemul Veşti, datat 
7 decembrie 1996.

 Marin Sorescu a fost poet până în ultima zi 
a vieţii lui.

Ana Blandiana

„O să vină ea,
Nu se poate altfel,
O să sosească
Şi ziua aceea
Amânată de veacuri, [...] 
Nu mai poate întârzia, 
Nu vă îndoiţi, o să vină
Ziua aceea
Orbitoare ca o sabie
Vibrând în lumină.“

Ana Blandiana este originară din Timişoara, 
unde s-a născut în 1942. La naştere se numea Otilia 
Valeria Coman iar după căsătoria cu scriitorul Ro-
mulus Rusan a devenit Otilia Valeria Rusan. Cei 
apropiaţi îi spun Doina. Însă „porecla“ schimbată 
în renume, cunoscută de o lume întreagă şi având 
re zonanţa unui simbol al purităţii şi intransigenţei 
mo rale, este pseudonimul Ana Blandiana (poeta 
l-a compus preluând numele melodios al satului 
– Blandiana, din judeţul Alba – în care s-a născut 
mama ei şi desprinzând din el şi un prenume).

N-am să uit niciodată o întâlnire a Anei 
Blandiana cu publicul dinainte de 1989. Poeta a 
electrizat asistenţa, recitând versuri subversive. Par-
că o aud:

„O să vină ea,/ nu se poate altfel,/ O să so-
seas că/ Şi ziua aceea/ Amânată de veacuri,/ O să 
vină/ Se apropie,/ Se şi aude/ Pulsul ei bătând/ În-
tre zări,/ O să vină ea,/ Se simte în aer,/ Nu mai 
poate întârzia,/ Nu vă îndoiţi, o să vină/ Ziua aceea/ 
Orbitoare ca o sabie/ Vibrând în lumină.“ Pu bli cul 
din sală s-a ridicat în picioare când poeta a decla mat 
aceste versuri. Eram de faţă. Mulţi repetau enun-
ţurile parcă profetice ale femeii cu înfăţişare nobilă, 
de o demnitate incoruptibilă, din faţa lor. Asistam 
par că la depunerea unui jurământ colectiv.

Dincolo de politică, poezia Anei Blandiana 
este în esenţă o poezie de idei, dar în cazul ei aceasta 
nu înseamnă nici pe departe o poezie complicată, 
artificială, livrescă etc. Ideologizarea forţată a 
poeziei româneşti în timpul comunismului a creat 
o aversiune împotriva oricărei forme de lirism re-
fle xiv, considerat aproape prin consens impur şi 
in a utentic. Ana Blandiana reabilitează instantaneu 
genul, promovându-l pur şi simplu, fără să-şi ia 
mă suri de precauţie. Aşa cum alţi poeţi visează 
sau plâng sau îşi declară dragostea, ea gândeşte 
la scenă deschisă. Gândeşte firesc, în felul în care 
respiră. Nu îşi ia o poză de iniţiată, nu se înfăţişează 
ca o preoteasă a adevărurilor inaccesibile altora, nu 
vorbeşte sibilinic, ca să mărească impresia de pro-
funzime. Reflectează şi atât. Ideile din poezia ei au 
o nuditate de statui antice.

Cei care o invidiază o acuză că a fost o 
poetă de prezidii, o persoană oficială, o răsfăţată 
a regimului comunist. În realitate, ea a fost doar 
con fundată, temporar, de autorităţi cu o persoană 
demnă de încredere, tocmai pentru că nu ducea o 
via ţă boemă şi nu făcea gesturi teribiliste ieftine. În 
scurt timp însă, liderii comunişti au înţeles că ati-
tu dinea ei demnă şi raţională reprezintă o formă 
de opoziţie mai gravă şi mai greu de tolerat decât 
nonconformismul zgomotos al altora. Înainte de 
1989, Ana Blandiana a fost nesupusă ca un personaj 
res ponsabil şi nu ca unul recalcitrant.

Valul revoluţiei din decembrie 1989 o aduce 
în echipa eterogenă de conducere a ţării, constituită 
în jurul lui Ion Iliescu (Consiliul Naţional al Fron-
tului Salvării Naţionale). Mai devreme decât alţi in-
te lectuali, ea îşi dă seama că girează involuntar, cu 
numele ei, o vastă întreprindere de restaurare, da-
că nu a comunismului, cel puţin a poziţiei sociale 
a comuniştilor, şi părăseşte gruparea. Înfiinţează şi 
conduce Alianţa Civică, la care aderă o mare parte 
din societatea civilă românească, creează la Sighet, 
cu eforturi supraomeneşti şi sacrificii, împreună cu 
soţul ei, Romulus Rusan, Memorialul Victimelor 
Co munismului şi al Rezistenţei, conduce PEN Clu-
bul român. 

Cunoaşterea nu-i dă Anei Blandiana acea 
trufie care ne repugnă la alţi autori, ca un însemn 
al parvenitismului în lumea spiritului. Pentru ea, 
înţelegerea, cu un sentiment tragic, a lumii din jur 
constituie un mod de a fi. Deşi face parte dintr-o 
generaţie de poeţi care a repudiat raţionalitatea 
dis cur sului liric, Ana Blandiana a reintrodus în 
poezie reflecţia, adevărata reflecţie, aceea pe care 
mari poeţi, ca Eminescu sau Blaga, au considerat-o 
adeseori o diafană materie primă pentru fabricarea 
lirismului.

Ana Blandiana este în întregime autocon-
struită. Numele însuşi, pe care l-a făcut celebru, 
reprezintă o creaţie a sa. El îşi conţine propriul ecou 
şi are o muzicalitate simplă şi solemnă, specifică 
modului de a scrie al poetei.

Luciditatea Anei Blandiana, modul elegant 
în care îşi compune fiecare text, atenţia cu care îşi 
supraveghează gesticulaţia de om public sunt sus-
pecte într-o ţară a spontaneităţii şi, mai ales, într-o 
epocă a „mizerabilismului“. Dacă ne depăşim însă 
prejudecăţile, nu se poate să nu admirăm această ati-
tudine de om care nu datorează nimic nimănui. n
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Se întâmpla în anotimpul în care toată averea 
     mea 
Era aurul ascuns într-un nor.

Ultima zi de dinaintea 
potopului

Fereşte-te, fiule, de cei ce se reped la cele şapte 
     ţâţe ale eventualului 
De negustorii de chihlimbar, de cei cu blănuri de 
     vulpe polară să te fereşti  
De ei şi de privirile lor ceţoase să te fereşti ca de 
     ciuma cea neagră.

Despre strădania mea de a căra roşie cărămidă şi 
     grele blocuri de piatră  
Pentru construcţia unui aeroport la marginea 
     oraşului  
Nu se cuvine să mai aminteşti nimănui.

După cum vei trece sub tăcere povestea cu 
     vesela văduvă a colonelului 
Pe atunci moartea era doar o cunoscută clientă a 
     caselor de modă de la Paris  

Toate ne mergeau din plin 
Iar vara binevoitoare ne săruta pe gură cu buzele 
     ei binemirositoare.
Ca la trecerea unei căruţe cu fân, a unui cărucior 
     cu dovleci, a unui câine ce latră.
 
De la fereastra cârciumii de la periferie 
Se bucură îngerul nostru ca şi cum asta ar fi 
     ultima zi de dinaintea potopului. 

Lumina ochilor tăi

Lumina ochilor tăi îndepărtaţi îmi vorbeşte din 
     umbră 
de sub abajurul albastru al veiozei.
Îmi închipui că surâsul tău 
capricios ca marea 
e acum doar o scară pe care urcă luna.
Tăcerea ta se umple de stele 
de zborul catifelat al unor păsări nocturne 
de foşnet de elitre, de cărăbuşi şi de necunoscute 
     miresme.
Stau mut, ca o piatră 
pe o terasă de piatră întunecată  
ascultând straniul ritual al vântului 
pe acoperişurile de tablă ale periferiei 
istorisind despre tinereţea  
ce dansează nebunatică 
goală şi despletită 
pe o plajă îndepărtată.
În întuneric 
ca floarea de soare 
se întoarce inima mea înspre tine.
 

Seară la Paris

La această oră târzie 
Paznicii de la Luvru închid toate uşile muzeului 
La această oră se deschid cazinourile 
Iar măcelarii adună de pe tejghele de nichel carnea 
     rămasă nevândută. 

În pieţe se strâng fructele şi legumele rămase fără 
     clienţi.
Pe malurile Senei buchiniştii adună cărţile 
Pe care nu le-am cumpărat azi dimineaţă  
Când încă eram tânăr şi mai credeam 
Că în cărţi se adăpostesc adevărul şi 
     înţelepciunea.

La această oră ies liliecii din cotloanele de la 
     Notre-Dame 
Şi jucătorii de ruletă se pregătesc să dea lovitura 
     vieţii lor.
Începe rondul de noapte al fetelor atât de frumoase 
     şi atâta de triste 
Pe marile bulevarde 
Iar surâsul Giocondei pluteşte în gol 
Pentru încă o noapte 
Peste capetele oamenilor grăbiţi să se întoarcă 
La suferinţele, la bucuriile lor de acasă.

Seara pluteşte impasibilă ca o Victoria din 
     Samothrace  
Peste grupurile de japonezi ce fotografiază 
     luminile şi umbrele 
În care ţi-ai ascuns, pentru încă o noapte, 
     melancolia ta de metec. 

Sub licărul stelelor

Dealurile sunt pline de lămpaşe aprinse 
merele roşii atârnă între crengi ca nişte ceasornice 
     ale anotimpului 
lângă mormântul mamei strugurii sunt grei de 
     brumă  
cineva priveşte acum în moarte ca într-o oglindă.

Scheletul unui câine fidel  
străluceşte sub luna albastră ca un tezaur 
sus pe dealul de roşie cretă.
 
Acum când inul putrezeşte în baltă aproape de 
     ochii unei fete 
deschişi spre lumina săracă a stelelor 
morţii sunt mai singuri decât pietrele 
în gura lor secara foşneşte neculeasă  
lâna oilor se încâlceşte printre oasele lor.

Pe o culme îndepărtată pini lăcrimează îndelung 
     cu răşină 
(miluiţi am fost cândva cu polen din crengile lor) 
vântul clatină în noi lampioane, dorinţe şi şoapte 
     neînţelese 
norul de aur al zilei nu se mai zăreşte.

Sub durerosul albastru al cerului nocturn 
mă rog ţie, noapte, să ne îngădui în lumina ta
mai tăcuţi, mai reci decât pietrele 
destul ne-am văietat neauziţi în limba durerii. 

Pierdute mai cântă doar bufniţele în beznă 
abia auzite sub vântul amuţit o clipă sub licărul 
     stelelor.

Calendar

Sfântă treime a graurilor 
O babilonie se răstoarnă în viețile noastre.

Câteva frunze roșii  
Ne caută inima 
La marginea mării.

Seară de vară 
 
Roșu ca o blană de vulpe proaspăt ucisă 
Se târa soarele  
Pe dealul cu salcâmi. 
 
Și trupurile noastre se umpleau treptat cu lumină 
Ca niște saci cu lână de oaie 
Sub mâinile unor bătrâne femei. 
 
Seara câțiva lilieci țes 
O plasă fină de sârmă 
Pe deasupra capului nostru. 
 
În tabachera de argint a bunicului  
Uitată pe masa de piatră din curte 
Foșnesc sufletele uscate  
Ale unui pluton de soldați 
Din primul război mondial.

Numele îndrăgitei femei

Unii au cucerit cetăţi 
Alţii au fondat mari, glorioase oraşe 
Alţii au dat numele lor unor stele 
Pe care nu le putem zări cu ochiul liber.
Atât de stângaci  
Atât de timid am încercat cândva 
Să cuceresc o femeie.
Dar, vai, doar acum 
Atât de târziu 
Am constatat 
Că uneori dragostea nu are inimă 
Ci doar un trup îmbietor de femeie 
Şi mai ales abia acum am aflat 
Că frumuseţea nu se cucereşte ca o cetate.
Tristeţe era chiar numele îndrăgitei femei 
O contesă căreia am vrut să-i cer mâna 
Cândva, pe când eram doar un tânăr promiţător.
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Genel îl aşteaptă 
pe has Satan 

la Bucureşti
umea invizibilă dansează strâns îmbrățișată 
cu lumea vizibilă. Iar mișcările acestor două 
lumi sunt întrețesute exact cum sunt împle-

tite degetele de la două mâini.
Pe data de 18 aprilie 1988, în timp ce se în-

dreaptă către Aeroportul Otopeni pentru a-și pre-
lua de acolo un client, doi solzi, ca de ceară, cad, 
pentru scurtă vreme, de pe ochii taxime tris tului 
Țaca Genel și lui i se permite să vadă tot ceea ce, 
pentru concitadinii săi, rămâne de nevăzut.

Cartografiată de ochii împrospătați ai lui 
Ge nel, strada își schimbă drastic înfățișarea. 

Fiecare trecător ce se deplasează pe spina-
rea ei de asfalt, capătă acum și cel de-al doilea 
ni  vel.

Primul nivel este cel deja cunoscut și el 
este reprezentat de înălțimea normală a omului.

Ceea ce este frapant și ceea ce obligă brusc 
pupilele lui Țaca Genel să se holbeze este că ele 
descoperă că, pe umerii aproape ai fiecărui cetă-
țean, stă așezat câte un drac, sprijinit cu coatele 
de creștetul omului și adoptând aceeași atitudine 
de parcă ar observa lumea tolănit pe o masă de 
berărie.

În interiorul taximetrului său, Țaca Genel 
străbate, cu viteză scăzută și cu gura căscată, tro-
tuarul din dreptul Restaurantului „Carul cu bere“.

Pe terasa acestui restaurant sunt distribuite 
14 mese. În jurul meselor benchetuiesc deja 33 
de consumatori. Fiecare consumator poartă dea-
supra sa, răsturnat ca într-un soi de canapea, cel 
puțin câte un drac. Scuturându-și încheieturile în-
țepenite, de pe străduțele învecinate, apar mereu 
alte efective de draci, execută câte un salt și se 
culcușesc în umbrarul întins deasupra mesenilor, 
ca într-o colonie tot mai densă și tot mai întunecată 
de gândaci.

Cu aceeași perplexitate facială, Genel tra-
ge în dreapta de volan și taximetrul său se înscrie 
lin pe Calea Victoriei. Cam la fiecare zece metri, 
i se ițește înainte câte o nouă apariție, care îi taie 
ră suflarea. 

Chiar în această clipă depășește un cetățean 
ce târăște după el o trăsurică, din care îi face lui, ta-
xi metristului, semne ciudat de prietenești, un drac, 
cu o expresie înțeleaptă și înțelegătoare.

Genel soarbe apoi cu privirile cum o pere-
che de diavoli joacă, cu înfocare, o partidă de ta-
ble, deasupra șepcii unui bărbat, bărbat care-și 
retrage cu agilitate capul între umeri, ori de câte 
ori unul dintre cele două duhuri încarnate azvârle 
perechea de zaruri în ceea ce se întrezărește a fi o 
cutie transparentă din lemn.

aximetristul înaintează câțiva metri în linie 
cu un alt drac, etalând o pereche de cornițe 
ca de căprior, care, în timp ce conversează 

cu domnișoara pe care o parazitează, îi vâră prin 
ure chea dreaptă un sul scris cu proaspetele lui di-
rective, extrăgând apoi sulul, prin urechea stân gă, 
complet albit.

Rare sunt creștetele în care nu sunt împlân-
tate tabere ale acestor bandiți spirituali.

Aproape imposibil de descoperit sunt țes-
tele umane care adăpostesc cea de-a doua cate go-
rie de făpturi spirituale încarnate: Îngerii.

Pentru puzderiile de demoni, ei sunt oștirea 
dușmană.

Numiți și „Luptătorii lui Dumnezeu“, „Vi -
te jii lui Yahweh“, îngerii au drept scop de a înlă-
tura, într-un viitor secret, Împărăția lui Has Sa tan 
de pe Pământ și de a întrona, în locul ei, Îm părăția 
lui Dumnezeu.

Lipsiți de coarnele, copitele, cozile și de 
în  fă ți șarea de sălbăticiuni transparente, în care, 
în general, dracii apar înveșmântați, îngerii sunt 
cos tu  mați în oameni cu fizionomii zăpăcitor de 
co mu ne.

Îngerii, fie ei serafimi, heruvimi sau arhan-
gheli, trăiesc deseori retrași. Par stânjeniți de ma-
rea lor putere. Se mișcă neceremonios. Se ocu-
pă cu treburi mărunte, gospodărești, pentru a-și 
abate atenția de la norul de înjurături, slobozit în 
direcția lor de către cohortele de diavoli, plasate pe 
ambele maluri ale Podului Mogoșoaiei și printre 
care avansează chiar acum, liniștit și impozant, 
precum o caleașcă imperială, taximetrul condus 
de Țaca Genel.

La o primă percepție, acțiunile demonilor 
par inofensive, benigne, ștrengărești, amintind 
doar de șarjele unor școlari prost educați, evadați 
în vacanță.

Dar, răsucindu-și beregata în toate direc-
țiile, până și Țaca Genel e surprins de felul efici-
ent și distractiv, în care perdelele de draci își dau 
drumul de la subțiorile burlanelor de scurgere a 

ploii. Plonjează prin gurile oamenilor. Înaintează 
prin defileurile chiar și celor mai subțiri vase de 
sânge. 

Și otrăvesc chiar și cele mai mărunte celule 
și gânduri, cu impulsuri convulsive de batjocură, 
de înșelătorie, de neputință și de asasinat.

Lumea e murdară de Iad.
oinărind pe Calea Victoriei, descoperi că nu 
există Iad după moarte, ci există doar Ia dul 
care ne spală picioarele, cu valurile lui pu tre-

de, chiar acum.
Țaca Genel străbate intersecția formată de 

Calea Victoriei și de bulevardul „6 Martie“.
În următorii 200 de metri, absolut toți se-

menii pe care îi întâlnește se aseamănă cu niște 
copaci, având crengi îndoite, nu însă sub greutatea 
stolurilor de vrăbii, ci sub apăsarea cirezilor de 
draci.

Douăzeci și cinci de minute mai târziu, la 
ora 12 și 15 minute, răzbătând până în coasta Ae-
roportului Internațional Otopeni, mustăciosului ta-
xi metrist i-au fost deja revelate trei dintre se cretele 
Războiului Spiritual care se desfășoară în prezent 
pe Pământ.

Iată formulate aceste trei secrete:
1.  Fiecare om trăiește prins într-o sferă den-

să alcătuită din duhuri.
2.  Cele două tabere de duhuri, diavolii și 

în gerii, se luptă cu ferocitate pentru atașamentul 
fiecărui om.

3.  Pentru spirite, lumea cu adevărat reală e 
o lume invizibilă. Lumea vizibilă e doar o lume de 
carton, de păcăleală, în care cei condamnați la ea 
se mișcă împovărați de saci cu bolovani nevăzuți 
și poartă pălării caraghioase. n

 (fragment dintr-un roman în lucru)
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e la a-ţi da seama la a da seama despre ce ţi-ai dat seama şi ce poate 
face harul tău cu revelaţia de care vorbeşte aceasta. Nu vei reuşi sută la 
sută în tentative, pentru că depinzi de mulţi, de multe, de starea socială, 

dar şi de fantezia ta, care te abate de la trebi, te abate de la realitate, dându-ţi 
viaţa paralelă a visărilor. A subiectivităţii. Însă trebuie să îndrăzneşti mereu 
să-ţi calibrezi tu însuţi nevoia de libertate, de adevăr, de informare, deoarece, 
se ştie, generalitatea socio-politică a acestora are totdeauna un standard mai 
scăzut decât cel pe care şi-l poate asigura, conştient şi cu efort, individul. În 
durata participării sale, ca individ şi creator, la lume.

De regulă (obligatoriu şi... inconştient), destinul omului presupune şi 
jocul compensaţiilor, imprevizibil, definit, implicit, în ziceri de felul: „Unde 
dai şi unde crapă“ sau „Nu se ştie unde pierzi şi unde câştigi“. Vârsta te mai 
potoleşte, îţi mai aplatizează predispoziţia pentru gesturi categorice.

Încăpăţânându-te, cu pierderile şi frustrările de rigoare, să crezi că 
nu se poate să se mute ireversibil accentul de pe valoare pe „valoarea de 
întrebuinţare“, de pe estetic pe consumerism. La o adică, e frumos şi oare-
cum visător să se creadă că omul epocii noastre sau, poate, cel din epoca 
ur mătoare va tinde, în fine, să revină, studios, în aula înnobilatoare a şcolii, a 
bi  bliotecii. Lecţia bine învăţată este chezăşie în confruntarea zisă concurenţă 
pro fesională. 

Tu, cu anii, când îţi mai scad ardoarea vitală şi năzuinţele iar visele 
îţi devin mai obscure, posibilităţile – cam pe sponci, probabil, tangenţial, ai 
putea ajunge un cehovian care refuză subterfugiile oricăror concluzii în umila 
înfăţişare a incertitudinilor existenţei umane. Orice poate fi posibil într-un 
destin de om. Ba chiar şi în cosmosul întreg, în care eşti chiar mai puţin decât 
un fir de nisip, de praf...

Cam astea se întâmplă cu cel care vede (şi trăieşte prin propriul destin) 
o identitate în manifestarea harului prin creaţie, studiu, cunoaştere, meditaţie, 
prietenie, colegialitate... În meandrele şi... mendrele vieţii şi creaţiei, unii au 
capacitatea de a dobândi o oarecare superioritate „metodologică“ de a frec-
venta şcoală după şcoală, inclusiv pe cea de studii înalte, însă, în sinea şi 
fapta lor, gândesc şi acţionează ca nişte autodidacţi perseverenţi şi, posibil, 
uşor orgolioşi. Eu aş fi afinul lor. Fiecare scriitor sau artist în general trece 
prin prismele propriei sale vocaţii şi, poate, prin filtrele codului său genetic, 
modificat, evolutiv-modelat-remodelat de achiziţii culturale, de filosofie, 
ceea ce vine ca impulsuri şi linie de subiect din fondul spiritual universal 
co mun popoarelor şi, deci, tuturor indivizilor (dacă aceştia se interesează 
de aşa ceva). E în toate astea ceea ce poţi elucida, ce-ţi poţi explica despre 
tine însuţi ca artist în măsura în care reuşeşti să le raportezi pe cele aflate la 
con ştiinţa existenţei tale ca fiind ceva implicat în frământatul act uman de 
pro ducere a valorilor. Cărora le-aş spune şi punţi de legătură mai speciale 
între naturile umane care tind şi ele spre elevaţie, spre creaţie. E atitudinea şi 
poate chiar crezul celui care nu agreează banalul, cotidianul (prea) familiar, 
dezgolit, cum se mai spune, imundul, mizeria agresiunii impertinente a aşa-
numitei „estetici a derizoriului“. Este imposibil să ajungi în zona instinctuală 
a firii tale, să „localizezi“ izvoarele inspiraţiei, intuiţiei, minele din care ies la 
iveală, ca daruri de preţ, ceea ce e sugerat şi modelat de subliminal. 

Când experienţa pe care ţi-a hărăzit-o destinul (uneori, din... abun-
denţă) îţi permite o dublă, dar intrinsecă revelaţie şi revelare de sine, o des-
coperire şi o redevenire, care în franceză sună plastic: une conaissance de 
soi et une co-naissance. Este important, aşadar, dacă harul tău, studiile tale 
per manente, modul tău de viaţă şi de muncă, apoi (sau poate înaintea tuturor) 
cu riozitatea, care se adaugă celorlalte, reuşesc să-ţi mobilizeze energiile cre-
atoare, ţinându-ţi acut aţintit sentimentul „vânătoresc“ asupra eventualei 
revelaţii artistice, asupra surprinzătoarelor înfăţişări ale metaforei, care nu se 
împuţinează deloc în ancestralul „codru de simboluri“.

În cazul scriitorului, semnele maturizării sunt cele ale valorii, ale 
constantei în principii, ale coerenţei intelectuale şi ale distincţiei artistice prin 
care se auto-particularizează. În cazurile manifestărilor sale de vârf, harul, 
intelectul, inspiraţia şi voinţa nu înseamnă mai multe componente sau acte de 
manifestare, ci sunt un tot unitar.

Asta pentru creatorul care se încăpăţânează să creadă că nu am trăi, 
totuşi, în epoca unui scepticism estetic generalizat. În caz contrar, ar însemna 
să cedăm, să capitulăm în faţa kitschului tot mai agresiv...

Chiar dacă, de ceva timp, vine deja şi la noi, peste noi, poate chiar... 
iese din noi uscăciunea calculului. Devenim mai reci, mai distanţi, mai prag-
matici, mai egocentrişti. Dar, să sperăm, nu mai răi, nu mai coţcari decât în 
comunism. Pur şi simplu, azi punem mai multă pasiune în pragmatism decât, 
odinioară, în idilă şi lirism. n

d
a veche cititoare a poeziei lui 
Mir cea Petean, am fost constant 
captivată de armonia contrastelor 

ei intrinseci. Între sfiiciune şi bravură, 
virilitate în faţa sorţii şi provizorie 
retragere, eul liric desenează planul şi 
desfăşurarea unui război fără sfârşit 
pur tat, parcă in aeterno, cu destinul po-
trivnic. Şi în recentul său volum, Amin-
tirea luminii/Die Erinnerung an das 
Licht (antologie şi traducere de Herbert-
Werner Mühlroth, Editura Limes, Flo-
reşti, Editura Dyonisos, Boppard am 
Rhein, 2019), condiţia poetului, a crea-
to rului, în general, este prezentată drept 
ax al universului său liric. Ingrată şi 
ero i că, ea dă seamă de acerba rezis ten-
ţă a spiritului în lumea ostilă, po pu lată 
cu inşi obtuzi, veritabil spaţiu con cen-
traţionar. Un loc unde „viclenia va 
con tinua să ţină locul inteligenţei“ (p. 
134) iar impostura poate fi percepută 
şi în registru absurd, cu un umor virând 
spre tragic: „s-a închis şi ultima uşă// în 
apropiere un câine îşi aranjează cra va-
ta“ (p. 128). Aici domnesc oamenii coş-
mareşti, ocupaţi să-şi judece semenii, 
să-i aducă la disperare prin opacitatea 
lor fără leac, ancestrală: „am scobit osul 
până am dat de grimasa// care-i poceşte 
chi pul de ani şi ani“ (p. 114). Ei fac din 
via ţa celorlalţi un infern, prin sancţiuni 
ire le vante sau diagnostice inadecvate, 
sunt „hoţii de vise“ şi „se află printre 
noi/ au o înfăţişare onorabilă/ sunt reci 
aulici titraţi/ şi deţin poziţii de putere“ 
(p. 90), dar sunt abrupt devoalaţi în 
calitate de impostori: cu toate că ştiu 
totul despre orice, etalând „chip scrobit 
limbaj scrobit ţinută scrobită“, „au ab-
s olvit liceul cu 25 lei teza“ (p. 46). Ar-
senalul suprarealist al lui Mircea Pe tean 
este, de aceea, doar în aparenţă enig ma-
tic, definind durerea, suferinţa cu tentă 
socială, politică şi, desigur, personală: 
„ţilindre bastoane şi felinare// la fiecare 
ţilindru un baston/ la fiecare baston un 
felinar/ de fiecare felinar o funie împletită 
din vene smulse atârnă“ (p. 166).

Poetul este alungat din oraş (dar 
din raţiuni mai joase decât cele plato-
niciene) de „paznicul cetăţii“, chiar 
da că şi-a ales deliberat, pentru scris, lo-
curi din specia anonimatului, ba chiar 
a repulsivului: „la morgă/ în camere de 
tor tură/ în locuri destinate execuţiilor 
publice/ în cotloane şi unghere de spi-
tale“ (p. 88). Toxicitatea existenţei nu 
poate fi în niciun fel eludată în prezent: 
„trăim sub cupola unui nor otrăvit“ (p. 
140) iar viaţa devine un ritual silnic, 
văduvit de plăcere: „dimineaţa aceasta/ 
un precipitat de ură/ pe care-l bei cu o 
linguriţă de apă stătută“ (p. 160); „stai 
în faţa ferestrei ca pe marginea unui 

mormânt deschis“ (Toţi anii aceia). 
Intelectul debusolat, dar tira nic, 
contribuie şi el la căderea în de ri zi-
une a rosturilor superioare. 

În contrapunct, poezia sub-
zistă sub chipul tăcerii, una acti vă 
însă, deoarece, în vreme ce „teo-
ri ile se înalţă stivă“, practicienii 
(adică autorii lirici) „tac/ lăudaţi-le 
resemnarea/ lăudaţi-le discreţia/ 
lău  daţi-le umilinţa// unul vorbeşte/ 
to tuşi –/ ca să îngraşe misterul“ 
(Po  em scris în chip de epilog la un 
proces-verbal). Izbânda e aceea a 
unei silenţiozităţi grăitoare, deci, 
paradoxal, sonore, constând mai cu 
seamă din aluziv, vag şi nelămurit, 
poemul întruchipând „tăcerea/ care 
se opune/ timpanelor care zbârnâie“ 
(În somn), adică stridenţei non-sem-
nificante. 

Antidoturile constau în in-
ge nuitatea proprie poeticului, sur să 
inepuizabilă a demnităţii trans per-
sonale, în opoziţie cu agitaţia febrilă 
şi impulsul belicos – „poeţii vând la 
intersecţii grămăjoare de sâmburi 
(...) cumpără şi nu încerca să le câştigi 
prietenia“ (în acest sens, textul final 
este unul expresiv şi într-adevăr 
antologic); de asemenea, iubirea, 
fuzi onarea cuplului providenţial, 
ai do ma celor „doi plopi gemeni/ 
pe colina deşartă“, suspendaţi între 
„frigul şi singurătatea de dincolo, 
fără de sfârşit“.

Impresia de risc şi bravură 
trans pare din poeme precum ad-
mi rabilul La concert, unde au di to-
riul asistă la o depăşire entu zi as tă 
a spaţiului şi a timpului: „in stru-
mentiştii ronţăie un an într-o clipă 
(...) un cap cu părul vâlvoi în flăcări/ 
rupe iile stratosferei refuzând odih-
na primitoarei noastre planete“.

Mircea Petean practică un 
li rism cu efect tonic, revigorant, 
apt să împrăştie băltirea energiilor, 
neputinţele sufletului. Stenic tocmai 
fiindcă, deşi aşteaptă un rezultat al 
strădaniilor sale, nu mizează întru 
to tul pe el, fiind capabil, în acţiune, 
să se dispenseze de teleologie prin-
tr-o gestică gratuită care-şi asumă, 
în doze egale, victoria şi eşecul. 
Sto i cismul elanului pur îşi impune, 
fi nalmente, în planul salvator al es-
teticului, depoziţia senină despre 
du rere şi nedreptate, despre amorţire 
şi abjecţie, dar şi despre certitudinea 
legată de un „certificat de copilărie“ 
imanent. n

s i m o n a - g r a z i a 
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n data de 19 iunie 1899 vedea lumina zilei G. 
Călinescu, criticul literar care ne-a lăsat mo-
nu  mentala Istorie a literaturii române de la 

origini până în prezent, monografii dedicate lui 
Mihai Eminescu, Ion Creangă, Nicolae Filimon, 
Gri gore Alexandrescu, Vasile Alecsandri, studii 
şi eseuri privind estetica ori literatura universală 
(Prin cipii de estetică, Impresii asupra literaturii 
spaniole, Scriitori străini, Sensul clasicismului, 
Stu  dii şi conferinţe, Estetica basmului), dar şi ro-
mane balzaciene (Enigma Otiliei, Cartea nun-
ţii, Bietul Ioanide, Scrinul negru). Dacă activi ta tea 
de critic/ istoric literar şi de romancier a aces tei 
per sonalităţi enciclopedice este cunoscută, pre o-
cu  pările publicistului (Cronicile optimistului), ale 
poetului (Poezii, Lauda lucrurilor, Lauda zăpe-
zii), ale dramaturgului (Şun, mit mongol sau Calea 
netulburată, Ludovic al XIX-lea, Teatru) şi ale scri-
itorului confesiv sunt mai puţin ştiute şi de aceea 
vom aborda diaristica lui G. Călinescu. 

Cei mai importanţi critici, de la Titu Ma-
iorescu, numit şi părintele nu doar al criticii noastre 
literare, ci şi al jurnalului intim (ţinut vreme de 62 
de ani în 44 de caiete), la Eugen Lovinescu şi până 
la criticii contemporani au fost atraşi de oglinda lui 
Narcis. Cartea lui G. Călinescu, Fals jurnal, a apărut 
din dorinţa de a contesta genurile biograficului. 
Deşi G. Călinescu este un pasionat cititor de jurnale 
şi face numeroase referiri la autorii lor, criticul este 
un ,,vehement adversar“ al acestui gen. Motivele 
pe care le are pentru a detesta jurnalul intim sunt 
mai multe: acesta din urmă este considerat scriere 
ruşinoasă, feminină, nesinceră, o scriitură a egola-
trilor. Jurnalul intim este o prostie, nota criticul 
(Fals jurnal, Bucureşti, 1999, p. 107). Diaristul 
îşi continuă notele de jurnal ca pe un exerciţiu de 
memo rie, dar şi pentru a dezvălui ,,personalitatea 
lui complexă“. Însemnările debutează în martie 
1927 şi sunt legate de reflecţiile sale referitoare la 
jurnalele scriitorilor francezi. El se plânge de lipsa 
timpului, de incomprehensiune, de incapacitatea 
de a-şi explica unele lucruri. Istoricul literar face 
diferenţa între artişti şi critici: primii ,,sunt eroi, 
criticul trebuie să fie rege“ (p. 50). 

 altă deosebire pe care o constată este aceea 
între lectura diverselor cărţi: versurile se 
citesc, aşa cum preciza şi Eminescu, umblând 

în jurul odăii; romanele de acţiune le citeşte întins 
pe jos cu capul în mâini pentru a studia strategiile; 
literatura de analiză se gustă culcat pe spate pentru 
a intui perspectivele sufleteşti ale cărţii. Pe lângă 
mărturisirile propriu-zise, sunt cuprinse în volum 
scrisori adresate în mare număr lui Al. Rosetti, dar 
şi altor prieteni condeieri sau soţiei sale. Printre 
problemele semnalate în scrisori sunt şi cele privind 
susţinerea doctoratului, slaba pregătire a studenţilor 
şi chiar a profesorilor universitari, care nu îşi merită 
titlurile, nepotismul, lipsa de judecată a scriitorilor 
care sunt orgolioşi etc. În 20 decembrie 1936, nota: 
,,cea mai nefastă maladie a literaturii moderne este 
cultivarea excesivă a eului“ (p. 103). Îi detestă pe 
cei zgomotoşi, dar şi pe tăcuţii egolatri, care ţin jur-
nale seci, indiscrete. G. Călinescu este un bun po-
lemist, aduce cuvinte jignitoare unor ,,măscărici“ 

care se ocupă de toate stârvurile literaturii. Din 
ca uza acestora, România este o ,,ţară sălbatică, cu 
oameni egoişti, plini de ură, grandioşi şi mai ales cu 
oa meni care nu pot să-şi taie unghiile urii“ (p. 107).

eferindu-se la învăţământul superior, constată 
că sunt mizerii peste tot: aerele ,,profesorilor“ 
faţă de ,,conferenţiari“, lipsa corectitudinii, 

studenţii ,,absolut imbecili“, deoarece nu citesc. 
Întrebându-se De ce nu se citeşte?, G. Călinescu 
enumeră 12 cauze probabile care duc la acest fe-
n omen, găsindu-i iresponsabili pe toţi: părinţi, 
tineri, profesori, scriitori, critici, editori care ti pă-
resc manuale şcolare cu informaţii arbitrare despre 
literatura noastră şi uneori cu ton polemic faţă de 
scrisul contemporan. El crede că există un snobism 
al lumii ,,bune“, care nu cumpără decât volume 
în franceză. Cu toate acestea, ,,cărţile străine ce 
se citesc sunt foarte adesea mai proaste decât cele 
române“. ,,Cartea este ca un atlas al vieţii“, afirmă 
G. Călinescu (p. 218). Criticul face deosebirea 
dintre un cititor, un bibliofil şi un bibliotecar sau 
dintre cei care citesc ce trebuie sau citesc prea 
mult. Abuzul de lectură este comparat cu abuzul 
de vin; cunoscătorii nu vor bea mult vin şi nu orice 
vin. Nu este de acord cu cei care rumegă mul-
tă celuloză tipărită, s-ar putea intoxica, dar nici 
cu cei care se întreabă care sunt cele 12 cărţi pe 
care le-ar lua pe o insulă pustie. Le reproşează pro-
fesorilor că nu sunt intelectuali, că nu se pricep 
să le recomande studenţilor cărţile esenţiale. Din 
scrierea memorialistică Fals jurnal, aflăm care îi 
sunt pasiunile în calitate de scriitor. Chiar dacă 
apreciază muzica, se consideră un mizantrop şi nu 
vrea să se ducă la concerte din pricina fricii de a se 
întâlni cu snobii oraşului. Aşa cum era de aşteptat, 
cea mai mare pasiune este literatura. Argumentul 
pe care îl aduce este acela că ,,intensificându-ne 
viaţa cu ajutorul cărţilor, noi trăim într-o lume mai 
statornică decât cea vizibilă“ (p. 253). 

ălinescu devine un înţelept şi atunci când se 
referă la optimismul său solid: ,,am observat 
că răul câştigă aproape toate bătăliile par-

ţiale, dar victoria finală o are totdeauna binele. 
Me di ocritatea învinge temporar ca muştele, prin 
can titate, meritul rezistă prin vitalitate“ (p. 188). 
Ar ma cu care luptă împotriva mediocrităţii este 
tă cerea. Criticul îşi descrie demersul de editare al 
monumentalei Istorii a literaturii, munca pe care 
o depune în vederea documentării şi terminării ei; 
,,lucrez continuu“, spune el. Analizându-şi pro iec-
tul, susţine că urmează recomandările lui Al. Ro-
setti, realizând ,,o carte vie“, cu portrete şi sinteze 
critice. Sunt trecute în revistă şi recenziile Istoriei 
de ,,4 kile“. Autorul ştiind că această ediţie a avut 
parte de obiecţii neliterare, precizează resemnat că 
,,timpul rămâne nepăsător la micile noastre lupte, 
ochiul lui nu îmbrăţişează decât operele durabile“ 
(p. 232). În data de 14 februarie 1937, descrie 
moar tea Tincăi, una dintre mătuşile Casei cu molii 
din Cartea nunţii, susţinând că aceasta din urmă 
este scrisă din dorinţa de a demonstra că şi un critic 
poate crea romane. Comentând receptarea critică a 
prozei sale, lectorul îşi dă seama de prejudecăţile 
criticilor sau de unele repere privind criteriile axio-
logice. ,,Eroii sunt romanul şi unica întrebare este 
dacă trăiesc“, consideră el, subliniind faptul că au-
torul nu trebuie să-şi piardă vremea discutând cu 

G. Călinescu 
– 120 de ani de la naştere

Î

criticii săi. În schimb, un adevărat creator trebuie 
să aibă luciditate şi consecvenţă. Amintind despre 
personajele reuşite, scrie: ,,Când cititorul îi ţine 
minte pe eroi şi-i ia în serios şi le face biografia 
şi se indignează de faptele lor, atunci înseamnă că 
eroii există“ (p. 157). Astfel, jurnalul este un mod 
de a descrie geneza romanelor, dar şi relaţia dintre 
realitate şi ficţiune, dintre creator şi lector. Literatura 
confesivă este o cale de a cunoaşte preocupările 
şi gândurile marilor creatori. ,,Eu demult nu mai 
citesc nici cărţi, nici autori. Eu citesc literaturi“, 
adaugă criticul. Predilecţia lui G. Călinescu pentru 
monumental şi pentru spiritul clasic se observă şi 
atunci când se referă la arhitectura Bucureştilor, a 
cărei calitate dominantă este de a fi de un alb cretos 
şi dulce. Toate monumentele pe care le-ar construi, 
dacă i s-ar cere opinia, ar fi imense, solemne, cu 
foruri nemărginite, epitetele fiind mărci ale gustului 
său pentru apolinic. Aşa cum menţionează diaristul, 
,,cultura este încorporată în persoane“, în modele, 
or, G. Călinescu este un model cultural, un model 
de om universal care se retrage în propria lui lume 
pentru a mărturisi drama omului de litere şi de 
cultură, în general. 

eorge Călinescu este ,,unul dintre cei mai de 
seamă scriitori români şi unicul nostru critic 
literar care a avut geniu“, afirmă Nicolae 

Ma nolescu (Istoria critică a literaturii române. 
5 secole de literatură, Editura Paralela 45, 2008, 
p. 738). Chiar dacă în perioada postbelică a făcut 
unele compromisuri ,,venite dintr-un oportunism 
probabil congenital“, opera sa literară este actuală, 
contribuind nu numai la dezvoltarea şi înţelegerea 
is toriei literare româneşti, ci şi a culturii noastre, 
explicând miturile esenţiale ori specificul naţional. 
Deşi a detestat genurile confesive, Falsul jurnal 
este o dovadă a reflecţiilor autodiegetice, fiind un 
pas important în evoluţia jurnalului intim în litera-
tura română. 

Cât de actual este şi articolul De ce nu se 
citeşte?, unde se puneau problemele lecturii şi ale 
şcolii româneşti! G. Călinescu, scriind despre marea 
ignoranţă a românilor, exclama, apostrofându-ne pe 
toţi, cei responsabili: ,,Intelectuali români, e ruşine! 
O ţară nu poate să-şi îndreptăţească existenţa fără 
cultură…!“ 

e diferenţă este între mesajul textului călines-
cian Tot mai înveţi, maică? (o ,,cronică a mi-
zantropului“ din 15 octombrie 1939 privind 

efortul intelectualului interbelic, un om profund, 
care îşi aduna meticulos fişele), mesaj apreciat şi 
de Nicolae Manolescu în volumul Viaţă şi cărţi, 
şi viaţa locuitorilor erei post-adevărului, a aşa-
zişilor ,,intelectuali“ grăbiţi, certaţi cu lectura, su-
per  ficiali şi mediocri, a cetăţenilor lumii aflate sub 
semnul nefast al lui copy-paste-ului?! Cine mai are 
răgazul de a urma sfaturile călinesciene exprimate 
în jurnal: ,,Căutaţi solitudinea. (…) Alăturaţi-vă 
acelor oameni care cunosc gustul contemplaţiei 
şi al tăcerii“? Cine mai are forţa de a scrie o altă 
Istorie ca aceea din 1941 ori curajul de a crede în 
gân durile marelui critic care spunea că ,,Literatura 
noas tră va deveni universală la timpul său“? În acest 
sens, suntem de acord cu aserţiunea lui Nico lae 
Manolescu: ,,G. Călinescu rămâne una dintre acele 
personalităţi excepţionale care se nasc la un secol 
o dată“. n
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eşi a debutat târziu în poezie, Maria Sturdza-Clopotaru şi-a 
con ştientizat armonios traseul, evoluţia interioară, acumulând 
se lectiv şi statornic până aproape de definiţia propriei perso-

na  lităţi. La un prim contact se revelează o poezie religioasă, a me ta-
mor fozelor credinţei, care, uneori, se află la interferenţa mai multor 
ori entări religioase (creştinism, brahmanism, iudaism) sau, alteori, are 
eco uri sociale sau filosofice. Cu aceste configurări tematice şi nuclee de 
semnificaţie, textele dezvoltă subiecte variate, de natură socială, erotică, 
patriotică, religioasă în vechile tipare ale poeziei tradiţionale, de la 
fabula morală la balade alegorice ori texte sapienţiale. Desigur, uneori, 
se poate vorbi despre strategia celor care debutează mai târziu. Deşi 
autoarea se modelează ca un personaj delicat şi fragil, stările de revoltă, 
de izbucniri polemice, de răzvrătire fulgerătoare produc excelente efec-
te poetice iar deşteptarea unui instinct războinic devine atrăgător şi per-
for mant în ipostază feminină.

Maria Sturdza-Clopotaru scrie o poezie substanţială, cu efort de 
personalizare, mult diferită de contextul literar de astăzi, în care întâlnim 
prea multă poezie ocazională, prea evidentă inspiraţie dirijată spre 
momente, evenimente sau personalităţi concrete, portrete şi decupaje 
biografice cu efect dulceag, neconcludent.

Autoarea caută subiecte şi stări revelatorii care marchează fi-
inţa umană, „trestia gânditoare“, în raporturile ei cu spiritul divin. De 
altfel, aceasta este a poeţilor din Marele Nord, de la Eminescu, gru-
pul bucovinean Iconar până la Nicolae Labiş – o anume religiozitate 
discretă, o credinţă aprofundată cu fineţe şi nu o manifestare stridentă 
a sentimentelor divine. Poeta imaginează un original concept: „ochiul 
ini mii“ ca sumă a tuturor simţurilor şi martor al prezenţei noastre în 
lu me. Ritmurile folclorice reuşesc să exprime frământările fiinţei, sta-
rea trepidantă a trăirii, opusă materiei inerte. Deşi apropiat de tipa re-
le noastre tradiţionale, un simplu „cântec“ transmite o tragică şi mis-
tuitoare confesiune individuală cu semnificaţii pentru întreaga uma-
ni tate: „Spune-mi Doamne,/ Spune-mi Doamne,/ De ce ochiul nu-mi 
adoar me?/ De ce noaptea când apare/ Ochiul inimii mă doare?“ Şi acest 
text, ca şi majoritatea celorlalte, reuşeşte să convertească în poezie un 
preaplin sufletesc, o vibraţie umană credibilă, generată de prezenţa so-
cială şi sentimentală a autoarei în contextele familiei, prietenilor, ale 
comunităţii de sentimente şi aspiraţii (poezia nu este lipsită de un fin, 
dar profund spirit patriotic).

Indiferent de metamorfozele tematice, discursul liric rămâne 
discret, sincer şi familiar, chiar şi în variantele exprimării religioase.

Autoarea are întotdeauna de transmis un mesaj de conştiinţă pe 
care încearcă să-l înfrumuseţeze printr-o exprimare esopică sau para-
bolică mai elegantă şi, ca atare, textele acumulează multiple alegorii cu 
valoare conceptuală (autoarea le şi marchează cu majusculă), precum 
în textul Veghe, o adevărată artă poetică a misterului în conexiune cu 
gândirea ocultă şi ezoterismul. Maria Sturdza-Clopotaru se angajează 
astfel în poezia revelaţiilor ultime cu rezoluţie sacerdotală: „În clipa 
terestră,/ Ierarhiile înţelepciunii/ vor picura în Graal/ putere conştientă 
acţiunilor tale/ (...) Dacă îngerii zilei/ îţi puri fi că trupul/ cei ai nopţii,/ 
tainic îl spiritualizează/ În zori,/ îngerii Tatălui Ce resc/ revarsă cu Iubire 
Lumina Sursei,/ peste împărăţia Mamei Pământ,/ Cu venirea serii,/ Îngerii 
Mamei/ bucuroşi de lucrarea împlinită / te predau Îngerilor Tatălui;/ În 
alternanţa/ serii şi a dimineţii,/ vei sărbători Veşnicia/ în Infinita Gradină 
a Misterelor…“

Nu este aşadar cu totul surprinzător în contextul literar actual 
debutul întârziat în volum, la 52 de ani, al Mariei Sturdza-Clopotaru. 
Chiar şi debutul în periodice a întârziat, căci ce se poate spune despre 
cineva care publică pentru prima oară la 35 ani, când debuturile încep 
frecvent la 16-17 ani, dacă nu şi mai devreme? 

Oricum, vârsta debutului nu este importantă, ci consistenţa uni-
versului poetic în momentul afir mării publice. n

E m i L  L U N G E A N U
e a mai evoluat şi poşta în aste cinci 
veacuri trecute de la Scrisoarea lui 
Neacşu din Câmpulung!... Astăzi, 

după precedente precum Scrisorile lui 
Eminescu ori Scrisorile de la Snagov ale 
lui Dan Cristea ori de câte ori auzi câte 
un nou titlu anunţând „scrisori“, poţi fi 
aproape sigur că dincolo de acel gard te 
aşteaptă un leopard.

O recentă reconfirmare a forţei de 
sugestie pe care o au aceste înşelătoare 
semnale paratextuale o aduc, iată, şi 
Scri  sorile ploii (Editura Dio, 2019) sem-
nate de Carmen Georgeta Popescu, în 
aparenţă un generic mai degrabă liric în 
spatele căruia totuşi, odată învăţată lecţia 
acestor păcăleli „poştale“, poţi ghici un 
stufos roman de aproape patru sute de 
pagini – şi nici măcar unul epistolar pre-
cum, să zicem, Scrisorile persane ale 
lui Montesquieu. În schimb, surpriza ce 
te-aşteaptă în legătură cu construcţia ro-
ma nului în cauză este una pe care n-ar 
fi în stare s-o ghicească nici chiar baba 
Ghi ocica din Baloteşti.

Aparent, după primele 135 pa-
gini, puse sub genericul Cu felinarul în 
braţe, ia sfârşit o carte şi începe alta, o 
dată cu partea a doua, Caleidoscop, de 
aproape trei ori mai întinsă, cu un alt 
lot de personaje şi un context complet 
diferit, unica punte de legătură între 
cele două lumi părând să fie revenirea 
la motivul ploii din titlul romanului ca 
metaforă a adevărului: „Fiindcă ade-
vărul este o ploaie binecuvântată. El 
vin decă şi împrospătează tot ce atin ge, 
dă vigoare vieţii“. E drept că un Te ren-
ţiu ar fi contestat vehement chestia cu 
efectul terapeutic (obsequium amicos, 
veritas odium parit), dar ceea ce con-
tea ză aici e legătura pământenilor cu 
Cerul asigurată de duşul ploii, proble-
matizarea raportului dintre uman şi 
di vin fiind tocmai ţinta demersului ro-
man  cierei. 

Numai că, iată, cele două părţi ale 
volumului se articulează, în realitate, într-
un chip mult mai subtil decât s-ar crede. 
Prima începe cuminte, cu evocarea figurii 
unei învăţătoare de ţară, fiică de preot, 
a cărei minte destupată, în răspăr cu 
ignoranţa şi bigotismul local (ce-ţi aduce 
aminte de şocul reformelor lui Spiru 
Haret aplicate odinioară învăţământului 
rural), o făcuseră indezirabilă printre 
con să teni, silind-o în cele din urmă să-
şi ia lumea în cap. Dar, surpriză, du pă 
doar două capitole virează către o lu me 
transcendentă, unde aceea căreia în vă ţă-
toarea îşi încredinţase la plecare în sem-
nările personale se pregăteşte să ple-
ce ea însăşi, nu însă din satul natal, ci 
„ia răşi pe Pământ“ – o foarte străvezie 

romanul 
ca déjà-vu

parabolă a metempsihozei: „I-a venit 
ei, aşa, un imbold să plece iarăşi pe Pă-
mânt, şi de atunci nu mai are stare. Oa-
menii vor spune că aceea este ziua ei“. 
Nu mai încape, prin urmare, nici o în do-
ială că despre o renaştere e vorba, ga ra 
de îmbarcare fiind imaginea unei sin gu-
larităţi topologice imposibil de definit 
(„Cât a stat acolo, în locul acela minunat 
pe care nu îndrăzneşte să-l numească 
nici cum şi nici nu i se pare important să 
o facă, nu a judecat-o nimeni, nu a fost 
pedepsită, nici forţată să-l părăsească“ 
etc.) iar atitudinea chiromantă a călă to-
rilor gata de plecare se lasă echivalată 
cu consultarea unui mers al trenurilor: 
„Toţi îţi privesc palmele cu îndrăzneală 
şi cuminţenie dobândită, repetă calea 
de urmat, ca şi cum uitarea nu s-ar fi 
in ven tat“ etc. Norocul autoarei e că Sf. 
Cen zură a ieşit la pensie, altfel romanul 
du mi sale i-ar fi fost zăvorât în Index 
librorum prohibitorum pentru „rătăcirea“ 
lui evidentă faţă de directivele Sinodului 
con stantinopolitan din anul 543: „Dacă 
cine va crede în fabuloasa preexistenţă a 
sufletelor şi în acea condamnabilă res-
taurare (apocatastază), adică restabilirea 
tuturor lucrurilor cum erau la început, 
să fie anatema“ (61; 162). Aşa fiind, 
eşti tentat să cochetezi cu presupunerea 
că poveştile de viaţă ţesute în a doua 
parte a volumului ar putea fi un avatar 
al lumii precedente, chiar dacă un ata-
re scenariu nu a fost sugerat în mod 
ex plicit. De fapt însă, revenirea unor ti-
pa re în planul existenţei cotidiene a per-
sonajelor din partea a doua (bunăoară 
bigotismul părinţilor cu care Milena 
are de furcă, din acelaşi aluat cu lipsa 
de audienţă şi de toleranţă ce o silise pe 
învăţătoarea pomenită mai la deal să-şi 
părăsească satul de baştină, sau relu a-
rea teodiceei şi a tezei caracterului per-
sonal al relaţiei omului cu Dumnezeu 
– vezi Întâia Epistolă a lui Petru, 5.7 
– de nevăzătoarea Aniela) dovedeşte că 
abia acum începe romanul propriu-zis, 
conceput ca un déjà-vu din perspectiva 
transcendenţei: „În acea clipă, Milena 
avu o străfulgerare. Privind-o pe Eva, 
re cunoştea chipul femeii din visul ei, 
femeia care ţinea o carte în mână şi i-o 
tot întindea. Cum e posibil aşa ceva şi ce 
însemna?!“ Problematizarea propusă de 
autoare, aşadar, poartă mai degrabă asupra 
literaturii înseşi ca vehicul de trans  port 
peste vremuri al unui mesaj divin uitat, 
întocmai precum cartea iubirii dată de 
înger lui Ioan în Apocalipsa spre a fi 
înghiţită. n
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cioi) şi Gramar din Bucureşti (traducătoare Ileana 
Vulpescu, Sanda Mihăescu-Cârsteanu), Deisis din 
Si biu (traducătoare Maria-Cornelia Oros), Agaton 
din Făgăraş (traducătoare Diana-Maria Drăghici), 
Re în tregirea din Alba Iulia (traducători Valentin Ve-
sa, Mol dovan Cristian-Dumitru) ş.a.

Prin acest vast arhipelag de scrieri porneşte în 
croazieră Constantin Cubleşan (dar nu cu submarinul 
Delfinul!), simţind nevoia să facă nişte opriri în 
circuitul lecturilor, câteva „escale“, care sunt tot 
atât ea incursiuni critice în opera sus-numitului scri-
itor. Şaptesprezece sunt escalele, descinderile ana li-
tice în opera lui Constantin Virgil Gheorghiu, care, 
până la acea dată (2011), nu beneficiase de o tratare 
ca monografie critică (decât prin studii, prefeţe, arti-
cole, comentarii – insuficiente, însă, pentru cunoaş-
terea anvergurii scrisului gheorghian).

e alege criticul din masa scrierilor editate în 
română ale lui Gheorghiu? Alege cele trei 
cărţi in terzise (şi bine face!), adică pe cele care 

valorifică mi siunea sa de reporter trimis de ziarul 
Timpul în războiul pentru dezrobirea Basarabiei 
(1941-1942). În acest cotidian, precum şi în altele 
(Informaţia zilei, bunăoară), publică Gheorghiu 
aproa pe toate reportajele sale de război cuprinse 
în cele trei cărţi – care s-au bucurat de un enorm 
suc ces: Ard malurile Nistrului (1941), Am luptat în 
Crimeea (1942) şi Cu submarinul „Delfinul“ la ase-
diul Sevastopolului (1942).

Escalele critice ale lui Constantin Cubleşan 
mai vizează şapte romane: Ultima oră, Ora 25, 
Omul care călătorea singur, Perahim, Casa de 
la Petrodava, Nemuritorii de la Agapia şi Marele 
exterminator, o biografie de sfânt (Gură de Aur, 
atletul lui Hristos), croaziera analitică continuând 
cu patru cărţi despre ortodoxie (Tatăl meu preotul 
care s-a urcat la cer, Cum am vrut să mă fac sfânt, 
Viaţa patriarhului Athenagoras şi Hristos în Liban) 
şi încheindu-se cu studiul celor două volume de 
Memorii. Cartea lui Cubleşan păstrează, aşadar, cro-
nologia apariţiilor editoriale, între 1941-1995, majo-
ritatea antume, cu excepţia volumului al doilea de 
memorii (Ispita libertăţii), apărut postum (1995).

Mai întinse sau mai succinte, abordările cri-
tice ale lui Constantin Cubleşan sunt totdeauna con-
vingătoare; criticul dă prestigiu subiectului, citatelor 
şi contextualizărilor, tocmai pentru a accentua ţinta 
ascunsă a cărţii: de cunoaştere şi atragere spre opera 
,investigată. Nu toate cărţile îi plac; nu-i place, 
bună oară, romanul Marele exterminator (1978): „un 
ro man ratat“. „Adică, în totul, un fals roman (...), 
te zist şi schematic, parodic, în privința limbajului ce 
poartă însă în totul marca limbii de lemn a epocii, 
caricatural și ridicol în cele din urmă.“ 

ar majoritatea scrierilor comentate întrunesc 
adeziunea criticului, în configurări rotunde, 
„cu cap şi coadă“, de regulă în fraze ample, 

scrise parcă dintr-o suflare. Mai mult decât atât; se 
ştie că C. V. Gheorghiu a acordat o mare atenţie lim -
ba ju lui; a scris într-o română aleasă, într-o fran ce ză 
aleasă; talentul literar, „gheara leului“ sunt vi zi bi le şi-n 
scrierile non-ficţionale (în reportaje, eseuri teologice, 
biografii, memorii) prin intermediul portretelor, des-
cri erilor, lirismului, patosului, acţiunii ş.a., încât nu 
e de mirare că criticul numeşte respectivele spe cii 
romane: „romanul vieţii unui sfânt“, „roman biogra-
fic“, „roman memorialistic“, „roman picaresc“.

Are dreptate Cubleşan să considere trilogia 
jurnalelor de front ale lui Gheorghiu (primul, din 
1941, prefaţat de T. Arghezi, celelalte două, editate 
în 1942, prefaţate de Ionel Teodoreanu – ambii 
prefaţatori fiind stigmatizaţi pentru aceasta, în pro-
cesul „vânătorii de vrăjitoare“ declanşat îndată du-

pă august 1944), să considere, aşadar, reportajele 
de război „documente umane, mai înainte de a fi 
documente militare“. În Ard malurile Nistrului. 
Mare reportaj din teritoriile dezrobite, patosul des-
criptiv ţinteşte să evoce dezastrul provocat de ac-
ţi unile de exterminare şi depopulare ale armatei 
sovietice făcute în Basarabia (surghiunuri în Siberia, 
crime, incendieri, jafuri ş.a.), de stratagemele bar-
bare de tip Dot-là („După noi, cenușa“) – stri-
gătul de luptă al tătarilor. Așa, oraşul Bălţi „ars în 
întregime“; așa, sediul mitropoliei din Cernăuţi, 
pângărit „în cel mai groaznic chip“, transformat „în 
closet pentru ostaşii păgâni ai U.R.S.S.-ului (...). 
Chiar lângă uşă se află o mitră episcopală (...) pe 
care bolşevicii au transformat-o în oală de noapte. 
(...). Aurul şi argintul a fost scos. Ochii sfinţilor sunt 
înţepaţi cu baionete.“ 

„Un lung bocet, o lungă lamentaţie (...) pe 
ruinele unei ţări în care ocupantul străin a batjocorit 
totul“, iată una dintre concluziile criticului.

maginea „ţării fără zâmbet“ o conturează co-
respondentul de război, cu şi mai multă e pi-
citate, în cartea Am luptat în Crimeea. („E ro-

manul unei experienţe existenţiale în situaţii limi tă. 
(...). E o spovedanie şi un ţipăt de revoltă, e o litanie 
şi un blestem“ – comentează criticul). 

Tot un teritoriu neprietenos, mai mult chiar 
– duşmănos („Marea nu îşi ocroteşte niciodată sol-
daţii“), configurează C. V. Gheorghiu şi în ultima 
parte a trilogiei de reportaje. Implicat într-o experi-
enţă unică, pe singura navă de război a României, 
autorul descrie submarinul, echipajul, atacurile 
(„stăm (...) în adâncul mării zile şi săptămâni (...) 
aşteptând (...) până când se iveşte ocazia să aruncăm 
o torpilă“). „Un roman al pândelor“ – conchide Cu-
bleşan –, „un roman al provocărilor necontenite ale 
morţii“. 

Mărind viteza metatextuală, să spunem că 
acela care doreşte să-şi facă o părere temeinică 
despre romanele lui Constantin Virgil Gheorghiu, 
îndeosebi cititorul tânăr şi publicul larg, şi-o poate 
face aici, în cartea lui Constantin Cubleşan. Cele 
şapte roma ne alese spre lectură şi comentarii în 
escalele din că lătoria pe nava încăpătoare şi pres-
tigioasă a operei gheorghiene sunt surprinse în tr-o 
schemă a proa pe identică – formulă epică, su biect, 
ide o logie, con tex tu alizare –, într-un comentariu per-
tinent, cu ac cent pe citate revelatorii.

ărțile alese pun în lumină câteva amprente 
spe cifice; toate sunt romane evenimenţiale, 
dense, cu aglutinări în cascadă ale epicului, 

un epic expresiv – la graniţa senzaţionalului, deşi 
nu sunt senzaţionale ca formulă literară. Epicul 
gheor ghian mai este, apoi, circular; teme, nume, to-
po  nime migrează dintr-un volum în altul, de re gulă 
cu altă ideologie. Toate cele şapte romane adu se în 
atenție de Constantin Cubleșan se înscriu în tema 
tutelară, regală, a ficţiunii gheorghiene: istoria şi 
rea litatea românească. O carte necesară, care im pu-
ne un autor pe nedrept marginalizat. n
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De la miniaturi la escale 
critice
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ând arunci privirea peste lista scrierilor lui 
Constantin Cubleşan, vorba cronicarului: 
„să sparie gândul“! Peste 50 de cărţi, din 

1968, când a debutat ca romancier (Nepăsătoarele 
stele) şi, din 1969, când a debutat în critica literară 
(Miniaturi). 

În 2012, autorul mi-a dăruit ulti ma lui carte, 
Escale în croazieră. Constantin Virgil Gheor   ghiu 
(2011); m-am bucurat, pentru că zeci de ani şi eu, 
la Facultatea sibiană de Litere, le vorbisem stu-
den ţilor mei despre personalitatea copleşitoare, 
dar cvasi-necunoscută, a autorului ro manului Ora 
25. Căci cu acest roman păşeşte Con stantin Virgil 
Gheorghiu (1916-1992) în spa ţiul literar româ-
nesc, în 1991 (Editura Omega pres), după 42 de 
ani de la apariţia lui la Paris (La Vingt-cinquième 
heure, 1949) şi la 48 de ani de la tipărirea ultimei 
sale creaţii literare scrise în româ nă (romanul Ulti-
ma oră, 1943). 

Embargoul asupra scrierilor din etapa ro-
mânească (1937-1943) a creaţiei lui Constantin 
Virgil Gheorghiu, ca, de altfel, asupra a sute de 
au  tori (de literatură, ştiinţă, religie etc.), începe 
de  vreme, îndată după 1944, prin liste de cărţi pro-
hibite („cu conţinut reacţionar şi propagandă duş-
mănoasă“), prin denunţuri în presă, prin broşuri 
oficiale de tipărituri interzise. Era în perioada în care 
autorul lor se lupta pentru supravieţuire „trambalat 
dintr-un lagăr în altul“, prin „zeci de lagăre“, până 
în august 1948, când s-a stabilit la Paris, trăind acut 
drama desțărării forţate („sunt român. Mă aflu pe 
acest pământ, ca Dunărea, Carpaţii şi Câmpia Bă-
răganului, de la facerea lumii“, Memorii, vol. 2). 

Încât ne putem imagina cu câtă fervoare 
şi-a scris, în nici un an, primul său roman tipărit la 
Paris (1949), cu câtă ardoare, autenticitate şi forţă 
şi-a transfigurat stările, cunoştinţele, obida, dorul, 
me  sajele, amintirile ş.a. într-un roman alegoric, din 
gama literaturii absurdului. O meditaţie tragică asu-
pra marilor victime ale opresorului comunist este 
romanul Ora 25 – cultura, biserica, ţărănimea – 
Constantin Virgil Gheorghiu devenind, după Pa-
na it Istrati, al doilea autor român de bestseller. L-a 
scris în limba română, l-a tradus în franceză Mo-
nica Lovinescu şi, printre primii, Mircea Eli ade, în 
gazeta Uniunea română, comentând cartea, afirma 
că Ora 25 „validează în faţa noastră şi în faţa 
străinătăţii, forţa de creaţie românească autentică“, 
fiind „o judecată românească făcută de un român 
societăţii şi istoriei contemporane“, şi alte opinii 
în acelaşi registru (vezi şi vol. Mircea Elia de, 
Împotriva deznădejdii, 1992, p. 37-39).

Cu acest roman de succes inaugurează 
Constantin Virgil Gheorghiu tema românească, 
aproa pe singura temă a celor 18 romane ale sale, 
dintre care doar două (Perahim şi Marele exter mi-
nator) părăsesc viziunea înaltă, mitizantă, asupra 
societăţii, istoriei şi sufletului românesc. La fel de 
vastă este şi literatura non-fictivă: biografii reli-
gioase (despre Sf. Ioan Gură de Aur, Mahomed, 
Luther, patriarhul Athenagoras), eseistică creştină 
(Christ au Liban, Dieu à Paris ş.a.), sau de reflecţie 
asupra omului contemporan (L’ Œil américan, La 
Corée – la Belle inconnue), memorialistică. 

mare parte a operei lui Gheorghiu a fost tra-
dusă şi publicată în ţară, într-un ritm alert – 
mai ales după 2006. Se cuvine laudă tradu-

că torilor şi editurilor, care au introdus şi au făcut 
posibilă cunoaşterea scrierilor literare și a celor de 
erudiţie şi trăire ortodoxă ale autorului lor. E vor-
ba de editurile Sophia (traducător Gheorghiţă Cio-
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ncurajată sau numai tolerată de autorităţile foarte atente la ideologiile 
care irigau cărţile, literatura de anticipaţie a cunoscut, la noi, după cel 
de-Al Doilea Război Mondial, o ascensiune continuă. Spre deosebire de 

literatura mainstream, care a înregistrat, în anii de după 1989, o anumită rup-
tură, trecând printr-o perioadă dificilă de tatonări, cu reuşite doar sporadice, 
anticipaţia românească şi-a văzut impetuos de drum. Cultivată cu asiduitate, 
mai cu seamă la nivelul cenaclurilor, al grupărilor configurate în jurul unor reviste 
de profil, dinamizată şi de pătrunderea pe scară masivă a traducerilor din literatura 
americană, faţă de care exista o cronică nevoie de sincronizare – în ce priveşte 
modelele, autorii, titlurile –, anticipaţia românească şi-a văzut de drum cu şi mai 
mare elan decât înainte. Aşa încât, la ora actuală se poate spune că ea a devenit un 
fenomen greu de urmărit şi de cuprins în cadrele istoriografiei literare. 

Şi dacă este cineva în măsură să stăpânească acest domeniu în expan-
siune, atunci vorbim despre criticul, istoricul literar şi romancierul Mircea Opri-
ţă, autor, între altele, al unei Istorii a anticipaţiei româneşti ce constituie reperul 
în materie, ca şi al unei Enciclopedii a anticipaţiei româneşti, un proiect încă în 
plin proces de elaborare. Mai trebuie spus, deşi am mai făcut-o şi cu alte ocazii, 
că în cărţile sale (titlurilor enumerate adăugându-li-se altele, antologând cronici 
de întâmpinare; or, a practica foiletonul în aria anticipaţiei – sau science-fiction, 
dacă preferaţi – constituie din multe puncte de vedere o performanţă) această 
literatură este abordată cu mijloacele criticii veritabile (desigur, nu fără o serie 
de concesii, cerute de specific şi nu numai), ceea ce îl distinge de alţi condeieri 
care se străduiesc să consemneze starea la zi a genului. 

Avizat la nivel de fineţe, adevărat enciclopedist al domeniului, în măsură 
să relaţioneze opere din arii culturale diferite cunoscând bine filierele tematice 
şi circulaţia motivelor, rămas aproape singur cu aceste calităţi laolaltă, după 
dis  pariţia regretatului Cornel Robu (cel care a avut inspiraţia, contestată în mod 
suspect de specialiştii occidentali, de a lega anticipaţia de categoria estetică a 
sublimului într-un substanţial volum teoretic), criticul face adesea un spectacol 
de idei şi de erudiţie (deloc ostentativă) din textele sale. Mereu măsurat, echi li-
brând analiza cu sinteza, reuşeşte, în plus, să confere scrisului său acele carac-
teristici care îl fac interesant chiar când miza nu pare prea importantă, cum ar fi 
textele pregătite pentru a fi postate pe Internet. Aceste postări, realizate începând 
din 2011 până în 2016 pentru BookMag.eu, aparţinând de elefant.ro [Aşa cum 
se prezintă în momentul redactării acestei recenzii, BookMag pare abandonat 
de pe la finele lui 2018.], sunt adunate într-un volum intitulat SFmania. Ghidul 
curiosului (Editura Limes, Floreşti-Cluj, 2018) şi prezintă, spre deosebire de 
cele mai multe asemenea producţii, un nivel ridicat de interes. 

Tabletele lui Mircea Opriţă vorbesc despre... câte-n lună şi în stele, 
informând (puţin despre istoria SF-ului francez, a celui englez, american, rusesc, 
italian, polonez, primele scrieri în aria românească, de când apar fanzinele, ce 
este fandomul, ce cărţi a scris Asimov având la bază celebrele „legi ale roboticii“, 
tot de el inventate, viziunile lui H.G. Wells cu privire la maşinile viitorului etc.), 
divagând (diferenţa dintre fani şi cititorii ocazionali, cât este de îndreptăţită 
discuţia despre întemeierea unui club de anticipaţie la Cluj-Napoca la începutul 
anilor ’80, cum se poate ca un copil de şase ani să fie un „fan“, în momentul în 
care tatăl său – autor SF, altfel – pune pe hârtie povestioarele pe care acesta le 
com pune prin viu grai, unde ar putea duce proiectul Google de a digitaliza ori ce 
car te tipărită vreodată pe glob), comentând (calităţile de stilist ale lui Ray Brad-
bury, „virtuţile“ – într-un dialog cu opiniile autorului acestor rânduri – trivi-
a lului asumat de literatura SF, relaţia dintre SF şi fantasy la regretatul Liviu 
Radu, originalitatea lui Lino Aldani, reprezentant al fantascienzei), polemizând 
(cu inerţia care a făcut ca proiectul Eurocon, lansat în 1970, la iniţiativa a doi 
scriitori români, Ion Hobana şi Vladimir Colin, după o întâlnire Worldcon la Hei-
delberg, să rămână azi, practic, fără România, cu pretenţiile americanilor de a 
fi inventat SF-ul, în 1926, prin revista lui Hugo Gernsback Amazing Stories, cu 
ideea de „sefultură“ profesată de Voicu Bugariu, cu prejudecata lui Asimov de a 
impune propria viziune programatică de sensibilitate în SF) şi aşa mai departe...

În totul, o carte din care nu numai curioşii au ce învăţa, ci şi cei preocupaţi 
de localizarea pe harta genurilor literare a literaturii de anticipaţie. n

Lecţiile anticipaţiei
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D a n 
s t a n C a

Mai rar să vezi aşa ceva în 
ziua de azi! Un autor care 
debutează după ce a trecut de 

60 de ani şi o face într-un mod firesc, 
fără să fie complexat, propunând 
o suită de povestiri, grupate sub un 
titlu deloc spectaculos, Călătoria. 
De obicei, în vremurile acestea, 
autorii sunt grăbiţi, temperamentali; 
răbdarea e ultima virtute de care ar 
mai ţine cont; dacă nu scot măcar 
două volume până la 30 de ani se 
consideră rataţi, cam aşa stau lu cru-
rile. Zamfir Bălan, autorul de care 
vorbesc, nu intră în acest tipar. El 
este de fapt un scriitor de modă ve-
che, pe care tehnicile literare la mo-
dă nu-l impresionează, ceea ce nu ar 
însemna, Doamne fereşte, că ar fi un 
desuet sadea peste care se aş ter ne 
alene praful. Volumul lui are carac-
te risticile unei cărţi vii şi, ceea ce e 
mai important, nu se supune unui 
sin gur fel de-a scrie. De aici am tras 
con cluzia că autorul este o persoană 
cultivată care, dacă face literatură, se 
află în deplină cunoştinţă de cauză. 
Aşa dar volumul acesta, ca s-o spun 
pe şleau, are de toate. Avem proză 
realistă în bunul înţeles al cuvântului, 
o proză inspirată chiar din mediul 
rural, dar avem şi proze bazate pe un 
tumultuos monolog interior, cu „sal-
turi“ şi sincope, sfidând limbajul tra-
di ţional. Mă gândesc că un asemenea 
debut cu ani şi ani în urmă, când au-
torul ar fi fost tânăr, ar fi atras imediat 
atenţia. Eu încerc acum să fac un fel 
de recuperare.

De exemplu, prima proză, 
care dă şi titlu volumului, Călătoria, 
este scrisă impecabil şi nu e vorba 
de faţadă, ci de frământările omului 
care, având un bagaj de nostalgii, 
în ţe lege că lucrul cel mai bun de fă-
cut este acela de-a călători, de-a se 
ur ca într-un tren şi de-a se lăsa dus 
cât mai departe. Renunţă deci la un 
se dentarism toxic în favoarea unui 
nomadismul benefic. Nu ştiu de ce, 
par curgând textul, mi-a venit în minte 
o povestire a lui Sorin Titel, Lunga 
călă torie a prizonierului, unde tot 
aşa: călătorind, personajul are şi sen-
za ţia evadării. Sorin Titel publica 
însă povestirea în anii şaptezeci când 
literatura parcă se bucura de mai 
mul tă preţuire decât acum.

Altă povestire, Berzele... Aici 
apare un personaj sucit, oarecum mo-
ro meţian, cu un nume să nu-l uiţi cât 

Un debut 
remarcabil

oi trăi – Tudor Coteţ. Despre el aflăm 
că a intrat în istoria satului său natal. 
Omul stă în prispă, să scarpină în 
cap şi nu uită să-i amintească mereu 
nevestei că trebuie să dea de mâncare 
la berze. Deci nu la orătănii, ci unei 
specii protejate, ca nu cumva să vină 
pe capul lor Ministerul Mediului şi 
să-i amendeze. Proza care are atribu-
tele realismului glisează astfel uşor 
spre o zonă incertă a absurdului, a 
neverosimilului, dovadă încă o dată 
că autorul nostru nu e un mime tic 
naiv, ci un bun cunoscător al trucu ri-
lor literare. O altă proză realizată cam 
în aceeaşi manieră este Liliacul, dar 
textul care mi-a plăcut cel mai mult 
se intitulează Jurnal. Aici autorul pa-
re că rupe stavilele ca să spună tot ce 
are pe suflet. Evident, este o judecată 
subiectivă deoarece eu cred foarte 
mult în forţa mărturisirii şi în valoarea 
autenticismului, dar pro za aceasta, 
părând că nu mai ţine cont de nici o 
regulă, le înglobează de fapt pe toate. 
„Mâna tremură încor dată, de parcă 
acum învaţă primele litere. Se ridică 
deasupra foii de hârtie, lăsând o umbră 
întunecată, ca de apoi încremenită de 
neputinţă. E trecut de miezul nopţii. 
Undeva pes te acoperişuri un pescăruş 
ţipă asur zi tor. A mai trecut o oră. Un 
sin gur punct, în albul nemărginit al 
hârtiei. Ca o promisiune, ca o să mân-
ţă, ca o iluzie...“ Îl contrazic pe autor 
reclamând o inadvertenţă. Un de e 
sămânţă, deci germene, nu poa te fi 
iluzie, dar impresia pe care aces te 
rânduri şi tot ceea ce urmează o dau 
este intensă. Până la urmă de ce citim 
o carte de literatură? Pentru ceea ce se 
cheamă plăcere estetică, dar, dincolo 
de plăcere, este emoţia pricinuită de 
starea sufletească pe care cartea a 
reu şit să ne-o inducă.

Ceea ce uneşte însă toate po-
ves tirile este sugestia faptului ero tic. 
Ele trăiesc de fapt dragostea. Per ma-
nent întâlneşti o trimitere la o femeie 
pe care personajul a cunoscut-o, cu 
care nu mai e sau pe care urmează 
s-o reîntâlnească. Şi încă o observaţie 
necesară. Nu avem sarcasm. Cu ex-
cep ţia unor scene din prozele „ţă ră-
neşti“, sufletul celui care scrie ni se 
dez văluie curat, cuminte, ferit de 
con torsiuni lăuntrice. Pentru aceasta 
doar, într-o vreme a distorsiunilor 
de-a dreptul manierizate, şi merită 
să-l apreciem pe autor, călătorind la 
rân dul nostru... n

r A D U  V o i N E S C U
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Poeţii care schimbă dona (6)

DOMENIUL UNIVERSAL (38)

LINDA MARIA BAROS
vă prezintă dosarul

Voce de rezonanţă a noului val literar 
francez, atât în calitate de poet, cât şi de per for-
mer, Yekta s-a născut în 1979 lângă Paris, în lo-
ca litatea Valea Lupilor. Este autorul volumelor 
de versuri Supraveghetorul fără chip (2009), 
Re gistrul umbrelor (2013) şi Ramuri rupte pen-
tru celălalt (2018). 

Poemele sale sunt traduse în engleză, spa-
niolă, italiană, suedeză, neerlandeză, macedo-
nea nă, slovenă, ben gali, română şi croată. 

În e gală măsură compozitor, pianist, chi-
tarist şi cân  tăreţ, Yekta participă la numeroase 
pro iecte care conjugă poezia şi muzica. A com-
pus astfel banda sonoră a unei serii de video-po-
eme şi a pu blicat, în 2016, o carte-CD intitulată 
Cel care mă nâncă reflexe. În prezent, se consacră 
punerii în muzică a propriilor lui versuri. n

După ce le-a propus cititorilor noştri dosarul 
Aripa frântă, aripa tatuată, scheletul / 24 de 
poeţi inconturnabili din întreaga lume şi dosarul 
Zoom Québec / 8 poeţi francofoni, Linda Maria 
Baros îi invită, începând cu luna noiembrie 
2018, să descopere enormele cantităţi de forţă şi 
viteză depuse-n cei care schimbă astăzi, la nivel 
internaţional, dona poetică. 
Indiferent de ţară, indiferent de limbă, indiferent 
de formula adoptată. Un new look poetic multiplu, 
mutant şi, întotdeauna, tonic, decapant.

Drumul visat

Nu ştim de ce în faţa gurii plumbuite a unui canal
Ne-am uitat la zeama cenuşie a averselor de vară 
     care se înăcrea
Şi i-am urmărit orbita concentrică până la leşin 
     mistic

Ne-am îndreptat dansurile spre galeriile 
     comerciale neglijate
Şi-n spaţiul rânced al magazinelor goale cu 
     degetele crispate pe hărţile timpului
În limba unui druid alunecoasă ca iedera pe gips 
     pe cărămidă
În spatele perdelelor de fier am rugat vântul care 
     geme pe sub uşi
Să ne arate traseul ultimilor bărboşi cosmici

Umbrelele portofelele bucăţile de stofă 
     abandonate
Sunt pentru noi ca auspiciile liliecilor sfâşiaţi
Şi ca nişte hierofanţi răbdători adunăm noi 
     ultimele gânduri
Pe care valize mari cu fălcile rupte le lasă să evadeze

Primii trecători ne găsesc dormind
La poalele unui tei ca nişte orfani fugiţi de acasă
Îmbătaţi de pământul gras şi de ploaie
Licărind într-o scânteiere aproape de nevăzut
Avem acelaşi gust ca ziarele gratuite cenuşa şi 
     meniurile restaurantelor

Ca ghidurile de utilizare în douăzeci şi opt de limbi 
     ale mixerelor, ale cuptoarelor cu convecţie
Cărora le dăm foc sperând că vom găsi un drum spre 
     orizonturile noastre sfinte
Printre visele fumului gros

De origine întunecată

M-am născut în plonjonul avionului care se prăbuşea
     după patruzeci şi şapte de secunde de la decolare
m-am născut în derapaje în devieri
 în volute în răsturnări în carambolaje
m-am născut în mareele negre
 în scurgerile de gaze
în flăcările care răbufnesc
 şi-n ricoşeul mitraliilor
m-am născut pe o canapea toxică
 şi în tribune care se surpă
în topirea siguranţelor şi-n incendiul chimic
o dată c-un satelit în cădere
 cu o macara care se culca la pământ
în deraierea trenurilor alunecările de teren
îndoirea stâlpilor
 ruperea ţevilor
şi pe terasa desprinsă din înălţimile unui zgârie-nori
     în scaunul care se smulge-n plin zbor din 
              lanţurile comédiei
pe eşafodajul care se năruie
 în ascensorul care se zdrobeşte
am venit pe lume dintr-o eroare de schimbare a 
               macazului
dintr-o greşeală de punctuaţie într-un ghid tehnic
dintr-un defect de programare
 o întârziere de semnalizare
sunt moştenitorul calamităţilor
 m-a modelat spiritul dezastrului
produs pur al reveriilor întunecate
 care mişună în creierul oraşului
m-am născut dintr-o pierdere de echilibru
 dintr-o avarie subită
m-am născut în dansul maşinăriilor stricate
 în bâlbâiala metalică a morţii
acest sfârşit al bolboroselii sinistre
 a civilizaţiilor care ne strâng
în braţe până la asfixiere ca un bunic 
              morfinoman şi-o mamă posesivă

 *  *  *

soldat fără tăbliță de identificare
unitate fără statut
am clarviziunea învinsului
reculul celui tăiat de pe liste
sunt împușcatul care fuge
din oraș în oraș încă fumeg
am chipul fricii care pălește
în lumina unui mirador
știu doar urletul câinilor
și sirena uzinelor
miros a tabac de la interogatorii
și-n țeasta mea se sparg ferestre
sunt răbdarea celui care înnegrește foaia cu-aceste 
     fraze
cetățeanul din sticlă opacă
adorm în cearceafurile unei plăceri ne-mpărtășite
și le-nchid ochii personajelor șterse dintr-o scenă 
străină ca-ntotdeauna de povestea mea
și-ncerc să citesc printre liniile albe care 
     traversează oglinda
viața mea e doar o lungă duminică
în care lipsesc din albul privirilor indiferente

pentru un timp buzele îmi păstrează
gustul gurilor pe care le-am iubit 

         traducere © Linda Maria Baros

 

Poetă. Traducătoare. Editoare. Născută în 1981. 
Păr verde. Doctor în literatură comparată la Sorbona. 
Locuieşte la Paris. Şase volume de versuri. 
       Poeme publicate în 39 de ţări. 
Membră titulară şi raportor general al Academiei Mallarmé. 
       Laureată şi secretară generală a Premiului Apollinaire.
       Vicepreşedintă a PEN CLUB-ului francez.

      A tradus 40 de volume. Din română în franceză – 25.
Directoare a Festivalului franco-englez de poezie, Paris. 
       Directoare a editurii La Traductière şi redactor-şef al 
revistei internaţionale de poezie cu acelaşi titlu. 
       Poartă o gheară enormă de argint pe mâna dreaptă. n
                            Site: www.lindamariabaros.fr

Linda maria Baros
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partenenţa unui scriitor la un 
perimetru cultural ex-centric 
îl poate face puţin vizibil pen-

tru critica literară, deşi opera lui ar 
merita discutată mai amplu. Aceas ta 
este şi situaţia lui Liviu Lun gu, autor 
prolific din Constanţa, omo logat de 
edituri din ţară şi din străi nă tate, însă 
prea puţin recenzat. 

Li viu Lungu a semnat un nu-
măr im por tant de romane, înce pând 
cu Un descălecat (AMB, Bucu-
reşti, 1996). Au urmat volumele În-
tâmplare… (1999), Nikephoros Stre -
de (2000), Ma  re  le falanster (edi  ţi e 
bilingvă ro mâ no-franceză, 2001), 
Bu kure, Lek. Berbecul (2003), Ase-
diul Ce tă ţii Licoar (2003), Discret, 
de dra  goste… (2009).

Apoi, în ultimii zece ani, Fa-
cerea după chi   pul pictat (2011), Pa-
triarhul cur cu  be e lor de pământ la-
custru (2011), Des pre turnuri (2014), 
Uita ţii des că lecători (2014), Încă o 
isto rie de dragos te sau Arhitectonia 
unui chip cio plit (2015), Peisaj din 
şoap te multi colore sau Ţăndări din  tr-o 
cos mogonie miniaturală (2016), pre-
cum şi romanul (comen tat în paginile 
revistei Luceafărul de dimineaţă) Pri -
zo  nierul poetului Ovidius Naso sau 
Furiile centurio nului Ra pax (2017). 

Volumele Bukure Lek. Ber-
be cul, apoi Nikephoros Strede şi Fa-
ce rea după chipul pictat au apărut 
în traducere albaneză (2008, 2013 
şi, respectiv, 2011) iar Prizonierul 
poetului Ovidius Naso sau Furiile 
cen turionului Rapax a fost publicat în 
Italia, la Milano (Rediviva Edizioni, 
2018).

Citarea titlurilor de mai sus 
relevă înclinaţia lui Liviu Lungu spre 
romanul istoric pentru care deţine o 
competenţă specială, fiind de pro-
fesie arheolog cu atestat de doctor 
la muzeul constănţean de istorie. 
In formaţia de specialitate îi permite 
re constituirea exactă a epocilor tre-
cute, cum ar fi Albania medievală 
a ,,Kanun“-ului şi a ,,giaksur“-ului 
din Bukure Lek. Berbecul sau a To-
mi sului din vremea exilului ovi di an, 
din Prizonierul…, valoarea docu-
men tară nefiind de neglijat într-un 
roman istoric.

Liviu Lungu însă, vorbind 
despre trecut, reflectează asupra pre-
zentului, atingând punctele nevralgice 
ale unei lumi care şi-a pierdut orien-
tarea. O lume plină de zgomote, inu-
til-cacofonică, de gesturi-limită în 
care tragicul se goleşte de conţinut, 
în care potentaţi rapaci şi inconştienţi 
distrug rezervaţii naturale şi situri 
arheologice (Peisaj din şoapte mul-
ti colore…), continuând şirul dis tru-
gerilor din regimul comunist, ale 
cărui proiecte megalomane de ur-
ba ni zare forţată de tip ,,Monstrul“ 

apă reau ca o ironie a sorţii pe locu-
rile legendarei confrerii a ,,Marilor 
Vânători“ (Încă o istorie de dragos-
te…). Filosofia romancierului-arhe-
olog constă în respectul pentru va lori 
şi pentru vestigiile care le con servă, 
pentru fiecare ciob de vas şi fragment 
de unealtă descoperite, care vor fi 
tratate cu sârguinţă şi ima ginaţie, dar 
şi în empatia pentru re gu lile care gu-
ver nează natura, cu for mele vege ta-
le şi animalele ei, cât de umile ar fi 
ele. O bufniţă, un cerb im perial sunt 
personaje în prozele lui Li viu Lungu, 
privite cu un ochi care du ce cu gândul 
spre filosofia extrem-orientală.

Autorul abstract pare o con-
şti inţă ultragiată de feţele pre zen-
tu lui; probabil tocmai de aici şi im-
boldul întoarcerii în timpuri aflate 
mai aproape de arhetipal. Scriitorul 
fuge din epoca de fier spre cea de 
aur, a Deltei, de pildă, care-şi tră ieş-
te ultimele pâlpâiri înainte de trans-
formarea unui colţ al ei în zonă bu ta-
forică de agrement (Peisaj din şoap te 
multicolore…) sau cea în care Ma rii 
Vânători împădureau ţinutul Na na 
(Încă o istorie de dragoste…). Pro-
pensiunea spre mitic este atât a au-
to rului, cât şi a personajelor, inte lec -
tuali superspecializaţi care amin tesc 
prin fervoarea spiritului de eroii eli-
a deşti.

Romanele semnate de Liviu 
Lungu se impun şi prin complexitatea 
construcţiei narative. Dacă la început 
povestea era spusă linear, de exemplu 
în Bukure Lek. Berbecul…, mai târ-
ziu sunt preferate multiplicarea şi 
am biguizarea planurilor narative, tre-
ce rile insesizabile de la real la ima-
gi nar, scrierea şi rescrierea de tip pa-
limpsest, conducerea subiectului în-
tr-o direcţie surprinzătoare. Ro ma nele 
incită lectorul avizat, abil în refacerea 
întregului. Nu în ultimul rând, Liviu 
Lun gu şi-a creat o vorbire incon fun-
dabilă, în care uneori fraze gigantice 
rup ritmul unei exprimări concise, 
formulările definitiv-laconice alter-
nea ză cu oralitatea frustă, intersectată 
de câte un minipoem în proză de o 
in  ten sitate austeră sau de câte un pa-
ragraf ermetic îndelung cizelat. Şi la 
ni ve lul construcţiei narative şi la cel 
al expresiei, scriitorul pare adep tul 
ideii că a numi obiectul înseamnă a 
distruge plăcerea ghicirii lui.

Am prezentat aici o imagine 
succintă a operei substanţiale reali-
zate de Liviu Lungu, luând ca termen 
de referinţă mai ales ultimele trei 
romane publicate la Corint Books, 
care-i atestă fără dubiu autenticitatea. 
Numele autorului se asociază cu te-
me majore şi cu o poetică narativă 
a prezentului, ceea ce ar putea iniţia 
tentative salutare de recuperare a sa 
în planul criticii. n

romancierul-arheolog 

m A r i N A  C U Ş A 

a
oezia lui Octavian Doclin este 
singulară nu numai prin rapor-
tare la congenerii săi, atraşi spre 

cotidian, spre magia lumii obiectu a le, 
spre metaliteratură, ci prin nobleţea 
unor spaţii himerice, hărăzite experi-
en ţelor metafizice. Teopia (o descriere 
a ţinutului) e cel dintâi ţinut relevant, 
în acest sens. Situat sub zodia unei 
fer tilităţi stranii, Teopia e sălaşul dis-
ci polilor fără maestru, stăpâni pe pro-
priul destin, care-şi trasează sin guri 
periplul iniţiatic: „aici/ mâna renu-
mi tului organist/ repudiază modest 
ade vărul/ (cum grăsimea de pe ochii 
pro fetului dialogul vederii)“. Precum 
pro fetul orb, adâncit în descifrarea 
sem nelor oraculare înscrise pe pereţii 
sinelui, organistul e cel ce coboară în 
propriile tenebre, acolo unde umbra 
sa nevăzută dănţuie ca o fantasmă 
în ritmurile muzicii lăuntrice. Poetul 
iese din sine şi atinge beatitudinea 
prin translaţie în interiorul poemului, 
unde, ca în Teopia, eternitatea însăşi e 
anulată. Ceea ce-i leagă pe cei aleşi, cu 
experienţe atât de diferite, este iden-
titatea condiţiei existenţiale: „în con-
secinţă aici/ condiţia locuitorilor este 
în afara eternităţii/ (precum poetul în 
poem la o adică)“. 

Într-o carte recentă, Răsaduri 
(Timişoara, Editura Gordian, 2017), 
poetul reşiţean transpune în versuri 
grădina onirică, vecină cu râul mitic al 
morţii, un spaţiu al ieşirii din sine şi al 
comuniunii cu duhul apelor spre care 
călătoreşte, fără să le fi văzut vreodată: 
„a ajuns la liziera aceea/ Styxul încă 
nu se zărea/ pe la jumătatea drumului/ 
prin văzduh/ s-au întâlnit însă sufletele 
lor/ răsad în răsad/ sădit ră-sădit/ cum 
într-o grădină comună arată/ în miez 
de noapte (liziera)“ – răsad (4). Apoi, 
grădina se încarcă de memorie gene-
zică, devenind nu numai locul în care 
divinitatea l-a iniţiat pe om în dublul 
mister al rostirii şi al scrierii, ci şi vama 
interzisă între atunci şi acum, aici şi 
dincolo, poezie şi moarte, mistuire şi 
foc sacru. 

Spaţiul himeric recurent în 
în  tregul univers liric doclinian, de-a 
lun gul tuturor vârstelor, amprentă in-
con fun da bilă a creaţiei sale, este Do-
meniul poemului, care are o hartă se-
cretă, un Corpus Hermeticum tatu at 
pe mâna poetului, pecete a origi nii și 
destinației sale de dincolo de timp și 
uitare, tăcere și moarte: „Supra vie-
țuise până la ei zvonul/ că harta pe 
care din generația lor/ nici unul nu o 
văzuse/ decât singur paznicul por ții/ 
când noapte de noapte intra în piv niță/ 
precum părinții lor în cortul feme-
i lor lor/ că bine tăbăcită în spatele ei 
pie lea/ ascundea încă o hartă/ că pe 

aceasta/ nici ochiul rău al paznicului/ 
n-o poate citi/ ca fiind a vremurilor 
dinaintea vremii/ după care și ei vor 
tânji mai târziu/ acolo se bănuia cobora 
adesea/ zile și nopți la rând Stăpânul/ 
în mundus subterraneus/ la toți cei care 
cândva/ au fost și ei în pârgă/ trăind 
acum într-o altă lumină/ afară din 
lege/ îl chemau ca la o judecată/ astfel 
că întotdeauna/ revenea printre ei/ în-
frânt/ dar nu învins/ cu aceeași arsură 
pe mână“ (Mundus subterraneus). 
Din mâna Poetului „ţâşneau raze de 
foc“, privirea i se-nălţa spre „steaua 
de rai“, Scribul îi strecoară „prin uşa 
în tre  deschisă / a cortului / sămânţa 
unei plante de dincolo“. Şi totuşi, ni-
meni nu va şti niciodată ce ascultă el 
„cu urechea inimii“, ce vede „cu cel 
de-al treilea ochi“. Toate întâmplările 
şi fantasmele trăiesc şi se mişcă pe un 
arc misterios între Poet şi el însuşi, sus-
pendate în intervalul care leagă tăcerea 
umană de originea ei divină (Regăsire).

Triada Stăpân-scrib-pivnicer, 
o constanţă memorabilă a poeziei lui 
Doclin de la începuturi şi până astăzi, 
pune în lumină figura emblematică 
a poetului care păzește semne și în-
vă țături esoterice, interdicții și trans-
gresiuni, latența și creația, sacrificiul şi 
salvarea, viața și moartea. Elocvent în 
acest sens este poemul Ieşirea-Exodul-
Răpirea din cel mai recent volum 
de versuri (Poeme libere, Timişoara, 
Editura Gordian, 2018) al scriitorului 
reşiţean: „Privea prin gaura cheii cărţii 
descuiate/ poemul/ cum spală picioarele 
cuvintelor/ poemei/ cu undelemnul şi 
vinul/ ascunse de Pivnicer/ în toţi anii 
stăpânirii Domeniului/ de către Stă-
pânul acum dispărut/ fără urmă/ se 
spu ne că la sfârşitul spălării/ Scribul fu 
văzut plecând cu Cartea sub braţ/ după 
ce în zadar a încercat/ să afle citind din 
ea/ ce a urmat/ şi de atunci nici de el/ 
nu s-a mai auzit ceva“. 

A trăi cu brațele neființei în-
cleș tate în jurul trupului e sin gula ri-
tatea unui destin care-și caută o noi-
mă. Pelerinajul printre nălucile sine lui 
sfârșește în marea tăcere de la mar gi-
nea căreia reîncepe urcușul din tene-
bra inițierii în moarte spre epifanic: 
„Acum/ plimbându-se prin Grădina 
ro di toare/ a Domeniului se bucură/ 
de sporirea neamului răsăditelor/ în 
fie care dimineaţă zăbovea în dreptul 
unuia/ mai mult şi-l cerceta/ cu lumina 
ochiului său/ acela singurul nevăzător 
din care ţâşnea/ văpaia focului de 
dinaintea primei lumini/ aşa se face 
că într-o astfel de dimineaţă/ Stăpânul 
auzi în spatele său o voce/ fereşte-te 
Scri bul a pus stăpânire/ pe grădina 
neră săditelor/ şi a adus cu el/ o nouă 
pia tră Eben-Ezer“ (Noua piatră). n
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u este suficient, cred, văzând raftul cu volumele 
publicate de Iordan Datcu de-a lungul unei vieți, 
opuri la care se adaugă, an de an, altele şi altele, 

să îți exprimi doar, tacit, în gând, admirația pentru un 
slujitor atât de devotat al cărții sau să i-o declari, cu 
voce tare, la telefon sau la o lansare, celui care merită 
mai mult decât admiraţia, merită stima şi recunoştința 
noastră, a cititorilor de profesie sau doar ocazionali. 

Editorul, folcloristul, criticul literar, cercetă-
torul, istoricul literar Iordan Datcu are în spate o 
ex periență de lucru cu cartea de peste o jumătate de 
se col (a fost angajat, ca redactor, la Editura pentru Li-
te ratură, în 1963, unde a lucrat până în 1989) şi a con-
tinuat să-şi exercite sacerdoțiul de atunci până astăzi, 
cu o tenacitate, consecvență, îndărătnicie, putem spu-
ne, ceea ce face ca ultimele, cele mai recente, vreau 
să zic, cărți publicate de ilustrul om de ştiință să apară 
la începutul acestui an, De la o carte la alta (416 p.), 
cu o prefață de Magda Ursache, şi Alte reve la ții ale 
lecturii, (368 p.), cu o prefață de Nicolae Con stan-
tinescu, ambele la RCR Editorial, 2019.

Prefața Magdei Ursache începe ca o declarație 
„oficială“, dată „pe propria răspundere“: „Subsemnata 
Magda Ursache l-am cunoscut pe Iordan Datcu mai 
întâi ca editor, apoi ca autor...“, ceea ce dă textului 
in troducerii (p. 5-24) greutatea unei mărturisiri au-
tentice, făcută în deplină cunoştință de cauză, venită 
de la cineva care s-a aflat în imediata apropiere a 
respectivului, martor şi părtaş la încercările grele prin 
care a trecut editorul şi al izbânzilor autorului vrafului 
de cărți pe care le lasă, cu generozitate, culturii româ-
neşti. Opera cărturarului „exigent şi intransigent“ este 
aşezată în epocă, raportată la contextul istoric, la ide-
ologia dominantă din deceniile trecute „sub steagul 
glorios“ (al partidului comunist) şi la cei 30 de ani de 
după, cu bunele şi cu mai puțin bunele lor.

Celălalt prefațator îşi reprimă, cum a făcut în-
totdeauna, sentimentele, scrie ceva mai detaşat, dar nu 
cu răceală, despre opera contemporanului său. „Scri-
erile sale (ale lui I. D.) sunt o lecție de onestitate, de 

rigurozitate, de ataşament față de valorile culturii na-
ți onale, de grijă, în ultimă instanță, pentru destinul 
aces teia, în viitorul apropiat, dar şi în cel mai înde-
părtat“.

Pe coperta a IV-a a volumului De la o carte 
la alta, autorul reține, din ampla sa bibliografie, 28 
de titluri, de la Dicționarul folcloriştilor, vol. I (în 
colaborare cu Sabina Cornelia Stroescu, cu o prefață 
de Ovidiu Bîrlea, 1979) până la Revelațiile lecturii şi 
la monografia Constantin Eretescu, ambele apărute 
în 2017, peste 6 000 de pagini (aproximativ, desigur), 
fără a include aici edițiile, antologiile, bibliografiile, 
reeditările realizate de domnia sa în decursul vremii.

Numindu-l pe Iordan Datcu, într-un articol 
o ma gial, „etnologul edificator“, Ioana-Ruxandra Frun-
telată, conferențiar la Facultatea de Litere, unul din-
tre comentatorii mai noi ai remarcabilului editor, 
vor  bea despre acesta ca despre „un monstru sacru“ 
al mediilor etnologice autohtone, considerându-l un 
brand în etnologia românească, „adică o garanție de 
pro fesionalism pentru cunoscători“. Preluând o afir-
mație a noastră conform căreia Datcu „valorează sin-
gur cât o instituţie“, universitara de la Bucureşti îl 
nu meş te pe Datcu un „om providențial al etnologiei 
ro mâneşti contemporane“.

 Nu ştiu dacă este bine sau nu pentru un 
cri tic şi istoric literar, pentru un exeget al cărții de 
cul tură populară ori savantă, pentru un editor şi co-
mentator al scrisorilor, mărturiilor, recuperărilor 
din  tr-un veac plin de convulsii, negări, defăimări 
şi supraevaluări să primească adeziunea tuturor (a 
ce  lor mai mulți) dintre comentatorii săi. Cele două 
vo  lu  me monumentale, Iordan Datcu sau a trăi prin-
tre şi pentru cărți, alcătuite de Iulian Chivu, cu prin-
zând, „selectiv (n.n. N.C.), articole, recenzii şi câte va 
scrisori despre scrierile şi edițiile publicate de Ior-
dan Datcu“ între 1968 şi 2011 (vol. I, 2012, 576 p.), 
precum şi între 2013 şi 2018 (vol. II, 2018, 570 p.) 
arată că aproape 80 (vol. I) şi peste 40 (vol. II) de 
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Neobositul 
iordan Datcu

comentatori ai scrierilor lui Datcu sunt, în marea 
lor majoritate, în unanimitate, putem zice, de acord 
cu opiniile formulate de acesta, dovadă a creditului 
total pe care editorul, etnologul, istoricul literar îl 
are în lumea literară/culturală românească.

 Ce fel de critică practică „patriarhul et-
no  lo giei“, cum l-a numit Iulian Chivu? Doar că în-
vățatul născut la Băcăleşti – Teleorman nu e doar 
etnolog, ca şi cum aceasta nu ar fi de ajuns (!), este 
editor, istoric literar, recuperator. De aici o ca rac-
teristică a criticii sale, o critică recuperatoare şi, 
da că vreți, întregitoare. Asta vine, desigur, din 
meş  te şugul său de editor, adică de cititor atent şi 
res  ponsabil, încât notele sale de lectură pot fi reți-
nute ca importante contribuții de istorie literară 
de cea mai mare exactitate. De altfel, zăbovind, 
pro gra matic, asupra unor autori, cronicile s-au 
su dat în studii monografice, ca acelea consacrate 
lui Petru Caraman, Introducere în opera lui P. C. 
(1999), Ioana Andreescu (2009), Ovidiu Bârlea, 
Et nolog şi prozator (2013), Petru Ursache (2016), 
Con stantin Eretescu (2017). Tot aici intră sintezele 
despre Gh. I. Neagu (2004), Ioan Şerb (2007), 
Sabina-Cornelia Stroescu (2011), contribuțiile bi-
blio grafice despre Al. I. Amzulescu şi Adrian Fo-
chi – pietre de temelie pentru viitoare studii mo no-
grafice pe care dacă, vreodată, cineva se va în cu-
meta să le elaboreze va găsi aici cea mai mare parte 
din munca de documentare, realizată de harnicul, 
neobositul Iordan Datcu.

Sub autoritatea lui stau investigațiile minu-
țioase, meticuloase despre Etnologi basarabeni 
nord-bucovineni şi transnistreni (2014), cu o „cro-
nologie selectivă“ din „etnografia Basarabiei şi 
Bucovinei“ (de la 1673, 26 octombrie. „Se naş te 
la Iaşi D. Cantemir“ până la 2011, [apare la Chi-
şinău] Gheorghe V. Madan, Scrieri ...), pre cum şi 
re cuperările din scrierile acestora (vezi, în acest 
sens, Nichita P. Smochină, Din literatura ro mâ-
nilor de peste Nistru, 2015) şi multe altele. 

Nu trebuie trecute cu vederea edițiile rea-
li zate de Datcu cu nedezmințita sa rigoare, ad mi-
rabile modele demne de urmat, seriile de do cu-
mente, scrisori, mărturii, pentru care istoria lite-
ra turii şi culturii româneşti nu poate să-i fie decât 
în da torată şi recunoscătoare.

În alte rânduri, nu atât informația nudă con-
tează, ca, de exemplu, în precizările făcute în legă-
tu ră cu Irina G. Lecca, autoarea piesei de teatru 
Slu ţica, sau cu ardelenismul lui Emanoil Bucuța, în 
comentariul la corespondența lui Liviu Rebreanu 
publicată de Nicolae Gheran, cât nuanțele de in-
ter pretare, ca de pildă în notele şugubețe ale et-
no muzicologului Marin Marian Bălaşa cu pri-
vi re la relațiile lui Mihai Pop („un şarmant şi un 
năzdrăvan“, „un crai al civilizației socio-rela ți o-
nale levantino-româneşti“) cu colaboratorii săi, 
sau poziționarea extremă a unei poete, eseiste, co-
mentatoare de folclor, Delia Olguța Iordache, care 
publică un studiu, Deconspirarea poeziei magice 
(eseu pe propria răspundere), în care sunt emise 
păreri „pe propria răspundere“ despre balada Toma 
Alimoş sau despre un dans popular numit Alunelu, 
amendate, elegant, de specialistul Datcu. De fapt, 
eleganța, delicatețea sunt trăsături definitorii ale 
cri ticului. Ceea ce nu înseamnă, în niciun caz, un 
ra bat de la exigență; dimpotrivă, comentatorul stă 
mereu de partea adevărului ştiințific, chiar dacă 
Platon îi este (ca în cazul multor autori recenzați 
de el) prieten.

Un „reproş“ i se poate aduce autorului pe 
care îl comentăm aici: inepuizabila sa putere de 
mun că, mărturisind o capacitate de cuprindere a 
aproa pe tot ce intră în sfera sa de preocupări, de 
a reacționa, cu extremă rapiditate, în faţa tuturor 
pro vo cărilor ivite în câmpul vieții culturale, lite-
ra re, folcloristice. Viguros, informat, corect, exact, 
Ior dan Datcu stă ca un reper intelectual de primă 
mă rime, un model greu de depăşit. n

ra la scriitori de-o viață. Aproape că nu ți-l pu-
teai închipui în altă parte, deși te puteai gândi, 
uneori, că e vreun tip excentric, care și-a lăsat 

meseria lui ca să se amuze, făcând-o pe portarul. De-o 
amabilitate nu lipsită de clenciuri, curtenitor, însă cu 
ironia mereu la el, Virgil avea texte, cum se spune, 
cu toată lumea. Suferea când nu găseai răgaz măcar 
pentru câteva vorbe schimbate în fugă și-ți arunca, 
voit nepăsător, vreun calambur de Mitică al zilelor 
noas tre. Sub masca lui de ins bonom și fitiligiu, Vir-
gil era, în realitate, un om pe care te puteai baza. Din 
spița tot mai împuținată a celor care nu trag ușa și 
pleacă acasă când li s-a terminat tura. Dimpotrivă, 
Vir gil n-a fugit niciodată nici de muncă, nici de răs-
pundere. Era, ca alți câțiva, un om priceput la toate, 
un săritor, chiar când puterile începuseră să-l lase, 
de și ferească Dumnezeu de gura lui când avea ceva 
de făcut!

Îi plăcea să aibă public, să facă din muncile 
cele mai nesuferite un spectacol la care se râdea pe 
săturate, el știind la perfecție să scoată poante din 
ni mic. După cum îi plăcea să-l prindă pe câte unul, 

Despre un coleg: Virgil
să-i joace vreo festă și pe urmă să se bucure ca un 
copil de mica încurcătură sau sperietură pe care o 
pricinuia. E de la sine înțeles că nu te puteai supăra 
niciodată și că trebuia să-ți ascuți simțurile ca să 
faci față micilor atacuri, tot timpul surprinzătoare, 
pe care Virgil le avea pregătite. 

A fost un personaj și se simțea bine așa, ju-
când roluri, brodând povești, învârtind ușor absent 
pe deget un inel mare cu piatră albastră, despre 
care puteai crede că s-a rătăcit din cine știe ce co-
moară. Legende și cancanuri, zvonuri și povești 
cu o Uniune de demult, pe care, de fapt, nici n-o 
apu case prea bine, se împleteau în vorba lui ușor 
răs  tită, care te făcea atent, fără să te deranjeze. 
Cu toate nemulțumirile lui din te miri ce, cu toa te 
beteșugurile pe care le exagera cu un soi de vo lup-
ta te, Virgil a fost un om de viață. Atât de viu, încât 
vestea că nu mai este ni s-a părut, multora, una din 
glumele lui uneori nesărate. 

N-a fost așa. De data asta, a fost de-ade vă ra-
telea. n Simona Vasilache
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omori din ruine, editura InfoRapArt 2019, este cel mai recent roman, al 
şaptelea, care poartă semnătura Ilenei Todoran. El se alătură altor nouă 
titluri (roman, povestiri, versuri) apărute, în urma unei activități literare 

susținute, pe parcursul ultimilor nouă ani de zile. Așa cum explică însăși autoarea 
în cuvântul înainte al volumului, acţiunea cărţii se concentrează pe o zi de vineri 
din viața personajului principal, titanul Prometeu (Promy), alături de iubita sa, 
Ileana (Ile). Trecând, însă, printr-un proces de umanizare, titanul transpus în 
zilele noastre suferă de insuficiență renală, hepatică și cardiacă, iar Ile de boala 
Huntington. Eliberat de pe stânca sa în urma unei revoluții care are loc în Olimp, 
una care poate coincide cu cea din România, Promy luptă pentru normalitate în 
societatea contemporană, având ca principală motivație iubirea pentru Ile.

Departe de a-și afla liniștea sperată, Promy asistă mai degrabă la 
grotescul unei lumi caracterizate de anormalitate, de cruzime și de durere, 
ajungând la concluzia că „din nefericire, realitatea este cel mai horror film și 
joc video“. Și nici nu ar putea părea altfel, atâta timp cât sub ochii iubitorului de 
oameni au loc scandaluri ca acela al implicării Rusiei în alegerile prezidențiale 
din Statele Unite ale Americii, războaie devastatoare precum cel din Siria sau 
recoltarea forțată de organe din China. Fiecare dintre subiecte este tratat pe baza 
unei documentări stufoase, completate cu exemple de martiri sau de eroi ale 
căror vieți sunt marcate de tragediile pe care le trăiesc sau la care sunt martori. 
Nici situația din România nu scapă pri-
virii analitic-critice a personajului, fi-
ind discutate încercările de politizare 
a justiției, situația dezastruoasă a siste-
mului de sănătate și a celui de asistență 
so cială. Sunt, de asemenea, prezentate 
sta tis tici halucinante, atât asupra victi-
me lor înregistrate în războiul din Si ria, 
cât și asupra plângerilor penale de pu se 
în România pentru abuzuri îm po triva 
copiilor cu dizabilități în șco lile spe-
ci ale. Ascunsă în spatele perso najului 
său, Ileana Todoran face o radiografie 
realistă a lumii contemporane, pe alo-
curi transformându-se în cronicar al vre-
mii, singura formă de normalitate din 
rândurile sale părând a fi concluzia pe 
care o trage: „ar fi timpul să schimbăm 
istoria. Mai târziu e prea târziu“. Tot din 
analizele autoarei reiese și justificarea 
titlului volumului, dat de un citat din 
poe tul sufist Rumi Mowlana: „omul lui 
Dumnezeu este comoara din ruină“. Iar 
ruinele sunt peste tot în jurul lui Promy, 
dar Dumnezeu – nicăieri. În absența unei 
divinități care să se opună manifestării răului în lume, Ile și Promy, în ciuda 
bolilor care-i macină, refuză să rămână pasivi, recurg la gesturi de solidaritate 
cu victimele blocadei din Ghouta de Est, spre exemplu, Ile participând chiar 
la Marșul pentru Alep. În definitiv, o raportare la vorbele lui Edmund Burke, 
„pentru ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic“.

Iubirea unuia pentru celălalt, manifestarea ei concretizată prin activități 
care pot părea banale – plimbarea în jurul blocului, prepararea cafelei, ajutorul 
pe care și-l oferă unul altuia din pricina bolilor, devine zidul care-i separă de 
nebunia lumii în care trăiesc. Efuziunile sentimentale dintre cei doi, chiar mar-
cate de conștientizarea neputințelor lor, le transformă căminul într-un micro-
univers în care viața devine nu numai scop în sine, ci și divinitate. O viață care, 
în schimbul prețuirii pe care o au pentru ea, să le ofere cât mai multe bucurii 
– cea de a fi împreună, cea de a-și întâlni prietenii. O viață care să fie lipsită de 
capitalul de cruzime atribuit uneori divinităților.

Într-o mare măsură, prin rândurile sale, Ileana Todoran demitizează zeii 
antici, alte divinități, chiar și pe Prometeu însuși, pentru a proceda la mitizarea 
altor valori care i se par mai importante: iubirea, viața, bunătatea, solidaritatea, 
umanitatea. Acest lucru este făcut cu sensibilitate, fără vreo urmă de naivitate, 
dimpotrivă, mai degrabă cu glasul omului obișnuit cu ororile care se petrec 
în lume. Obișnuit, dar deloc resemnat și dispus să le accepte. Poate de aceea 
volumul Comori din ruine poate fi considerat un strigăt. Un strigăt de avertizare 
care să găsească un ecou în conștiința ființei umane aflate în pericol să se îm-
bolnăvească de abrutizare. Comparate cu ea, ambele personaje, Ile și Promy, par 
sănătoase tun. Nu zadarnic susținea Sigmund Freud, „în clipa în care omul se 
îndoieşte de sensul şi preţul vieţii, este considerat deja bolnav“. n
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Avatarurile 
erotismului

ine de arta unui prozator să tra-
teze subiecte dintre cele mai 
dificile, care pot leza pudoarea 

unor cititori cu prejudecăţi. Titlul 
ro manului lui Florin Logreşteanu, 
Pă catul lui Onan (Editura Ideea 
Eu  ropeană, Bucureşti, 2018), este 
concludent în acest sens, amintindu-
ne de personajul biblic vinovat de 
practicarea anticoncepţiei (episodul 
Iuda şi Tamar, din Facerea, 38). 
Car  tea lui Florin Logreşteanu este 
una îndrăzneaţă, despre sexualitate, 
având în centru drama prin care tre-
ce un tânăr care, nefiind asemenea 
ce lorlalţi oameni, se refugiază într-o 
rea litate fictivă – captiv al propriilor 
re prezentări erotice pe care le pro iec-
tează asupra unor partenere de vârste 
foarte diferite, de la 13 până la peste 
50 de ani.

Protagonistul, fiul unui preot 
şi al unei poliţiste, oameni predispuşi 
să evite discuţiile privind problemele 
sexuale, incarnează un caz de deviaţie: 
se îndrăgosteşte de o actriţă de pe un 
afiş pe care l-a lipit pe şifonier, apoi, 
de o tânără aproape goală de pe un 
alt poster, care-i inspiră diverse scene 
senzuale, are halucinaţii erotice cu o 
fostă colegă, se masturbează. După 
absolvirea liceului, Onan se anga jea-
ză la o agenţie de publicitate, unde 
excesul de imaginaţie îi este de folos 
profesional. Cu nimic mai pre jos 
este fantezia scriitorului care asam-
blează serii de scene, dând dimen-
siuni multiple temei asumate. Arta sa 
specială face să interfereze realitatea 
cu reveria. Atunci când se iveşte o -
c azia ca Onan să întâlnească într-a-
devăr o femeie, teama de a avea o 
relaţie sexuală reală face ca totul să 
se termine cu un eşec. Scriitorul, deşi 
recurge la detalii, nu este vulgar, ba, 
dimpotrivă, delicat, galant. Defectul 
(de natură psihică) pe care-l are Onan 
se repetă, când o tânără model, Ma-
rina, care pozează în cadrul agenţiei 
de publicitate pentru o reclamă la 
pă puşi gonflabile, încearcă să-l se-
ducă. Virginalului Onan se pare că 
nu-i funcţionează instinctele. Scri-
i torul îi urmăreşte cu acurateţe pro-
ce sele psihice, psihanalizabile, do-
ve  dind competenţe, intuiţii, o ştiinţă 
an ticipată a compoziţiei. Primind 
ca dou o femeie gonflabilă, Onan ran -
ver sează rolurile: femeii vii îi pre feră 
surogatul. Fantezia lui, ase menea 
miracolului lui Pygmalion, învie 
propria creaţie care adoptă carac-
teristicile modelului. Onan stă de 
vor bă cu păpuşa, îi face declaraţii de 
dragoste, o sărută, o iubeşte.

Asistăm la instalarea unei 
e xis    tenţe fantasmatice, eroul îndră-
gos  tin du-se de o femeie succeda neu, 

introducând-o în viaţa sa reală, consi-
derând-o o soţie docilă, înţele gă  toa re, 
perfectă. Este un caz de ina dec  vare la 
lumea din jur.

Căutând o soluţie pentru le-
cu irea lipsei de potenţă, protago nis-
tul ia legătura cu reprezentantul unui 
club în care se practică, în vederea 
atingerii extazului, o terapie prin 
fan  tezii sexuale. Relaţia eşuată cu 
ne poata patronului firmei de publi-
ci tate, Marina, îl determină să-şi dea 
demisia. Atenţia sa maladivă se în-
dreaptă atunci – între timp, se dez-
bară de păpuşa sa gonflabilă – către o 
fetiţă de 13 ani. Din nou, imaginaţia 
sa o ia razna iar comportamentul său 
necugetat o oripilează pe copilă şi 
pe părinţii acesteia. Se pare că via-
ţa eroului se derulează dintr-un eşec 
în altul. Cunoaşte apoi un per sonaj 
straniu, un fost călugăr, Iuli că, devenit 
concubinul mamei sale. Acesta îi pune 
un diagnostic: „Păcatul cu mintea, 
prin imaginaţie“ (p. 189).

Rămas şomer, Onan acceptă să 
lucreze la revista Sex fără prejudecăţi 
a clubului dubios Fantezii. Participă 
la un bal al bobocilor, selectând-o ca 
model pe frumoasa medicinistă Bi-
anca, de care are impresia că se în-
drăgosteşte. Şi de această dată, când 
este pus în faţa unei relaţii erotice, 
se inhibă. Mama sa îi prezintă o altă 
tânără care reuşeşte, printr-un com-
portament mai afectuos, să-l facă 
bărbat. Este momentul în care Onan 
intră în normalitate. Totuşi, pentru 
scurt timp. În clipa în care hirsutul 
călugăr Iulică îi povesteşte cum soţul 
uneia dintre surorile sale mai mari se 
masturbează pentru a nu avea copii, 
începe să practice şi el acest lucru ca 
să evite o sarcină care s-ar fi produs 
înaintea legalizării căsătoriei sale cu 
Livia. Surprinzându-l, aceasta îl pă-
ră seşte. Ea consideră că singura ra-
ţi une a sexualităţii este procrearea. 
Onan experimentează şi o relaţie cu 
un pederast, apoi cu o femeie în vâr-
stă. Finalitatea sexualităţii, con chide, 
ar fi plăcerea.

Cartea, originală prin pro ble -
matica abordată, încearcă să rea li-
ze ze un narativ baroc al sexua lităţii, 
abor dând plurimorf o temă obsesivă 
şi foarte ofertantă. Ea urmăreşte să 
clarifice motivaţia şi diverse menta-
lităţi ale sexualităţii. Personajul prin-
cipal, cu un nume elocvent, parcurge, 
cu dificultăţi, suferinţe, eşecuri, umi-
linţe, cicatrizări ale rănilor, un tra-
seu de maturizare, de intrare pe un 
făgaş existenţial normal. Scriitorul 
stăpâneşte cu mare siguranţă tehnici 
captivante ale artei narative. n
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-am hotărât să-ți scriu tot ce-mi trece prin 
minte, sinceritate ultimă, ca și cum azi am 
muri amândoi (o moarte prematură deoa-

rece am început să ne scriem în urmă cu trei săp-
tămâni iar din vedere ne știm de vreo doi-trei ani) 
sau, să nu fiu atât de rea, ca și cum azi aș muri eu 
și n-ar trebui să-ți mai înfrunt privirea vreodată, eu 
sunt o războinică, îți aduci aminte, ți-am zis ieri. 
Scriu ca să nu mai las amărăciunea să se adune, 
scriu ca și cum ți-aș vorbi (am folosit deja de trei ori 
ca și cum, deci nu am destulă elasticitate a limbii, 
trebuie să mai lucrez, poate ar trebui să merg la 
Paris ca să învăț cum se sărută de-adevăratelea; de 
fapt, am fost deja de trei ori la Paris, dar am pierdut 
vremea prin muzee și pe la obiective turistice, 
Eiffel-ul vieții, unde nu înveți mare lucru despre 
arta unui sărut remarcabil). 

Încep prin a-ți spune că am fost crunt deza-
măgită de convorbirea noastră telefonică de ieri. De 
fapt, convorbirea nu a greșit cu nimic, avea tot ce-i 
trebuie, emițător, receptor, canal de comunicare 
4G, broad band, dar vorbele, vorbele mele purtate 
de ușoara briză din parcarea blocului în care 
locuiesc, către centrul orașului unde locuiești tu, și 
apoi vorbele tale, care au parcurs drumul invers, 
acelea au dezamăgit și s-au așezat frumușel peste 
alte vorbe, în rănile cu nume proaspete de oameni, 
numele oamenilor care mă dezamăgesc nu se 
învechesc niciodată, nu devin un vin cu atât mai 
savuros cu cât timpul îi dezvăluie valențe noi, 
arome noi, ah, uite!, detectez o notă suavă, poate 
chiar un strop de iubire aproape nepământeană în 
vinul ăsta nobil, da, vinul nu e ca oamenii, vinul 
știe să fie nobil. 

Sunt conștientă că dezamăgirea mea are 
legătură cu faptul că ne-am apropiat prea mult 
și atunci bineînțeles că eu am început să am 
așteptări, să-mi fac tot felul de proiecții, chestii fe-
meiești până la urmă, mai abitir de frecvente decât 
menstruația care vine, vrând-nevrând, lunar și mult 
mai dureroase, când nu se întâlnesc cu realitatea în 
carne și oase, decât o durere de burtă, care-n câteva 
ceasuri trece fără pastile. 

Interesant mi se pare că te-ai gândit la ce 
m-am gân dit eu, ai presupus că e un efort prea mare 
pen tru mine să te însoțesc la fes tivalul de poezie de 
la Berlin, drumul e lung, va fi cald și aglomerație 
în microbuz, și atunci ai decis că mai bine mergi 
cu Gertrude (am căutat pe Google nume germane 
de fete și l-am ales pe cel care mi-a stârnit instan-
taneu antipatia, ha, ha), ani matoarea literară din 
nevinovatul nostru orășel de provincie, care, pe 
deasupra, mai are și o mașină proprietate personală. 
Și uite care e gândul conex, țâșnit dintr-o răutate 
care se răzbună pe loc – de ce n-o fuți pe Gertrude, 
dragă Hermann?

a n-ar fi sur prinsă de probleme erectile, plus 
că pe ea n-ar tre bui s-o convingi în prealabil 
despre curcubeiele din tre minți și dintre suflete, 

ea le cunoaște pe toate la cât e de descurcăreață 
și înfiptă, bineînțeles că nu cu trupul își deschide 
drumuri, n-ar mai avea cum la vârsta ei, are bani 
pentru asta, natura ia și dă cu bună știință ca să 
compenseze pentru defectele de fabricație cu care 
suntem nevoiți să trăim toată viața asta frumoasă și 
fascinantă. 

Am o vagă bănuială că m-am conectat cu 
Sinele superior pentru că încep să vorbesc despre 
curcubeie într-o zi în care nu e niciun nor pe cer, 
deci șansele de ploaie (nu vorbesc de cea lăuntrică, 
înăuntru plouă de ieri încontinuu, în sufletul meu 
e dulcele tărâm englezesc, aflat la mila circulației 
vestice căreia niciun munte nu-i ține piept, nimic 
nu poate opri furia norilor care coboară de pe 
tânărul pământ islandez pentru a inunda bătrânul 
continent european cu lacrimi și oftaturi prelungi), 
deci șansele de ploaie (revin la ideea de la care am 
pornit, și eu precum conversațiile imaginare care 
nu se opresc niciodată până nu ajung la destinatarul 
de drept) sunt egale cu zero azi, atmosfera o dove-
dește, prognozele o confirmă. 

ar să mă întorc la povestea noastră, dragă 
Her  mann, m-ai ademenit cu armonia crea-
toa re care se naște între ființele pasionate 

de li te ra tură, încă sunt o credulă, treizeci de ani 
nu mi-au fost îndeajuns ca să sparg toate baloanele 
de săpun cu acul fin al dezamăgirilor de zi cu zi, 
nu, tensiunea superficială a celor mai frumos și 
viu colorate chestiuni nu poate fi înfrântă cu una 
cu două, uniunea senzuală, minuțios descrisă în 
e-mailuri și frumos brodată cu jurământul tău de 
castitate, s-a dus dracului, inspira-n-tul necurat a 
venit și-a transformat totul într-o sublimă uniune 
sexuală, cu tot ce scrie la carte, juisare, e drept 
că stârnită mai mult de fantasmele din capul meu 
decât de de ta liile unei realități imediate, deci iată 
că e așa cum ai spus tu, dar până acum nu mi-am 
dat seama, trăiesc mai mult în lumea aceea paralelă 
a ima gi nației, doar că nu reușesc să înnod firele în-
tre rup te punctual de realitatea imediată, nici nu e 
ne voie de mai mult pentru ca mașina de cusut să 
nu funcționeze cum ar trebui, adică lin și continuu 
și fără să se poticnească la fiecare pas, nereușind 
astfel să încropească desenul din covor al celeilalte 
lumi, eu rămânând cu senzația că nu am acces 
dincolo. Revin la uniunea sexuală, după juisarea 
primă (cea orgasmică trebuie să stea întotdeauna la 
coadă, nu, nu știe să se bage în față, n-a învățat-o 
nimeni, stă și așteaptă cuminte să-i vină rândul) 
a urmat erecția ta, trebuie să recunosc că nu am 
înțeles ce s-a întâmplat, am extras unele indicii, 
au fost îndeajuns pentru gândul care s-a ridicat în 
picioare, drepți am spus!, m-a privit cu severitate, 
poate era tata, poate nu (aveți oricum aceeași 
vârstă) și mi-a zis fato, tu nu ai nevoie de bărbați 
cu probleme erectile, ai destul unul acasă (bătaia de 
joc a batjocurei sau ironia unei zefle-mele ha, ha), 
așa că ia ridică-te, adună-ți lucrușoarele, și pe-aci 
ți-e drumul, te-ai băgat destul în rahat, numai tu-ți 
puteai imagina că strategia lui Hermann din prima 
zi, când i-ai călcat pragul, se va schimba și el nu 
va încerca, ah, cu aceeași persuasiune, gând, vorbă, 
gest, iată ce om vertical, pe această axă se naște un 
om hotărât care știe ce vrea, nu cu povești, drăguțo, 
se înfierează spiritul, alea-s fumate de mult, sex, 
honey, sex, sexul face pământul să se învârtă, da, 
scumpa mea, te repeți, dar nu-i niciun bai, te vom 
ierta și de data asta, bine, bine, dacă vrei poți să 
mai adaști un pic și să fumezi o țigară, hai, două 
și să bei și-o gură de cafea. Și când mă gândesc 
că nici măcar nu mi-am dorit să mă culc cu tine, 

însă apele neclare ale subconștientului nu ne lasă 
să-i vedem fundul acoperit cu cele mai bizare și mai 
de neînțeles tatuaje. 

șadar, dragă Hermann, te rog ca mâine să nu-i 
vorbești faimosului Moritz despre mine. Știu 
că ți-a publicat trei volume de poezii și că vă 

cunoașteți bine, dar ar fi teribil să-mi imaginez, ha, 
ha, ca și cum n-am făcut-o deja, autosabotarea își 
dezvoltă mereu noi și noi tehnici, tot mai iscusite, 
de-a deveni întruchiparea credibilității, ar fi teribil 
să-mi imaginez (repetiție emfatică de data asta) 
că manuscrisul meu va fi publicat și va ajunge pe 
râvnitul raft al vreunei librării pentru că eu mi-am 
dăruit trupul să fie ars – (s-ar putea ca acesta să fie 
titlul unei cărți scrise de prietenul meu, Axel Sage, 
of, nu-i de mirare că planurile temporale și spațiale 
se includ și se exclud cu o viteză demnă de invidiat, 
așa se întâmplă când literele curg dintr-o trăire 
pasională care devorează, nu contează că-i ură sau 
iubire, mare rahat, uneori faci un pas și te trezești 
din borcanul cu miere în butoiul cu catran). Și când 
te gândești că nu mai departe de ieri, o prietenă mi-a 
vorbit despre cartea Cum să eliberezi artistul din tine 
și o metodă foarte eficientă este să scrii în fiecare 
dimineață trei pagini cu tot ceea ce-ți trece prin cap, 
mult – i-am spus în timp ce ne sorbeam cafeluțele ca 
două flori și eu îi făceam o expunere pe larg despre 
iubirea superioară care unește sufletele (tot tu mi-ai 
spus și povestea asta) și e mult mai fascinantă decât 
îndrăgostirea, care ne alege ea pe noi și nu noi pe 
ea, hormonii ocupându-se de selecția candidaților, 
pe când cealaltă este expresia liberului arbitru, 
iată de unde-i vine, în fapt, superioritatea, iubirea 
trebuie înmulțită, Erika, i-am zis, tot așa cum puful 
câtorva păpădii din anul acesta va istovi de galben 
viu câmpul din fața privirii în anul următor, dăruind 
vei dobândi, așa a spus Steinhardt iar noi, maeștrii 
ai mimetismului, spunem ca el. 

ar iată că e dimineață, nu-i trecut de zece și eu 
am scris trei pagini, chiar am început-o pe-a 
patra, jurnalul fiecărei dimineți (așa scrie în 

carte) ar trebui să aibă puterea de-a mă elibera de 
balastul pe care mintea îl mestecă la infinit, măcar 
de i-ar strepezi dinții, dar iată că azi, în sfârșit, uriașii 
dinți i-au strepezit, uraaaa!!! și-a reușit să scuipe tot, 
tot, n-a mai păstrat nimic, nimic, deși mi s-a spus 
de atâtea ori, fato, închide odată gura aia spurcată!! 
Imaginează-ți că alternativa ar fi fost să-ți scriu: 
te-ai gândit foarte bine, Hermann! Drum bun la 
Berlin și emoții constructive îți doresc! Dar cum să 
fi fost atât de falsă?, masca mult prea strâmtă m-ar 
fi sufocat, pentru că înăuntru era toată vâltoarea asta 
care striga aer!, aer!, iar eu, curajoasa de mine, am 
fugit repede și i-am adus tubul de oxigen. Vâltoarea 
a respirat, iar eu am scris. Mă simt revigorată, nu-ți 
poți imagina ce entuziasm m-a cuprins! Parc-aș fi 
un nou-născut, am ars toate podurile și încep de la 
zero, cu dreptul curajului de-a fi, dublat îndeaproape 
de dulcea și sfânta manifestare!! 

În încheiere, dragă Hermann, să ai drum bun 
la Berlin și emoții constructive mâine!

Cu puteri noi, a ta,
   Dominika Ehrlich n

Dragă hermann
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    [proză]
Premiul I 

la Fes ti va lul național de literatură 
 Marin Preda 2018
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rumărel: miez de toamnă, cu mesteceni de ceară, cu alunişuri şi făgete 
în flăcări reci. Potecile vechi – aşternute cu frunze veştede, lip site de 
discreţie faţă de orice pas, oricât de precaut – încă adie a boare de rut. 

Boncăluitul cerbilor mai trăieşte doar prin palide ecouri, în vreme ce păs-
trăvii se pregătesc să suie spre topliţe tihnite, la boişte. Codrul îşi trăieşte 
vârsta a doua a exuberanţei anuale, cu patos, cu îndârjire, cu sen timentul 
apropiatului repaus. Miroase a stingere.

De undeva, din reavănul ierbăriei din coasta pârâului, picură o sal-
bă cristalină de cântec abia auzit. Îndată, îi răspunde o alta dintr-un ochi 
al zmeurişului fanat. O ureche nedeprinsă nici nu le-ar putea deşira din 
ur zeala deasă a sonurilor pădurii. Pe aici, îmi încercam, în vară, cu lanseta, 
age rimea la „pistruiaţi“. Dintr-un cot al apei, cu plajă largă de arbuşti şi 
arbori nevârstnici înecaţi în buruieni de tot felul, a răpăit deodată, în zbor 
scurt şi neaşteptat, un stolişor de ghemotoace înaripate, în veşmânt ruginiu. 
Destoinică, ierunca-mamă izbutise să poarte pe lângă ea, până la început 
de august, în pofida vrăjmaşilor de tot felul, cinci-şase pui. Pe atunci nu 
mai mari decât pumnul, acum poate că îşi dreg glasul, la cele dintâi madri-
galuri, cocoşeii din stânga mea. Mi se pare mie sau unele strofe sunt mai 
şovăielnice, mai sfioase?!

A doua zi, încă înainte să mijească zorii, sunt deja acolo şi îmi caut, 
orbecăind, cioata veche pe care o socotisem potrivită în ajun. E mai cald 
decât ieri, când bruma a oţelit frunzele încă tefere ale brusturilor. Acum, în 
geana aurorei, roua îmbracă în horbotă de argint năvoadele păianjenilor, 
întinse pe crengile joase. În jur, totul fumegă: aburii vegetaţiei cu iz aspru, 
tomnatic, se ridică spre cer, hrănind norii. Pe deasupra trece, corăind grav, 
un sitar. Departe, plânge o ciocănitoare de tăciune.

Las să alunece pe ţevile puştii două cartuşe cu alică mică şi, cu 
„şai sprezecele“ pe genunchi, aştept să se stingă foşnetele instalării mele 
co mode, de intrus la ceas de taină. Am la îndemână două chemători: una 
meş terită de regretatul om al muntelui, Spiridon Şipoteanu, iar cealaltă 
cum părată de la târgul de vânătoare organizat anual la Salzburg. Prima are 
sunet mai plin; a doua mi se pare uşor stridentă, dar ambele au amăgit destui 
cocoşei de ieruncă, stârnindu-i din desişuri. Însă poate că sunt subiectiv în 
apre cierea performanţelor lor.

Îndrăznesc un prim fluierat timid, dar nu primesc niciun răspuns. 
După câteva minute, schimb instrumentul. La sfârşitul strofei, desluşesc un 
ecou şi pârâitul binecunoscut al aripilor păsării catapultate de pe creangă 
în frunzişul veşted. Repet provocarea şi despiedic, sigur pe mine, arma. 
Dar, dinspre pârâu, din direcţie opusă, se aude, ca în oglindă, o chemare 
no uă. Mă aflu cumva la mijloc, între doi cavaleri de categorie uşoară, dar 
teri bil de aprigi. Faţă de cocoşii-de-munte, rudele lor de calibru mare, mă-
runţii gladiatori excelează în agilitate, însă oferă spectacole deopotrivă de 
pasionante. 

Oare să am norocul unui dubleu? Ar fi prima mea asemenea ispravă, 
la ierunci. Gândul acesta îmi sporeşte încordarea. Provocările celor doi se 
înteţesc. Riscând, mă amestec şi eu în ocările pe care bănuiesc că şi le 
aruncă, precum pugiliştii în declaraţiile belicoase din preziua unui meci 
decisiv. Însă mi se pare că nu prea sunt luat în seamă. Le desluşesc paşii 
grăbiţi în desişuri. Zoresc, pesemne, să găsească cea mai scurtă cale unul 
către celălalt. După cât se pare, au o răfuială mai veche, iar locul meu de pân-
dă nu se află pe traseul lor spre arenă. Fluier din nou, mai arţăgos şi mai plin 
de patos. Îi aud lovindu-se, pălmuindu-se şi rostogolindu-se prin frunziş, 
la nici douăzeci de metri de mine, dar nu văd nimic din cauza tufelor de 
zmeură care ne despart ca o cortină. Parcă şi-ar fi găsit anume locul acela, 
pentru reglarea conturilor. Intrigat, mă ridic încet în picioare, sperând să nu 
fiu zărit. Dar ei au atenţie distributivă: ca la comandă, ghemul viu se desface 
în două, căpătând aripi şi mistuindu-se într-un zbor zgomotos, la adăpostul 
vegetaţiei, în direcţii opuse. Într-o clipită, dusă e şi nădejdea vanitoasă a 
dubleului meu – adică, ideea de-a vâna două vietăţi din două lovituri apro-
piate ale puștii. Spre consolare însă, mi se arată pentru o secundă, într-o 
spărtură din decor, silueta zburătoare a unuia dintre combatanţi.

Aşa m-am ales eu… cu o jumătate de dubleu. n
  
   (fragment din volumul 
   Viziunile Sfântului Eustaţiu, în curs de apariţie) 
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intuiţia merge undeva mai adânc, în stomac. 
periodic reciclăm clişeele. vindem gadgeturi la preţuri accesibile. 
dacă am simptome de senilitate, tot insomnia. 
abuzul de cafea şi neuroleptice. vidul are aura boschetarului iluminat. 
când ne retragem, amintirile stocate în subconştient,  
explozia de impulsuri electrice generează atacuri de panică. 
vizualizează corpul uman ca pe un simplu obiect anatomic. 
urme anacronice de fericire. aparenta complexitate a unui generator electric. 
tastează ceva lacrimogen pe messenger. nu trimite mesajul. 
reformulează-l. intuiţia merge undeva şi mai adânc,  
izbeşte osul sacral. trimite acest mesaj în recycle bin. reformulează-l.

bicicleta galbenă
gândeşte moartea tangenţial. ignoră ligamentele dureroase,
osteoporoza timpurie, tremorul parkinsonian.
înotăm apatic în aceeaşi supă nediferenţiată. continuitate reflexivă.
devenim impulsuri ale unui univers aleatoriu.
plonjăm în asfalt, sărim înapoi ca o minge în mâna unui copil uriaş.
deficit de calciu şi e suficient pentru o criză de isterie.
o să notez într-un fişier word pe care o să-l salvez pe stick-ul tău
cum ne-am blocat reciproc din priviri indirecte.
urmează pauza de recuperare mentală. peste programul de lucru, 
numai respiraţia sălcie a şefei nimfomane. 
aruncă hârtiile printate la coş. ieşi discret pe uşa din spate. ia liftul.
jos te aşteaptă bicicleta. e galbenă. culoarea mea preferată.

androidul Data
remodelez virtual formele acceptabile. perfecţionism
plus dereglare de la orice normă. dacă introduci 
două bancnote de 1 leu, cafeaua cu gust leşios se materializează.
cine visa în adolescenţă atingeri sublim-erotice 
cu androidul Data din Star Trek? cine mi-a spus că asta era porecla ta? 
k, am dat delete la informaţiile compromiţătoare. funcţiile cognitive
au fost afectate decisiv. veţi învăţa să vă folosiţi noi zone din creier.
se autoregenerează subtil. eu sunt un atac pozitronic.
dacă cedez armonie, obţin polemică suficient de constructivă.
hipnoza e o iluzie. delirul disproporţionat
a avut o bază reală de pornire. auto-recuperarea durează decenii.
între timp, am băut toată cafeaua. da, mi-a trebuit curaj
să conştientizez toate acestea cu atacurile de panică în cascadă.
dă-mi un computer şi îţi voi accesa intimitatea.

inerţie
inflexiunile vocii mele trădează abulia existenţială.  
mă seduci prin mijloace oneste, dar raţional-ireproşabile. 
sunt o plantă agăţătoare care atârnă de tine mai mult din inerţie. 
îţi sunt datoare cu un schimb alert de informaţii compromiţătoare. 
poziţionează-te în centrul fiinţei mele şi degeaba. 
reflexivitatea şi pasivitatea fac un cuplu de forţe care mă mişcă 
într-un spaţiu atemporal. trezeşte-mă înainte să se producă dezastrul, 
înainte să mă identific ilegal cu tine. suntem artificiali 
– două marionete îmbrăcate într-o sferă de lumină inertă. 
nu ne locuieşte decât groaza, panica şi dependenţa reciprocă. 
mă intimidezi cu privirea ta rece, albastră şi fixă. îţi confirm – accesul  
la mintea mea, parţial şi ineficient. vezi, regresăm simultan..

  (din volumul în pregătire periodic reciclăm clișeele)

periodic reciclăm 
clişeele
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ingularitatea (tehnologică – diferită de singularitatea astronomică) este frecvent 
prezentată în literatura consacrată inteligenței artificiale. Încă din anii `90, 
Raymond Kurzveil, pionier al tehnologiilor de vârf, abordează în premieră 

teme ca transumanismul și inteligența artificială alături de teoria singularității. Printre 
multe predicții interesante, el anunța faptul că IA va trece testul Turing în 2029, 
urmând ca, în 2045, să fim martori ai singularității. Cei mai mulți oameni sunt speriați 
de singularitate, de acel moment din viitor când inteligenţa artificială ar putea să ducă 
la un progres tehnologic fără precedent în măsură să producă schimbări imprevizibile 
în societatea umană, schimbări imposibil de evaluat. Legat de afirmațiile de mai sus, 
trebuie să amintim că, în 1950, britanicul Alan Turing a pus la punct un test pentru 
a detecta dacă o mașină e capabilă să aibă un comportament inteligent, imposibil de 
deosebit de cel al unei ființe umane. Propunerea lui Turing – matematician de geniu, 
filosof și unul din fondatorii informaticii, inventator al primei metode de decodare a 
mesajelor cifrate, în al II-lea Război Mondial, cu ajutorul maşinii Enigma – consta 
în ideea ca un alt evaluator uman să decidă asupra dialogului purtat de un om cu o 
mașină inteligentă proiectată să ofere răspunsuri în limbaj natural.

Transumanismul (care are sigla de mai jos) ridică o serie de probleme 
interesante referitoare la singularitate. Granița dintre om și mașină se va dilua până 
la dispariție în viitor. Dependența tehnologică va deveni inevitabilă; implanturile 
vor invada corpul biologic și, de ce nu, conștiința. Se va mai putea face atunci o 
delimitare între om și mașină? Omul aspiră spre imortalitate iar aceasta se poate 
transforma într-o capcană. Depășirea pragului Turing poate da speranțe false 
celor care cred că transferul conștiinței pe un suport artificial este o soluție pentru 
prelungirea vieții. Acea scânteie care ne permite să avem conștiință proprie nu pare 
replicabilă algoritmic și poate aşadar să se piardă în transferul tehnologic om-mașină. 
Prin analogie, ce vom face dacă noile mașini dezvoltate în viitorul apropiat vor da 
dovadă de inteligență/rațiune și vor fi capabile să înțeleagă frumosul? Dacă va fi așa, 
nu vom putea decât să le recunoaștem drept existențe echivalente omului, în pofida 
orgoliilor și prejudecăților.

Există tendința de a trasa paralele între computer și creier, între rețelele 
neuronale programate și sistemul nervos uman, dar primele nu urmează nici măcar pe 
departe complexul aparat biologic care ne permite să ducem o existență conștientă. 
Nu sunt modelate satisfăcător nici măcar sistemele nervoase ale unor organisme mult 
mai simple. Atunci, cum ne putem închipui momentul apariției conștiinței mecanice 
sau pe cel al metaconectării interumane într-o singură, unică inteligență? Răspunsul 
va fi dat, sperăm, într-un viitor real și foarte apropiat, marcat de avansul tehnologic 
accelerat din ultimul timp.

Deocamdată, umanitatea este sub supravegherea continuă a miliarde de 
mașini controlate de algoritmi IA proiectați, cel puțin teoretic, să ne ajute. Cât de 
mult ne sunt de folos doar viitorul ne poate spune. Până la urmă, în spatele mașinilor 
sunt oamenii. Știm, în mare, cât de binevoitori pot fi semenii noștri.

Nu departe de modelul Skynet (din seria clasică de filme Terminator) este 
sistemul inteligent de supraveghere în masă făcut public recent, care poartă exact 
același nume: SKYNET. Nu vom intra în detaliile înfricoșătoare ale utilizării acestui 
program. Fiindcă, doar din datele extrase de acesta din telefonul țintei, să spunem, se 
pot determina obiceiurile zilnice, comportamentul social și deplasările acesteia. Fără 
a fi un secret, Google are de asemenea cel puțin un instrument care poate face același 
lucru folosind date din istoricul dispozitivelor electronice. De cele mai multe ori, 
posesorii telefoanelor inteligente nu sunt informați în legătură cu volumul imens de 
date colectat zilnic despre propriile lor existențe din aparatele ubicue. Vulnerabilitatea 
ființei umane crește pe zi ce trece, libertățile se restrâng pe măsură ce sporește 
presiunea controlului. De aceea, unii dintre noi sunt sceptici privind viitorul societății 
globale și pot da crezare celor care se tem de momentul singularității – ca posibil prag 
al dispariției civilizației prezente. Pentru cele cinci simțuri – văz, auz, miros, pipăit 
și gust – mașinile au deja unele echivalente senzoriale; totuși, întrebarea pe care ne-o 
punem este dacă ele vor putea percepe frumusețea, dacă Inteligența Artificială va 
fi aptă pentru creația artistică. În ultimele luni, au circulat vești interesante pe net: 
tablouri realizate de IA și muzică simfonică în stilul cutărui maestru, traduceri de 800 
de pagini în 12 ore, realizarea unor figuri umane credibile în lipsa unor modele reale 
etc. Sperăm doar că frumosul va fi înțeles cu adevărat și nu doar simulat.

Prin urmare, viitorul nu este scris deocamdată. Deși IA nu poate compune 
astăzi opere literare credibile, deși nu a dobândit încă toate subtilitățile necesare 

pentru descifrarea nuanțelor limbajului omenesc, ea poate 
urmări și recrea fiecare pas al unui umanoid mediu, cu 
înclinații, de exemplu, spre violență. Or, tocmai violenţa 
este cea pe care încercăm să o evităm prin creația artistică. n

ncă din luna septembrie 2018 au apărut câteva volume (de altfel, anuale) 
inte re sante pentru „meseria“ de scriitor. Titluri foarte cunoscute în zona 
anglofonă. Iată doar două dintre cărţi: Writer’s Market 2019, publicată 

de Writer’s Digest Books, ajunsă la a 19-a ediţie (înce pând din 1998); acum 
are 890 de pagini şi cântăreşte exact un kilogram. Este vorba de ediţia de 
masă. Reclama, ucigătoare: „Dacă un scriitor sau scriitor începător n-ar putea 
să dețină decât o singură carte, atunci aceasta ar trebui să fie cea mai re cen tă 
ediție a Pieței Scriitorilor“ – afirmație extrasă dintr-o recenzie publicată de 
Manhattan Book Review (împreună cu no ta de 5 stele din 5).

Apoi, Guide to Literary Agents 2019, tot Writer’s Digest Books, tot în 
ediţie de masă (a 28-a!), 774 pagini, sub 20$. Varianta electronică, vândută 
de Amazon în 174.000 de exemplare pe Kindle Store. Prezintă informaţiile 
necesare pentru a-ți găsi un agent literar potrivit – ai de ales dintre peste 
1.000 de agenţi. Dar, pentru a ajunge la profesionistul potrivit, trebuie mai 
întâi să ştii ce scrii, în ce subgen literar se încadrează opera ta.

Am prezentat în numărul anterior al revistei noastre o listă a sub-
genurilor care stau la baza muncii de zi cu zi a agenţilor literari din spa ţiile 
occidentale. Lista asigură o primă analiză a ceea ce s-ar putea numi literatura 
de astăzi în raport cu scrierile vehiculate pe piaţa cărţii și cu cotaţiile pe care 
le ating oamenii de litere în saltul lor spre nemurire sau spre îmbogăţire etc. 
O enumerare care aduce în discuţie 104 subgenuri literare sub forma unei 
noi clasificări. 

Să înaintăm – de acolo de unde am tăiat firul în înșirarea alfabe tică a 
subgenurilor – fiindcă, nu-i aşa, orice întrerupere este o soluţie de conti nu-
itate. Așadar:

n Gangster Fiction Genre – The Godfather, Mario Puzo; Donnie 
Brasco, Joseph D. Pistone; Sacred Games, Vikram Chandra; Omerta, Mario 
Puzo n Gay Fiction Genre – Death in Venice and Other Tales, Thomas 
Mann; The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde; A Boy’s Own Story, 
Edmund White n General Fiction Genre – East of Eden, John Steinbeck; 
Catch-22, Joseph Heller; Lolita, Vladimir Nabokov; Slaughterhouse-Five, 
Kurt Vonnegut n Ghost Story Genre – The Turn of the Screw, Henry 
James; The Shining, Stephen King; Scary Stories to Tell in the Dark, Alvin 
Schwartz; Bad Girls Don’t Die, Katie Alender n Glitz Fiction Genre – 
Special Delivery, Danielle Steel; Heaven’s Price, Sandra Brown; Lovers & 
Players, Jackie Collins n Gothic Fiction Genre – Dracula, Bram Stoker; 
Frankenstein, Mary Shelley; The Phantom of the Opera, Gaston Leroux; 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson n 
Graphic Novel Genre – Batman: The Dark Knight Returns, Frank Miller; 
The Sandman, Vol. 1: Preludes and Nocturnes, Neil Gaiman; V for Vendetta, 
Alan Moore n Hardboiled Crime Fiction – The Postman Always Rings 
Twice, James M. Cain; Red Harvest, Dashiell Hammett; The Talented Mr. 
Ripley, Patricia Highsmith; The Blue Room, Georges Simenon n Historical 
Fiction Genre – War and Peace, Lev Tolstoi; Schindler’s List, Thomas Ke-
neally; Shogun, James Clavell; Cold Mountain, Charles Frazier n Horror 
Genre – The Silence of the Lambs, Thomas Harris; Carrie, Stephen King; 
The Exorcist, William Peter Blatty; At the Mountains of Madness and Other 
Tales of Terror, H.P. Lovecraft.

Şi vom continua în curând… n

Î

   Agenţii literare,
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Sorin Lavric 
Decoct de femeie, Ideea Europeană

„Militat omnis amans 
et habet sua castra Cupido.“

 Ovidius

Cartea încă tânărului filosof Sorin Lavric – 
abia trecut de zece luştri de viaţă, autorul e la vârsta 
romanului şi la limita celei a filosofiei – Decoct de 
femeie (Editura Ideea Europeană) constituie o sur-
priză. Dacă e neaşteptată prin te matică şi abor dare, 
stârnindu-i cititorului felurite con tra rietăţi, e sigur 
că este o bijuterie stilistică. 

În potrivire cu cele arătate despre vârsta 
au to rului, vo lumul este la graniţa dintre epica fic-
ţi onală şi meditaţia filosofică. Nu cunosc niciun 
volum similar al literaturii române. Însăşi asemenea 
unicitate, să nu-i zic bizarerie, îl scoate din rânduri. 
Sunt cărţi bune care-l iau pe cititor şi-l poartă ca 
un fluviu, lăsându-i eventual timp să contemple 
malurile din mers. Altele însă, nu mai puţin bune, 
îl agită şi îl provoacă, îl răsucesc cu faţa când spre 
aval, când spre amonte. Aşa este cartea lui Sorin 
Lavric.

Pentru oricare două fiinţe care au stat pântec 
pe pântec, relaţia lor – cu potriviri şi nepotriviri – 
ar fi putut constitui prilej de reflecţie. În mulţimea 
covârşitoare a cazurilor nu se întâmplă aşa. Gân-
direa lucidă a actului fie potenţează plăcerea, cum 
credea un erou al lui Camil Petrescu, fie nu; duce 
la o anumită desconsiderare a celuilalt: misoginie 
sau androfobie. Sorin Lavric însă, chiar dacă ar pu-
tea fi luat drept misogin, pentru că nu înalţă ma-
drigaluri femeii, ci o observă atent, precis şi fără 
să o slăvească (declară că face „filosofia, nu apo-
lo gia ei“), nu se gândeşte să-i nege îndreptăţirea 
şi necesitatea în lume. Dimpotrivă chiar, refuzând 
„corectitudinea“, care duce ţintit la sodomie, scri-
ito rul nu poate să nu admită sensul şi importanţa 
principiului feminin, de nestrămutat. Fie şi numai 
prin „athanorul labios“ pe care îl invocă Sorin La-
vric, ea, femeia, e neînlăturabilă. 

Dumnezeu, cu toată atotputernicia lui, nu-l 
urăşte pe Diavol, pentru că, în lipsa acestuia, echi-
li brul lumii ar fi perturbat. Femeia este daraua, ade-
sea mai mare decât ocaua, care ţine în cumpănă 
Uni versul. Sorin Lavric s-ar putea gândi la Seneca 
pentru a-şi zice şi el: Si vis amaris ama! Dar ten-
taţia filosofării este mai mare: el îşi asumă riscul 
de a nu fi iubit, nici măcar plăcut. Dacă e cazul să-l 
judecăm pentru asta, se cuvine să-i aplicăm prin-
cipiul aceluiaşi Seneca pe care l-am aşezat ca titlu 
al acestor consideraţii. 

Destinul bărbatului în raport cu femeia este 
un dat. Navigatorul, pe coaja lui de nucă pur tată de 
valuri, poate să creadă că priceperea şi hotă rârea 
sa, între vele şi busole, fără îndoială, îl duc drept în 
port. În spaţiul mic, vizibil pentru el, nu pricepe că 
păs trarea cursului printre stihii e dirijată de mâna 
lui Dumnezeu care, cu uşurinţă, l-ar putea trimite 
în abis, alături de Titanic şi alte epave mai puţin 
ilustre. 

Autorul nu poate interveni în soarta princi-
piului feminin; îl poate doar înfăţişa exhaustiv din 
14 puncte de vedere bine definite de sine. Puţine 
n-ar fi…

Ceea ce scrie Sorin Lavric, impunându-şi 
cu o anumită (auto)ironie un limbaj tehnicist şi un 
exces al disocierilor, este o descriere nepătimaşă a 
principiului feminin prin şase ipostaze sau exem-

pl are, prototipuri ale feminităţii în ceea ce are ea 
caracteristic şi esenţial. Încearcă, deşi femeia nu poate 
accepta fixarea: varium et mutabile semper. Rostul fe-
meii, spune Sorin Lavric – pe urmele lui G. Călinescu 
– este să se oglindească în intelectul unui bărbat.

Nu trebuie să te numeşti misogin ca să admiţi 
că indexul divinităţii, precum arată tavanul lui Miche-
langelo, e îndreptat spre Adam. E o interpretare creş-
tină şi târzie, vine de la anticii greci sau de mai înainte, 
pe ea stă civilizaţia occidentală de câteva milenii. 

Textul lui Sorin Lavric, aparent de o hiper lu-
ciditate necruţătoare, are adesea nuanţe lirice şi con-
strucţii de un rafinament excepţional. Sunt culmi apof-
tegmatice ca şi răsuciri originale ale frazei demne de 
Mateiu I. Caragiale. El scrie de pildă: „Cine jubilează 
în altarul lui soma nu are cum să nu tremure la gândul 
surpării lui.“ Observaţia se face sub lupă. Felul în care 
unul dintre cele şase obiecte ale descrierii, Maria, îşi 
priveşte unghiile este memorabil. Ea „strângea pum -
nul aşezându-şi degetele în podul palmei spre a cer-
ceta eventuala scăpare a unor pieliţe rebele ce stri cau 
or dinea sacră a fanerelor boite“. Ritual „onico-ido-
latru“.

Dar toate descrierile, cele de natură sau ale 
unor pasaje livreşti, tablouri (e notabilă înfăţişarea 
unuia, un peisaj de Andreescu) sunt la Sorin Lavric 
de o acuitate, originalitate şi putere de pătrundere 
care uimesc şi desfată cititorul: „peste lucruri domnea 
un spirit de vecernie lăcrimoasă“. Notarea simţirilor 
nuanţate e ca în proza lui Camil Petrescu: „Din pre-
zenţa făpturii ei mă hrăneam la propriu inhalându-i 
unda de dogoare ce-i tresălta sub piele. Parcă gâlgâiri 
de nămol îmi urcau în vintre. Prerogativa atracţiei“ 
acelei femei (Carmen, mulier rixosa) îi vine „din acel 
aer de răstoacă în care s-ar fi prăvălit bivolii“.

Sorin Lavric combină magistral arhaismele şi 
neaoşismele rare cu neologisme frapante şi invenţii 
lexicale. Neruşinarea e învăluită neologistic sau în 
sin  tagmă latină, în care cititorul de rând – care abia 
dacă ştie de rigor mortis şi penis captivus – este sno-
bat. Penthesileea, zice scriitorul, „s-a înrobit volup-
tăţii de tip mentulic“. Maria transmite „un front de 
tremolo galvanic“. În cazul ei, „punctul docimazic 
ve nea din ruinarea hipocondrică“. 

Decoct de femeie nu este o imagine în oglindă 
a celebrului Geschlecht und Charakter. Nici Sorin 
Lavric nu are impetuozitatea lui Otto Weininger. 
De mersul său este un joc inteligent, agrementat cu 
mul tă ironie; clipirea complice i se arată cititorului. 
Ca rac terele sunt ficţionale şi pilduitoare, construite 
pro causa, ca la La Bruyère. Ba amintesc uneori şi 
de Dic  ţi onarul Onomastic al lui MHS. Numita Dia na, 
zisă şi Lăcusta, o mulier pudi ca, e pre zentată în ire-
alitatea sa: „avea un timbru cră pat şi un pigment livid, 
posedând un caracter de dia pazon“. Rezon!

Am totuşi a-i face un reproş sagacelui şi mult-
iscusitului cu vorbele autor. În înfăţişarea ipostazelor 
feminităţii, el o ignoră cu desăvârşire pe aceea la care 
Duhul Sfânt a dus-o pe Maria, dumnezeind-o. Conce-
perea, purtarea de făt şi facerea, apoi maternitatea 
sunt intrinseci fiicelor Evei, culminând cu Pururi Fe-
cioara. Nu se poate găsi specificul femininului în ab-
senţa acestei condiţii procreatoare. 

Acestea le-am avut de zis – testimonium veri-
tati, non amicitiae reddat –, căci pe mine cartea lui 
Sorin Lavric m-a incitat şi m-a bucurat cu latina ei 
fi roscoasă şi cu falsul aer posac. Cu toată filosofia, nu 
ne vom putea sustrage niciodată de la a exalta „leşia 
grea din câmpul nurilor“. Iar asta pentru că femeia e 
zeiţă, egerie şi înger până să fie – dacă este – o nesă-
ţioasă meretrix. n

h o r i A        
G â r B E A

Maria Pal 
Cealaltă față a umbrei, Editura Neuma

În peisajul efervescent, chiar tumultuos, în 
ciuda prejudecăţii, al literaturii clujene, Maria Pal 
şi-a delimitat demult un teritoriu liric personal. 
După două decenii de la debutul editorial, tărâmul 
a fost jalonat de titluri căutate cu meşteşug: Stră-
puns de negăsire, Tristeţi nimbate etc., aproape 
douăzeci. Dar şi cartografiat cu precizie de critici 
şi poeţi care i-au citit cu atenţie volumele. Printre 
ei: Irina Petraş, Viorel Mureşan, Nicoleta Milea, 
Ilie Rad. Volumul recent apărut la Editura Neuma 
beneficiază de ilustraţiile inspirate, neliniştitoare 
ale Laurei Poantă şi cuprinde cam o sută de texte 
succinte – lucrate atent în jurul câte unei metafore. 
Ele cer adesea o lectură repetată şi atentă. Ele-
mentele mitologiei creştine sunt recurente: „un 
înger“ care „ară lumina“, „coroane de spini“, 
„Do m nul“ care „îşi priveşte mâinile“, „sfinţii din 
icoane“ care „înmuguresc“, „crucile învaţă să 
zboare“, „îngerul tău a-mpietrit“. Dar faţa mistică 
e doar una dintre feţele unei lumi poliedrale, ce 
reflectă lumina în numeroase direcţii. Poezia 
este în general gravă, podoabele sunt sobre. 
Se arată şi metapoezia („poemul tremură ca un 
copil speriat“). Totul este potrivit cu o invocată 
„migală chinezească“. Este vorba de migala epo-
cii mandarinilor, cea de dinaintea masificării 
produselor de plastic „Made in China“. Puţine 
versuri se răsfaţă în arabescuri atipice, coborând 
iute serpentinele retoricii: „ferestrele universului 
se nasc închise-n tine/ ochii lor nu mai cad pra-
dă vicleniilor nopţii“. Poeta îşi imaginează „şter-
gerea umbrei“, care, după cum titlul afirmă, ar 
avea, paradoxal, două feţe. Imaginarului i-ar apar-
ţine cea de-a „doua“ faţă, cea de sub umbra pro-
priu-zisă. Sau poate – aici este o ambiguitate pre-
meditată – prin cealaltă faţă a umbrei se înţelege 
lumina, creatoarea umbrei obiectului aşezat în 
ca lea ei? Astfel de dileme (îşi) propune poeta Ma-
ria Pal şi poezia ei capătă un contur personal şi 
convingător. n

Miruna Drăghici 
Spintecătorul sorții, Editura Eikon

Volumele de literatură fantasy nu sunt prea 
numeroase la noi. Scriitorul român are despre 
sine o înaltă părere care-l împiedică, de regulă, 
să părăsească mainstream-ul pentru SF, policier, 
thril ler/noir, fantasy. Cei care au o asemenea vo-
caţie şi şi-o urmează au numai de câştigat. Miruna 
Drăghici scrie fantasy cu convingere şi cu talent. 
În acelaşi timp, îşi ilustrează volumul cu o abilitate 
cel puţin egală celei cu care scrie. Volumul său, 
de aproape 500 de pagini, are numeroase ilus tra-
ţii color de calitate, care subliniază încă o da tă 
pasiunea autoarei pentru domeniul ales: mito lo gia 
orientală, în special cea japoneză. Eroul cen tral, 
Mugen, care se deplasează călare pe dra go nul Pra -
la ya, este un izbăvitor al Lumii. El e supra nu  mit 
Maitreya, la fel ca Buddha în ipostaza lui (su)râ-
zătoare. Mugen îşi făureşte un paloş, bo te  zat Kirin-
nen, Spintecătorul Sorţii, şi pe care îl ma ne vrează 
voiniceşte. Ca orice Făt-Frumos, Mu gen are o iu-
bi tă, călătoreşte şi se iniţiază, luptă şi învinge. Cu 
talent şi fantezie, cu tonul potrivit subi e ctului, Mi-
ru na Drăghici îşi poate fascina cititorii. n



2
1

T
E
A
T
R
U

Gabler. hedda Gabler
D a n a  P o C e a

recuseră 11 luni de la premiera cu bucluc a Bărbierului din Se-
villa (20 februarie 1816, Tea trul Torre di Argentina din Roma), 
când căderea fusese pregă tită, cu tot arsenalul necesar, ba chiar 

cu ele mente de surpriză, de trimi șii bă trâ  nu lui maestru Giovanni Paisi-
el  lo, care nu puteau accepta că un alt com po zitor și-a permis să scrie 
o o pe ră cu același subiect. La 25 ianua rie 1817, afişul Teatrului Valle 
din Ro ma anunţa o nouă operă comică a tânărului maestru Gioa chino 
Ros sini: La Cenerentola, dramma gio co so în două acte, pe un libret 
de Jaco po Ferretti.

Autorul italian prelucrase de fapt libretul lui Étienne pentru 
opera La Cendrillon de Nicolas (zis Nicolò) Isouard (1810), titlu care nu 
s-a impus, sursa de inspiraţie fiind binecunoscutul basm al lui Charles 
Perrault. Ferretti renunţă la elementele supranaturale ale basmului, 
modificând o serie de detalii: de exemplu, pantoful Cenuşăresei este 
înlocuit cu o brăţară pentru a nu le pune pe cântăreţele epocii în situaţia 
de a a-şi dezveli glezna şi, vai Doamne, partea inferioară a gambei 
sub ochii publicului, fapt care ar fi fost imediat taxat. Zâna din basm 
este înlocuită cu personajul Alidoro (bas), filosof şi tutore al prinţului 
Don Ramiro (tenor), de care se îndrăgosteşte Angelina (Cenuşăreasa, 
contralto) etc. În plus, chiar din subtitlu, trebuie să fim convinşi că 
binele triumfă: La Cenerentola ossia la Bontà in trionfo.

Elementele comice (caractere comice mai mult sau mai puţin 
convenţionale, comic de situaţii, de limbaj, inversări neaşteptate de 
roluri) sunt desigur invenţia libretistului, permiţându-i compozitorului 
un joc muzical plin de spirit, în stilul pe care deja îl impusese, 
depăşindu-şi surâzător contemporanii. Subiectul simplu şi naiv devine 
prin fantezia textului şi mai ales a muzicii pe deplin acceptabil chiar 
pentru gusturile sofisticate. Nu trebuie însă, ca în atâtea cazuri din 
istoria genului liric, să căutăm şi să pretindem mai mult, în goană după 
semnificaţii care devin străine partiturii în discuţie.

Este suficient să ne amuzăm de figura uriaşului cu faţă 
roşcovană, Don Magnifico, baron de Montefiascone (bas buf). Fiascone 
este un augmentativ („sticlă mare“) care poate avea şi sensul figurat 
de „vin prost“. Dacă vreţi, baronul este un butoi de prostie (George 
Sbârcea, Rossini sau Triumful operei bufe, ediția a II-a, Bucureşti, 
Editura Muzicală, 1964). Cele două fiice cu care locuieşte în castelul 
aproape ruinat, Clorinda (soprană) şi Tisbe (mezzosoprană), suferă de 
măreţie. Angelina e fiica vitregă, rămasă de la a doua lui soţie, moartă 
între timp. De aici încolo, nici nu mai trebuie să povestim, intriga fiind 
cunoscută.

Rossini a compus muzica operei Cenuşăreasa în aproximativ 
trei săptămâni (decembrie 1816 – ianuarie 1817), într-un ritm care nu 
avea de ce să mai mire pe nimeni. Scriitura tipică stilului bel canto, cu 
ornamente bogate, de mare virtuozitate, eminamente demonstrative, 
am zice noi astăzi, continuă să încânte publicul. Rolul Cenuşăresei, 
pentru contralto de coloratură, vocea feminină preferată de Rossini, 
este unul dintre cele mai dificile prin ţesătura vocală pe care o solicită. 
Există parcă în această operă o voluptate ascunsă a gestului involuntar 
comic, pe care spectatorul o trăieşte la fiecare reprezentaţie, fireşte, 
dacă montarea nu este de-a dreptul excentrică, mutând totul într-un 
cod neadecvat. Această plăcere în spatele căreia se întrevăd săgeţile 
satirice este anunţată din uvertura în Mi bemol major, una dintre cele 
mai frumoase pagini orchestrale scrise de Rossini.

Cenuşăreasa este din multe puncte de vedere surprinzătoare, 
chiar dacă reţeta este cunoscută. Surprinzătoare prin situaţiile aduse pe 
scenă, surprinzătoare prin efectele orchestrale, surprinzătoare în fine 
(sau, mai degrabă, în primul rând) prin câteva versuri ale libretului. Nu 
te aştepţi, de exemplu, ca într-o operă eminamente bufă, fără prea mari 
complicaţii, un personaj să filosofeze într-o arie: „Lumea e un teatru 
uriaş, toţi suntem actori…“ („Vasto teatro è il mondo“, Alidoro, actul I). 

Primită cu ostilitate la premiera de la Roma, Cenuşăreasa avea 
să devină un titlu popular nu numai pe scenele italieneşti. În 1819, se 
juca la Lisabona, în 1820, la Londra, în 1822, la Paris, în 1826, la New 
York, pentru ca în secolul al XX-lea, începând cu perioada interbelică, 
să fie una dintre cele mai des montate opere de Rossini pe mari scene, 
în interpretări de referinţă. n

Cenuşăreasa 
şi brăţara
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n ultima vreme, teatrele din ţară prezintă tot mai des spectacole cu piese care-i apar-
ţin lui Henrik Ibsen, dovadă clară că modernitatea și temele operei dramatur gu-
lui norvegian continuă să intereseze. Amintesc câteva: Rosmersholm, în regia con-

troversatului Andriy Zholdac, și Hedda Gabler, în regia lui Andrei Şerban, ambele eve-
nimente ale Teatrului Maghiar din Cluj, dar și Hedda Gabler, în regia lui Botond Nagy la 
Naţionalul din Sibiu, Familia Ibsen, în regia lui Cristian Ban la Teatrul clasic Ioan Slavici 
din Arad (un scenariu care include pasaje din Nora, Femeia mării etc.). Acestora li se 
adaugă, ridicându-se la o cotă valorică surprinzătoare, o recentă premieră a Tea trului I. D. 
Sârbu din Petroşani, având ca titlu Gabler. Hedda Gabler, după o versiune dramaturgică 
în notă cehoviană, vizibilă în atmosferă și în simplificarea acțiunii, al cărei autor este 
criticul de teatru Călin Ciobotari. Ibsen face în piesa sa apologia personajului răzvrătit, 
cu un eu exacerbat, tentat să sfideze limitele. Regizoarea Antonella Cornici, cum era de 
așteptat, pune un accent special pe condiția femeii frustrate, incapabile să se smulgă din 
matricea existenţială paternă. Hedda îi consideră, parafrazându-l pe Sartre, vinovaţi de 
nefericirea ei pe ceilalţi, fiind conectată simultan la două realități. Cea a cotidianului şi cea 
a mentalului. Fantoma tatălui-general, un fel de absenţă-prezenţă, bântuie precum spiritul 
tatălui lui Hamlet, se amestecă în contextul narativ ca accepţiune simbolică generatoare 
de cauze şi efecte. 

În spaţiul casei lui Jorgen şi Heddei Tesman, odată cu întoarcerea tinerilor că să-
toriţi din voiajul de nuntă, personajele intră, constrânse parcă la un ceremonial de ruti-
nă, în problemele mărunte ale vieţii iar interpreții într-o frisonantă stare creativă. Mă tu-
şa lui Jorgen, domnișoara Juliane, ferm portretizată de Oana Liciu Gogu, nu-și ascunde 
curiozitatea, obsesiv afișată, de-a afla dacă familia se va mări sau nu. Doamnei Elvsted, 
prototip prin excelență al femeii cu picioarele pe pământ, Irina Bodea Radu îi asigură un 
profil punctual cu temperament și detalii psihologice diversificate. Eilert Lovborg, cărturar 
de vocație, cu preocupări în domeniul filozofiei, expus riscului distrugerii de către o 
societate „de proastă calitate“, este înfățișat de Marian Politic cu un aer boem, voit aiuristic, 
cu predispoziţii bahice, fără să-i submineze dramatismul. În Jorgen, omul pe care te poţi 
baza, desigur, dacă îi suporţi suficienţa şi micimea, atuul care îl distinge pe Radu Tudosie 
e naturalețea. În histrionicul Brack, în schimb, Cosmin Rădescu disimulează excelent, 
cu dinamism şi tensiune, sub masca onestității, perfidia și infidelitățile masculului fără 
scrupule. Nimfă-amazoană în costum negru, de călărie, Heddei pare că-i este cunoscută 
replica Mașei lui Cehov: „am să-mi bat joc de viaţa mea“. Deși îi lipsește instinctualitatea 
primară, gata să întunece minţile bărbaţilor, precum și un plus de senzualitate în rostirea 
cuvintelor, Amelia Toaxen rămâne, totuși, într-un personaj traumatizat, nod gordian în 
text, o prezență atractivă, fragilă fizic, cu un păr lung, roşcat, cu o aură de mister. Antonella 
Cornici (nu ştiu dacă s-a gândit dinainte sau s-a orientat la faţa locului) îi contrapune 
Heddei pe Berte, servitoarea, a cărei mărturisire („mi se pare că văd un general înalt care 
tot umblă prin camerele astea“) trimite cu evidență la un transfer de personalitate. Avem 
astfel o nouă ipostază a Heddei în care Corina Vişinescu investește energie și afectivitate. 
Scena dansului (coregrafia o semnează Victoria Bucun) este, de pildă, de o expresivitate 
plastică exemplară. Memorabilă e, de asemenea, și scena non-verbală, ilustrată prin video 
mapping, în care fiica îşi ucide (mental) tatăl (deja mort). Aceasta concentrând într-o 
îmbrăţişare o explozie de trăiri. Dacă în piesă Hedda trage cu pistolul „în slava cerului“, 
sugerând că ar atenta la viaţa lui Dumnezeu, în spectacol ținta o constituie o nălucă din 
propria-i închipuire. Și video mappingul (Andrei Cozlac) şi light designul (Lucian Moga) 
întreţin augmentat, metaforic vorbind, o exhibare a angoaselor și paradoxului. Muzica 
lui Cari Tibor reprezintă o modalitate de transgresiune a acţiunii de la un plan în altul, 
explorând şi cartografiind crize sufleteşti. În decorul şi costumele Alinei Dincă Puşcaşu, 
ancorate estetic într-o cromatică a griului-perlă, culoare care face palpabilă senzaţia spai-
mei, a frigului, a morţii, personajele pendulează permanent între timpul trecut (autoritatea, 
amintirea generalului) și timpul prezent (realul scenic). Antonella Cornici autentifică 
drama ibseniană, din care e imposibil de evadat, ideatic și emoţional, într-un spectacol 
im portant, așezat cu inventivitate şi rigoare pe laitmotivul ratării. n
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Festivalul internaţional 
de Poezie Bucureşti

ea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de 
Poezie București  – FIPB – a avut loc în perioa-
da 13-19 mai 2019, fiind organizată de Primăria 

Capi talei prin intermediul Muzeului Național al Litera-
turii Române București, în parteneriat cu Institutul Cul-
tural Român și Biblioteca Centrală Universitară Carol I; 
acest proiect cultural a fost finanțat de Ministerul Culturii 
și Iden tității Naționale. 

În cadrul festivalului au fost vernisate cinci expo-
ziții: Eli Lotar (1905-1969) – la Muzeul Co lecțiilor de 
Artă, Gherasim Luca-Erou limită și Cele mai frumoase 
cărți – la Muzeul Național al Literaturii Române (Calea 
Griviței 64-66), Genica  Athanasiou: muză și parteneră 
a lui Antonin Artaud – la Galeria Galateca și România-
Franța. Itinerarii culturale în colecțiile Bibliotecii Aca-
demiei Române – la Biblioteca Academiei Române. 

Festivalul a debutat cu o întâlnire pe care drama-
turgul, poetul și romancierul Matei Vișniec a avut-o 
cu elevii Școlii Centrale, sub titlul FIPB = POETRY – 
FACE TO FACE, însă deschiderea oficială, desfăşurată 
în prezența autorităților, a premers lecturile publice de 
poezie susținute în Aula Bibliotecii Centrale Universita-
re Carol I de o parte dintre poeţii invitaţi: Marco Anto-
nio Campos (Mexic), Daniel Bănulescu, Denisa Comă-
nescu, Ioana Crăciunescu, Bogdan Ghiu, Nora Iuga, 
An  gela Marinescu, Ioana Nicolae, Ioan Es. Pop și Radu 
Van cu. Moderatorul lecturilor a fost Ioan Groșan, muzi-
ca fiind asigurată de Cătălina Beta și Albert Tajti. 

Tot în prima zi, la Muzeul Național al Lite ra turii 
Române a avut loc lansarea volumului de versuri Vi se 
pare cumva nedreaptă dispariția dum nea voastră? de Ma-
tei Vișniec (Tracus Arte, 2019), carte prezentată de Ion 
Bogdan Lefter. 

A doua zi, în Salonul Carol I al BCU, directo-
rul Mu ze ului Național al Literaturii Române, Ioan Cris-
tes cu, a moderat colocviul Scriitorii și puterea, printre 
invi tați numărându-se Ko Un (Coreea de Sud), Gabriela 
Adameșteanu, Marco Antonio Cam pos (Mexic), Victor 
Ivanovici (Grecia/România), Mircea Martin, Călin-An-
drei Mihăilescu (Canada/România), Arcadie Suceveanu 
(Republica Moldo va), Eugen Uricaru (România), Matei 
Vișniec (Franța/România). Lecturile publice de poezie 
s-au desfășurat la Biblioteca Metropolitană București, 
prin tre cei care au lecturat în această locație numărându-
se Ionuț Calotă, Clara Mărgineanu, Claudia Minela, Lo-
reta Popa, Mihaela Stanciu, Daniela Toma, Eugenia Ța-
rălungă, Flaviu George Predescu, Simona-Grazia Dima, 
Horia Gârbea, Niculina Oprea, Vasile Poenaru, Passio-
naria Stoicescu, Florea Burtan, Aura Christi, Nicoleta 
Mi lea, Maria Pos tu, Valentin Busuioc, George Dara giu, 
Deni sa Duran, Nicoleta Popa și Theodor Răpan. 

Avanpremiera la audiția cu public a produc-
ției de teatru radiofonic Cuvintele lui Iov de Matei 
Vișniec, cu adaptarea radiofonică și regia artistică 
de Mihai Lungeanu, s-a desfășurat la Librăria Li-
brarium – din cadrul Teatrului Național București, 
în prezența autorului. De altfel, Matei Vișniec a fost 
unul dintre cei mai importanți invitați ai primei părți 
a acestei ediții FIPB, pentru că, în aceeași zi, în Sala 
Iosif Naghiu a MNLR a avut loc spectacolul Cum 
am dresat un melc pe sânii tăi – cu Salvatore Calta-
biano, în regia lui Serge Barbuscia dela Théâtre du 
Balcon din Avignon. De asemenea, la tranzit.ro, Si-
mona Năstac a moderat evenimentul Prezentare de 
artist și discuție cu Katalin Ladik. 

Liceul Teoretic Eugen Lovinescu a găzduit 
lecturile poeților Nuno Júdice din Portugalia și Ioan 
Es. Pop, profesoarele Angela Radu și Georgiana Băr-
bulescu, împreună cu elevii, făcând scriitorului por-
tughez o frumoasă surpriză prin traducerea unor 
poe me și dând posibilitatea elevilor să realizeze îm-
pre ună cu acesta o lectură alternativă. 

Ziua următoare, a patra zi a festivalului, a 
adus un nou rând de lecturi în Aula BCU: Juan Car-
los Abril (Spania), Gale Burns (Anglia), Magda Câr-
neci, Dan Coman, Krystyna Dabrowska și Czes law 
Dzwigaj (Polonia), Nuno Júdice (Portugalia), Den-
nis Maloney (SUA) și alții. 

La MNLR, la sediul de pe strada Nicolae 
Crețulescu, a avut loc lansarea numărului dedicat 
lui Michel Deguy de revista Secolul 21 în cadrul 
întâlnirii de la Cafeneaua Critică  moderate de Ion 
Bogdan Lefter – cu participarea poetului francez  
Michel Deguy, alături de Alina Ledeanu, Constantin 
Abăluță, Mircea Martin și Dumitru Țepeneag. 

Colegiul Național Iulia Hasdeu a găzdu-
it lecturile poeţilor spanioli Juan Carlos Abril și 
Albert Mestres, în timp ce Liceul Teoretic Bilingv 
Miguel de Cervantes i-a avut ca oaspeţi pe Federico 
Díaz Granados (Columbia) și pe Arcadie Sucevea-
nu, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova. Conferința susținută de Adrian George 
Sahlean: De ce este Eminescu cel mai necunoscut 
mare poet național european?, eveniment organi-
zat cu sprijinul ICR, avut loc la sediul MNLR.  Nu 
lipsite de interes au fost performanţa Halucinarium, 
susținută de poetul Serge Pey şi de Chiara Mulas 
(Franța), un eveniment aflat sub egida Sezonului 
Ro mânia-Franța, care a avut loc pe Calea Giulești, 
într-o ambianță adecvată mesajului pe care au dorit 
să-l transmită artiștii. Tot sub egida reprezentativă 
a Sezonulului România-Franța au avut loc şi lectu-
rile poeților Michel Deguy, Marilyne Berton cini, 
Claudiu Soare, Werner Lambersy, Rodica Drăghin-
cescu, Françoise Coulmin, Laurine Rousselet, Guy 
Goffette (Franța) însoţite de muzică: Nadia Trohin și 
Mircea Tiberian (pian).

În șirul evenimentelor care au interferat FIPB 
cu programul Noaptea Muzeelor, sâmbătă, în Gră-
dina MNLR, s-au organizat ateliere pentru copii și 
adolescenți iar poeta Clara Mărgineanu a lansat vo-
lumul bilingv de versuri Femeia albastră prezentat 
de scriitorii Adrian George Sahlean, George Volce-
anov, Ștefan Mitroi, Ovidiu Mihăilescu și Martha 
Maria Mocanu. 

În ultima zi a festivalului, a avut 
loc masa rotundă Traducerea literară, între 
world literature și global market avându-i ca 
invi taţi, între alţii, pe Luis García Montero 
(Spania), Cătălina Matei (România), Bruno 
Mazzoni (Italia), Hellmut Seiler (România/
Germania); întâlnirea a fost moderată de 
Bogdan Alexandru Stănescu. În închiderea 
festivalului au recitat poeții Guido Mazzoni 
(Italia), Moni Stănilă, Alexandru Vakulov-
ski, Adrian Alui Gheorghe, Nichita Danilov, 
Gellu Dorian, Andrei Dosa, Robert Elekes, 
Ioan Matiuț, Ion Mureșan, Dumitru Păcura-
ru, Alina Purcaru, Radu Sergiu Ruba, Cas-
sian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, George 
Vulturescu, muzica fiind asigurată de for ma-
ția Trei Parale.

Felicitări organizatorilor, indiferent 
de rolul și postura pe care au avut-o – mesa-
jul cultural transmis a presupus, fără îndoia-
lă, un consistent efort comun. Prin numărul 
de invitaţi (peste 100), prin amploarea eveni-
mentelor şi prin numărul celor care au asistat 
la lecturile poetice şi la dezbateri, această 
ediţie a festivalului se situează deja în 2019 
printre cele mai importante manifestări cul-
turale de la noi, manifestări dedicate literatu-
rii şi, în mod special, poeziei n
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Joi, 9 mai 2019, Lancrăm. 
Casa me mo rială a poetului luminii 

găzduiește fes ti vi tatea de acordare a Pre-
miului Național pen tru Poezie Lucian Blaga, 
Opera Omnia, ediția a treia. Evenimentul, 
organizat de Uniunea Scriitorilor din Româ-
nia – filiala Alba-Hune doara, Biblioteca 
Județeană Lucian Bla ga din Alba, Consiliul 
Județean Alba, Pri măria și Consiliul Local 
al Municipiului Se beș și Centrul Cultural 
Lucian Blaga din Se beș, a reprezentat pre-
am bulul Festivalului Inter național Lucian 
Blaga desfășurat la Sebeș.  

La festivitate au participat repre-
zentanți ai autorităților administrative (atât 
locale, cât și județene), președintele Uniunii 
Scriitorilor din România, domnul Nicolae 
Manolescu, precum și alţi scriitori printre 
ca re Irina Petraș, Ana Blandiana, Gabriel 
Chi fu, Daniel Cristea-Enache, Aurel Pan tea, 
Ioan Popa, Ion Mărgineanu și, de ase me  nea, 
descendenți ai poetului. 

Într-un comunicat emis în cursul 
lu nii aprilie, Uniunea Scriitorilor din Ro-
mâ  nia aducea la cunoștință lista finală cu 
no  minalizările din anul în curs. Aceasta 
îi cuprindea, în ordine alfabetică, pe Ana 
Blan diana, Gabriel Chifu (care ulterior s-a 
recuzat), Nichita Danilov, Ileana Mălăn-
cio  iu, Ioan Moldovan, Ion Mureșan și Ioan 
Es. Pop. Lista finală a fost rezultatul unui 
son daj național la care au participat pre șe-
dinți ai Filialelor Uniunii Scriitorilor din 
Ro mânia și cei mai reprezentativi critici li-
terari. De asemenea, comunicatul anunța și 
componența juriului: Nicolae Manolescu – 
președintele juriului, Dan Cristea, Gabriel 
Co  șoveanu, Gheor ghe Grigurcu, Irina Pe-
traș, Iulian Boldea și Răzvan Voncu. 

În fața tuturor celor prezenți la cere-
monie a fost dezvăluită și decizia juriu lui 
privind laureatul din acest an al festi valului 
– decizie exprimată prin vot secret. Premiul 
Național Lucian Blaga, Opera Om  nia, i-a re-
ve nit poetei Ana Blandiana. n (rn)
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Colocviul Național al Revistelor de Cultură 
și-a câștigat deja o binemeritată tradiție aflându-se, 
în acest an, la a șasea ediție (Arad, 9-10 mai 2019) 
și marcând astfel un moment de reflecție pentru 
ceea ce înseamnă și pentru ceea ce mai au de făcut, 
în continuare, revistele literare din țară, atât cele 
editate de Uniunea Scriitorilor, cât și cele care au 
obținut egida ei. 

Tema colocviului, instituit la inițiativa lui 
Vasile Dan, președintele Filialei arădene a Uniunii 
Scriitorilor și redactor-șef al revistei Arca, a fost, 
la această ediție, Revista literară între avanscena 
cărții noi ce stă să apară și contrafortul ei critic 
odată cartea apărută, temă generoasă, expunând 
una dintre ideile de bază care animă întâlnirile de 
acest fel, și anume, rolul pe care îl au de îndeplinit 
publicațiile literare în configurarea peisajului literar 
și a ierarhiei de valori în literatura contemporană, 
și nu numai. La acest forum cultural au participat 
scriitori și critici (directori, redactori-șefi, redactori) 
de la principalele reviste literare din țară, inclusiv 
de la cele editate în limbile minorităților: România 
literară (Nicolae Manolescu, Gabriel Chifu, Daniel 
Cristea-Enache), Luceafărul de dimineață (Dan 
Cristea), Viața Românească (Nicolae Prelipceanu), 
Orizont (Mircea Mihăieș, Vasile Popovici), Steaua 
(Vasile Cubleșan), Ramuri (Gabriel Coșoveanu), 
Apostrof (Alice Valeria Micu), Ex Ponto (Ovidiu 
Dunăreanu), Neuma (Andrea Hedeș), Familia (Ioan 
Moldovan, Traian Ștef), Mișcarea literară (Ioan 
Pintea, Olimpiu Nușfelean), Discobolul (Ioan Brad), 
Caiete silvane (Viorel Mureșan), Poesis (Dumitru 
Păcuraru), Conta (Adrian Alui Gheorghe), Libris 
(Adrian Lesenciuc), Arca (Vasile Dan), Semne (Pa-
u  lina Popa), Irodalmi Jelen (Magda Bege), Nase 
Sta hy (Dagmar Maria Anca). 

Dezbaterile, interesante, cordiale, de o bună 
ținută intelectuală, au avut loc în sala „Regele Ferdi-
nand“ a Primăriei Aradului. Evenimentul s-a bucu-
rat de sprijinul autorităților arădene, ca și de sprijinul 
financiar al Ministerului Culturii și al Insti tutu lui 
Cultural Român. n (red) 

Festivalul internațional Poezia la Iași (FIPI) a mo-
bilizat – între 12 și 19 mai 2019 – 71 de poeţi din 20 de 
ţări:  Mexic, Taiwan, Spania, Franţa, China, Polonia, Ger-
mania, Italia, Turcia, Belgia, Cuba, Danemarca, Federaţia 
Rusă, Tunisia, Ungaria, Ucraina, Azerbaidjan, Albania, 
Republica Moldova, România.

Primăria Municipiului Iaşi, Casa de Cultură Mihai 
Ursachi a Municipiului Iași (director poetul Adi Cristi) și 
Uniunea Scriitorilor din România au organizat excelent 
această a VI-a ediție a Festivalului. Pe durata FIPI au fost 
programate recitaluri extraordinare de poezie, spectacole 
de muzică, prezentări de carte, întâlniri cu publicul și o 
gală de premiere a poeţilor participanţi, cărora li s-a în-
mânat distincţia de Poet al Capitalei Istorice a României. 

Printre participanții la FIPI s-au numărat: Arian Le-
ka, Pierre-Yves Soucy, Salim Babullaoglu, Maria Elena 
Blan co, Niels Hav, Evgheni Stepanov, Philippe Delaveau, 
Flo rentin Palaghia, Christian Schenk, Andreea Tavernati, 
Cla  udio Pozzani, Laura Garavaglia, Gabriel Chifu, Nicolae 
Prelipceanu, Ion Mu   reşan, Varujan Vosganian, Adrian Po -
pes cu, Ion Cristofor, Cassian Maria Spiridon, Adi Cristi, 
Ni  chi ta Danilov, Gellu Dorian, Nicolae Spătaru.

Deschiderea a avut loc duminică 12 mai 2019,  
18h, în Parcul Copou, cu recitaluri de poezie susținute de 
poe ţii: Evgheni Stepanov (Federaţia Rusă), Juan Carlos 
Abril (Spania), Wang Jiaxin (China), Salim Babullaoglu 
(Azerbaidjan), Nicolae Spătaru (Republica Moldova), 
Ra du Andriescu (România) și un recital muzical folk cu 
Pe tronela Baldovin. Pe 13 mai 2019, la orele 18, la Mu-
zeul Municipal Iaşi, tot în aer liber, au citit poeţii Maria 
Elena Blanco (Cuba), Arian Leka (Albania), Laura Gara-
vaglia (Italia), Horia Gârbea (România). A urmat un re-
cital de blues. Marți, 14 mai, în același spaţiu primitor și 
la aceeași oră, alte recitaluri de poezie susținute de Niels 
Hav (Danemarca), Metin Cengiz (Turcia), Andras Petöcz 
(Ungaria), Florentin Palaghia (Franţa), Ioana Diacones-
cu (România). Iar miercuri, la orele 18, Casa de Cultură 
Mihai Ursachi a găzduit recitalul de poezie susţinut de 
poeţii români Varujan Vosganian, Gabriel Chifu, Adrian 
Popescu și un Concert extraordinar de muzică şi poezie 
Ada Milea şi Ion Mureşan. Pe parcursul festivalului, 
poeții invitați au avut întîlniri și recitaluri în instituții de 
învățămînt ieșene. n (hg)Chişinău

Festivalul Internațional Primăvara Europea nă a 
Poeților, ajuns la ediția a IX-a, s-a desfăşurat în Re pu bli-
ca Moldova, la Chişinău, între 7 şi 9 mai 2019. 

În dimineaţa zilei de 7 mai au fost depuse flori 
în Grădina Publică Ștefan cel Mare lângă busturile scri -
itorilor de pe Aleea Clasicilor Literaturii Române. Des-
chiderea oficială a avut loc în aceeași zi la Muzeul Nați onal 
de Artă, o clădire foarte elegantă, restaurată impecabil, 
fost sediu al Uniunii Scriitorilor din Republica Mol-
dova în secolul trecut. Arcadie Suceveanu, preșe dinte le 
Uniunii Scriitorilor, i-a prezentat pe invitaţii din stră-
inătate şi le-a dat cuvântul fiecăruia dintre ei. Aceştia 
au fost, în ordine, Linda Maria Baros şi Yekta (Franța), 
Andy Fierens (Belgia), Faryd Huseyn (Azerbaidjan), 
Lu ba Feldsher (Israel), Magda Cârneci (România), Eu-
gen Suciu (România), Daniel Corbu (România), Chris-
tian W. Schenk (Germania), Evgheni Stepanov (Fe-
derația Rusă), Valeriu Stancu (România), Stere Buco-
va lă (România), George Terziu (România), Mircea Dan 
Duță (România). Seara a continuat cu simpozionul in-
ter naţional Dialoguri europene: poeţi şi traducători mo-
derat de Arcadie Suceveanu și de Teo Chiriac, vicepre-
ședintele Uniunii Scriitorilor. 

În ziua următoare, au avut loc lecturi în diferite 
instituţii de învăţământ: Universitatea de Stat, ULIM, 
Universitatea Tiraspol, Liceele Prometeu, Onisifor Ghibu, 

Spiru Haret, Biblioteca Onisifor Ghibu etc. Poeţilor invitaţi 
din alte ţări li s-au alăturat autorii moldoveni, între care Va-
leriu Matei, directorul ICR Mihai Eminescu din Chișinău, 
Nicolae Spătaru, Leo Butnaru, Grigore Chiper, Emilian 
Galaicu-Păun, Moni Stă  ni lă, Maria Pilchin, Dumitru Cru-
du, Vasile Romanciuc, Radmila Po po   vici, Eugenia Bulat, 
Vi talie Răileanu, Du  mi   tru-Dan Maxim, Mar cela Benea, 
Călina Trifan și tânăra poetă Iulia Iaroslavschi. Du  pă-amia-
ză, invitații au vizitat impresionantele galerii sub te  ra ne ale 
Cramelor Mileștii Mici și au participat la o de gus tare de 
vinuri. Seara, la Podiumul Poetic moderat de Moni Stănilă, 
toţi cei treizeci de invitaţi la festival au citit din creaţia pro-
prie. În preambulul acestui eveniment, preşedintele Uniunii 
Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, i-a în mânat Marele Premiu 
pentru întreaga creație poetică și Trofeul Festivalului (un 
bronz semnat de sculptorul Valen tin Vârtosu) poetului Da-
niel Corbu.

Cea de-a treia zi a Festivalului a fost consacrată unei 
serii de lansări de carte. Teo Chiriac a prezentat Almanahul 
Festivalului Internațional Primăvara Europeană a Poeți-
lor (TipoMoldova) şi Cartea Poeziei 2019 iar poeta Maria 
Pilchin – volumele colecției Primăvara Poeților (Arc), ver-
suri de Aureliu Busuioc și Dumitru Matcovschi. Invitatul 
din Federația Rusă, Evgheni Stepanov – o antologie de 
scri itori de limbă română de pe ambele maluri ale Prutului, 
edi tată sub îndrumarea sa. n (amb)
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calea împotriva unei opreliști nevăzute, misterioase, pe care Sfântul 
Augustin o numea „Un nu știu ce oribil“. Alteori, suferă abandonul. 
Unele desene sunt trimiteri la scene biblice, altele sunt plăsmuiri 
răscolitoare născute din uzura existenței. Prezența artistului „infiltrat“ 
printre personaje în câteva desene, cu o mare abilitate, este un gest 
fără echivoc al empatizării cu acest uman eterogen și dezorientat. Sau 
poate o metaforă a certitudinii. Pe artist îl interesează și negocierea cu 
timpul și spațiul. 

Surprinzător în acest purgatoriu uman, în care personajele se 
definesc printr-o fragilizare corporală care pare să sfideze materia, este 
și faptul că formele nu palpită în van iar funcția semantică produce un 
lung șir de valori culturale. Tudor Jebeleanu scrie dintr-un continuum 
al tensiunilor, împărtășindu-ne mediul său ca formă definită a unei 
gândiri cursive. Și astfel, energiile spirituale sunt la o altitudine maxi-
mă a artei. 

Unele puncte de sprijin ale formelor dispar pur și simplu în 
spațiul deșertic al hârtiei. De remarcat culorile care curg prin „arterele“ 
desenelor, dar și calitatea tentelor, de la roșuri primordiale, abia licărind, 
până la verziuri și diferite vine albastrui inspirate parcă din delicatețea 
sevelor, accentuând măiestria artistului în notarea senzațiilor.  

„Prin opera de artă nu descoperim niciodată un decupaj stabil 
al universului, nu ne aflăm la același nivel cu Natura, ci cu Spiritul 
omului. Nu reconstituim niciodată aspecte concrete ale universului, ci 
faze din istoria omenirii.“ (Pierre Francastel)

Personalitatea lui Tudor Jebeleanu amprentează întreaga lui 
creație, dezvăluind o inteligență artistică remarcabilă, erudiție și spiri-
tualitate.  

Dacă desenul este cu adevărat o semnătură a inteligenței, după 
cum spunea Paul Valéry, atunci opera lui Tudor Jebeleanu stă sub sem-
nul acestei ferme aserțiuni. 

Un artist care ne face să privim lumea prin sublimul unei ex-
tra ordinare opere, așezând între rațional și afectiv permanența și ar-
doarea unui imaginar insațiabil cu virtuțile lui regenerative. n 

față de impulsurile acestei fundamentale infuzii de energii numită desen, că imaginarul 
n-ar avea noimă fără „dezlănțuirile“ și acordurile desenului, disciplinându-ne participarea 
la un spațiu de figurare verosimil, prin „mecanismele“ lui sinuoase de semne, linii și forme.  

Am redescoperit același Tudor Jebeleanu uimitor, cu gestica scriiturii multiplicată în 
splendide „imprecizii“ și diafanități, am redescoperit o umanitate autoreflexivă somnolând 
patetic sau prinsă în stranii cortegii. Am redescoperit universuri pecetluite de prezența 
umană, îmbăiată în lumina blândă a tăcerii, și de neliniștile unor eredități subtile. Însă, de 
data asta, ca formă de existență au „încolțit“ și tulpinile unui firav lirism. 

Cele câteva zeci de lucrări expuse de Tudor Jebeleanu, mărturii ale unui recent elan 
scriptural excepțional, au readus în fața ochilor aceleași pulsații și definiri ale formelor, în 
țâșnirea și mișcarea lor electrocutantă.  

Chiar dacă desenele au fost realizate de artist într-o stare de grație specială, teh nica 
aleasă fiind de data asta pensula și acuarela, același duh și același freamăt narativ dintot-
deauna au putut fi citite în tumultul scriiturii. 

Tudor Jebeleanu 
                  la galeria Simeza

i o L a n D a 
m a L a m e n 

O expoziție de o puternică acuitate vizuală a fost în acest aprilie expoziția de desene a lui Tudor 
Jebeleanu de la galeria Simeza. Spun asta, știut fiind refuzul obstinat al artistului de-a expune până acum în 
spațiul convențional al vreunei galerii de artă. Oricum, acest refuz îndelung rodat și asumat de artist, n-a fost 
făcut cu „zgomote“ publice, lăsându-i pe cei care-i cunoșteau și-i admirau creațiile să regândească, de ce nu, 
ceva mai acut, la modul general, relația operei cu publicul și critica.

Fiindcă am vrut să mă bucur într-o singurătate egoistă de lucrările lui Tudor Jebeleanu, am trecut cu 
bună știință peste vernisaj, amânând vizitarea expoziției cu câteva zile.

Îndârjirea artistului de-a nu-și expune desenele, intrată cumva în zodia unei mitologii personale, era 
un fel de „à rebours“ pe care nu credeam că-l va mai contrazice vreodată. După ce i-a „înrobit“ și fascinat 
câteva decenii pe toți cei care au deschis cărți „locuite“ de desenele lui și i-au văzut dintr-o prietenească 
întâmplare mâna coborând ca o bătaie de aripă pe coala albă de hârtie, născând irepresibile dinamici ale 
for melor, iată că Tudor Jebeleanu a acceptat în sfârșit să deschidă o expoziție personală. Gestul însuși, venit 
cu întârzierea care-a rodit îndelung, mi s-a părut dintr-odată, din punctul de vedere al harului, însuși sensul 
aces tei lungi absențe, fără echivalent în arta românească a momentului. 

Expoziția de la Simeza ne-a reamintit, într-o cultură vizuală cu sensibilități instabile și contradictorii 

Un hipnotism tentacular, cu schimbări de ritmuri, cu revărsări, frământări și destrămări, cu 
modulații și asonanțe, asamblaj de linii și forme aflate într-o permanentă seducție a mișcării, l-a 
definit dintotdeauna pe Tudor Jebeleanu. Desenele expuse la Simeza au un decupaj al imaginii și o 
construcție figurativă ceva mai defensivă, mai laconică, dar mult mai fluidă. Scriitura este cumva 
mai „șoptită“ și mai puțin descriptivă, fără acele torsade și zboruri amețitoare de linii și fără acele 
vârtejuri de semne lanceolate, cu netezimi curgătoare, în care ludicul trona compulsiv. 

Ludicul n-a dispărut însă cu totul. Și nici ironia. Sfidând carnalitatea fadă și corporalitatea 
superfluă, „intonând“ armonii incisive, desenele lui Tudor Jebeleanu conțin o umanitate pe alocuri 
gregară, care trăiește în acord cu memoria, cu resemnarea și cu haosul lumii exterioare: trâmbe 
de oameni cu figuri patetice, efilate, donquijotești, evadând din lumea materială pentru a întregi 
acest „bâlci“ uriaș măcinat de drame, patimi, frivolități, așteptări, aruncat în „valurile vremii“ sau 
cuprins de-o adâncă torpoare, personaje fluide, dematerializate parcă, plutind obscur prin moli-
ciunile aerului. Mai rar stăruie artistul asupra fizionomiilor și atunci lumina pare că a înlocuit 
un imaginar aflat într-o calmă complicitate cu spațiul. Acest uman incarnează viața văzută prin 
făgăduința timpului și voința artistului deseori hâtră de-a-l proiecta pe acesta din în stare pură face 
ca el să nu-și găsească parcă niciodată menirea. Mai vechiului tumult scriptural i-au luat locul linii 
și forme care par lichefiate în imagini de-o tulburătoare cadență. Formele sunt făcute din atingeri, 
staze și traiectorii, „mascând“ parcă structuri umane fundamentale. Artistul își asumă lumea fizică 
și morală cu o vitalitate mușcătoare. 

Ceea ce ne comunică prin desen Tudor Jebeleanu este ferit de uzură și dezlânare. Trans-
parențele sunt eliberate de artist într-un vid în care ele plutesc fantomatic în cele mai diferite 
atitudini: ludice, concupiscente, spontane sau pasive. Uneori ele par că orbecăie în gol căutându-și 
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