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Hotãrât lucru, lui Cioran i se pregãteºte ceva. Deºi nu s-ar fi zis (ju-
decând dupã exuberanþa ºi optimismul de tip mediteranean care îi ca-
racterizeazã), italienii par sã aibã o slãbiciune deosebitã pentru „scepticul
de serviciu” al secolului trecut. E adevãrat, l-au descoperit destul de târziu,
prin anii ’80, când Mario Andrea Rigoni ºi Roberto Calasso au început
sã-i traducã ºi sã-i publice primele cãrþi. De atunci traducerile au conti-
nuat sã aparã cu consecvenþã, fiind însoþite ºi de numeroase studii ºi
cercetãri, multe dintre ele de nivel academic – ºi aceasta în pofida renu-
melui prost pe care Cioran îl are în aceste cercuri, nefiind considerat fi-
losof sadea. Iatã cã acum un proiect de anvergurã prinde contur tocmai
la Napoli, la Universitatea l’Orientale. Recent, aici s-a constituit un grup
de cercetare a operei lui Cioran, cu participare internaþionalã.

Poate faptul nu este atât de evident, dar Italia se situeazã în pre-
zent pe primul loc în privinþa traducerilor din Cioran, italienii traducân-
du-i integral opera francezã, precum ºi o bunã parte a celei româneºti.
Începuturile acestui proces i se datoreazã în bunã parte lui Mario
Andrea Rigoni, cel care, cu ajutorul lui Roberto Calasso de la Editura
Adelphi, a început sã-i publice opera în Italia, în anii ‘80. Rigoni însuºi,
care l-a cunoscut personal pe Cioran, i-a tradus mai multe volume:
Squartamento (Sfârtecare), Storia e utopia (Istorie ºi utopie),
Sommario di decomposizione (Tratat de descompunere – cu Tea Tu-
rolla), Essercizi di ammirazione (Exerciþii de admiraþie – cu Luigia
Zilli). În anii ‘80-’90, în Italia au fost traduse pe rând toate cãrþile fran-
ceze ale lui Cioran, dupã 2000 ritmul apariþiilor scãzând pentru o vre-
me. Au apãrut totuºi Caietele (Quaderni - 2001), precum ºi volumul de
convorbiri Un apolide metafisico. Conversazioni (2004).

Editorial

Alexandru Seres

Proiect Cioran la Napoli
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Însã în ultimii ani, cercetarea ºi traducerea operei lui Cioran a luat
un nou avânt. A contribuit la acest lucru ºi organizarea, în 2011, de cãtre
Accademia di Romania din Roma, a colocviului dedicat centenarului
naºterii lui Cioran, ale cãrui acte au fost publicate în volumul Cioran in
Italia (Aracne Editrice, 2012). Încep sã fie traduse ineditele dezgropate
dintre manuscrisele depuse la Biblioteca literarã Jacques Doucet: în
2014, Sulla Francia (Despre Franþa – în traducerea lui Giovanni Roti-
roti), iar în 2016, Breviario dei vinti II (Îndreptar pãtimaº II -  traducere
de Cristina Fantechi) ºi Divagazioni (Razne – tradus de cãtre Horia Cor-
neliu Cicortaº). Editura Bietti, unde au apãrut în 2014 scrisorile lui Cio-
ran cãtre Wolfgang Kraus, a anunþat deja apariþia traducerii Schimbãrii
la faþã a României (La trasfigurazione della Romania). Practic, din
cãrþile româneºti ale lui Cioran au mai rãmas de publicat în Italia Amur-
gul gândurilor, Cartea amãgirilor ºi Îndreptar pãtimaº. 

Tot în ultimii ani, s-au tradus pãrþi importante din corespondenþa
sa: au apãrut Lettere al culmine della disperazione (1930-1934), care
cuprinde scrisorile din prima tinereþe cãtre Bucur Þincu, Petru Comar-
nescu, Arºavir Acterian ºi Mircea Eliade, scrisorile cãtre Marin Mincu –
Il nulla. Lettere a Marin Mincu 1989-1989, de care s-a ocupat Giovanni
Rotiroti, precum ºi corespondenþa cu fratele sãu, Aurel, sub titlul
Ineffabile nostalgia. Lettere al fratello 1931-1985, realizatã de Massimo
Carloni ºi Horia Cicortaº. Au fost publicate ºi câteva interviuri ale lui
Cioran (Jason Weiss, Philippe D. Dracodaidis, Leonard Reinisch), unele
dintre ele inedite, în ediþii îngrijite de Antonio di Genaro. Dintre
numeroasele studii publicate, voi aminti aici pe cel al lui Giovanni
Rotiroti, Il demone della lucidità, dar ºi traducerea cãrþii Martei Petreu,
Cioran sau un trecut deocheat, cu titlul Il passato scabroso di Cioran,
apãrutã în 2015, în traducerea Magdei Arhip ºi a Ameliei Bulboacã. Nu
în ultimul rând, meritã amintit faptul cã, în 2015, Universitatea din
Trento a organizat colocviul internaþional „Cioran ºi Occidentul”.

O preocupare sporitã faþã de Cioran, aºadar, în peninsula italicã.
Iatã însã cã, începând cu acest an, un nou proiect prinde contur. Ciprian
Vãlcan, de la Universitatea Tibiscus din Timiºoara, împreunã cu
Giovanni Rotiroti, au pus bazele unui proiect dedicat studierii operei lui
Cioran la Universitatea l'Orientale din Napoli, unde Rotiroti predã limba
ºi literatura românã. Graþie demersurilor celor doi profesori, s-a consti-
tuit un grup de cercetare interuniversitarã, sub denumirea Progetto
Cioran – Proiectul Cioran. O iniþiativã româno-italianã, cu bãtaie lungã,
la care, alãturi de Universitatea Tibiscus din Timiºoara ºi l'Orientale din
Napoli, au aderat deja Universitatea din Lisabona, Universitatea



Jagiellona din Cracovia, Universitatea Tehnologicã din Pereira - Colum-
bia ºi Universitatea Babeº-Bolyai. 

Scopul acestui amplu proiect este de a impulsiona cercetarea
operei lui Cioran ºi de a contribui în acest fel la o mai bunã cunoaºtere
a sa în lume. Proiectul Cioran se va desfãºura pe mai multe planuri. În
primul rând, sunt avute în vedere traducerile, fiind implicaþi mai mulþi
universitari ºi cercetãtori ai operei lui Cioran – printre ei Giovanni
Rotiroti, Antonio Di Gennaro, Massimo Carloni, Mattia Luigi Pozzi
(Universitatea Catolicã din Milano), Paolo Vanini (Universitatea din
Trento) ºi Horia Corneliu Cicortaº. Simultan, se lucreazã la constituirea
asociaþiei „Prietenii lui Cioran” ºi la pregãtirea site-ului asociaþiei, pre-
cum ºi a conceptului revistei de studii cioraniene, care va fi disponibilã
întâi online, urmând ca apoi sã aparã ºi sub formã tipãritã. Un alt capi-
tol important al proiectului are drept obiect realizarea unui dicþionar
consacrat operei româneºti a lui Cioran; în acest sens, au fost consultaþi
mai mulþi autori de dicþionare, lucrul la acesta urmând sã demareze în
vara acestui an. Într-o etapã ulterioarã, se intenþioneazã ca dicþionarul sã
fie tradus în italianã ºi francezã. 

Nu în ultimul rând, sã amintim cã anul acesta se vor organiza douã
colocvii dedicate lui Cioran, ambele la Napoli: primul, în 26 aprilie, la
Universitatea l'Orientale, iar al doilea, între 15 ºi 16 noiembrie, la Facul-
tatea Teologicã „S. Tommaso d’Acquino” din Napoli. Un lucru mai mult
decât îmbucurãtor, dat fiind cã, dupã peste 20 de ani de existenþã, co-
locviile Cioran de la Sibiu nu vor mai fi þinute. 

Aºa cum s-a conturat pânã acum, Progetto Cioran se anunþã un
demers extrem de important, nu doar datoritã multiplelor planuri pe
care se va desfãºura, ci ºi pentru cã va reuni cercetãtori din toate
colþurile lumii: România, Italia, Franþa, Spania, Portugalia, Brazilia, Co-
lumbia, Canada, Polonia, Ungaria ºi Statele Unite ale Americii. Datã fiind
anvergura internaþionalã, organizatorii sperã sã obþinã ºi o finanþare din
fonduri europene, în vederea derulãrii tuturor palierelor proiectului.

„Cred cã nu existã înfrângere mai gravã decât succesul”, afirmã
mereu paradoxalul Cioran, cel care avea oroare de glorie, adãugând
imediat, ca spre a elimina orice dubiu: „Mai bine pe fundul unui canal
decât pe un piedestal”.

Judecând dupã interesul crescând pe care i-l aratã, posteritatea
pare sã-l contrazicã.

Proiect Cioran la Napoli
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Cineva declara cã-l agaseazã criticii a cãror reacþie e previzibilã.
Cum aºa? Oare criticii n-au nevoie de-o stabilitate a opiniilor ºi a gustu-
lui, a expresivitãþii particulare? Idealul lor sã fie aleatoriul, capriciul,
anarhia? Cum li s-ar putea defini personalitatea în absenþa unor cons-
tante? Pesemne cã sensibilul publicist în chestiune ar dori ca noi sã dãm
cu zarul spre a afla dacã e cazul sã optãm pentru Dimov sau Pãunescu,
pentru M. Ivãnescu sau pentru Mircea Micu!

* 
Uitarea: ironia memoriei. 

* 
Îmi place sã-l citesc pe Barbu Cioculescu. Îmi încep, luminos, ziua

de azi, 14 ianuarie 2005, cu Lecturi de varã, lecturi de iarnã (vol. II). In-
teligenþã contractatã, stil al intelectului, nu doar al verbului, mici sur-
prize ale fiecãrei fraze ce evitã cu graþie mîlul locului comun, dar ºi o
concentrare impusã comunicãrii care pare mereu a fi doar o decupare
dintr-o materie mai bogatã decît concede a se înfãþiºa. De unde un halou
al enunþurilor care te face sã visezi precum la orice autor de bunã cali-
tate. Dispoziþia barocã, tentaþia ramificãrii se disciplineazã printr-o me-
lancolie a relativitãþii acceptate cu o jucãuºã sapienþã. Deºi foarte pro-
ductiv doar în anii din urmã, Barbu e mai poet decît pãrintele sãu. Exac-
titãþii casante a lui ªerban cel Rãu i se adaugã un zumzet literar al paginii,
pline de tainice promisiuni, aidoma unui roi de albine ce se foieºte gata
a-ºi lua zborul. 

*
„Între bîrfitori ºi rãufãcãtori nu e o altã diferenþã decât ocazia”

(Quintilianus). 

Asterisc

Gheorghe Grigurcu

„Îmi face plãcere sã-l citesc
pe Barbu Cioculescu”
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*
Scrii greu ca ºi cum te-ai apãra de ceva. Ca ºi cum þi-ai întinde

mîinile spre a para o loviturã care s-ar putea sã nu se producã, dar al
cãrei risc s-ar putea repeta la infinit.

* 
Infinitul funciar al iubirii, finitul funciar al urii.

*
1 decembrie 2004, la Cluj. Seara, umãresc impozantul foc de arti-

ficii din zona Teatrului. Mã aflu într-o mulþime alcãtuitã mai cu seamã
din tineri gãlãgioºi (majoritatea, dupã aparenþe, nici elevi nici studenþi,
ci… lumea a treia, cea cam fãrã ocupaþie), postat mai la o parte, în spatele
Catedralei ortodoxe. Alãturi de mine, G. ºi Laszlo Alexandru. Specta-
colul artificiilor are doi timpi: lansarea cu efect acustic dezagreabil (un
ºir de pocnete care l-ar înspãimînta teribil pe cîinele nostru Rocky) ºi
evantaiul de lumini desfãcîndu-se pe cer cu o generozitate naivã, cum
un potop de stele cãzãtoare, pure sãrbãtori ale clipei tîrzii. Nu mã pot
sustrage unei stãri inconfortabile, care mã încearcã aproape fãrã înce-
tare în urbea studenþiei mele. E ca un loc al copilãriei luat în stãpînire
de alþii (un simþãmînt poate egoist, dar… real ºi presant!). Desigur, trece-
rea deceniilor a ºlefuit asperitãþile nostalgiei, a modelat-o cu pacienþã, i-
a dat oarecum forma unui obiect pe care eu – subiectul sãu – îl pot con-
templa. M-am despãrþit definitiv de o parte din mine însumi. Tristeþea s-a
restrîns cumva, s-a retras din orizontul infinit, contractîndu-se, asociin-
du-se cu noua serie de percepþii asupra peisajului clujean, cu o tentã
anesteziantã. Dîrele de lumini colorate care se întretaie pe bolta neagrã
þin de-acum ºi ele de-o altã lume, exterioarã mie, cu un aer decorativ.
Ardealul meu a intercalat între timp ºi alte episoade (legate de Oradea,
de Bistriþa etc.), care degreveazã Clujul de sarcina maximei apãsãri.
Strãin, se pare, de asemenea gînduri, Laszlo Aexandru e cucerit de apo-
teoza „zilei naþionale”. Urmãreºte feeria simulacrului sideral cu seriozi-
tatea unui copil mare. Buzele întredeschise îi tremurã uºor, privirea îi e
aþintitã spre jucãriile efemerelor constelaþii. 

* 
Caracterul, cinstea, buna calitate moralã sunt concepte îndeobºte

considerate sub specia seriozitãþii. De cîte ori însã ele se prezintã vesele,
jucãuºe, aparent copilãroase (pînã ºi unii sfinþi se jucau!), în timp ce
seriozitatea ostentativã se lasã nu o datã manipulatã de diverºi ipocriþi,
se prostitueazã? 

* 
Fragilele înveliºuri de-atîtea ori protejînd adevãrurile solemne. 
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* 
Existã vrãjmaºi ai noºtri mai nocivi decît cei ce ne calomniazã, ne

injuriazã. Sunt megalomanii aroganþi, indivizii care ne taie vorba pentru
a-ºi impune propriul monolog, care n-au nici o îndoialã, care au doar
certitudini egolatre, cãrora nu le pasã de pãsurile noastre mari-mici,
indivizii ce nu aºteaptã din parte-ne decît o supunere servilã, elogii, ori
cel puþin urechi pururi dispuse a-i asculta. 

* 
„Sã fie uitarea binefacerea ce vrea sã corupã istoria?” (Valéry).

Vorbã mai adecvatã pentru epoca noastrã nici cã ar putea exista. 
* 

În atelierul Marianei Bojan. Fiinþã gracilã, cu o rãdãcinã copilãroasã
ce-o fereºte de îmbãtrînire, pictoriþa-poetã îmi înfãþiºeazã cu miºcãri repezi,
uºor virile, ca ºi cum ar rãsfoi o carte, numeroasele uleiuri ale sale, subor-
donate unei angoase expresioniste. Tumult, sfîºiere, ardere, suferinþã în
forme contorsionate ºi culori ce ilustreazã o paletã albastrã-verzuie, bãtînd
spre negru, dar fãrã a capitula, circumscrise unui epos ce-ar putea continua
la nesfîrºit, pe un fundal totuºi vag echilibrat prin tehnicã, unui basm cu
luminiþe izbãvitoare jucînd în materia sa chinuitã. Nu o anarhie, ci impre-
vizibilul unui coºmar. Nu o oroare ultimã încremenitã, ci o rãzvrãtire, un
impact cavaleresc, o luptã cu scor incert. Un tunel de simboluri ceþoase,
încolãcite, devorîndu-ne sau colaborînd cu perfidie, prin care suntem invi-
taþi a trece, la capãtul cãruia ne aºteaptã o surprizã: detenta unei suite
grafice cu subiecte marine. Prin înlãturarea maselor tenebros-monstru-
oase, cît de liber respirã spaþiul, cu cîtã prospeþime dã nãvalã lumina! Pe pa-
tul sumar al unor linii calme ºi al unor culori proaspete, parcã uºor intimi-
date de emoþie, presimþi nupþiile regeneratoare ale elementelor. Lumea se
restituie sieºi în perspectiva sa mãreþ iniþialã.

* 
O certã slãbiciune pe care mi-o recunosc: pe autorii „antipatici”

nu-i pot citi, ori, dacã sunt constrîns, o fac din pura obligaþie a infor-
mãrii. ªi, vai mie, cît de bine cotaþi sunt unii dintre ei! 

* 
„Nu se poate construi nimic fãrã negaþie. Îþi dai seama de tine într-

o autoconºtiinþã perfectã, cînd elimini ºi umbreºti tot ce-þi este exterior”
(Cioran). Ar fi exagerat, prin urmare, a socoti personalitatea drept un
rod al unei negaþii selective, edificatoare? 

* 
Orice exces devine dãunãtor prin materialitatea sa ori prin simili-

tudinea sa materialã. 
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Nu e prima oarã cînd aud vorbindu-se despre un exces de legifera-
re în România. ªi cînd s-au formulat constituþiile noi, dupã 1989, acestea
se comparau cu aceea americanã, dar în sensul arborescenþei alor noas-
tre faþã de simplitatea care a rezistat peste un secol a celeilalte. Am
impresia cã Guvernul ºi Parlamentul României sînt fabrici de legi, mai
ales de ordonanþe care devin legi. ªi producþia asta nu încetineºte. Ba te
pomeneºti cã din anii 60 au mai scãpat neabrogate ºi se face apel la cîte
una cînd þi-i lumea mai dragã. Unele au fost uitate ºi se fac altele iden-
tice. O veselie legislativã, un delir. 

Mi se mai pare interesant, deºi a devenit normalitate, cã în acest
delir se legifereazã excepþia. Adicã ea nu mai întãreºte regula, ci devine
mai mult decît regulã, lege. Acesta este, de fapt efectul excesului în a
face legi. De ce legea nu conþine acea generalitate care sã articuleze
toate premisele în cauzã? Rãspunsul cel mai la îndemînã este cã acestea
sînt destinate politic ºi chiar individual. ªi aceasta mai spune ceva
despre proiectul de þarã al politicienilor noºtri, proiect mult înãlþat pe
steagurile campaniilor electorale. Spune cã aceºtia nu gîndesc dincolo
de bombeul pantofului.

Un fost ministru al Justiþiei se mira mai deunãzi cît a putut fi de
prost cînd a propus  mandat prezidenþial de cinci ani. Gîndise în ter-
menii complexului drobului de sare. Asta este o altã prostie, sã legiferezi
adicã de teama celuilalt, pentru a preîntîmpina cîºtigarea competiþiei
democratice de cãtre celãlalt. Dar aºa s-au fãcut constituþiile înseºi, cu
gîndul la „ai noºtri”, pentru cei ce au puterea în acel moment, pentru a
perpetua puterea momentului, pentru a nu putea fi cenzuratã acea
putere.

Solilocviul lui Odiseu

Traian ªtef

Înalta productivitate
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Peste tot acest hãþiº legislativ greu de parcurs, greu de intuit în
raport cu  regulile morale dupã care cetãþenii se comportã în fapt, e
nevoie de un organism cu putere totalã, recunoscutã. Curtea
Constituþionalã a devenit acest for al puterii supreme, de netãgãduit, un
fel de interpret al legilor din România. Ceea ce e iar un exces de învesti-
turã urmatã de o arogare a unei puteri supreme în stat. CCR îi spune
procurorului dacã poate ancheta un ministru, îi rãspunde unui avocat
dacã poate fi condamnat clientul lui, îi spune unui condamnat dacã
poate fi ministru.

Un cetãþean nu poate cunoaºte toate legile ce reglementeazã viaþa
lui socialã. Nu umblã cu codurile în geantã. Comportamentul lui e în
primul rînd moral ºi aºa înþelege ºi legea, ca o obiºnuinþã ce þine de
moralitatea prezenþei lui între ceilalþi ºi care devine regulã, iar odatã
scrisã de o instanþã, devine lege. Obligatorie era oricum, dar acuma
încãlcarea ei presupune pedeapsa. Deci partea de generalitate încãpã-
toare a unei legi þine de moralã. Excesul legislativ ne spune cã în acea
societate a încetat sã mai funcþioneze morala, încederea în celãlalt, pute-
rea cuvîntului dat.

Inflaþia de legi are legãturã cu celelalte fenomene ce cariazã o so-
cietate: inflaþia însãºi, birocraþia, corupþia, mistificarea, schizofrenia po-
liticã. Iar atitudinea cetãþeanului nu poate fi decît una: retragerea, neim-
plicarea, sastisirea.

Ca unul care a intrat de mai multe ori într-o salã de judecatã,
observ cã omul comun nu le înþelege, cã el nu înþelege ce vorbesc pro-
priul avocat cu judecãtorul. Respectãm o lege pentru cã existã pur ºi
simplu, nu pentru cã am citit-o, o respectãm chiar dacã ea nu existã încã,
o respectãm în generalitatea relaþiilor noastre, în spiritul aceste relaþii.
În acest spirit ar trebui sã se facã ºi dreptatea, sã se ºi judece, adicã, lite-
ra lãsîndu-se pentru partea amãnunþitã. 

E vorba ºi aici de culturã, de forme ºi de fond, de conºtiinþã, de for-
mare, de profesionalism, de responsabilitate faþã de fiecare om în parte
ºi faþã de o naþiune. Cultura este aceea care face ca o lege sã fie respec-
tatã, cultura celor care creeazã legea, care o redacteazã tehnic ºi-i im-
primã spiritul. Ca s-o respecþi nu mai e nevoie de culturã, ci de bun simþ.
Bunul simþ cu care te aºezi între ceilalþi, conºtient, responsabil. 

Guvernul produce sute de ordonanþe, Parlamentul mii de legi.
Putem vorbi astfel despre o înaltã productivitate legislativã a României,
doar cã ºi aceasta este pe stoc. Iar  avocaþii ºi judecãtorii trimit prea
multe procese direct la Curtea Constituþionalã pentru a li se arãta litera.
Astfel, CCR a devenit Mai Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie. Tocmai are
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de stabilit dacã un condamnat definitiv poate ocupa înalte funcþii publi-
ce (pentru cã mãrunte nu poate) ºi tot amînã, în lipsa consensului pe
pozitiv, cã poate, adicã. Un consens de fapt negativ, în spiritul unei socie-
tãþi morale, dar poate dreptul nu are legãturã cu dreapta mãsurã ºi ceea
ce este “de drept” nu este ºi de bun (simþ), iar bunul simþ nu este bun
pentru politicianul condamnat sau corupt, el avînd dreptul, drepturile
ºi bunurile lui.
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DOMNI, POLITICÃ ºI LEGALITATE

George Cãlinescu a fost necruþãtor cu publicistul ºi omul politic
Macedonski. Toate încercãrile lui în cele douã domenii vor fi persiflate,
rezultând un portret caraghios, însã nu foarte exact. În iulie 1876, poetul
fusese numit director, cu atribuþiuni de prefect, în judeþul Bolgrad.
Ministrul de interne emisese un ordin prin care era opritã trecerea volun-
tarilor ruºi prin Principatele Unite cãtre Serbia, deºi premierul I. C.
Brãtianu tolera aceste elemente de pasaj. În aceste condiþii: „Macedonski
face pe legalul, ascultã ordinul ministrului de interne ºi dupã trei luni de
prefectorat e nevoit sã demisioneze”1, spune Cãlinescu. Este evident cã era
nedrept cu fostul director-prefect, cãci a asculta ordinele legale este ceva
normal! În aceastã situaþie, poetul rãtãcit în administraþie avea motive înte-
meiate sã creadã cã a fost luat de þap ispãºitor.

Macedonski va fi ironizat ºi de Constantin Bacalbaºa, cel care a dat
preþioasele volume din ciclul Bucureºtii de altãdatã. Bacalbaºa era apropi-
at de cercurile liberale, ba chiar agitator liberal în tinereþe, grupare politicã
cu aplecare spre guvernãmântul de tip republican, cu lideri reprezentativi
în acest sens, antidinastici fãrã reþineri în epocã2. Probabil cã o anumitã
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Macedonski dupã gratii

1 George Cãlinescu, Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent, Editura
Minerva, Bucureºti, 1986, p. 519.
2 Atacurile împotriva lui Carol I erau foarte puternice, fiind întreþinute de persoanlitãþi
ale epocii ºi de publicaþiile editate de acestea. Adrian Marino îi va evidenþia pe Hasdeu,
Bolliac, N. T. Orãºanu ºi I. C. Fundescu (Viaþa lui Alexandru Macedonski, Ed. pentru lit-
eraturã, Bucureºti, 1966, p. 109) Orãºanu ºi Fundescu erau ziariºti marcanþi ai epocii,
care au ajuns ºi ei dupã gratii tocmai din cauza ofensivei jurnalistice împotriva
principelui.Orãºanu ºi Fundescu erau ziariºti marcanþi ai epocii, care au ajuns ºi ei dupã
gratii tocmai din cauza ofensivei jurnalistice împotriva principelui.
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invidie profesionalã (care a funcþionat ºi funcþioneazã, mai mult ca în
alte meserii, ºi între gazetari) l-a fãcut pe acesta sã caricaturizeze uºor
imaginea arestatului Macedonski, prezent la garã între poliþiºti înarmaþi.
Suntem în anul 1875. Macedonski a fãcut sã aparã în ziarul Telegraful3

o poezie intitulatã Gângavul politic din timpul domnilor strãini. Sunt
versuri modeste din punct de vedere estetic, însã cu o anumitã încãrcã-
turã protestatarã. Conþinutul propagandistic evident este traspus într-o
redare ingenioasã, încercând sã mascheze adevãrata þintã, destul de
trasparentã de altfel, prin fixarea unui apus vodã Car... agea. Redãm pen-
tru exemplificare:

„Jos tiranul ce domneºte,
Care legi dispreþuieºte
ªi vrea lanþuri sã ne dea
Vodã Car...
Vodã Car...
Crudul Vodã Caragea”
Domnitorul Carol I s-a simþit ofensat, astfel cã, în 22 martie (3

aprilie) 1875, poetul-ziarist va fi reþinut la Craiova. ªtirea a produs o
oarecare impresie la Bucureºti, însã prea puþini se vor aduna ca sã în-
tâmpine la garã sosirea delincventului între baionete. Impresiile lui Ba-
calbaºa sunt vii ºi redate într-un stil captivant: „Mare agitaþie toatã ziua.
Am alergat dupã aderenþi ºi, dupã silinþe supraomeneºti, la orele 12
noaptea eram ºapte în Gara de Nord. Peste puþin soseºte trenul. Gara era
pustie. Pe vremea aceea lipsea acel public al manifestaþiilor de stradã,
care astãzi iese, nu ºtii de unde, de prin toate gãurile, ºi-þi dã un specta-
col impunãtor: la 1875, ºapte oameni hotãrâþi a înfrunta urgia poliþie-
neascã nu e lucru puþin”4. E o anumitã contradicþie în aceste aprecieri,
cãci, peste o lunã, când vor fi alegeri, marcând declinul Partidului Con-
servator, vor avea loc violenþe cumplite la localurile de vot. Bacalbaºa
însusi va lua parte la ele, fiind bãtut crunt de ciomãgarii Puterii, ocrotiþi
de Poliþie5.

3 Publicaþia avea orientare liberalã, fãcând o opoziþie zgomotoasã la adresa guvernului con-
servator în funcþie, cu numeroase poziþii antidinastice ºi la adresa domnitorului Carol I.
4 Constantin Bacalbaºa, Bucureºtii de altãdatã, (1871-1877), vol. I, Ed. Eminescu, Bucureºti,
1987, p. 155.
5 La un moment dat, zdrobit în urma loviturilor primite, Bacalbaºa va avea surpriza sã
citeascã în Românul o ºtire despre faptul cã ar fi încetat din viaþã. Povesteºte chiar autorul:
„Dl Bacalbaºa fu lãsat de bandiþi spre a fi transportat la spital, unde, se zice, cã astãzi ar fi
murit”. Idem, p. 166.
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În ceea ce priveºte sosirea la Bucureºti, aceasta fusese anunþatã
chiar de poetul-jurnalist, printr-o telegramã adresatã redacþiei cotidianu-
lui Românul, patronat de liberalul radical C. A. Rosetti. Depeºa sunã ast-
fel: „Craiova, 3 aprilie. Redacþiunii Românului, Bucureºti. Fost arestat
astãzi. Comunicaþi rog prin ziar. Plec Bucureºti. Al. Macedonski”6.
Adrian Marino, cel mai avizat cercetãtor al vieþii ºi operei lui Al. Mace-
donski, va preciza însã cã reþinerea gazetarului politic s-a fãcut mai de-
grabã pentru un pamflet virulent, dat publicitãþii sub formã de editorial
în 29 iunie (11 iulie) 1874, în Oltul7, revistã condusã ºi editatã chiar de
el8. Vorbim, deci, de o intervenþie publicisticã petrecutã cu aproape opt
luni înante de data reþinerii. Intervalul de timp îºi are importanþa lui
(juridicã!), aºa cum vom vedea. În Oltul era un atac la adresa guvernului,
însã ºi la principele Carol I, considerat slab ºi lipsit de experienþã. Tonul
este imflamat, cu evidente tuºe din retorica propagandisticã, agita-
toricã, cum se spunea în epocã: „Jos guvernul anagajamentelor strãine,
jos trãdãtorii þãrii, jos falsificatorii alegerilor naþionale, jos criminalii
care meritã ghilotina! Jos cei care au reînfiinþat autocraþia în þara
româneascã, insinuându-se pe lângã domnitor ºi profitând de neexpe-
rienþa sa. Sus libertatea! Sus poporul!”9 Desigur, Caragiale, marele sãu
contemporan, a avut ce satiriza!

STRIDENÞE PUBLICISTICE

Autorul este urcat în tren ºi expediat la Bucureºti. Scena sosirii în
Gara de Nord este completatã de acelaºi neobosit C. Bacalbaºa:
„Macedonski scoboarã din vagon, având la spate un poliþist, ºi noi îl în-
conjurãm. Poetul, care era destul de vanitos, se aºtepta la mai mult, se aº-
tepta la o manifestaþie impunãtoare, ceva care sã semene cu «Capitala în
picioare», aclamându-l! Macedonski sconta aceastã arestare ca punctul
de plecare al carierei sale politice; se vedea deja omul zilei, aclamat, rãs-
fãþat ºi purtat în triumf. Am înþeles aceasta din rãceala cu care a primit
manifestaþiile noastre de simpatie”10. Va fi unul dintre aspectele care îl

6 Românul, XIX, 23 martie (4 aprilie) 1875). Este reprodusã, într-o notã ºi cu alte
comentarii utile, de Aristiþa ºi Tiberiu Avramescu, excelenþii editori ai lui Constantin
Bacalbaºa. Idem, p. 155.
7 Primul numãr al gazetei Oltul a apãrut în 14 (26) noiembrie 1873.
8 Adrian Marino, Viaþa lui Alexandru Macedonski, Ed. pentru literaturã, Bucureºti,
1966, p. 117.
9 Oltul, II, nr. 42, 29 iunie (11 iulie) 1874. 
10 Constantin Bacalbaºa, op. cit., p. 155.
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vor dezamãgi pe poetul-jurnalist cu aspiraþii politice. Îl va izola ºi mai
mult de o societate dispusã spre superficialitate, aplecatã spre ironie,
spre o bãºcãlie caracteristicã, de tip balcanic. De asemenea, poziþio-
nãrile sale gazetãreºti se vor acutiza, iar pe harta activitãþii sale publicis-
tice vom înregistra destule accente stridente. 

Dupã mai bine de trei luni de puºcãrie, eliberarea se va petrece în
7 (19 iunie) 1875, dupã cum au cãzut de acord istoricii literari. Ziarul
Românul va consemna eliberarea în numãrul din 8 iunie, începând
ºtirea ca ºi cum aceea ar fi fost ziua procesului ºi a ieºirii din detenþie:
„Astãzi, dl Al. A. Macedonski, directorul jurnalului Oltul, a fost achitat
prin deciziunea Curþii, fãrã ca mãcar juraþii sã fi judecat acþiunea, pen-
tru cã s-a admis ºi s-a recunoscut de Curte cã era prescris dupã lege fap-
tul pentru care procurorul general trimisese înaintea Curþii cu juraþi pe
dl Macedonski ºi în consecinþã nu mai existã fiinþa delictului”11. Fixând
greºit data procesului, C. Bacalbaºa aduce amãnunte importante despre
acestã acþiune: „În ziua de 1 iunie s-a judecat procesul de presã al lui
Alexandru Macedonski, care stãtea în arestul preventiv de trei luni de
zile. Acuzatul avea 17 apãrãtori. Toatã elita baroului se înscrisese sã
apere pe ziaristul  întemniþat12. Apãrarea a ridicat excepþiunea cã delictul
este prescris. Legea de pe vremea aceea prevedea cã delictele de presã
se prescriu dupã patru luni, iar Macedonski fusese arestat pentru un
delict comis cu opt luni mai înainte”13. În aceste condiþii, este evident
cã acuzatul a fost deþinut arbitrar, prin abuz de putere! Este interesantã
ºi relaþia lui Macedonski cu C. Bacalbaºa. Cei doi au fost prieteni în
tinereþe, însã în 1881 s-au despãrþit definitiv14.

Amãnunte despre aceastã întâmplare, redate în stilu-i caracteristic
chiar de cãtre erou, aflãm dintr-o scrisoare prezentatã de cãtre Tudor
Vianu. Dupã cum susþine Macedonski, recluziunea i s-ar fi tras de la con-
servatori, care nu i-ar fie iertat faptul cã nu era ciocoi, însã nici pam-
fletele aspre scrise împotriva lor: „În 1875, unul dintre ele îmi procurase
onoarea sã fiu arestat. Pe atunci, liberalii fãceau mare zgomot în jurul
meu. Cele trei luni ºi jumãtate cât am stat întemniþat la Vãcãreºti au fost
pentru mine o apoteozã. Douãzeci ºi patru de avocaþi se înscriserã sã

11 Telegraful, V, 8 (20) iunie 1875.
12 Aristiþa ºi Tiberiu Avramescu vor preciza cã, de fapt, au fost 19 avocaþi, mulþi liberali
cu nume celebre: Nicolae Fleva, Ioan Câmpineanu, Pantazi Ghica sau Mihai Perekyde
(notã în C. Bacalbaºa, op. cit., p. 180).
13 Ibidem.
14 Adriana Iliescu, Literatorul. Studiu monografic, Editura pentru literaturã, Bucureºti,
1968, pp. 93-94.



mã apere ºi fui achitat în mijlocul unui haos de aplauze. Ridicat pe braþe
ºi dus la trãsurã, astfel ieºii din sala curþii cu juraþi. Intrasem între patru
jandarmi”15. Dispute cu reprezentanþii puterii politice ºi ai curþii regale
fuseserã mai multe în acea perioadã. Într-un numãr din iulie 1874 al
Oltului, Macedonski reprodusese o notã din Românul, cu privire la dis-
putele dintre poetul-jurnalist ºi justiþie. Notiþa cu pricina relevã faptul cã
avusese loc o modificare a condului penal, atacurile la adresa domni-
torului ºi a membrilor familiei fiind încriminate. Gazetarii de la Româ-
nul vor fi de pãrere cã oficialii de la putere erau nerãbdãtori „de a-ºi pro-
ba noul codice penal ºi de a pune la încercare juriul”16.

Mai târziu însã, îl regãsim pe jurnalist în tabãra opusã, cãci în 1905
se înscrie în Partidul Conservator ºi numele sãu apare în publicaþia Liga
conservatoare, destul de obscurã17. Aceste pendulãri redacþionale sunt
ceva obiºnut în epocã, dupã cum remarcã unul dintre cercetãtorii apli-
caþi ai lui Macedonski: „Dacã am încerca o investigare concretã ºi amã-
nunþitã a atitudinilor sale politice, am fi frapaþi (ca ºi în cazul lui Cara-
giale, de exemplu) de labilitatea opþiunilor, de trecerea cu seninãtate
dintr-un partid în altul”18. Cu Caragiale a avut dese conflicte, inclusiv o
poziþie favorabilã lui Caion în cunoscutul caz de fals plagiat. Însã când
marele dramaturg a murit, în 1912, poetul a trimis o scrisoare exemplarã
ziarului Adevãrul, unde Caragiale era pus mai presus de Mark Twain.
„Ne loveam adesea pentru cã ne iubeam mult”, va susþine el, conside-
rând cã a pierdut un „rar prieten”. Eminescu a rãmas fidel unei singure
tabere politice, însã acesta nu poate fi considerat un lucru rãu sau bun.
De fapt, nu se ºtie cum ar fi evoluat autorul Luceafãrului dacã boala ar
fi fost mai îngãduitoare cu el. Poate ar fi urmat calea bunului sãu prieten
Ioan Slavici ºi îi va fi pãrãsit pe conservatori. El era, de altfel, aºteptat la
Sibiu, în primãvara lui 1884, alãturi de Slavici, numit director al cotidi-
anului Tribuna de aici, susþinut consistent cu fonduri oferite de guver-
nul liberal de la Bucureºti19.

Lucian-Vasile Szabo
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15 Scrisoare reprodusã de Tudor Vianu în Introducere, în Alexandru Macedonski,
Opere, I, Editura Fundaþiei regale pentru culturã ºi artã,  Bucureºti, 1939.
16 Oltul, II, nr. 44, 14 (26) iulie 1874.
17 Din aceastã publicaþie este de reþinut articolul Conservatorismul real, în care
Macedonski se dezlãnþuie împotriva stilului literar promovat de ardeleni în cultura
românã. Îi doboarã dintr-o loviturã pe George Coºbuc, St. O. Iosif ºi Octavian Goga,
întrebându-se: „Au cel puþin aceºti ardeleni simþul cel mai elementar al armoniei ºi al
esteticei? Dovedit-au ei în trecut vreun gust în domeniul frumosului?” (Liga conserva-
toare, II, nr. 1, 1 (14) ianuarie 1906.
18 Mihai Zamfir, Introducere în opera lui Al. Macedonski, Editura Minerva, Bucureºti,
1972, p. 68.
19 Amãnunte pot fi gãsite în Lucian-Vasile Szabo, Un alt Slavici. O geografie publicisticã
dupã gratii, Ed. Universitãþii de Vest, Timiºoara, 2012.
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Place Furstemberg din Paris este o piaþetã cochetã, ascunsã printre
clãdirile fostei abaþii din Saint-Germain-des-Prés. Într-un colþ al ei se aflã
Muzeul Delacroix – pe vremuri atelierul pictorului. În insula din mijloc,
patru arbori Paulownia strãjuiesc un lampadar cu cinci braþe, ce amin-
teºte de secolul XIX. O adevãratã oazã de liniºte, într-un oraº invadat în
permanenþã de hoarde de turiºti. 

Nicãieri denumitã ca atare, cãci nu figureazã pe nicio hartã, fiind
practic doar o bifurcaþie a strãzii Furstemberg1 în jurul unei insuliþe
centrale, piaþa a devenit cunoscutã mai ales datoritã fotografiei din 1977
care îi reprezintã pe Cioran, Eliade ºi Ionesco, reuniþi sub lampadar spre
a fi imortalizaþi de Louis Monier. 

Puþinii turiºti care se aventureazã în acest spaþiu intim din inima Pa-
risului nu sunt atraºi neapãrat de farmecul lui. Ei se fotografiazã pe insula
centralã mânaþi mai ales de notorietatea, cu valenþe aproape mitice, pe
care a cãpãtat-o piaþa dupã anul 1977. Locul a mai servit drept cadru ºi
unor filme, cel mai cunoscut fiind Vârsta inocenþei a lui Martin Scor-
sese, a cãrui scenã finalã are loc în Place Furstemberg.

Însã faima cãpãtatã de aceastã piaþã de-a lungul timpului nu are,
din pãcate, doar conotaþii pozitive. Ea a servit unei nu tocmai oneste
cercetãri de tip anchetã, þinând de istoria literarã, realizatã de Alexandra
Laignel-Lavastine, care a fãcut vâlvã în 2002. 

Cartea Cioran, Eliade, Ionesco. Uitarea fascismului porneºte de
la un fals. Iar originea acestui fals se aflã chiar pe coperta cãrþii, fotogra-

Restituiri
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Povestea unei fotografii 
celebre: Cioran, Eliade ºi
Ionesco în Piaþa Furstemberg

1 Strada ºi-a primit numele de la cardinalul de Fürstenberg, însã denumirea francizatã a
strãzii este Furstemberg.
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fia care îi reprezintã pe cei trei români în Place Furstemberg fiind cata-
logatã cu tendenþiozitate drept „extraordinar de enigmaticã”. Luatã ca
punct de pornire, ea putea fi la fel de bine ºi neutrã – cu condiþia ca
autoarea sã-ºi fi propus realizarea unei anchete obiective asupra trecu-
tului celor trei români celebri. Însã Alexandra Laignel-Lavastine, care
mai publicase o carte ºi despre trecutul legionar al lui Constantin Noica,
a vrut sã demonstreze cu orice preþ cã românii noºtri aveau ceva de
ascuns. Ceva atât de impardonabil încât pânã ºi o privire pieziºã sau o
grimasã în colþul gurii, surprinse de aparatul de fotografiat, sunt sufi-
ciente pentru a fi puºi sub acuzare. 

În realitate, fotografia realizatã de Louis Monier2, deºi extraordi-
nar de sugestivã, nu are nimic enigmatic. „Surâsurile complice” pe care
Alexandra Laignel-Lavastine pretinde cã le detecteazã pe feþele celor
trei sunt doar o modalitate subversivã a autoarei de a insinua culpabili-
tatea personajelor principale ale cãrþii ei. Nu avem de-a face în aceastã
fotografie cu o întâlnire de tainã, surprinsã de vreun paparazzo abil, în
cursul cãreia Cioran, Eliade ºi Ionesco ar fi putut sã punã la cale, în
inima Parisului, cine ºtie ce plan diabolic. Nici mãcar nu este vorba de
o singurã fotografie: în acea zi de octombrie a anului 1977, au fost reali-
zate mai multe cadre (sunt cunoscute cel puþin ºapte), în unele dintre
ele apãrând nu doar cei trei „magi de la Rãsãrit”, ci ºi întreaga echipã
care i-a asistat la ºedinþa foto. Dintre aceste fotografii, doar una a fost
datã publicitãþii, fãcând înconjurul lumii: cea în care Ionesco, aflat în
mijloc, se uitã spre Cioran, iar Eliade, în dreapta, îi priveºte pe amândoi,
trãgând din nelipsita-i pipã. În celelalte, surâsurile complice lipsesc...

Cãci despre asta a fost vorba acolo – ºi de nimic altceva: un shooting,
realizat la iniþiativa Editurii Belfond, care a dorit sã realizeze fotografii cu
cei trei corifei ai exilului românesc, pentru o carte. Niciunul dintre su-
biecþi nu a avut vreun rol în aceastã iniþiativã, ei fiind contactaþi pe rând
de Pierre Belfond în vederea realizãrii ineditei ºedinþe foto. Acesta din
urmã relateazã (în Le Frisson esthétique nr. 4/2007) cã editura avea in-
tenþia sã includã fotografiile într-o carte din colecþia intitulatã
Entretiens, condusã de scriitorul Claude Bonnefoy. Ionesco ºi Eliade au
fost imediat de acord, însã Cioran, mai retractil, nu catadicsea sã rãspun-
dã scrisorilor oficiale prin care i se fãcea propunerea de a se alãtura

2 Solicitat sã ne acorde dreptul de a reproduce fotografia sa în revista Familia, Louis
Monier a refuzat. Astfel cã am fost nevoiþi sã utilizãm drept material iconografic însoþi-
tor al acestui articol coperta infamei cãrþi a Alexandrei Laignel-Lavastine – cu regretul
cã, în acest fel, îi facem publicitate nemeritatã.
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compatrioþilor sãi. Astfel cã Belfond i-
a rugat, pe rând, pe Ionesco ºi Eliade
sã-l convingã pe Cioran, care în cele
din urmã a cedat rugãminþilor priete-
nilor sãi.

Pentru a imortaliza momentul,
a fost solicitat Louis Monier, fotograf
al vieþii literare pariziene. Acesta real-
izase milioane de cadre la tot soiul de
evenimente culturale – vernisaje,
cocktailuri ºi lansãri de carte, în por-
tofoliul sãu aflându-se portrete ale
unor celebritãþi ca Samuel Beckett,
André Malraux, Jean-Paul Sartre,
Albert Camus, Marguerite Yourcenar,
Nina Berberova, Romain Gary, Dino
Buzatti sau Michel Tournier. Realizase
ºi portrete ale lui Cioran, Eliade ºi Io-
nescu – însã niciodatã nu i-a prins în cadru pe toþi trei împreunã. Iniþial,
întâlnirea a avut loc la sediul editurii, dar cum locul s-a dovedit impro-
priu, la propunerea lui Monier întreaga trupã compusã din 20 de per-
soane s-a deplasat în Place Furstemberg, aflatã în apropiere. Aici, sub
lampadarul din mijlocul micii pieþe, a fost realizatã fotografia devenitã
celebrã. Într-un alt cadru apar ºi câþiva dintre membrii grupului care i-a
însoþit – printre ei Pierre Belfond ºi Claude Bonnefoy.

Dintre cei trei protagoniºti, Eliade va consemna împrejurãrile în
care a avut loc aceastã întâlnire, notând în jurnalul sãu în data de 20 de-
cembrie a aceluiaºi an: „Ne întâlnisem cu vreun ceas mai înainte – Cio-
ran, Eugen Ionescu ºi cu mine – la Editura Belfond unde ne aºtepta foto-
graful. Apoi, cu tot grupul, în Place Furstemberg, cãci, aºa cum spuse-
sem lui Claude Bonnefoy, acolo ne întâlnisem pentru prima datã, noi
trei, în septembrie 1945, puþin timp dupã ce venisem de la Lisabona. Fo-
tograful ºi-a dat silinþa sã ne surprindã în diferite poziþii ºi atitudini,
vorbind între ei, eu privind când la unul când la celãlalt, Eugen râzând,
perorând, înãlþându-ºi braþul, Cioran melancolic, politicos, resemnat.
Apoi Eugen a plecat grãbit, se ducea la o ºedinþã de lucru la Academie.”3

Dupã încheierea ºedinþei foto din Place Furstemberg, Ionesco pãrãseºte
grupul, trebuind sã participe la o ºedinþã de lucru la Academia Francezã,

3 Mircea Eliade, Jurnal 1970-1985, Humanitas, 1993, vol. II, p. 301
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iar Cioran ºi Eliade se retrag discret la cafeneaua La Rhumerie
Martiniquaise, aflatã în apropiere, unde Cioran îi vorbeºte prietenului
sãu, cu entuziasm, despre... Proust.

Nici urmã, aºadar, de vreo întâlnire conspirativã, cum s-ar putea
crede citind introducerea cãrþii Alexandrei Laignel-Lavastine, care adoptã
un limbaj aluziv-insinuant, vorbind de „liniºtita complicitate din 1977”.
O carte extrem de elogiatã în Franþa, trebuie s-o spunem, unde a stârnit
vâlvã prin dezvãluirile privind trecutul protagoniºtilor (implicarea în
miºcarea de extremã dreapta a lui Cioran ºi Eliade, complicitatea vino-
vatã – urmare a unui veritabil „pact al tãcerii”, cum îl catalogheazã
Laignel-Lavastine – a lui Ionesco), dar virulent criticatã ºi contestatã în
România de cãtre cei care au studiat în amãnunt aceste aspecte ale inter-
belicului, acuzând-o pe autoare cã le-a intentat celor trei un adevãrat
proces politic. Presa francezã, bazându-se pe aparent solid documenta-
ta carte a franþuzoaicei (care, între noi fie vorba, a profitat de legãturile
ei, inclusiv matrimoniale, din România, pentru a obþine informaþii cvasi-
confidenþiale, provenind din mediile academice, despre scriitorii studiaþi,
pe care le-a folosit apoi dupã bunul ei plac), a ridicat-o în slãvi, fãcând-o
mare filosoafã ºi strãlucitã eseistã. Uitarea fascismului devine pentru

Place Furstemberg - Paris
(foto Al. Seres)



gazetarii culturali din Franþa „o carte exemplarã” (Daniel Dubuisson),
exagerãrile urcând pe culmile absurdului („eseu exemplar”, scris „cu
grijã pentru adevãr”, dupã cum spune Daniel Rondeau în L’Express).

Puþinele încercãri ale unor specialiºti din Franþa care au avut
acces la sursele româneºti (cum ar fi Alain Paruit, în Esprit, Constantin
Zaharia, în Critique ºi Edgar Reichmann, în Le Monde) de a demonta
speculaþiile Alexandrei Laignel-Lavastine,  dezvãluind numeroasele
erori ºi chiar falsuri sãvârºite cu bunã-ºtiinþã în aceastã carte, n-au avut,
din pãcate, puterea de a convinge. Iar intervenþiile din România, apar-
þinând lui Mircea Iorgulescu, Marta Petreu, Nicolae Manolescu ºi mulþi
alþii, pe deplin edificatoare în privinþa interpretãrilor abuzive, a misti-
ficãrilor ºi manipulãrilor grosolane ale cercetãtoarei, nu au ajuns sã fie
cunoscute în mediile intelectuale din Franþa. Pentru acestea din urmã,
fotografia de pe coperta cãrþii Uitarea fascismului a devenit emblema
însãºi a vinovãþiei incontestabile a celor trei români. Vinovãþie în de-
monstrarea cãreia Alexandra Laignel-Lavastine a pornit, ºmechereºte,
de la interpretarea psihanalitic-inchizitorialã a unor „surâsuri complice”,
descoperite de ea – ºi numai de ea – în fotografia realizatã în 1977, în
Place Furstemberg.
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IOCAN, NR. 3, EDITURA VELLANT,
BUCUREºTI, 2017

Cu acest numãr, fiecare dintre cei trei redactori ai
revistei iocan a avut ocazia sã îºi selecteze „echi-
pa”. Florin Iaru a deschis, Cristian Teodorescu a
venit sã confirme, iar acum Marius Chivu pune
punctul pe... iocan. Revista de prozã scurtã. Sin-
gura dedicatã în România exclusiv acestei specii
literare, fãrã „bruiaje” critice, fãrã interviuri, fãrã
alte rubrici de completare. Un editorial de deschi-
dere, doar, dupã care textele sunt lãsate sã vor-
beascã de la sine. De aceea, iocan se prezintã nu
doar ca revistã, ci ºi ca o antologie. Selecþia, aflãm
ºi din editorialul acestui numãr, nu se face pe cri-
teriu de temã, unitatea prozelor venind doar din
direcþia valorii impuse de realizatorul fiecãrei
ediþii în parte. ªi bine cã este aºa! Pentru a sur-
prinde pulsul momentului, pentru a fi cu adevã-
rat o canava a actualitãþii este necesarã aceastã
deschidere. Iar prozele din aceste prime trei nu-
mere surprind o literaturã într-adevãr variatã ca
subiecte, abordãri, viziuni narative, o literaturã
extrem de vie, tocmai de aceea, cu antenele în-
dreptate într-o mulþime de direcþii. Peste ani se va
vedea mai bine cât de precis a reuºit acest proiect
sã surprindã preocupãrile scriitorimii actuale
exact într-o specie literarã care favorizeazã

Camera de gardã
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dinamismul, exprimarea cu impact a esenþelor,
puterea de eºantionare: proza scurtã.
Am citit cu mare plãcere toate povestirile (îmi în-
gãdui sã le numesc aºa, cu acest termen cam pro-
fan) ºi, cu toate cã n-am simþit dorinþa de-a aban-
dona niciuna, în mod firesc mi-am ales prefera-
tele. Le voi aminti aici strict sub rezerva gustului
personal ºi cu convingerea cã aceste nume ºi
titluri ar putea sã slujeascã drept cârlig pentru alþi
cititori, aºa cum, la rândul meu, m-am simþit agãþat
de numele ºi titlurile amintite în alte texte critice
despre iocan. Aºadar, într-o ordineaaleatorie, din
numãrul îngrijit exemplar de Marius Chivu am sã
revin cu siguranþã sã citesc din nou: „Pãrinþi” de
Diana Bãdicã, „8x9” de Simona Goºu ºi „Fast for-
ward” de Alexandra Coliban. Toate trei proze
oarecum domestice ºi întoarse cãtre sine, într-un
sumar în care par sã predomine explorãrile exte-
rioare fiinþei ºi chiar ale textului.

OCTAVIAN SOVIANY – NÃLUCA, EDITURA

CARTEA ROMÂNEASCÃ, BUCUREºTI, 2016

Romanul gãsirii iubirii adevãrate, a singurei iubiri
posibile pânã la capãt. Naratorul, scriitor de mese-
rie, acum ajuns la o vârstã destul de înaintatã,
transformã eºecul în reuºitã atunci când îºi dã
seama cã salvarea vine din ceea ce înainte i-a
cauzat nefericirea. Imaginaþia îmbrãþiºatã cu
abandon total face ca O. sã o aibã ca iubitã pe ado-
rata Ada, femeia pe care nu soarta, ci propriul sãu
har creator i-a... hãrãzit-o. Absolut admirabilã
aceastã abordare a poveºtii de amor, de un roman-
tism cum nici romanticii sadea n-au atins. Cãci
Ada este în cel mai clar mod zãmislitã din mintea
autorului, care cu fiecare nouã relatare despre ea
nu face decât sã o aducã ºi mai mult în concretul
ficþional. Nãluca lui Octavian Soviany, un roman
în care gãsim o prozã elegantã, arborescentã, cãr-
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noasã, în care îþi vine sã îþi înfigi dinþii, face invers
traseul normal al unei poveºti sentimentale: de la
ideea de amor la întruparea ei într-o fiinþã cu bio-
grafie ºi semnalmente; iar dacã autorul a decis sã
nu întindã coarda ºi mai tare, aducând lucrurile,
prin cine ºtie ce artificiu senzaþional, în concret, a
fãcut-o cu siguranþã pentru a nu ºtirbi din poezia
aceasta minunatã ascunsã în cea mai densã prozã.
Pentru creator, izbânda vine doar din propria
creaþie.

FLORIN IRIMIA – MISTERUL MAºINUÞELOR

CHINEZEºTI, COLECÞIA EGO. PROZÃ, EDITURA

POLIROM, IAºI, 2016

Maturizarea, îmbãtrânirea ca o cãdere acceleratã
de atracþia impactului. Cartea lui Florin Irimia,
fãrã îndoialã cea mai bunã a sa de pânã acum, cea
mai adevãratã sub raport artistic, descrie aceastã
fatalitate. De la plutirea imponderabilã a primei
copilãrii, când marginile lumii sunt de tot ne-
cunoscute ºi minunile sunt posibile, pânã la cei
patruzeci de ani ai autorului ºi ai naratorului
deopotrivã. Acest parcurs cuprinde însã mai
multe episoade traumatizante – cel mai mare ºi
mai ameninþãtor fiind divorþul pãrinþilor – care se
transformã rând pe rând în tot atâtea lesturi legate
de sufletul încã fragedului Florinel. Vedem cum,
bucatã cu bucatã, o lume încã neconstruitã se
dãrâmã aparent fãrã nicio noimã, un dezastru la
care bãiatul, tânãrul ºi chiar adultul din poveste
asistã neputincios, neîncrezãtor în mecanica rolu-
lui sãu. De fapt, tragedia sa de aici pare sã îºi ia pu-
terea, din incapacitatea naratorului de a frâna cã-
derea. Este un uriaº abandon în spatele acestei ati-
tudini, o deznãdejde care cuprinde un copil, deºi,
prin uriaºa sa apãsare, nici chiar un adult nu i-ar fi
fost pe mãsurã. Cele câteva încercãri de a pune
ordine în lucruri sunt sortite eºecului. „Am venit
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la circ ca sã nu mã mai gândesc cum sã fac sã-mi
trãiesc viaþa.” (p. 123) Acum, la 40 de ani, cu tot
absurdul ei, copilãria se aratã ca singurul vector
stabil. Puterea regeneratoare a nostalgiei nu are
însã nici ea vreo ºansã. „Dacã aº gãsi acum trupul
mumificat al copilãriei mele, aici mi-ar plãcea sã-l
îngrop. Aº face-o discret, fãrã tam-tam, într-o searã
de iarnã, dupã care m-aº duce sã beau douã-trei
coniacuri într-un bar jegos din apropiere. Apoi,
abþiguit bine, mi-aº putea o pereche de patine roz
în picioare ºi-aº lua-o la vale cu ochii închiºi.” (p.
130) 
Noua carte a lui Florin Irimia este profund emo-
þionantã (un capitol ca „La mama acasã” sfarmã ºi
o inimã de piatrã!), este acea carte necesarã într-un
moment din viaþã pentru a metaboliza trecutul ºi
a te hotãrî pentru un viitor, oricare ar fi el.
„Uneori, cãderea pare atât de autenticã, de realã,
încât te întrebi dacã nu cumva restul timpului e o
mare iluzie.” (p. 212) Romanul acesta descrie isto-
ria unei cãderi: apãsãtor, zdrobitor, aproape nimi-
citor. ªi, totuºi, în final, „marea iluzie”, când ºtii cã
doar pe ea o ai, poate fi un soi de plutire. „În fond,
cu un pic de imaginaþie se rezolvã aproape orice.”
(p. 211)

RADU PAVEL GHEO – DISCO TITANIC, COLECÞIA

EGO. PROZÃ, EDITURA POLIROM, IAºI, 2016

O carte gravã, un jurnal interior al colectivitãþilor
regionale. Trage unele dintre cele mai importante
semnale de alarmã, proiecteazã un posibil dezno-
dãmânt al separatismelor de toate felurile, anali-
zeazã acest pericol îndreptând obiectivul spre
spaþiul iugoslav. Atrocitãþile nãscute din disoluþia
unui stat fãrã un centru real, influenþa acestui
rãzboi care trece ca un tãvãlug peste paradisul
adolescenþei lui Vlad, felul în care se produc
schimbãrile (cu foarte cinematograficul element
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al faptei criminale din trecut, secretul care uneºte
dezbinând), fac din ultima parte a romanului cea
mai puternicã din punct de vedere emoþional. Ra-
du Pavel Gheo este un prozator meticulos, rãbdã-
tor, textul lui – deºi compus în mai multe registre,
schimbând perspectivele cu naturaleþe – este
unul de facturã clasicã, narativul predominã pen-
tru a sluji personajele ºi istoriile lor. Ca „Noapte
bunã, copii”, avem aici o carte a relaþiilor. Totul se
întâmplã la intersecþia protagoniºtilor, din dis-
cuþii ºi din aventuri comune. Recognoscibilul ºi
credibilul sunt esenþiale. Pânã la cel mai mic detaliu,
pentru ca la urmã, atrocitãþile, deºi cât se poate de
reale ºi ele, sã treacã pagina, sã prindã viaþã în
mintea cititorului cu forþa celor care le relateazã.
„Disco Titanic” este povestea speranþelor scufun-
date sub ochii celor care pânã în ultima clipã au
crezut cã aºa ceva nu se poate. Titlul, ca multe
scene-cheie din roman (unele premonitorii, cum
ar fi saltul adolescentului Vlad în mare pe urmele
croatei Marina, doar pentru a se accidenta ºi, ast-
fel, a-ºi lãsa sângele acolo unde nu peste mult avea
sã se amestece cu sângele lui Emi, soldatul iu-
goslav), este de o profunzime abisalã. Un roman
cu adevãrat mare, al unui „scriitor strãlucit, ce va
marca o epocã” (Mircea Iorgulescu).

STELIAN ÞURLEA – ÎN ABSENÞA TATÃLUI,
COLECÞIA EPICA, EDITURA JUNIMEA, IAºI, 2016

Copilãria în anii de „glorie” ai comunismului. Un
fel de „Zgomotul ºi furia” autohton, o naraþiune
puternic personalizatã, o voce de copil credibil
construitã. Etape ale evoluþiei – sentimentale ºi
sociale – într-un mediu viciat ºi ostil. Cronica
maturizãrii în lipsa celor mai elementare repere.
Figura paternã este rãpitã de cãtre stat, iar copilul
resimte uriaºa nedreptate ºi o metabolizeazã cu o
uºurinþã aparent surprinzãtoare, preluând îndato-
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ririle pãrinteºti – romanul se deschide cu un capi-
tol în care bãiatul, cel mai mare fiind, aduce în
casã bradul de Crãciun. Probele de maturizare
sunt tot atâtea câte lecþiile de adaptare la realitate,
la noua realitate. Un fin roman psihologic, o des-
fãºurare în sens invers, un portret al edificãrii in-
terioare. Cu puþine scãpãri de adaptare a dis-
cursului la personaj, „În absenþa tatãlui” aduce în
faþa cititorilor un autor sensibil ºi empatic, o po-
veste puternic impregnatã de aburul nostalgiei, o
reuºitã literarã incontestabilã care, ºi numai ea, ar
avea forþa sã consacre un scriitor. Reeditarea de
faþã vine, de aceea, ca o necesitate.
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Existã cãrþi tonice, care-þi dau un anume aplomb ºi te deschid spre
limanul euforic, precum existã cãrþi mai degrabã depresive, incapabile
de un minimalism amãgitor. Crude, obsesionale, revendicând un anu-
me statut de operã cu grad zero de ipocrizie benignã, cele din urmã te
fixeazã, în calitate de cititor, într-o perplexitate stãruitoare. Este vorba
despre inimaginabilul, ca suferinþã ºi chiar deznãdejde, pe care umani-
tatea genericã îl poate asuma. Mereu te laºi surprins, chiar dacã eºti deja
cât se poate de avizat, de unele analize istorice consacrate unor eveni-
mente ale secolului trecut. O culme a acestei literaturi chinuitoare, ce te
hãrþuieºte continuu ºi redundant, este Tãrâmul morþii, semnatã de
Timothy Snyder (doar cã aceasta este strict previzibilã, glosând barbaria
din anii rãzboiului, consumatã nu în tranºee, ci în spatele frontului). Sur-
priza vine atunci când rãzboiul este terminat, iar lumea savureazã pacea
ivitã dupã interminabili ani de grozãvii. Te-ai aºtepta ca orizontul sã se
lumineze, ca asasinii în masã sã adoarmã cel puþin, dacã nu sã disparã cu
totul, ca umanitatea din cei mulþi sã-ºi revendice o altã viaþã. Anul Zero.
1945. O istorie este un rãspuns la o întrebare cumplitã – cum poate jubila
Rãul dupã Rãu. Rãspunsul este terifiant – poate sfidãtor de bine!

Ian Buruma, istoric ºi eseist anglo-olandez, nãscut la Haga, rezi-
dent în Statele Unite, are instinct de literat ºi talent de cineast (speciali-
zarea în cinematografia japonezã i-a prins foarte bine). Priceperea de-a
„turna” în prozã ºi-n secvenþe filmice anul 1945, mai precis primele luni
de pace, dupã 8 mai - în Europa, dupã 15 august - în zona Pacificului, este
demnã de admirat. Prin scriiturã, atent scenarizatã, trecutul istoric pare
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a se fi instalat confortabil într-un prezent palpitant, furibund uneori,
inventariind evenimente scuturate de colbul vremurilor defuncte, nara-
tivizate spectaculos, mizând adesea pe suspans, graþie îndemânãrii de-a
contura personaje ce par sã respire în acelaºi ritm cu cititorul. Se obþine
astfel un efect straniu, aproape romanesc, faptele consumate atunci
pãrând resuscitate pe o scenã a realitãþii convocatã la o viaþã ce se
judecã în apel. Nimic nu mai este de dinainte cunoscut, nimic nu mai
are dreptul de-a revendica adevãrul consacrat în tratatele de istorie con-
temporanã. Dimpotrivã, senzaþia este aceea a unei rãzmeriþe, de ne-
supunere la sentinþa de fond. Personaje de tot felul, unele de prim-plan,
altele de pavaj au forþa de-a institui o vrajã. Lunile de dupã rãzboi se coa-
guleazã cel mai adesea morbid, din cenuºa unui conflict cu alurã apoca-
lipticã, drept pentru care mareºali ºi generali, lideri politici ºi dictatori,
militari de rând ºi prizonieri, supravieþuitori ai lagãrelor sau civili
ascunºi prin ruine compun un tablou atroce dintr-o lume descompusã
moral, navigând pe limita dintre sublim ºi atroce.

Primul capitol al cãrþii ruleazã trei teme de psihodramã, fãrã a
rãmâne nicio clipã la o abordare teoretic abstractã, ci oferind din abun-
denþã story-uri ºi personaje reale, expresive, ilustrând magistral binele,
rãul sau respectivele valori morale surprinse în infinite nuanþe ºi degra-
deuri. Ceea ce rezultã este aproape miraculos – viaþa: drama de fiecare
zi, bucuria, abjecþia, entuziasmul, frica, cruzimea, laºitatea, nemernicia,
renunþarea, renaºterea, moartea perceputã ca o farsã de prost gust (pen-
tru cã survine tocmai când viaþa pãrea a se fi reinstalat în mainstream-ul
lumii), umilinþa, fanatismul, iubirea ºi ura.

Prima temã este ºi cea mai pregnantã: resurecþia instinctelor,
fenomen încurajat de faptul cã rãzboiul s-a terminat tocmai când primã-
vara se instalase în Europa. Vitalitatea naturii a constituit modelul urmat
de oamenii ajunºi în abisul insignifianþei, dar încã disponibili pentru
flacãra unei alte pasiuni. Complexul de libertate – titlul primului capitol
- propune o radiografie a entuziasmului, a foametei ºi a rãzbunãrii,
ipostaze ale fundamentelor trãirilor primare. Moartea ce luase milioane
de suflete nu fãcuse decât sã le isterizeze imediat ce pacea a fost anun-
þatã. Primele douã (entuziasmul ºi foametea) au þinut de instinctul sexu-
al ºi cel al conservãrii biologice, pentru ca mai apoi rãzbunarea sã vinã
firesc, setea ce a provocat-o chemând în ajutor instinctualitatea aflatã
într-o ofensivã glorioasã, necenzuratã de norme ºi instituþii represive.
Sexul face legea în vara anului 1945, mai ales în Apusul Europei, într-o
plajã a manifestãrilor dintre cele mai diverse – de la violul brutal, ani-
malic, menit sã traumatizeze ºi sã pedepseascã naþiunile învinse, pânã la
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fenomene mai complexe, în Franþa, Olanda sau Italia, unde prostituþia
nu s-a evidenþiat doar ca fapt imoral tranºant, ci a fost fundalul pe care
erotismul a explodat. Oarecum ironic, Ian Buruma constatã cã bãrbaþii
olandezi au fost învinºi militar prima datã în 1940, când Germania au
invadat þara, iar a doua oarã, sexual, în 1945, când soldaþii canadieni eli-
beratori sunt percepuþi de femeile tinere drept amanþi excepþionali. În
Franþa, situaþia este ºi mai evidentã, câtã vreme anii de rãzboi ºi primele
luni de pace le-au oferit pariziencelor un prilej perfect pentru a ieºi din
captivitatea cãsniciilor ratate, din mentalul unei societãþi cu comandã
masculinã severã ºi din chingile opresiunii burgheze. O orgie despre
care se tot ezitã sã se vorbeascã s-a întins de-a lungul ºi de-a latul Europei
(pentru ca, din august, sã cuprindã ºi Japonia), femeile preferând sã se
ofere, în detrimentul unei ruºini repede reprimatã, nu doar pentru hra-
nã ºi ciorapi de nylon, ci ºi pentru cã yancheii arãtau nemaipomenit de
bine în comparaþie cu bãrbaþii autohtoni, jerpeliþi, distrofici din cauza
anilor lungi de lagãr, depresivi ºi atinºi de frustrãri nevindecabile.
Marguerite Duras este un exemplu – membrã a rezistenþei franceze, nu
a pregetat sã aibe un amant (Dionys Mascolo), timp în care soþul ei –
Robert Antelme - era captiv într-un lagãr de concentrare german (supra-
vieþuieºte, e repatriat, dar se vede nevoit sã admitã divorþul, pentru cã iu-
birea doamnei Duras pentru amantul ei întrecea copleºitor eventualele
convenienþe de onorabilitate). În acelaºi context, autorul nu ezitã sã
consemneze revenirea în drepturi a erotismului în lagãrul de tristã
faimã de la Bergen-Belsen -  fapt ce pare a-i fi oripilat pe eliberatori -, sã
invoce episodul sinistru al pedepsirii „colaboratoarelor la orizontalã”,
adicã a damelor ce se oferiserã germanilor, dar ºi apetitul pentru falnicii
americani, imposibil de reprimat sau de pedepsit din pricina simplã cã
nu se cuvine sã-i necãjeºti pe eroi.

Violurile au constituit delictul scabros practicat cu metodã, con-
tinuu ºi generalizat, de cãtre Armata Roºie, mai ales în zonele germane
cucerite, dar ºi în Manciuria (jaful a însoþit permanent frontul sovietic,
fiind organizat din raþiuni de stat). Ian Buruma inventariazã însã ºi vio-
lurile comise de Aliaþi, în zonele Germaniei de Vest, ridicate la câteva
mii, constatã o explozie a incidenþei bolilor venerice, dar ºi un record în
privinþa naºterilor ilegitime (copii din flori). Pentru a preîntâmpina
abuzurile sexuale pe care le prognozase (în logica faptului cã soldaþii
japonezi dovediserã un sadism aparte, ca siluitori de vocaþie în teritori-
ile ocupate în Asia de sud-est), administraþia niponã, nu a pregetat sã
înfiinþeze organizaþii menite sã asigure „facilitãþi de recreere” pentru
soldaþii americani, compuse din japoneze tinere, la început prestatoare
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din raþiuni de stat (!), iar mai apoi chiar din plãcere. Aliaþii numeau rela-
þiile soldaþilor cu femeile din þãrile eliberate „fraternizãri”, evitând astfel
sã admitã promiscuitatea instalatã imediat dupã catastrofa celui de-al
treilea Reich. 

Toate acestea sunt puse în evidenþã de cãtre Ian Burama prin
recursul la situaþii concrete, ba chiar la persoane cu identitãþi precise,
întãrind astfel ideea de autenticitate ºi nota documentar-narativã a
cãrþii. Un episod cu totul emoþionant, din perspectiva resurecþiei erosu-
lui, este povestit prin recursul la memoriile unui ofiþer englez cu atri-
buþii în administrarea lagãrului Berger-Belsen eliberat la 12 aprilie 1945.
Ceea ce l-a impresionat pe ofiþer în mod particular a fost faptul cã fe-
meile din lagãr, încã niºte stafii, schelete ambulante, au redevenit
doamne cochete în momentul în care au fost distribuite rujuri de buze,
drept pentru care peisajul a devenit unul suprarealist: în zdrenþe, spec-
trale, scofâlcite, femeile îºi redobândeau umanitatea stând întinse pe pa-
turi cu buzele colorate în roºu aprins. Seducþia, ca armã eternã a femi-
nitãþii, îºi exersa farmecele pânã ºi în cele mai sordide locuri de pe pã-
mânt... Acesta ar fi aspectul nostim, numai cã regula o reprezentau amã-
nuntele morbide. Astfel, autorul nu ascunde sub preº faptul cã mulþi su-
pravieþuitori ai lagãrelor au avut parte de-o moarte cumplitã dupã ce
tocmai scãpaserã de naziºti, deoarece au mâncat raþiile de rãzboi ale sol-
daþilor, iar intestinele ºi stomacul, supuse unei înfometãri îndelungi,
pur ºi simplu s-au spart la prima masã copioasã.

Prostituþie (sex frenetic), foamete ºi rãzbunare, iatã un trident ce
a însoþit primele luni ale pãcii. Expresionismul acelei realitãþi, a ruinelor
umane ºi materiale, sarabanda instinctualã ºi violenþa ce nu putea fi cur-
matã, reprezintã partea cea mai tare a cãrþii. Impresia este aceea de lume
ieºitã din balamale, de spectacol al dezmãþului scãldat în lacrimi, al
morþii ce-i mai sfida încã o datã vieþii drepturile ºi voluptãþile (unele
relatãri din carte trimit spre scene groteºti, precum cheful cerºetorilor
din Viridiana lui Luis Buñuel). Dar mai apoi o anume obosealã depre-
sivã provoacã o retragere a senzualitãþii sadice, pe mãsurã ce milioane
de oameni îºi cautã drumul spre casã, iar noii administratori ai pãcii
învaþã sã pedepseascã, dar ºi sã reeduce, sã negocieze viitorul proxim,
punând bazele - timide, ºovãielnice, improvizate - statului de drept.
Mitologia Noului Ierusalim fondeazã ideologia de incipit a anului 1945,
în care moralitatea, dreptatea ºi adevãrul îºi disputã frivol sau tenace
codul (ne)dreptãþilor pe care vor germina statele, democraþiile ºi pute-
rile autocrate. Totul este un târg în care se pun la cale strãmutãri de po-
pulaþii, sclavaje instituite ideologic, graniþe croite discreþionar, þapi
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ispãºitori scoºi din pãlãria cu pedepse programate ºi rãzboaie civile cu
rãbufniri viscerale (Grecia, China). 

E limpede, chiar în Anul Zero, cã rãzboiul nu a reuºit sã ostoiascã
setea de sânge a Diavolului, însã marketingul politic jongla deja, la San
Francisco, cu noul cadru de existenþã al Naþiunilor Unite. Americanii
par stãpânii jocului, câtã vreme au bomba atomicã, dar sovieticii ºtiu sã
joace dur, la intimidare, cãlcând pe cadavre în dispreþul suveran al
onoarei ºi omeniei. Ceea ce sugereazã Ian Buruma este faptul cã o imen-
sã amãgire avea sã se transforme curând în psihoza unui nou rãzboi. La
Londra, cu prilejul unei reuniuni a miniºtrilor de externe din SUA,
Marea Britanie, URSS, Franþa ºi China, în toamna anului 1945, este vizi-
bilã deja silueta sumbrã a Rãzboiului Rece. Dupã ce-ºi exibase cu osten-
taþie nurii, pacea proaspãtã ºi inocentã încerca sã coabiteze cu
sfruntarea ºi aparenþa. Un episod tragic al acestei coabitãri cinice - din-
tre multele, prea multele care ar putea fi evocate - s-a petrecut în
Carintia. Austria, valea Dravei – aici s-a consumat o ticãloºie, marca per-
fidului Albion. O primãvarã frumoasã (mijlocul lunii mai), sute de mii
de refugiaþi, bãrbaþi, femei ºi copii, într-un amalgam etnic copios: naziºti
sau fasciºti, cetnici ºi ustaºi, sloveni, unguri, ucraineni (banderoviºti),
ruºi (foºti albgardiºti), cazaci. Cereau sã nu fie predaþi lui Stalin sau Tito,
pentru a nu fi mai apoi executaþi. La ordin, deºi s-au petrecut scene
demne de tragediile greceºti, cu toþii au fost livraþi pentru un mãcel
înfiorãtor, doar sub premisa cã au luptat în rândurile armatelor ger-
mane. Vinovãþia s-a atribuit la pachet, nediferenþiat ºi în refuzul net al
oricãror argumente. Un reporter de la The Times a asemuit tabãra din
Carintia cu migraþia ostrogoþilor din urmã cu 1500 de ani, iar un ofiþer
de informaþii englez a numit-o „fosa septicã a Europei”. „Vidanjarea” ei a
constituit o crimã împotriva umanitãþii, o capitulare a democraþiei în
faþa dictatului ideologic.

Anul Zero. 1945 e scrisã cu un anume patos, care s-ar cere evitat
îndeobºte, dupã preceptele lui Tacitus, din istoriografiile ce se respectã.
Cartea lui Ian Buruma începe ºi se terminã cu douã scene pur prozas-
tice, ale cãrui protagonist este chiar tatãl sãu. La incidenþa dintre epic ºi
documentar, s-a nãscut un op captivant, cu intarsii de antropologie cul-
turalã, eticã aplicatã ºi ceva din scrutarea inconºtientului colectiv al lu-
mii. Anul 1945. Câtã suferinþã, atâta posteritate!



35

Cu aceeaºi dezinvolturã temperamentalã pe care o antrenaserã
proiectele sale poetice mai vechi – debutul din Efectul calmantelor, de
la editura Vinea, din 2014 ºi volumul apãrut în anul urmãtor, Liderul
grupei mici de la grãdiniþa de stat nr. 2, la Tracus Arte – îºi intermedia-
zã Dan Ciupureanu ºi recenta „convertire” la prozã. Omar ºi diavolii
(Polirom, 2017) e un roman care, înainte de orice, confirmã (dacã mai
era necesar) o vocaþie a frazãrii lipsitã de inhibiþii, „rulatã” cu fervoare.
Supusã rigorilor epice, ea vizeazã, de data aceasta, un repertoriu narativ
dens, desfãºurat alert ºi care aglomereazã materialul epic sub forma
unui maraton iniþiatico-existenþial.

E o strategie discursivã care îi iese lui Dan Ciupureanu, pentru cã
echivaleazã pretextul perfect pentru derularea viziunilor sale incandes-
cente, „traduse” aici sub forma unor mici breºe onirico-fanteziste care
se deschid din prim-planul de un realism brut. Pentru cã, în primã fazã,
acþiunea romanului se suprapune cu expozeul exhibiþionist al bio-
grafiei, construit prin acumulare, ce transcrie radiografia malignã a co-
pilãriei ºi adolescenþei naratorului urmãritã pânã în pragul maturitãþii.
Nimic candid ori melancolic, însã, cãci „reportajele” acestea traseazã
dimensiunile unei mitologii personale de semn negativ. Psihologia
încordatã a prozei ce rezultã de aici surprinde foarte concret atmosfera
obscurã ºi mizeria anilor '90-'00 care însoþeºte odiseea personalã a per-
sonajului principal: neajunsurile oraºului de provincie, „fauna” &
„mafia” de cartier ºi reperele lor esenþiale, în plin avânt pe atunci – ma-
nelele, sãlile de internet, NFS, Buddha Bar, Death Can Dance, mIRC etc.
– dar mai ales, dincolo de ele, disfuncþionalitatea relaþiilor de familie,
boala mamei, traiul precar, mentalul colectiv adolescentin dur ºi insta-
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bilitatea afectivã ºi sexualã. Dincolo de tentativa de recuperare a unui
„dosar” intim, naraþiunea din Omar ºi diavolii pune în miºcare ºi un
„document” social destul de reuºit, simultan, cãci echivaleazã un
univers pe cât de fragmentar în selecþia datelor, pe atât de autentic;
chiar „sacrificând” focalizãrile, sondarea psihologiilor personajelor, ori
intriga propriu-zisã, „tornada” de evenimente traseazã, totuºi, foarte
concret, desenul violent ºi crud al acelor ani. Altfel spus, „scheletul” na-
rativ pe care prozatorul îl pune în scenã – cãci, rezumat, romanul e mai
degrabã o schiþã – funcþioneazã mai mult prin sugestie, adicã nu prin
consistenþa faptelor în sine, ori prin structuri de adâncime, cât prin radi-
calizarea biografiei în direcþia unui „film” existenþial viciat, ce
aminteºte, parþial, de Portocala mecanicã: „Sunt cu Ionuþ la Creþu – îºi
strânge lucrurile, se mutã. Lovim cu ciocanul tocurile uºilor ºi jucãm
«þãrile» cu cuþitul pe uºa de la sufragerie. Ionuþ se agaþã de raftul sus-
pendat din bucãtãrie ºi-i cade în cap. Desfacem robinetele de la chiu-
vete ºi le aruncãm pe geam. Creþu e legat la ochi, încearcã sã nimereascã
lustra de cristal din sufragerie cu o bâtã, îi pun piedicã ºi sparge masa de
sticlã. Facem chestia aia? întreabã Creþu.” ªi deznodãmântul, dupã
aceeaºi logicã distructivo-golãneascã: „Ionuþ se duce pânã acasã ºi ia
telefonul improvizat cu cleme. Dupã mai multe încercãri reuºim sã des-
facem cu o sârmã lacãtul de la subsol. Ionuþ curãþã un cablu de telefon
ºi se cupleazã. Creþu o sunã pe mã-sa în Franþa, la capãtul firului cineva
îl înjurã, Creþu închide. Ieºim din subsol în timp ce nea Fane coboarã în
fugã, desculþ ºi în chiloþi. Futu-vã muma-n cur de nenorociþi, pun eu
mâna pe voi! Alergãm, Creþu loveºte uºa de la intrare ºi sparge geamul,
râdem, suntem la o sutã de metri de nea Fane, dansãm în faþa lui ºi
strigãm: Mai cu talent, nea Fane, mai cu talent!” Contribuie la aceastã
impresie ºi tonul sec, reportericesc, epurat de efuziuni, cu care persona-
jul principal îºi consemneazã aproape mecanic toatã „metamorfoza” ºi
o proceseazã rapid sub forma unui inventar faptic riguros.

Radical diferitã va fi „explozia” aceasta de „felii” de realitate faþã de
pasajele psihotice interpuse din loc în loc, care se abat, fãrã excepþie, de
la fondul raþional al celor de mai sus. Suspendate sub forma unor exer-
ciþii de levitare ºi delir imaginativ, „intervenþiile” acestea psihologice
suspendã înaintarea epicã în favoarea unui palier discursiv subversiv:
„Orice obiect din casã va exploda. Mi-e fricã sã þin ochii deschiºi – ur-
mãresc fitilul aprins, în întuneric, pânã când focul ajunge la un cub
transparent care se dezintegreazã. Deschid ochii – obiectele din raza
mea vizualã încep sã tremure –, îi închid repede – acelaºi fitil arde, nu-l
mai urmãresc –, simt o implozie în tâmpla dreaptã.” Sau, undeva în
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ultima parte a romanului, o frazã în care convulsia interioarã a persona-
jului principal apare mai graficã decât oriunde: „Viaþa mea e prea li-
niºtitã ca sã nu se întâmple ceva rãu. De exemplu, într-o zi, sã stau la
masã, sã radiez de plãcere ºi fericire, becul sã pâlpâie de douã ori din
senin ºi sã-mi explodeze capul.” Dacã nu completeazã neapãrat reali-
tãþile descrise în prim-plan – de regulã nu o fac –, astfel de secvenþe ha-
lucinatorii traduc, totuºi, cel mai hotãrât tensiunea care scapã „transmi-
siunilor” biografice sterile de mai sus. „Reþeta” aceasta de joc la dublu nu
e cu totul strãinã de unele „metehne” mai vechi ale autorului, care ex-
plorase ºi în trecut polifonia discursivã ca pe o soluþie pentru imagi-
naþia lui debordantã. Aº zice chiar cã romanul Omar ºi diavolii nu
echivaleazã neapãrat ºi aderarea la o formulã epicã efectivã. Asta pentru
cã nu scapã întru totul de poezie Dan Ciupureanu nici aici. Secvenþele
de tip flash-uri precum acelea de mai sus, indiferent de „destinaþia” lor,
o dozeazã sub forma unor „pastile” concentrate, similare acelora din vo-
lumele de poeme amintite mai sus. Împrumutã, din primul, ceea ce nu-
meam la vremea debutului o „ceremonie a improvizaþiei”, care topeºte
detaliile biografice în „paradã” fantezistã ºi din al doilea un soi de teri-
bilism ºi o dorinþã de a ºoca, materializându-se, acestea din urmã, în
soluþia cea mai la îndemânã a prozatorului pentru evidenþierea spasmu-
lui interior, cu toatã „politica” lui de evaziune. 

Pentru cã dincolo de excesele ºi stângãciile sale stilistice (câteva
comparaþii neinspirate, între altele – „Lumini se învârteau în cercuri ca
niºte chinezi rãtãciþi în centrul oraºului.” / „Îmi fac o cafea ºi cobor
spre masã lent, ca o frunzã uscatã.”), Omar ºi diavolii rãmâne, totuºi,
o naraþiune articulatã despre frenezia & cãutãrile adolescenþei ºi tine-
reþii, care, suprapusã pe un fundal mobil – de la România tranziþiei, la
periplul vestic de subzistenþã al naratorului ºi la finalul vag simbolic cu
tentã moralistã –, coincide cu un proces introspectiv; îl „trãdeazã”, la un
moment dat, destul de concret, un schimb de replici din seria „narco-
ticelor” de mai sus: „Ce se întâmplã cu regretul când toate gândurile se
concentreazã asupra unui punct? m-a întrebat într-o searã. Am mers
în curte, am rupt o frunzã de nuc, am fãcut focul ºi-am aruncat frunza
în foc – s-a înnegrit treptat, s-a strâns în ea ca un copil în burta mamei.
Ei bine, asta se întâmplã cu regretul.” E, în definitiv, miza cea mai im-
portantã a cãrþii.



38

Tatonarea unei noi formule scripturale se simte la Kocsis
Francisko încã din Arta de a evita necazul, Editura Ardealul, Târgu Mu-
reº, 2014, carte eterogenã, compusã din note ºi însemnãri, unele sprinte-
ne ºi spontane, altele chinuite stilistic sã-ncapã în silabele unui haiku,
dar ale cãrei pagini s-au adunat într-un considerabil numãr de ani ºi ade-
sea în condiþii sociale vitrege. Simþind, probabil, cã în logosul sãu se pro-
duc mutaþii, autorul ºi-a însoþit volumul de o „explicaþie”, din care
excerptãm un revelator paragraf: „Acest mod aproape clandestin de a
face note a avut o consecinþã imediatã în stilul concis, laconic al for-
mulãrii, la care se adaugã o dozã de sarcasm cu care acidulam discursul
frust, ca un fel de îmblânzire a realului, de atenuare a violenþei ºi ame-
ninþãrii pe care le percepeam într-o proximitate gata oricând sã se trans-
forme în braþ al unui slujbaº al puterii. În plus, efortul îndelungat de a
concentra totul în expresii puþine, tentativa continuã de esenþializare
mã împingeau pe neobservate spre formele aforistice de care se va con-
tamina într-o oarecare mãsurã ºi poezia pe care o scriam. Eram
conºtient cã aceste însemnãri erau condamnate la o carantinã îndelun-
gatã, dacã nu chiar definitivã, fapt ce a avut darul de a conferi însem-
nãrilor detaºare, lejeritate, scutindu-le de crisparea ce se simþea în tex-
tele îndelung migãlite pe care le scoteam în lume.” (p.9). Erau în carte
ºi poeme în prozã, chiar dacã autorul încã nu-ºi propusese sã cultive sis-
tematic aceastã specie. O va face însã în volumul de care ne propunem
a ne ocupa în continuare, Oþet de furnici, Editura Ardealul, Târgu Mu-
reº, 2016. Textele de aici, nu doar prin formã îºi atrag eticheta poemu-
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lui în prozã, cât mai cu seamã printr-o elocvenþã persuasivã, cu care
acoperã în aceeaºi mãsurã ºi inspiraþia de tip realist, dar ºi pe cea cu
substanþã fantasticã sau oniricã. Pe alocuri, voluptatea frazãrilor
somptuoase, tradusã în imagini abil cizelate se potriveºte cel mai bine în
„miºcãrile lirice ale inimii”, cum numeºte Baudelaire impulsurile din
care se naºte poemul în prozã.

Primul calup, Poeme patriotice, este alcãtuit din texte care au ca
referent patria, nu una abstractã ori idealizatã, ci o þarã concretã, care
uneori îl mâhneºte pe poet, îl nemulþumeºte ºi tracaseazã, ca pe noi toþi,
ºi care se compune, între altele, din pãmânt ºi ape, din limbã ºi istorie,
dar ºi din locuri pitoreºti. Iar dacã dintre componente alegem istoria,
constatãm cã ea nu are doar rol decorativ, ci e o parte din fibra exis-
tenþialã a poetului. Unele dintre texte sunt meditaþii sub formã de prozã,
purtând accentele patetice ale unui eu interiorizat, din care rãbufnesc
la suprafaþã nu plângeri dupã patria pierdutã, ci îngrijorãri pentru
ameninþãrile ºi primejdiile care o pândesc. Limba poeziei mele se înalþã
ca o dublã odã, consacratã poeziei ºi limbii: „limba cu care mã aflu în
dragoste mã privilegiazã, hatârul iubirii mã rãsfaþã, cu ºoapte, ºuºoteli,
bolboroseli, murmure, descântece, rãzgâieli, mã þine într-un fel de vrajã,
îmi face iubirea înnebunitoare, mã suie la tronul adoraþiei pure; mã duc
unde aud poezia, ea nu tace niciodatã, o aud ºi-mi place sã cred cã ºi ea
mã aude când îi ºoptesc cuvintele acelea fãrã perdea de frumoase.”
(p.11). Traversarea unor experienþe existenþiale generate de raporturile
individului cu patria sa poate cãpãta forme poetice ºi ocolind parodia.
Asta, în pofida a ceea ce ne-a arãtat poezia ultimului sfert de secol.
Scriitura sobrã ºi pânda cuvântului cât mai încãrcat de sens se pot însoþi
cu oricare dintre temele poeziei.

Sub titlul Lucruri mãrunte, copilãreºti sunt grupate alte cinci
poeme în prozã, având ca miez o serie de patterns, de altfel, comune
tuturor cãrþilor despre copilãrie: jocul, universul casnic, dar ºi, ceva mai
extins, riturile ºi ritualurile copilãriei. Oþet de furnici e un astfel de
micropoem, menit sã surprindã una dintre formele ritualice de inte-
grare a copilului de la þarã în obºte, în urma anumitor dovezi de vredni-
cie: „am deprins tehnica preparãrii oþetului de furnici de la cei mai mari,
era printre lecþiile de iniþiere la primele ieºiri la pãdure cu ei, dupã ce îþi
câºtigai de la pãrinþi dreptul de a avea celebrul briceag cu plãsele în
formã de peºte drept rãsplatã pentru dovezi de cuminþenie.” (p.19).
Esenþa poemului e însã de naturã moralã, cãci, trecând peste pitorescul
ceremoniei, iese la suprafaþã rãul exercitat reflex asupra naturii.
Uimeºte intensitatea percepþiei, care e a copilului dintotdeauna, dar ºi
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ambiguitatea frasticã, iar aceasta nu poate fi decât a poetului. Pentru a
consolida convingerea cititorului cã þine în mânã o culegere de „mici
poeme în prozã”, Kocsis Francisko îl invocã discret pe însuºi creatorul
speciei, Charles Baudelaire: „Copil, stãteam adesea pe dealul cel mai
înalt al satului meu, de unde se putea vedea în zilele senine pânã la
Cheile Turzii. De acolo încolo îmi imaginam imensitatea, un spaþiu
cãzut dincolo de orizont, într-o pâclã cenuºie; încã nu-mi puteam
reprezenta «imensitatea fãrã alt decor decât ea însãºi», cum a spus
Baudelaire, prietenul meu din viitor, pentru cã o credeam locuitã tot de
oameni, sat dupã sat, lume dupã lume, univers dupã univers. ªtiam cã
într-o zi voi trece dincolo de Chei, ºtiu cã într-o zi voi trece ºi mai încolo de
dincolo” (ªtiam cã într-o zi voi trece dincolo, p. 21). În Cetera de tulei
intuim o replicã la baudelaireanul Jucãria sãracului, care, peste slãvirea
indigenþei materiale ºi, indirect, osândirea opulenþei, devine apologie a
vieþii elementare în comuniune cu natura. Accente uºor paseiste se iscã
ºi din Demult, tare demult, dupã cum sugereazã ºi titlul, în ciuda struc-
turii sale ludice.

Ca o invitaþie - avertisment, pentru cititorul care a parcurs prime-
le douã cicluri ale cãrþii, sunã titlul celui de-al treilea, de departe ºi cel
mai dens: Lucruri ºi mai mãrunte, necopilãreºti. Dacã fascicolele la ca-
re am fãcut deja referire aveau câte o temã axialã, aici pluralitatea e de-
a dreptul surprinzãtoare. Sã pleci…, din deschidere, e o pledoarie pen-
tru cãlãtoria fãrã þintã, în vreme ce în lipsa vreunei legãturi aparente, ur-
mãtorul poem, Patru în unul, se apleacã asupra problemei heteronimi-
lor. Într-o altã paginã, feliile însorite de pepene galben, aºezate pe far-
furii pictate, de Corund, în aºteptarea nepoþilor, vorbesc într-o limbã
universalã, prin scânteieri de mare poet al universului domestic. Multe
dintre poemele de aici sunt construite pe o idee eticã sau moral – reli-
gioasã, de n-ar fi sã reþinem decât Suspinul, Ca un tãiº, Instruirea sol-
datului, dar ºi altele în dreptul cãrora vom stãrui ceva mai apãsat. Dintre
ele face parte ºi Când un bãrbat…, care ni se pare cel mai izbutit, sub
aspectul frazãrii ºi al dispunerii textuale, dar ºi al nebuloasei sufleteºti,
urmând aproape neabãtut canoanele speciei. În zeci de feluri, Kocsis
Francisko îºi cautã o identitate moralã în toate poemele din acest ciclu.
În Marºul oºtilor de nisip pare a o gãsi, în „strofa” finalã: „dar parcã tot
mai bine-i sã te asemeni cu copacii de care tãietorii se apropie ca de
niºte zei, cuprinºi de frisoane, cutremuraþi de necunoscutul în stare sã
facã praf ºi pulbere sufletul lor; ceea ce se aude atunci în lume nu-i
boare, nu-i foºnet, nu-i murmur, ci marºul oºtilor pe nisip, târâºul
sufletelor spre cer.” (p.44). Emoþia tratatã cu austeritate rãzbate din
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Lumea, unde e pusã cel mai bine în valoare ºi apetenþa pentru eliptic a
poetului, ca o trãsãturã definitorie a poemului în prozã. Uneori se por-
neºte de la premise filosofice, ca în Vecinãtate, pentru a îmbina într-o
ecuaþie existenþialã verbele fiinþei ºi cele ale cunoaºterii: a fi, a muri; a
ºti, a învãþa, a constata, a înþelege. Sunt puse astfel faþã în faþã, ca fãcând
parte din aceeaºi lume, existenþa bestialã („lãtratul înfricoºãtor al dober-
manilor, urletul lupilor pe zãpada îngheþatã ºi foiala altor sãlbãticiuni
periculos dezlãnþuite” p.47) ºi existenþa superioarã, în spirit („învãþãm
ºtiinþa – de-a muri ”, ibid.). Meseria poetului are toate atributele unei
„ars poetica”, ridicând poezia pe un piedestal de valoare social-umanã:
„dupã rãzboi, unii au crezut cã poezia a murit, n-au mai avut ochi sã vadã
merii înflorind, copiii plãpânzi, pãsãrile la cuib, au crezut cã omenirea
s-a vindecat de naivitate, ºi-a retezat pentru totdeauna nervul liric; a
amuþit de anxietate; dar nu poþi sechestra sufletele în capsule, nu poþi
cantona emoþia în suferinþã, oricât ai fi de mare, nu poþi acoperi retina
cu un orizont de cenuºã; memoria o poþi ancora în trecut, dar instinctul
nu are þinere de minte, e ca iarba, floarea, pasãrea, nu ºtie ce s-a petre-
cut; sanitarã meseria poetului, dupã asemenea tragedii, sã fie primul
care se apucã sã cânte, fie ºi numai în sufletul sãu cutremurat de ce
simte, un cântecel de iubire; gestul lui reparã lumea, o dereticã pânã la
temelii ºi-i porneºte iar mecanismul de a fi. ” (p. 49). În proximitatea
tematicã a poemului de mai sus stau ºi Cântã zeiþã… sau Vorbe nedrepte
despre poeþi.

Partizan al diversitãþii tematice, aºa cum am mai spus, autorul
flaneazã cu eleganþã între un precept moral ºi religios pe motivul
fragilitãþii puterii omeneºti, cum este „Sic transit gloria mundi” ºi o me-
ditaþie plinã de subtilitãþi asupra stãrii de beþie. Existã în carte ºi poeme
având consistenþa unor micromituri, precum cel intitulat Marele botez
latin. Coala de hârtie omagiazã, în mod cu totul neaºteptat într-o erã a
internetului în plinã ascensiune, „scrisul de mânã”, ingenioasã, cândva,
deprindere, care a fãcut mai mult decât oricare alta omenirea sã poatã
progresa. Scriind Adevãrul, autorul nu cautã cu lumânarea acordul
gândirii noastre cu realul, ci alege, între posibilitatea de a fi filosof sau
înþelept, cea de-a doua poziþie: „omul tânjeºte mereu dupã acel dram de
tandreþe pe care adevãrul nu-l conþine, dupã zâmbetul, râsul, suspinul,
plânsul, lacrima, bocetul, strigãtul, reproºul ºi toate gesturile care fac
abisul uman locuibil; oricât m-aº strãdui, adevãrul nu-l pot iubi la fel de
tare ca Aristotel, pentru mine existã ceva mai presus de el (chiar dacã
accept cu seninãtate cã Aristotel poate avea dreptate).” (pp.82-83). Într-un
alt loc (Fizicã), asemenea lui Ion Barbu, împrumutând instrumentele



eseului, Kocsis Francisko se apropie de ºtiinþã cu intuiþia cã în stadiile ei
foarte înalte, aceasta se întâlneºte cu poezia: „de la o limitã încolo fizica
devine metaforã ºi cere ajutorul metafizicii. Nu mai e decât un pas pânã
la poezie, un alt chip, o altã stare a lumii. Ãsta e tot universul. ªi chiar nu
are capãt. ªi cum ar putea avea, dacã totul încape într-un punct. Singura
problemã e cã nimeni nu are habar cât e de mare.” (p.85). Prozopoe-
mele lui Kocsis Francisko s-au ivit ºi dintr-o provocare: dorinþa de-a clãdi
în cuvânt cam tot atât cât clãdeºte în idee. Incitarea îi vine, deopotrivã,
din interior ºi din realul obiectiv: „Lumea existã ºi în feluri care nu ne
convin, ne ofenseazã” (ªi mãrul cade…,p.86). Cum era, într-un fel, de aº-
teptat, unele texte (Custodie) sunt psalmi laici, în care, între divinitatea
invocatã ºi poet se nasc îndoieli, cãrora omul le rãspunde cu o synergie
tradusã în perioade frastice de verset.

Îmbrãþiºãri, care încheie cartea, este capitolul consacrat unor
personalitãþi care au pentru poet un rol declanºator. Gestul tandru, prie-
tenesc, sugerat de titlu, nu scuteºte poemele de unele accente epigra-
matice. Pot fi reþinute ºi ipostaze existenþiale, unele memorabile, altele
anodine, din aceste „exerciþii de admiraþie”, lucrate din substanþa spiri-
tualã, din limbajul, din imaginarul poetic al celor evocaþi. Imaginea
unora (Iustin Panþa) e decantatã în formulãri aforistice. La Radu Þucu-
lescu, fiind vorba despre un prozator, labirintul diegetic e strãbãtut de
mânã cu toate convenþiile narative. Singura bucatã cu structurã de nara-
þiune poeticã cu instanþe narative certe e Bufniþele, o micã baladã în
prozã. Poate cã în aceastã carte, unde autorul apare drept o conºtiinþã
artisticã tensionatã ºi novatoare, proza încã nu s-a eliberat de poezie,
spre încântarea noastrã.
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Insulele fericite

Ce glas vine oare cu sunet de valuri 
ºi nu-i glasul mãrii?
E glasul cuiva care ne vorbeºte,
dar care, dacã ascultãm, amuþeºte
fiindcã am stat s-ascultãm.
ªi doar dacã, pe jumãtate adormiþi,
fãrã sã ºtim cã auzim auzim,
el ne povesteºte despre speranþa
cãreia, asemenea unui copil
ce doarme, dormind îi surâdem.
Sunt insule fericite,
sunt meleaguri fãrã de loc,
unde sãlãºluieºte Regele aºteptând.
Dar dacã ne trezim,
glasul tace ºi nu-i decât marea.

În româneºte de 
Ioan Milea

Din volumul Mensagem (1934), singurul publicat 
în timpul vieþii, pentru care poetul vizionar, 
vizionar, între altele, al unei Portugalii mitice, a 
fost distins, la un concurs naþional cu... premiul al
doilea.

Un singur poem

Fernando Pessoa
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Nicolae Manolescu: „O parte din farmecul primelor lecturi a constat
în neprevãzutul lor. Farmecul s-a risipit odatã cu neprevãzutul. ªi a mai
fost ceva: eterogenitatea lecturii. Am citit toatã viaþa (nu doar în adoles-
cenþã) cãrþile de-a valma. Sãrind de la una la alta. Mai multe în acelaºi
timp”. Tot astfel, farmecul pãrþii întâi rezidã ºi în „eterogenitatea” amin-
tirilor, pandant al varietãþii cãrþilor citite. Aceasta nu înseamnã cã partea
a doua, Scrisul ºi cititul, mult mai sistematizatã, ar fi lipsitã de interes ºi
de seducþie. Capitolele care se succed îºi menþin aerul de „neprevãzut”
prin chiar amintirile bine alese ºi consemnate într-o succesiune logicã
ºi cronologicã. Tonalitatea celei de a doua pãrþi este una, dacã nu gravã,
cel puþin mai sobrã ºi severã, cu judecãþi de valoare asupra oamenilor;
este mãrturisirea ºi mãrturia literatului ajuns la maturitate, pentru care
scrisul a devenit expresia naturii sale esenþiale.

Dacã partea întâi se încarcã de subiectivitate, în partea a doua me-
moria ºi observaþia se obiectiveazã, voit reci, distante, pe alocuri.  Pe cât
de analiticã este prima parte, pe atât de sinteticã este partea a doua, este
sinteza unei jumãtãþi de veac de scris ºi de citit, de scris sub imperativul
cronicii sãptãmânale ºi al temelor lunare, urmate de cãrþile valoroase de
criticã literarã ºi eseu. Ele culmineazã cu mult lãudata ºi, în egalã mã-
surã, contestata Istorie criticã a literaturii române, apariþia ei echi-
valând cu stabilirea definitivã a canonului literar, dar ºi cu o deschidere
a cutiei Pandorei. Nicolae Manolescu a impus de timpuriu un canon
eminamente estetic, care a devenit o instanþã, un reper. 

Autorul deþine controlul fluxului de amintiri, tonul este echili-
brat, pentru cã certitudinile pe care le impune sunt fãrã tãgadã. Sagaci-
tatea nu exclude sinuozitãþile, hai sã le spunem baroce, ale scrisului sãu,
când clasic, când modern, dar nu modernist. Cele douã merg bine îm-

Criterion

Liana Cozea

Pe tãrâmul scrisului



preunã, ducând la revelãri surprinzãtoare, cu tente ironice, autoironice,
chiar sarcastice pe alocuri, consecinþã a meditaþiei serioase asupra lite-
raturii ºi lumii literare. Limbajul critic are o seducþie specialã, susþinutã
de precizia matematicã a verdictelor, impecabil articulate, o matematicã
plinã de savoare însã. Dispoziþia pentru ludic din partea întâi, parþial se
disipeazã în partea a doua, parþial se converteºte într-o seriozitate cu ac-
cente de ludic; apare în schimb dialogul care dinamizeazã, însufleþeºte
textul, dovedind, dacã mai era nevoie, talentul de prozator al autorului,
prozator care a murit înainte de a se naºte, sub ochii cvasiîngãduitori,
cvasidezamãgiþi ai criticului, intuit cu atâta siguranþã de George Ivaºcu. 

Trecerea din „tãrâmul” cititului în „tãrâmul” scrisului se face pe
nesimþite. Debutul editorial de critic literar are loc imediat dupã exame-
nele din iarnã ale anului cinci, la solicitarea imperativã a lui George
Ivaºcu, dar practica scrisului este veche, ea nu s-a nãscut deodatã ºi din
nimic. Îl surprinde totuºi pe tânãrul absolvent insistenþa magistrului de
a scrie cronicã literarã, când proza îl atrãgea cu al sãu cântec de sirenã.
Gustul estetic nedezminþit, inteligenþa criticã îi fundamenteazã ºi con-
solideazã autoritatea, confirmând curând încrederea lui G. Ivaºcu în ca-
litãþile lui de critic literar, care ºi-a impus, în câþiva ani, stilul ºi compe-
tenþa de temut. 

Încheind Istoria criticã a literaturii române, „dupã un sfert de se-
col în care citisem ºi recitisem, cu creionul în mânã, literatura românã
de la origini pânã în prezent”, ºi dupã un alt sfert de secol înainte dedi-
cat cronicilor literare ºi Temelor, constatarea se impune de la sine: …
„scrisul îmi þinuse tovãrãºie în toþi aceºti 50 de ani. ªi cã lipsa lui lãsa în
mine un gol. La fel ca acela din copilãrie, când încã nu citeam ºi o rugam
pe mama s-o facã în locul meu, implorând-o sã-mi citeascã poveste dupã
poveste […]. Despre nevoia de a citi a adolescentului am scris Cititul ºi
scrisul.   Întâmplarea recentã mi-a dezvãluit-o pe aceea de a scrie a adul-
tului. Veþi citi despre ea în Scrisul ºi cititul. Biografia mea intelectualã se
construieºte, toatã, în funcþie de aceastã simetrie”.  

Aceastã a doua parte sintetizeazã impulsul de a-ºi explica parcursul
unei existenþe, dedicatã, decisiv, construcþiei de sine, desãvârºirii scrisului
prin practica sãptãmânalã a cronicii literare ºi, apoi, prin proiectele de
anvergurã. Îºi dezvãluie vulnerabilitatea de început, comutatã în invulnera-
bilitate prin chiar aceastã îndeletnicire de o viaþã, prin talentul ieºit din co-
mun, în formulãri ale verdictelor care îi poartã marca. 

Scriind, nu-ºi ascunde efortul de a-ºi motiva opþiunea ºi nici nu i
se  pare inconfortabil efortul: „scriu pentru cã nu ºtiu sã fac altceva […]
chiar dacã ºtiu sã fac ºi alte, destule lucruri. Ce e drept, niciunul dintre
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ele nu mi-ar fi adus celebritatea, mai micã sau mai mare, de care mã bucur.
Aºa cã ar fi mai firesc sã spun cã impulsul de a scrie mi-a venit de la
conºtiinþa faptului cã nicio altã preocupare n-ar fi fãcut din mine o perso-
nalitate publicã de oarecare reputaþie. Dar nu-mi amintesc sã fi fost preocu-
pat de reputaþia  mea când am început sã public ceea ce scriam”. 

Memorialistul se lasã ademenit de gustul confesiunii – când ironi-
cã, când îngãduitoare, dar cel mai adesea autoironicã ºi extrem de raþio-
nalã – de cel al amintirilor care îl duc spre omul cu atitudini ºi compor-
tament decisive în destinul sãu de literat ºi de profesor universitar. L-am
numit pe George Ivaºcu, „omul providenþial al biografiei mele”, a cãrui
evocare deschide seria portretelor extraordinare din acest volum. Este
un omagiu postum, de un soi aparte, defel encomiastic, cu lumini ºi
umbre, cu un subtil amestec de admiraþie ºi contestare, de recunoºtinþã
ºi reproº, în care contrastele dau relief omului, gazetar – „cel mai de
seamã fãcãtor de reviste culturale din a doua jumãtate a secolului XX”
– ºi profesor, generos ºi vizionar, care a vãzut, înaintea altora ºi a pipãit
stofa de critic a studentului care va deveni cel mai important critic liter-
ar român din a doua jumãtate a secolului XX. 

Dupã o lungã deliberare, Nicolae Manolescu se implicã în
aceastã naraþiune detaliatã, asemãnãtoare, dar diferitã totuºi, de cea a
primei pãrþi; aceste aduceri aminte sunt menite sã descopere la George
Ivaºcu esenþa umanã, dar ºi identitatea ameninþatã de posibilele impu-
tãri care i se pot aduce pentru unele sau altele din compromisurile fã-
cute. Transpare emoþia unei subiectivitãþi, bine þinutã în frâu, încât sar-
casmele fie se îmblânzesc, fie sunt anihilate de fireasca emoþie. „Ca pro-
fesor ºi publicist era departe de a fi strãlucit. Oportunismul care l-a aju-
tat sã învingã dificultãþile, deloc mici, ale gazetãriei nu i-a priit nici pro-
fesorului, nici publicistului”. De neuitat rãmâne cursul lui din anul al
cincilea despre Mitrea Cocor: „Oare cum a reuºit sã ne vorbeascã despre
un asemenea subiect sãptãmâni la rând?. „Editorialele îi erau debitoare
limbii de lemn a epocii. Dovadã, între altele, faptul cã, strângându-le în
volum, n-a fost în stare sã le deosebeascã de ale altora din redacþie, publi-
cate fãrã semnãturã pe prima paginã a revistei, cum se obiºnuia”.  

Când l-a cunoscut, George Ivaºcu „abia trecuse de cincizeci de
ani, era un bãrbat prezentabil, elegant, cu o notã de distincþie în felul de
a se purta ºi îmbrãca, pe care originea þãrãneascã se vedea  tot aºa de pu-
þin cum se vedea la Zaharia Stancu, sau, judecând dupã portretul cãlines-
cian, la Goga”.  

Calitãþile ºi defectele a reuºit sã i le vadã cu un ochi critic, stabilind
punþi de legãturã între ele, explicitându-le,  motivându-le, sancþionându-le,
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unde era cazul, apreciindu-le cu accente de sinceritate totalã. Profesorul
care l-a descoperit ºi încurajat era ºi „autorul unei prime pãrþi dintr-o Is-
torie a literaturii române, nu lipsitã de merite, însã viciatã de un spirit
protocronist care nu-i era caracteristic”; el „nu putea avea, organic, nicio
simpatie pentru erezia lui Edgar Papu”. Explicaþia datã este una plauzi-
bilã: procedând „neprovincial”, a confruntat titlurile ºi datele apariþiei o-
perelor medievale româneºti  cu titlurile occidentale ºi în locul unei
concluzii nefavorabile nouã – „decalajul istoric dintre culturi” – a con-
cluzionat ºi subliniat prioritatea culturii române. 

Posibil sã fi fost influenþat de Dan Zamfirescu. Pe „sulfurosul per-
sonaj”, „bun cunoscãtor de literaturã veche”, l-a folosit „ca sã-ºi procure
aºa zicând materia primã”: xerocopii ºi fotocopii, de la Biblioteca
Academiei ºi de la Arhiva Naþionalã, pe care Ivaºcu nu le frecventa. La fel
de posibil este ca Ivaºcu, pentru a evita o posibilã  acuzã de lipsã de spirit
naþional, sugeratã de acelaºi Dan Zamfirescu, sã fi acceptat aceastã atitu-
dine. „Nu este exclus […] nici ca Dan Zamfirescu, protocronist à outrance,
sã-ºi fi amestecat cerneala cu a lui Ivaºcu. Cerneala simpaticã, vreau sã
spun”. Istoria ºi-a conceput-o la fel cum îºi concepea gazetele: „scriind
cu dificultate ºi neexpresiv, autorul prefera sã lucreze pe textele altora,
nu totuºi fãrã scrupul de originalitate, însuºindu-ºi aºa zicând grosso-
modo ideile, adicã transformându-le dupã o formulã proprie”. Poate de
aici acel parapon cã George Ivaºcu nu a putut sã-i fie model în absolut.
Îi reproºeazã concesiile, „condeiul bont”, hatârul fãcut, cum am arãtat,
protocronismului, cu scuze acceptabile, neputând uita cã aºa cum a fost,
George Ivaºcu „era acela care în februarie 1962 mi-a marcat destinul”. I-a
fost pavãzã, i-a fost scut tânãrului critic, care s-a bucurat de indepen-
denþã, de o libertate de opinie,  ca nimeni altul, tranºant exprimatã ºi de
neegalat; el a devenit o veritabilã instanþã criticã, încã din tinereþe.
Cronica de pe pagina 9 a României literare a fost, timp de trei decenii,
verdictul aºteptat, care putea îngropa sau lansa un autor; opinia lui
Nicolae Manolescu era hotãrâtoare pentru soarta poetului, prozatorului
sau criticului literar, a cãrui glorie sau eºec depindeau, în mare mãsurã,
de pana ascuþitã a cronicarului literar.  

Ostilitatea faþã de o epocã literarã neatractivã, încrederea în talen-
tul sãu de prozator ºi nicidecum de critic literar, „spiritul gazetãresc” al
lui Ivaºcu ºi împrejurarea de a fi fost „pãtruns de  prezent pânã în mãduva
oaselor” erau tot atâtea motive importante ºi impedimente din calea
apropierii studentului de magistrul sãu. Lucrarea scrisã de la examen
având drept temã o „panoramã” a poeziei române de dupã 1944 îi reve-
leazã profesorului originalitatea ºi talentul de critic literar, invitându-l sã
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scrie „«la gazetã»”, la Contemporanul. Visul de a deveni prozator, repri-
mat atunci, se manifestã peremptoriu ºi în paginile acestor memorii.
Prozatorul neglijat convieþuieºte în armonie cu criticul de excepþie,
primul susþinându-l pe al doilea prin fantezia bogatã ºi o subiectivitate
abil mascatã. Cu autoironie ºi umor, cu o obiectivitate rece, de bisturiu,
neînduplecat ºi cu sine ºi cu alþii, evocã peripeþiile primei cronici litera-
re, scrisã în ambianþa cãutat ocrotitoare a pãrinþilor, la Sibiu. Sunt
amintite comportamentul „anapoda”, emoþiile, dar ºi necruþarea la fel
de rece a directorului de la Contemporanul care l-a aºteptat, timp de trei
sãptãmâni, sã-ºi redacteze cronica pe care i-o va publica, desigur, nu
întâmplãtor, pe aceeaºi paginã cu „sãptãmânala Cronicã a optimistului
a lui Cãlinescu, la 16 martie 1962”. Pragul odatã trecut, dupã care indi-
ferent ce ar fi fost, „în fiecare luni, cu foarte rare excepþii, timp de peste
trei decenii m-am prezentat ca un benedictin conºtiincios cu manu-
scrisul cronicii la Contemporanul ºi, apoi, la România literarã”, scriind
„pe apucate, prins de numeroase alte obligaþii, la orice orã ºi în orice loc,
indiferent faþã de ambianþã. La fel cum voi citi”. Se insereazã aici un
portret în miniaturã al lui Petru Dumitriu ºi se ridicã un colþ al draperiei
care ascunde detalii mai puþin cunoscute ale vieþii literare. În biroul lui
Savin Bratu, profesorul sãu ºi redactorul-ºef al unicei edituri pentru lite-
ratura din þarã, l-a vãzut pe Petru Dumitriu,  intrat intempestiv, „un bãr-
bat de patruzeci ºi ceva de ani, semãnând cu un actor american din
filme pe care  aveam sã le vãd mult mai târziu, îmbrãcat cu o eleganþã pe
care epoca o uitase. […] Venise sã-i reproºeze lui Savin  Bratu cã îi re-
fuzase unui scriitor un împrumut de ºapte mii de lei. Suma era exorbi-
tantã – salariul tatei de profesor aflat în prag de pensie era de ºapte sute
de lei pe lunã – ºi m-a aruncat într-o perplexitate de care nu mã voi vin-
deca nici în deceniile urmãtoare când voi cunoaºte mai îndeaproape lu-
mea scriitoriceascã”. Împrumutul fusese amânat ºi nu refuzat, banii îi
trebuiau lui Titus Popovici pentru a-i cumpãra nevestei o rochie de bal. 

Neîndoielnic, relaþia sa cu directorul revistelor este una de un tip
special. Odatã afirmatã valoarea cronicarului ales ºi susþinut de George
Ivaºcu, mi se pare cã asistãm oarecum la o inversare a poziþiei ºi rolu-
rilor, a hegemoniei, sã o numesc aºa. Autoritatea criticã recunoscutã, tâ-
nãrul care ºi-a fãcut o intrare de vedetã în literatura românã, rol ºi loc
adjudecate ºi pãstrate în timp, i-au asigurat sprijinul practic necondi-
þionat al magistrului ºi directorului sãu. „O intuiþie a lui, deopotrivã de
remarcabilã ca aceea de a-mi fi ghicit structura de critic, a fost ºi aceea
de a nu interveni decât rarisim în cronicile mele. Tot aºa de rar cum îºi
exprima pãrerea despre ele. De unde o fi tras el concluzia cã trebuie sã
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mã lase, cum se spune cu o expresie care provine probabil dintr-o veche
civilizaþie agrarã, în boii mei? […] Ivaºcu nu mi-a comunicat, la început,
nici obiecþiile cenzurii. Am trãit ani buni în iluzia deplinei libertãþi de
opinie ºi expresie. Mi-am format caracterul în aceste condiþii. La tactul lui
Ivaºcu, ar trebui adãugatã ºansa generaþiei noastre de a debuta într-o
perioadã de relativã relaxare a climatului ideologic”.

În afara intervenþiilor „amuzante” ale lui George Ivaºcu în croni-
cile lui Nicolae Manolescu – eliminarea oricãrei referinþe la Imperiul
Otoman, dintr-o cronicã despre reeditarea cãrþii lui Iorga, Viaþa lui
ªtefan cel Mare, pentru cã „sosea la Bucureºti, în vizitã oficialã, prim-
ministrul turc, reluând relaþiile diplomatice dintre cele douã þãri, dupã
o lungã perioadã”, sau dispariþia, dintr-o cronicã la ediþia criticã de
Opere ale  lui Tudor Vianu, a numelui unuia din cei doi editori, Gelu
Ionescu, care „«alesese libertatea», cum se spunea la radio «Europa
Liberã»” – „o singurã datã s-a abãtut Ivaºcu la începutul colaborãrii noas-
tre de la conduita lui obiºnuitã”. Este o împrejurare de neuitat pentru
cronicarul cu statut de privilegiat. Fãrã de obiecþii la o „cronicã defavo-
rabilã la romanul Cordovanii al lui Ion Lãncrãnjan”, un prozator „mai
degrabã primitiv decât viguros ºi care n-a fãcut altceva în romanele lui
decât sã dea la întors cliºeele realismului socialist”, intempestiv, George
Ivaºcu se deplaseazã  la Câmpina, acasã la tânãrul cronicar ca „sã mã im-
plore (acesta e cuvântul) sã cedez”, motivatã, explicatã prin intervenþia
unui „activist tipic” atât sub aspect „comportamental”, cât ºi „psihoso-
matic”:  „grosolan, solid, fãlcos, cu ceafa latã ºi ochii înfundaþi sub frun-
tea mai îngustã decât o punte de lemn de la þarã”. „Mi s-a pãrut speriat.
Eram convins în sinea mea cã are «spatele tare», cu altã expresie a epocii,
deºi nu-mi spusese încã o mulþime de lucruri”. În a doua parte a cronicii,
cedând, au fost accentuate „meritele romanului sub raportul bogãþiei
materiei sociale, fãrã a reveni asupra judecãþii de valoare”, gest ce i-a fost
„reproºat […] ca o ruºinoasã retractare […] chiar dacã era vorba doar de
o jumãtate de retractare”. „Am socotit-o eu însumi regretabilã din clipa
în care i-am propus lui Ivaºcu un al doilea articol. Nu vreau sã dau vina
pe Ivaºcu. Poate doar pe slãbiciunea mea pentru el. Nu se întâmpla
nimic dacã rezistam. ªi cred cã ºi asta am ºtiut-o din capul locului”. Un
veritabil examen de conºtiinþã, cu o concluzie la îndemânã: „A existat în
tot rãul ºi un bine: învãþãtura de minte. Nu voi mai ceda niciodatã, în îm-
prejurãri asemãnãtoare, poate ºi mai grele. Dacã voi mai greºi pe viitor,
voi greºi aºa zicând pe cont propriu, ºi niciodatã fãrã luptã”.  

Posibil ca George Ivaºcu cu flerul lui politic ºi cu un fin simþ al
previziunii sã fi intuit „ieºirea” din viaþa politicã a lui Gheorghe
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Gheorghiu Dej, susþinãtorul lui, de unde ºi sfatul dat mai tânãrului sãu
confrate, dupã venirea la putere a lui Nicolae Ceauºescu, de a fi, un
timp, „«cuminte»”. Este din nou preºtiinþa schimbãrii climatului politic
în care George Ivaºcu s-a bucurat de încrederea liderului comunist Dej,
care „i-a dat pe mânã Contemporanul, din care va face revista cea mai
bunã din anii ’50-60, încredinþându-i ºi unele misiuni delicate”, cum ar
fi aceea de a-l convinge pe Lucian Blaga sã publice articole de laudã a re-
gimului, la  Contemporanul, „condiþie a tipãririi volumului de Poezii
din 1962”, amestecându-ºi „condeiul lui bont în articole ºi în ediþie”.
Acelaºi Ivaºcu însã nu va pregeta sã-l sfãtuiascã pe marele dirijor
Constantin Silvestri „sã cearã azil politic”, convins fiind cã întors în þarã
nu i se va îngãdui  sã onoreze pe viitor invitaþiile strãine. 

Melanjul de obedienþã ºi gesturi riscante defineºte personalitatea
complexã a lui George Ivaºcu. Amuzantã mi se pare acum insistenþa ga-
zetarului de a-i consolida poziþia tânãrului sãu confrate ºi protejat, ce-
rându-i sã se implice politic prin a scrie un reportaj despre castelul în
ruinã al lui Hasdeu ºi sã-i ia un interviu, mânat probabil de vreo apre-
hensiune, lui Ion Gheorghe Maurer, „preºedintele Consiliului de
Miniºtri (prim-ministru al guvernului, în limbajul de azi) despre 23
august 1944. Era Ziua Naþionalã. Se împlineau douã decenii de la
Eliberare, denumirea în epocã a evenimentului”, devenitã ulterior, prin
„impunerea ideologiei naþional-comuniste, Insurecþie armatã, Revoluþie
naþionalã” etc. Interviul n-a putut fi publicat prin declaraþiile lui Maurer.
„Aºa se face cã mi-am încheiat cariera de reporter înainte de a o începe.
M-am întors definitiv la uneltele mele, cu acordul tacit al lui Ivaºcu,
probabil convins de lipsa mea de vocaþie pentru reportaj ºi interviu.”
De aceea, nu mi se pare defel surprinzãtoare afirmaþia: „Dacã ar fi trãit
în 1990, m-ar fi descurajat sã-i iau lui Ion Iliescu interviul care i-a supãrat
pe mai toþi apropiaþii mei. Sau cine ºtie?”

Un sentiment de respectuoasã afecþiune, dublat de o la fel de
respectuoasã contestare se desprind din paginile în care, prin detalii
revelatoare, se desluºesc articulaþiile relaþiei magistru-student sau stu-
dent-magistru. Recenzia în douã faze la Cordovanii nu a „compromis ra-
porturile cu Ivaºcu. Deºi mi-a displãcut intervenþia lui, nu i-am spus-o
niciodatã”. Se pare cã Ivaºcu „a tras ºi el o învãþãturã din ce a urmat dupã
retractarea mea: n-a repetat niciodatã gestul. În cel mai rãu caz, m-a lãsat
sã mã descurc dupã voia mea sau dupã puterile mele. Nu apreciam în
acelaºi fel multe lucruri. Încercam sã-i înþeleg reticenþele. Iar el îmi
menaja susceptibilitatea care, exclusiv aceea ideologicã, nici nu era
foarte mare. Îmi era greu sã-i împãrtãºesc convingerile politice. Un anu-
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mit rol în ataºamentul  nostru reciproc (datã fiind diferenþa de vârstã,
despre prietenie n-a fost vorba niciodatã) l-a jucat ºi situaþia dupã 1971
când a fost schimbat pe neaºteptate de la direcþia Contemporanului la
aceea a României literare”. Este anul schimbãrii atitudinii partidului
comunist ºi a lui Ceauºescu faþã de scriitori. George Ivaºcu, Zaharia
Stancu ºi George Macovescu aparþineau unei generaþii „trecutã prin
ciur ºi prin dârmon, complice în lucruri nu totdeauna curate, nu strãinã
de demisii morale, dar care nu ºi-a abandonat crezul de stânga nici când
ceauºismul devenise acel naþional-comunism”, prevãzut de Czeslaw
Milosz pentru Polonia, cu douãzeci de ani în urmã. De aici ostilitatea lor
faþã de protocronism. Stângismul lor – „foºtii oameni de stânga nu mai
erau în graþiile regimului” – era de preferat, pentru generaþia tânãrã de
atunci, ceauºismului, de unde atitudinea ambiguã a acesteia faþã de
Noica. 

O finã analizã a momentului politic o face autorul, dornic de a elu-
cida pentru sine, în primul rând, climatul politic, conjunctura care se
dovedea din ce în ce mai neprielnicã culturii ºi mai ales literaturii.
Scriitorii cãzuserã ºi cãdeau în dizgraþia cuplului de despoþi în proporþie
inversã cu pãstrarea libertãþii de gândire ºi creaþie. 

„Prevestire a acestui divorþ” poate fi consideratã mutarea lui
Ivaºcu de la Contemporanul la România literarã; „era începutul
sfârºitului pentru ultimii comuniºti români din convingere”. Ceauºescu
având nevoie de „slujitori fãrã principii”, puterea a trecut în mâinile
oportuniºtilor. El „se lepãda de o generaþie care slujise comunismul din
principiu, trãdându-l rar din interes, dar care nu pactizase niciodatã cu
dreapta naþionalistã”. Vechea generaþie, ce era treptat alungatã de pe
scena politicã, va fi înlocuitã de indivizi aflaþi „în suburbia cea mai sor-
didã, intelectual ºi moral” a generaþiei tinere, „intelectuali precari ºi
scriitori mediocri”, lipsiþi de „inteligenþã politicã”. Noul directorat al lui
George Ivaºcu la România literarã a avut consecinþe benefice pentru
revistã ºi pentru redactorii ei care au vãzut în „Ivaºcu ºi în generaþia lui
niºte «aliaþi obiectivi»”, expresie „curentã pentru alianþele bazate nu pe
afinitãþi, ci pe necesitãþi”. Devenit „adjunct” la revistã, din 1971 pânã la
o reformã „economicã” a presei culturale din 1974, Nicolae Manolescu
considerã aceastã avansare drept „o înregimentare […] nepotrivitã cu
felul meu de a fi”, cu nostalgia colaborãrii liber consimþite, veche de un
deceniu, „care nu mã angaja politic”.      

Acelaºi George Ivaºcu s-a dovedit a fi din nou „omul providenþial”
ºi în aducerea lui la facultate ca preparator. Doi absolvenþi, ale cãror cali-
tãþi intelectuale îi particularizeazã în masa studenþilor, i-am numit pe
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Nicolae Manolescu ºi pe Toma Pavel, au
beneficiat de sprijinul a douã personali-
tãþi: pe George Ivaºcu l-am numit deja;
Alexandru Rosetti este cel care a înlesnit
mutarea lui Toma Pavel ca cercetãtor la
Institutul de Lingvisticã al Academiei,
emigrat ulterior ºi devenit un „ilustru
profesor de literaturã (totuºi!) la univer-
sitãþi din Canada, SUA ºi Franþa”. Proza-
torul, autorul acestor memorii – el care
deþine, artistic, secretul revelãrii esenþei
umane prin detalii admirabil alese –, îºi
evocã fostul coleg, printr-un plastic ºi
emoþionant portret: „Toma a rãmas pânã
la aproape ºaptezeci de ani un adoles-
cent întârziat, acelaºi lungan care nu ºtia
ce sã facã cu mâinile ºi cu picioarele din
vremea studenþiei noastre, sclipitor ºi
original, pururi în pas cu moda. Vorba lui
Pascal despre om ca o trestie gânditoare
i se potriveºte ºi la propriu, ºi la figurat.
Între colegii de Facultate, lãsa impresia
unui rãþoi nimerit printre puii de gãinã.
Noi compuneam conºtiincios referate
de seminar despre, de exemplu, proza
lui Eminescu (e drept, greu accesibilã
încã în afara Bibliotecii Academiei), iar
el, în aceeaºi salã a bibliotecii, confrunta
traducerile din T. S. Eliot în francezã,
spaniolã ºi italianã. Îmi procurasem, feri-
cit, primele discuri Supraphon ajunse în
România, cu Mozart ºi Schubert ºi el, fã-
când un gest de lehamite cu mâna, se de-
clara categoric (era cuvântul lui) un fan,
(cuvântul nu exista încã) al lui Berg ºi
Schönberg. La sfârºitul anilor ‘60, cultura
ºi gusturile lui ne epatau pe mulþi. ”  

Numirea lui Nicolae Manolescu ca
preparator a urmat, aproape la fel, calea
exmatriculãrii ºi reînmatriculãrii, un iti-
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nerar cu meandre, marcat de pãcate ºi vini politice, nefondate, atribuite
pãrintelui sãu ºi, în final, risipite ºi elucidate printr-un deus ex machina,
un ºir de intervenþii care au fãcut luminã într-o laºã ºi urâtã con-
trafacere, din plãsmuirea unui pion poltron ºi rãu intenþionat. Au fost
speranþe, revolte înãbuºite, decepþii ºi, în final, rezolvãri datorate inter-
venþiilor celor dispuºi sã dea crezare unor oameni oneºti. George Ivaºcu
a deblocat numirea ca preparator, „mai ales când Iliescu i-a adus-o la
cunoºtinþa ministrului”, pentru ca, din nou, „un firicel de nisip împiedi-
ca sã se miºte roata la care împingeau atâtea somitãþi (de la prim-minis-
tru la Preºedintele Academiei)”. Piedicile le ridicase un director de ca-
dre din minister, dar care a semnat decizia în cele din urmã, pentru cã
„n-avea nimic cu mine, ci cu Ivaºcu, pe care nu-l înghiþea”. 

Pânã la pensionare, George Ivaºcu a rãmas aceeaºi instanþã pro-
tectoare, înþelegãtoare ºi indulgentã faþã de strãlucitul sãu student, cu
îngãduinþe ºi, probabil, cu înduioºãri  motivate de talentul neobiºnuit al
acestuia. A existat o complicitate între cei doi bãrbaþi, aflaþi la distanþe
extreme de vârstã, primul, capabil a face faþã oricãror atacuri îndreptate
împotriva celui tânãr, inteligent, talentat ºi, mai ales, neconform, prin
scrisul sãu, cutumelor epocii. Sunt numeroase exemple de inadecvare
în cronicile lui Nicolae Manolescu, „indiferent de «tema» oficialã a
numãrului”; scria ce credea de cuviinþã, dar în anii din urmã ai „regimu-
lui comunist, disidenþa aceasta tematicã era un lucru rar. Ca sã nu
vorbesc de absenþa cronicarului din numãr”. Cei ºaptezeci de ani ai lui
Ceauºescu, în 1988, urmau sã fie sãrbãtoriþi „cum se cuvine”, motiv pen-
tru care, în complicitate cu Ivaºcu, pentru a-ºi motiva absenþa, a hotãrât
sã se dea „bolnav trei numere la rând, acela integral festiv cãzând la
mijloc.”  Nu era atât problema „de a pãcãli cenzura, care cunoºtea aces-
te trucuri ºi le accepta”, dar ideea era de a nu lãsa „sã se creadã cã e vorba
de o disidenþã. Orice alt motiv al absenþei era bun”. Cum, în toþi aceºti
ani, pânã în 1989, numele lui Ceauºescu nu fusese pomenit în niciuna
din cronicile sale literare ºi cum pe Ivaºcu „nu se putea conta […] sã-i
introducã numele în vreo cronicã”, absenþa în trei numere consecutive
„nu era soluþia idealã”. A nu fi scris în douã numere  a provocat reacþia
unui coleg, cu acuza de lipsã de solidaritate, deºi „cel mai fragil dintre
toþi” la insistenþele directorului revistei era protejatul lui Ivaºcu. Reacþia
a doua a fost a unui activist sinistru al vremii, care l-a rugat ca în numãrul
de dupã marea festivitate sã scrie o cronicã. „Despre ce carte cred eu de
cuviinþã. ªi cum vreau eu.” Interesul activistului fiind „sã arate cã
absenþa mea nu se datora cenzurii. ªi nici unui gest al meu de disidenþã.
Îmi câºtigasem o reputaþie. Paradoxul fãcea ca tocmai Dulea ºi cenzura
sã mi-o apere. N-aveam nici  o îndoialã cã mã lãsam manipulat.”  
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Tot Dulea a fost acela care i-a cerut o cronicã despre Urcarea
muntelui, volumul subversiv al Ilenei Mãlãncioiu ºi din motive similare
„voia sã demonstreze cã nimeni nu-i împiedica pe critici sã scrie despre
carte. Dacã scriam eu, la rubrica de mulþi consideratã cea mai bunã din
þarã, orice interpretare de acest fel ar fi cãzut. Am acceptat, ºi de data
asta, sã scriu.” Motivul mi se pare plauzibil ºi convingãtor: „Mi-am spus
cã iluzia de normalitate ne este nouã, criticilor, încã ºi mai necesarã de-
cât îi este cenzurii.” Persista, de asemenea, încrederea în „necesitatea
ºtafetei” în locul retragerii complete, „disidenþa”. Cei care „puteau de-
pune mãrturie” erau din ce în ce mai puþini. „Tãcerea mi se pãrea o de-
misie. Altora li se va fi pãrut o complicitate. Cine mã va convinge de care
parte se aflã adevãrul?”  

O altã cronicã, cea la romanul Bunavestire (1977) al lui Nicolae
Breban, a provocat ºi ea „furtuna” dezlãnþuitã de Titus Popovici, care
denunþa „reacþionarismul concepþiei romancierului”. Erau vizaþi, de
fapt, Cornel Burticã, înfierat, pentru cã „din dispoziþia” lui fusese tipãrit
romanul ºi cronicarul „atras de ideologia extremã dreaptã care þâºnea
prin toþi porii romanului”, cronicar  cu antecedentele bine ºtiute: „anto-
logia de Poezie românã modernã, interzisã în 1968” pentru cã printre
autorii antologaþi erau Nichifor Crainic, Radu Gyr ºi Horia Stamatu. În
plus, la o plenarã, Ceauºescu însuºi s-a referit la acest roman ca un nou
„caz de  erezie ideologicã”. Cronicarul era ºi nu era victima colateralã. Se
mai adãuga „invidia vicioasã” cu care Titus Popovici îl detesta pe
romancier „ca pe un confrate mai talentat”. Motivul pentru care i s-a
suprimat cronicarului rubrica era „nefericita idee”, ca unii critici „sã fie
«abonaþi» sãptãmânal la publicare”. Fireºte, „nu se spunea lucrurilor pe
nume. Unei literaturi esopice, îi rãspundea o cenzurã esopicã”. ªi de
aceastã datã, intervenþia lui George Ivaºcu s-a dovedit a fi salvatoare: „a
rebotezat rubrica”, devenind Actualitatea literarã (cum s-a pãstrat pânã
în 1989) ºi a sporit numãrul colaboratorilor. Soluþia ar putea fi socotitã,
azi, comicã, dar la vremea respectivã a fost luatã în serios, cenzura fiind,
„preocupatã exclusiv de salvarea aparenþelor”. 

Cronicarul literar s-a bucurat de aceeaºi „imunitate”, de o „para-
doxalã toleranþã” greu de explicat dacã se face abstracþie de intervenþia
lui George Ivaºcu. Trebuie avutã în vedere ºi dorinþa cenzurii de a pãs-
tra „între limite rezonabile” ceea ce ar fi putut deveni „un scandal”.
„Altfel spus, îºi acoperea dejecþiile precum câinele”. Abia din 1978, „în
crizã de articole”, ºi-a reluat Nicolae Manolescu ritmul sãptãmânal la
rugãmintea lui Ivaºcu. Sunt avatarurile unui critic literar, cel mai bun
dintre cei mai buni, care a þinut o rubricã timp de treizeci ºi doi de ani.  
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Însoþitor în sinuozitãþile scrisului, ale devenirii sale ca important critic
literar, cu impedimente provocate de intervenþia cenzurii, George Ivaºcu
îi este pãrtaº ºi mai ales susþinãtor. Revenind la antologia de Poezie românã
modernã care a provocat scandaluri, fiind „prima carte interzisã, ºi încã pe
faþã, dupã multã vreme”, „rãzboiul ” a fost declanºat de intervenþia pe lângã
Ceauºescu a lui Eugen Jebeleanu, „bravul poet al luptei pentru pace” care
a reclamat absenþa din antologie a poeþilor „«comuniºti»” ºi prezenþa
poeþilor „«fasciºti»”, fãrã  a þine seamã de faptul cã, fãcând parte dintr-o serie,
antologia urma dupã una de poezie clasicã ºi preceda una de poezie con-
temporanã care îi cuprindea pe poeþii comuniºti. Ivaºcu, „probabil, din
acel reflex de autocenzurã”, a executat „fãrã nicio ezitare dispoziþiile veni-
te de «sus» ºi, într-un articol din Contemporanul s-a dezis de cronicarul re-
vistei. „Nu se punea problema de a-mi lua rubrica. Doar de a mã critica
aspru.” Articolul odatã apãrut, lui George Ivaºcu „i s-a notificat” cã ºi cel in-
criminat trebuia sã scrie unul, „autocritic, se subînþelegea”. Articolul a fost
scris ºi dat lui Ivaºcu. „Nu era propriu vorbind autocritic: explicam cã o an-
tologie este prin natura ei o selecþie personalã (ceea ce constituia din
partea mea o aroganþã) ºi mã declaram în principiu, prin formaþie intelec-
tualã (în definitiv fusesem ºcolit aproape integral sub comunism) oripilat
de metodele «fasciste» de interzicere ºi ardere a cãrþilor (ceea ce, cu toatã a-
bilitatea formulãrii, constituia o sfidare). «Nu pot publica aºa ceva, mi-a
spus Ivaºcu. Decât dacã Popescu-Dumnezeu e de acord»”. Personajul în
speþã „n-avea nimic din activistul tipic. Inteligent, citit, cinic, ideolog înnãs-
cut, poet naiv, dar romancier nu lipsit de interes, a jucat rolul principal în
«cultul personalitãþii», care e, în fond, creaþia lui”. Cum „cheia” articolului se
afla în aceea cã, referindu-se la „cenzura «fascistã» a cãrþilor, o sugeram de
fapt pe aceea «comunistã»”, Popescu-Dumnezeu „s-a abþinut într-adevãr sã
comenteze sugestia similitudinii datã de cele douã cenzuri. Eram dispus sã
renunþ la orice altceva, dar nu la ea”. Finalul discuþiei este asemãnãtor
aceluia al unei competiþii: „O mutare negânditã, într-o  disputã între doi
oameni inteligenþi, chiar dacã unul fãrã experienþã, e de-ajuns uneori, ca la
ºah, sã decidã partida. Am fost surprins eu însumi de faptul cã am câºtigat-o,
ºi, încã, mai uºor decât ar fi fost normal. Popescu-Dumnezeu a acceptat arti-
colul aproape aºa cum îl scrisesem”. Peste ani, evaluând ºi reevaluând
momentul noteazã: „Cu tot esopismul, nu e compromiþãtor. Aº fi putut,
probabil, sã nu-l scriu. Dacã l-am scris, n-a fost neapãrat din teama de even-
tualele represalii, dar din acelaºi impuls, pe care l-am mai mãrturisit, de a
încerca sã dau lucrurile pe faþã, fie ºi parþial, în loc sã le las sã putrezeascã
sub straturile de ipocrizie ideologicã”. Fireºte, prin articolul sãu, „la un nivel
mai adânc, era identificat caracterul fascist al cenzurii comuniste”.
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Adriana BARNA

Valparaiso – din caietul cu pãtrãþele al Almei 

Passo doble 

Sunt o sticlã aruncatã în ocean ce þine un bilet cãtre cel ce-l va citi. În
apã cãlãtoresc prin vieþile lor peºtii cei mari care cautã înotând; cad
culorile barierei de corali, se schimbã când vine noaptea din adâncul
cerului. Plutesc fãrã speranþã în atingere cu umezeala undei, nu 
gândesc nimicul, nu-i iau orizontului conturul, nu visez, nu trãiesc, nu
mor, sunt o sticlã verde într-un ocean verde, stau pe loc în 
întâmpinarea unei minuni pe care eu s-o fac sã se întâmple. 

Valparaiso 15 nov.’ 95 

Pastel 

Un colibri mic ºi strâns în sine, întors parcã pe dos zace mort-copt la
soare pe iarba pârjolitã lângã depozitul cu piese auto vechi. Domingo
îl va arunca în sacul cu gunoi, e plãtit pentru a strânge maldãrele de
praf, ca ºi când ar epura bizareriile dintr-un text. Madona de piatrã se
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uitã în sus cu ochii azurii, dedesubt – un bazin cu apa ce þine mãtasea
broaºtei ºi furtunul cel verde; statuia unei fetiþe stând în genunchi e
asezatã la poale cu mâinile împreunate a rugã, îndreptate spre fecioara
fãcãtoare de minuni. O statuie i se roagã unei alte statui în tara lui
Pablo Neruda. 

Valparaiso- 21 nov. ‘ 95 

Aniversare 

Aºteptãm maºina cu aducãtorii de daruri, cu nepoþii ce vor umple casa
bunicilor, într-o zi oarecare a sãptãmânii când anii se rotunjesc ºi
primesc contur, când durerile pãtrund corpul ºi el, timpul cel purtãtor
de suflet, devine o coajã zbârcitã dãtãtoare de suferinþe. Astãzi, acum,
la momentul prezent timpul primeºte un luciu inoxidabil. Se coace o
secundã ºi crapã ca un fruct copt ce þine un sâmbure, un alt fruct se va
coace la vremea lui dacã va fi îngropat într-un pãmânt ce-l poate primi
ca o cãmaºã pusã direct pe pielea încinsã. 

Valparaiso 21 nov ‘ 95 

Emisfera sudicã 

Acele pinului de Oregon împung cerul care nu þine nori pe întinderea
sa, cum un tânãr nu-ºi pune mantaua grea într-o zi cãlduroasã de varã.
Pe jos, o junglã vegetalã adãposteºte verdele care se coace la soare,
devenind ºi mai verde. Culorile barbare ale florilor râd sãtule, dimensi-
unile îndestuleazã formele, un continent de nelimitãri, de împliniri mã
face sã îmi simt corpul pitic precum un rac mic neajutorat pe care
oceanul îl expulzeazã ca netrebuindu-i … deloc… în nisipul plajei, la
picioarele turiºtilor strãini, în dispreþul lor absolut pentru ceea ce nu e
pe loc comestibil . 

Valparaiso 21 nov. 

Noaptea, în maºinã 

În larg, aproape de coastã vapoarele aºteaptã sã intre în port încãrcate
cu peºte din larg, cu odoare strãine, cu materie, cu oameni, cu vieþile
lor, la mal, un ºirag de lumini aratã limita între pãmânt ºi apã, geaman-
durile roz spun ºi ele, vorbesc, pâna aici dedesubt e pãmântul
aproape, poþi sã-l atingi cu piciorul, iar mai încolo, oceanul se
adânceºte dintr-o datã, acolo te pierzi într-o lume improprie, nici n-ai
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timp sã te miri sau sã te întorci, cuvertura neagrã a nopþii uneºte apa
cu cerul, nu poþi percepe pânã unde e una, pânã unde e altul numai
dealurile încãrcate de luminiþe precum pomul de Crãciun în iarna de
acasã îi dau forme rotunjite nopþii. 

Crucea Sudului 

Scriu cuvinte în limba mea, pe care nu o vorbeºte nimeni aici, nu-mi
foloseºte decât mie, sã-mi numesc obiectele, formele, distanþele, ºi sã-
mi aproximez simþãmintele; scriu în caietul unei ºcolãriþe cu pãrul
lung ºi ochi precum oceanul de ademenitori. Vine un ceas anume al
nopþii când acel moai din Insula Pastelui, totemul de lemn meºterit de
un pascuan pentru vânzare la bucatã primeºte puteri miraculoase ºi
mã face sã înþeleg toate sunetele pe care ºi le spun unul atuia copacii
ºi algele – peºtilor, scoicilor, sarea din apã – apei, ochiul stâng - ochiu-
lui drept , mirosul – florii care îl þine, într-o limbã pe care o pricep, o
stãpânesc, o vorbesc cu înfiorare luând puteri de la crucea Sudului
care nu numai pentru mine iese la luminã unde cerul se aburcã spre
buricul lui Dumnezeu. 

Prin magazinele din Vina del Mar 

Privesc ºi ating cu mâinile hainele de-a gata din magazinele de lux,
oale ºi tigãi, pantofi, geamantane, closete, stilouri, medicamente,
creme, capiºoane pentru sugari, rucsacuri, aparate pentru slãbit, com-
putere, CD-uri, lampadare, parfumuri ce recompun viaþa contempo-
ranilor mei care dau forma contemporaneitãþii ºi-i definesc nevoile,
suferinþele, zbuciumul ºi cadenþa; am cu mine drept busolã buzunarul
gol dupã ce am ales un clopoþel de aramã cu clinchet viu pentru a-l da
în dar sãrbãtoritului care se va trezi dintr-o adâncã lentoare. Chiar
acum prietena plãteºte la casã fiolele de insulinã pentru bãrbatul ei. 

Fotografie de nuntã 

Regele ºi regina stau în picioare, în spatele lor un tablou cu o scenã de
vânatoare poate fi o dimineaþã dintr-o lunã de varã, într-un castel, 
într-un loc la vedere; în spatele aparatului de fotografiat mulþimea îi
priveºte arãtând spre ei, unul face un semn, o fluturare de batistã, o
vorbã, un oftat, orice, pentru ca apoi sã se poatã simþi subiecþii
Majestãþilor Lor. Câtã distincþie, câtã eleganþã, ce har îþi dã destinul



pentru ca sã te poþi simþi ales de sorþi în fruntea unei naþii, sã fii tu
însuþi acela ºi sã îþi poþi pune la picioare propria nefericire.  

Miopie 

Nu poti cuprinde cu privirea aþintitã toatã întinderea oceanului, poþi
vedea doar o pãturã imensã, azurie, aruncatã peste peºti, peste homari,
un semn pietrificat aproape de tine care sã te îndemne sã speri cã linia
orizontului e departe… Îþi poþi culca apoi privirea în orbite, iar
pleoapele lãsate pot conserva un moment anumit al zilei o frânturã de
eternitate poate fi scrijelitã pe retina minþii tale, un himen sensibil ºi
volatil ce vibreazã prelung între douã nopþi ale gândului tãu . 

Valparaiso 25 nov. 

Dupã-amiaza de vineri 

Într-un parc verde dintr-o þarã coloratã ºi zglobie ca un copil sãtul cu
sandale noi pinul de Oregon îºi lasã acele prelungi, uscãþive ºi inerte
pe casca de colonialist de pe capul meu aºa cum ºi-ar lãsa o femeie
bãtrânã pãrul ei alb si lung, care-i prisoseºte în apa stãtãtoare a closetu-
lui de serviciu. Pe obloanele exterioare ale casei doi porumbei se
giugiulesc dupã ce au ciugulit resturile de la masa noastrã. Gunoierul
sunã la poarta cu manuºile puse, cu maºina asteptând în praful strãzii,
cu atenþia treazã cu ceasul la mânã, cu durere de dinþi, face un pas sã-ºi
primeascã bacºiºul. Scriu în caiet: bombilla = pipa pentru yerba mate.  

Valparaiso 25 nov. 

Bãtrâneþea 

Sufletul zace rece în corpul bãtrânului se umple de un praf cu
amintiri: frontul, victoria, înfrângerea sunt totuna trecute fapte ca
trãite de altul, ca vãzute la film, miºcãri ale mâinilor par sã fie ca ºi
când ar înota cineva într-o mare strãinã sã nu se scufunde ar vrea, sã
nu-l înghitã un peºte uriaº, sã nu-l izbeascã un val, chiar acolo, dacã-i e
sete nici nu mai ºtie gustul apei, simte numai o insuportabilã amãrealã,
un gust al decrepitudinii ce pare a fi haina de fiece zi ilicitã ºi nu prea
cãlduþã ce nu-l mai poate feri de iarna veºnicã de afarã, de gerul din
oase, de mirosul de peºte ce roade nãrile pânã la sânge, ca ºi când sân-
gele ar fi un fruct rãscopt gata sã cadã pe jos pe stânci, dacã un vânt
uºor ar adia spre amiazã. 

Valparaiso 27 nov. 
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Florica BUD

aprilie, celeste ºi rãvaºul de iubire

aprilie, celeste, rãvaºul de iubire ºi cu mine gãtitã de duminicã ºi de 
alte sfinte sãrbãtori

am votat sã rãpim primãvara acestui an, fireºte dupã ce îºi va fi fãcut 
datoria anotimpicã

curãþare zãpezi ºi gunoaie iernitice, spãlat ogoare ºi grãdini, aºternut 
covor ierbiflufeeric

domolire vânt, praf þinut în frâu, înmugurire, înflorire ºi înfrunzire 
arbust-arboriceascã

ghioceritul, acþiune primteascã iubitã de cei care vor capul iernii pe o 
tavã de galanthusi

vernisaj floral; flori mici, flori mari, flori câmpeneºti, flori aristocrate ºi
multe pãpãdii

floriact final; scuturare mãlin, flori de lemn, buzdugani de zãpadã, 
lãcrimioare ºi iriºi

ospãþ fructifer; umplere lãdiþe cu bujorii-cireºe, aromã cãpºuni-inimi ºi
fragaria vesca.

primãvara devenind o nãlucã fugindã din calea pãmântenilor satisiþi, 
haþ o vom îndesa

în sticla albastrã, rotundã cu pereþi dublii având gârliciul rãsucit sub 
formã de ºarpe, 

recipientul va fi sigilat cu o cearã roºie comandã specialã, hãrtia pe 
care o vom imprima

va avea culoarea galben-pai în contrast cu nuanþa cernelei, albastrã ºi 
ea cum este ºi cerul

atins de furtunã când, vrând-nevrând, el se iubeºte cu oceanul ca 
omenirea sã dãinuiascã

avem nevoie de o navã,o insulã exoticã,cu acord shakespearian, pros
pero va deveni cãpitan
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nava se va numi arthuria can, sticla va primi numele orsalia di 
primavera, noi fãrã nume

misiva se va adresa piratului macoco cel tânãr, ultimul pirat nobil ce 
strãbate oceanele

cu dãruire, respectând vechi legi nescrise opþiune ce îi va pune 
constant viaþa în pericol

odatã cu el vor avea de suferit nobilian peºtiºorul cleo ºi papagalul 
duval voce de argint.

insula pe care va eºua piratul ar putea fi madeira, gran canaria sau 
poate tenerife, 

blestemul moºtenit prin testament de la macoco tatãl este sã nu îºi 
gãseascã liniºtea

doar când îºi va gãsi iubirea, iubirea sã nu o afle pânã nu îi va respecta 
dorinþa mamei 

sã aibã propriul triunghi macoconian, acum este în cãutare de epave 
ºi schelete care  

îmbibate cu legende infiorãtoare sã fie bune de speriat pruncii ºi 
venerabilii domni.

miranda este femeia visurilor pentru care ar vrea sã construiascã un 
castel ºi o insulã

sub formã de inimã, unde sã punã în aplicare ceea ce ºi-a propus, 
povestea de iubire

plus acareturile necesare unor îndrãgostiþi amo-oceainici, grãbiþi a-ºi 
plãmãdi un cuib.

poate speraþi ca miranda sã fie sirena ce nu ademeneºte piraþi, nu, 
sirena este apriliana

hotãrâtã ºi ea sã materializeze un triunghi în cele douã zile pe an când 
îºi scuturã solzii  

muritorii reuºind sã îi admire picioarele tatuate, atâta poate face 
pentru femeile-peºti, duhul

sãritorul duh al oceanelor reci care binecuvânteazã pe toþi peirates
îndrãgostiþi de sirene

nu sunt doritori sã conceapã mesajul din sticla plutindã pe valurile 
atlantice multe decenii

rãstimp în care va putea primi botezul apei iar ratursiile o vor trece de
trei ori pe sub

navã într-un joc babord-tribord periculos, sticla riscând sã se spargã 
dar trecând testul, 

parcursul de sticlã nobilã cu mesaj este asigurat, poate sã pluteascã 
încotro o va duce 

Salon de primãvarã

61



gulf streamul fãrã sã îºi facã griji cã va fi respinsã de agvidele reci care 
au aceastã misie. 

avem locul, avem timpul, avem protagoniºtii umani, oceanici ºi 
imateriali dar nu avem

primavera, ea zburdã fãrã sã presimtã capcana pregãtitã usian de 
cãtre grupul insanus

nici epistola nu aratã prea bine, niciunul dintre noi, neavând încã 
inspiraþie sã o rescrie

dãm vina pe anatidae, ele nu vor sã doneze pene scribilor, riscând sã 
dezvolte penelopecia

traversãm prima crizã, cea cygnusiana, ne învinovãþim reciproc,
victima fiind macoco,

piratul ce nu înþelege iubirea ºi visul în dialog cu primãvara din sticlã, 
biet cuarþ nisifer.

Anca DUMITRU

***

obrajii muºcaþi pe dinãuntru
îºi electrocuteazã maxilarul 
în ºiroaie metalizate
mirosul de iod îºi modificã respiraþia
la intervale fixe rulezi foile þiplate 
oricât te-ai plimba uºa tot nu se deschide
e mai bine aºa
mãcar acum particulele tale sunt vii 
când o sã vinã soarele sã le înghitã pe toate
vrei doar sã nu se amestece 
cu ale lor
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***
în trenul de 6:33 sprijin capul de geam
ochii parcurg distanþele dintre copaci
ca un ac de pick-up defect

(dupã ce depãºim oltul)
acelaºi pluton de þigãnuºi 
pregãteºte urmãtorul asalt cu pietre

ghemuitã în scaun vãd cu coada ochiului
berzele aºezate pe hornuri
lumina dizolvându-se printre case

ar putea fi o substanþã eficientã
pentru dezactivarea memoriei

***

ERA 7:41
când, coborând din tren, mã gândeam
câþi metri s-ar rostogoli capul meu
dacã ar cãdea pe traverse

ERA 7:42
când elevul samuel dudaº aºtepta 
trenul cãtre braºov,
iar eu nu mã mai întrebam cu cât dã afinele
pe care le þinea într-o gãleatã la piept
cu nouã degete înnegrite
ºi unul atins de puroi

***

deschid ochii 
trenul reteazã aburii cleioºi de noroi ºi ciment
crengile de salcâm sub care ne adãpostim
parcã am sta sub un duº defect
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îmi retrag pleoapele 
radioul cu ceas penseta abajurul hârtia caietului dictando
s-au distilat ca fructele în alambic
în maldãrul de gunoi la picioarele noastre 
robocop a învins pantera roz
ne luãm avânt de pe leagãne 
depãºim câinele maro lessie 
vila albã grãdina în pantã cãrãrile din parc 
cabina telefericului turnurile albe  
scârþâitul pãrului
al oaselor noastre tinere
acoperã oraºul

Alunec

când ocolesc lacul pe sub copaci
înaintez lent ca printr-un tren
cu geamuri pe o singurã parte

alunec pe lentila verde ºifonatã
las capul în faþã apoi pe spate
parcã aº stinge un mic incendiu de apartament

brazii plutesc pe o pojghiþã subþire de celofan 
soarele colectezã pe o scândurã umbre
praful verde-maro se dizolvã uniform

mã scufund în seva planctonului
cordoane de mãtase mi se instaleazã în muºchi 
pânã la genunchi apoi mai sus 

apa intrã în plãmâni
ca o pisicã încolãcindu-se pe o gurã de canal

peste ochiul imens de ceaþã 
se strecoarã un cuþit rece 
cu care se împletesc nervii 
se descuameazã mãduva
se extrage plasma
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se rafineazã trombocitele 
pe plãcuþele 
neluminate
neeuclidiene ale apei

Scara de incendiu
cu stiloul
încercuiesc
spaþiile dintre degete
dungile de pe genunchi
oasele care stau sã iasã prin piele
cicatricile închise în muºchi
le agãþ pe scara de incendiu 
aºtept sã se umple cu aer

Nu îi dã drumul

în camera ta
prizele au feþe zâmbãreþe
între ele pe o bucatã de plastic 
o femeie þine un copil în braþe

nu îi dã drumul 
nici când boloborositul oxigenului 
se întrerupe 
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Medeea IANCU

DARK SPRING WITH BLACK TULIPS
Victimelor violenþei domestice

EU SÎNT „GENERAÞIA” 
POST.
POST

POST
MORTEM.

GENERAÞIA SEXULUI
FRUMOS.
GENERAÞIA
LOCUL FEMEII ESTE
ACASÃ.
GENERAÞIA
TE CALC ÎN PICIOARE

GENERAÞIA DECORATÃ 
MAME EROINE CU
12 COPII,

GENERAÞIA
ROAGÃ-TE DOMNULUI DACÃ
BEA & TE

LOVEªTE.
GENERAÞIA BÃRBAÞILOR
EROICI & 
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ELIZA,
MIHAELA GABRIELA,
ELENA,
MARIANA,
NICOLETA IONELA,
VIORICA,
OANA.
ALEXANDRA,
TEODORA,

LACRIMILE SÎNT INTERZISE ÎN SPAÞIUL 
PUBLIC.
BÃRBATUL ÎªI PERMINTE CÎND, 
UNDE, 
DE CE SÃ
PLÎNGI.

EMOÞIILE NU SÎNT
ÎNGÃDUITE. 
POEZIA E ACCEPTATÃ DOAR DACÃ

RESPECTÃ ANUMITE
REGULI:           SEX,
VÎRSTÃ,           GRUP DE
APARTENENÞÃ,

FRUMUSEÞE,
RELAÞII SEXUALE,
PICIOARE          FRUMOASE,
FUSTÃ SCURTÃ,
MÃGULIREA

AGRESORULUI,

ACCEPTAREA
MORALITÃÞII

AGRESORULUI,
APROBAREA

AGRESORULUI,
TÃINUIREA

AGRESORULUI,
PROMOVAREA
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AGRESORULUI,
LAUDÃ 

AGRESORULUI,
LAUDÃ

AGRESORULUI!
LAUDÃ

AGRESORULUI!

&

ELIZA,
MIHAELA GABRIELA,
ELENA,
MARIANA,
NICOLETA IONELA,
VIORICA,
OANA.
ALEXANDRA,
TEODORA,

NECUNOSCUTÃ

NECUNOSCUTÃ
NECUNOSCUTÃ
NECUNOSCUTÃ
NECUNOSCUTÃ

UCISÃ,
VIOLATÃ, UCISÃ,

ÎNJUNGHIATÃ,
DECAPITATÃ,
VIOLATÃ APOI UCISÃ,
UCISÃ APOI
VIOLATÃ

INCENDIATÃ

ÎN FAÞA COPIILOR,
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ÎN FAÞA
JUSTIÞIEI, 

ÎN FAÞA TA, 
ÎN FAÞA TA,
ÎN FAÞA TA,
ÎN FAÞA 

TA, CEL
DISCRIMINAT  ªI
PRIVILEGIAT.

BÃRBATUL ESTE
NAÞIUNEA. VIOLENÞA ESTE
NAÞIUNEA.  AM

FOST NÃSCUTE FIIND DEJA

DISCRIMINATE,
STEREOTIPIZATE. ÎN 
BURTA MAMELOR NOASTRE 
AM FOST DEJA FÃRÃ

DREPTURI. ÎN
BURTA MAMELOR NOASTRE 
AM CUNOSCUT DEJA
VIOLENÞA.

CORPUL ESTE
POLITIC. 

EªTI ÎNCÃ ÎN
VIAÞÃ DEOARECE EL A PERMIS
ASTA.

DESEORI SÎNT
FOLOSITÃ.

DESEORI SÎNT DESCRISÃ 
DREPT O
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DECORAÞIUNE. 

DESEORI SÎNT O GLUMÃ DESPRE
VIOL. DESEORI SÎNT O
STATISTICÃ, UN

SCROLL, UN LIKE PE O
PAGINÃ. DESEORI SÎNT IGNORANÞA ªI
INDIFERENÞA

VOASTRÃ. SÎNT

GENERAÞIA POST.
POST
MORTEM.

Irina Lucia MIHALCA

Criptic

Toate curg, toate vin, toate trec în necuprins.
Aici, acolo, oriunde...
Unde este delimitarea
dintre gândul tãu ºi al meu? 

Invazia 

De-un timp, în oraºul meu, se întâmplã ceva. 
În jurul clãdirilor s-au înãlþat schele înalte,  
tot mai înalte. 

Salon de primãvarã

70



Totul e analizat, mãsurat, împrejmuit, verificat. 
S-au tãiat copacii, s-au cãlcat florile, 
s-au adus echipamentele,  
s-au scos gardurile, 
s-au instalat 
în faþa ferestrelor  
ºi-a tuturor pereþilor. 
Au început sã batã, sã fixeze,  
sã înlocuiascã, 
sã  izoleze. 

Sub privirile lor, oamenii respirã,  
sub privirile lor, oamenii trãiesc, 
dorm, se spalã, mãnâncã,
iubesc... 
Un spectacol 
la care, 
de ceva timp, asistã.

Sunt cumva oamenii reabilitaþi? 

Singur, suav,

parfumul meu persistã  
în fiecare celulã vie, 
la lumina lunii, 
priveºti 
cu alþi ochi 
cum plouã invers,  
spre marea de luminã. 

Pe masã, lângã cartea-nceputã, 
citeºti pe-o frunzã apãrutã 
de niciunde: 
te quiero para olvidarte,
para quererte te olvido
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Monica ROHAN 

Trepte
(întreptare)

Cobor, 
pâlcuri sonore
îmi sprijinã tâmplele
clopote
aritmii
raze roºii...

o piele de celulozã
sub povara alfabetului nopþii.

înserarea urcã
îmi transcrie amintirile,
rânduieºte un ºir de fãpturi îngheþate.

vine un suflu de foc,
ºterge.

Lied

Sfâºiatu-s-a valul sângelui meu
peste rugii hapsâni

marea s-a dat la o parte
ºi-a ivit limpede luna
ca o corabie liniºtitã

Salon de primãvarã

72



s-au copt murele fragii
ºi cuvintele pline de-arome

un inel a gãsit porumbiþa                                                             
între boabe de sânge
între tufe de spini...

La o parte

Vin malurile peste ochii mei
mã acopãr cu visul
cerul de nisip, smarald se face

alunecã în albastru

sunt plinã de vrãbii ºi lãstuni azurii

greieri de aur, cu sunete ample împing marea
ºi dezvãluie numai vãzduh înalt

ºi mlãdioasã luminã
prin care traverseazã cântãri de raze

– raze vii de iubire solarã –
frumuseþe crudã
ºi-atât...

Pojghiþã

Io-s fix ca vasu ãla:
obrazul de sticlã
prin care s-aratã
rãdãcinile celor doi iriºi
exact ca-n ceasul din turn
în capul podului
lângã apã.
Tu eºti altfel
în fiece clipã în alt fel

îºi învolburezi vorbele
ºi tãlpile tale prind zdravãn

între degete lutul de-acasã.

Salon de primãvarã

73



Eu casã n-am
ºi-s ca o vazã unde iarba îngãlbeneºte
ºi spinii moi ºterg de uitare vopseaua apei
ºi pulberea vorbelor cãlãtoare

se-ntoarce în roiuri purtate de vânt.
Io nu sunt ca mine, ca tine nici atât
însã aidoma celui ce ºade-n-afarã
ºi, cumva, întors înspre pojghiþa
care poartã 100 cãlãtorinde cuvinte 
în recipientul acestui poem.

Claudia SEREA

Tatãl meu, mãreaþa statuie de piatrã

1.
Poeziile mele sunt greºelile mele:
lasã-mã sã le fac.

Prietenii mei sunt greºelile mele:
lasã-mã sã-i am.

Ce dacã sunt copii de muncitori?
Ce dacã nu-s rafinaþi
ºi citiþi?

Nu mã poti þine
într-un borcan cu capac.
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Nu mã vezi
cã sunt un incendiu,
nu un licurici.

ªi nu vreau sã mã fac doctor,
nu vreau sã mã fac 
doctor ca sã te dai tu mare
ºi sã urci pe scara socialã,

iar dacã vrei musai un doctor în familie,
o sã mã mãrit cu unul.

ªi de fapt abia aºtept sã mã mãrit
numai ca sã-þi fac în necaz
tot cu un fiu de þãrani
ca tine,

tu, mãreþ conducãtor de piatrã
distant pe piedestalul tãu
cu mâna ridicatã arãtând cu degetul
spre viitorul luminos
pe care numai tu îl poþi vedea.

2.
Am trãit cu frica de tine
într-o dictaturã
de mãrimea apartamentului.

Mi-a fost fricã,
dar m-am certat cu tine oricum.

La 16 ani, mi-am purtat
propria mea revoluþie,
cea a tuturor fetelor
de pe pãmânt.

Am scandat, am strigat
ºi mi-am fluturat steagurile
în bucãtãrie.
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Iar tu ai fost uriaºa statuie a lui Lenin
pe care am legat-o cu frânghii,
am dat-o jos
ºi am târât-o prin oraº.

3.
Sã nu mã înþelegi greºit,
am vrut mereu sã fiu ca tine,
sã fiu tu.
Am vrut sa am atitudinea ta,
mersul tãu,
pasul tãu sigur.

La 26 de ani, am vrut sã-þi dovedesc
cã am crescut.

Þi-am dat vestea peste mâncarea aburindã:
Azi am luat viza de emigrare.

Un nor a intrat în camerã
ºi s-a asezat cu noi la masã.

Iar tu, cel care mereu ai vrut sã emigrezi,
nu mi-ai putut spune sã nu plec.
Te-ai sfãrâmat în faþa ochilor mei.

Tu, cel puternic,
distant pe piedestalul tãu,
te-ai sfãrâmat bucãþi,
te-ai fãcut praf.

Un simplu om
pe cale sã-ºi piardã copilul.

Plângi prea uºor, þi-am zis,
ºi am plecat.

4.
Am luat cu mine lacrimile tale
ºi le-am purtat 5000 de mile.
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Mi-am asumat valiza
ºi greºelile.

Inima mea era un steag fluturând
pe care l-am înfipt în noul pãmânt
sã mi-l revendic
ºi sã te fac sã fii
mândru de mine.

Blocul de apartamente din cer

Cerul era albastru
iar eu atârnam cãmãºi albe
pe frânghia de rufe de la fereastra 
garsonierei de la etajul 9.

Bãtea vântul.

Blocul gri de apartamente se miºca în vânt
ancorat cu cabluri de oþel
de norul alb
ce trecea peste Berceni.

În jurul lui zburau porumbei.

Dar poate cã nu erau porumbei,
ci cãmãºile altcuiva
furate de vânt.

N-am mai locuit aºa de sus de atunci.

N-a mai trebuit sã atârn cãmãºi
ce se zbãteau furioase în vânt
vrând sã-mi scape din mâini
ºi sã se alãture porumbeilor.
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Eram tineri
ºi locuiam în cerul luminos
de la etajul 9.

Tu citeai ziarul
mâncând o felie de pâine cu gem
Eu stãteam la fereastrã.

Un om de ºtiinta, un manager de magazin, un lingvist 
ºi un cântãreþ la trompetã intra într-un bar

Omul de ºtiintã ne vorbeºte despre lungimi de undã,
despre frecvenþele sunetelor,
ºi despre viteza cu care acestea cãlãtoresc
prin aer.

ªtiaþi cã sunetul cãlãtoreºte
de 4,3 ori mai repede prin acest pahar de apã
ºi aproape de 15 ori mai repede
prin tejgheaua de metal
decât prin aer?

Managerul de magazin prezenta beneficiile
ascultãrii de muzica la shopping
ºi cu cât cresc cheltuielile cumpãrãtorilor
când ritmul este mai rapid.

Lingvistul discuta despre originea
cuvântului trompetã
care vine din engleza medievalã trompette,
din anglo-saxonul troumpe
ºi foloseºte cuvântul într-o propoziþie:
„Îmi place trompeta foarte mult.”

Apoi ne citeazã texte despre trompete
ºi flori-trompetã,
Campsis radicans,
în diferite limbi.
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Cântãreþul la trompetã
cântã la trompetã

iar luna îºi deschide în cer
poarta enormã.

Floarea ÞUÞUIANU

Tãcerea femeii este slava ei

Stau în colþul camerei 
ºi mã preling de pe pereþi în genunchi 

De ºapte ori a trecut un vers prin mine 
ºi nu ºi-a gãsit locul 
Zile ºi nopþi zile ºi nopþi gura mea nu s-a atins 
de niciun cuvânt

ªi am început sã vãd am început sã vãd
Negru în faþa ochilor
ªi o luminã de la un singur cuvânt
Luminând

O tu care eºti singur între cei singuri ºi 
totul în toate
Durerea e mutã. Iubirea e oarbã.
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Arta ca ºi viaþa 

De amorul artei am pus viaþa cu botul pe labe
Umilitã la picioarele mele viaþa mesteca 
pe-ndelete la timp
Arta – atât de strãlucitoare pãrea greu de atins
Pânã într-o zi când degetul lui Dumnezeu
m-a lãsat din milã sã-l ating
ªi brusc am îmbãtrânit. Arta
Iar viaþa cu botul pe labe fusese înghiþitã de timp
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Cînd scriu aceste rînduri, Ioan Moldovan tot adaugã
adeverinþe la un dosar ce reconstituie traseul lui profesional.
Sperãm ca rezoluþia care-i urmeazã acelui dosar sã nu în-
cheie directoratul lui la Familia. El este încã indispensabil
pentru aceastã responsabilitate, istoria unei astfel de institu-
þii nepermiþînd rezolvãri conjuncturale sau veleitarisme.

Au trecut repede cei 27 de ani cu Ioan Moldovan di-
rector al revistei. Dupã Iosif Vulcan, a fost cel mai longeviv
ºi mai dedicat director al ei. Începînd cu 1990, componenþa
însãºi a redacþiei s-a schimbat, s-au schimbat programul ºi
formatul revistei, revenindu-se la vechea ei imagine, ba, pa-
radoxal, la ambiþiile lui Iosif Vulcan. Calmul lui Ion, pri-
ceperea înnãscutã de a pãstra dialogul cu cei din jur, ºi mai
ales cu autoritatea administrativã, de a estompa nervozi-
tãþile, pînã se ajunge la soluþia cea bunã au fãcut ca Familia
sã nu treacã prin momente de crizã. Numai el ºtie cum a tre-
cut peste vîrtejurile provocate de mine, de exemplu, avînd
eu douã procese cu doi preºedinþi ai Consiliului Judeþean,
finanþatorul revistei. Lui Ion i s-a întors însã întotdeauna
prietenia, preþuirea pentru celãlalt, respectul pentru valoa-
re. Stînd de atîþia ani în preajma lui, ºtiu cã nu pãstreazã ni-
mic pentru el. Doar ce are în inimã. Celelalte le-a împãrþit fa-

„Nerãbdãtor ºi nervos, prea nervos, aºtept
sã vinã ora plãþilor/ ªi sã mã liniºtesc.”
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miliei ºi revistei. Nici nu am mai cunoscut un altruism de
genul lui. Aºa face ºi cu poezia. Ia realele, le încarcã cu sen-
zaþii, înþelepciuni, umor, nostalgii, griji, le mîngîie, le cîntã,
le spune poveºti, le ceartã ºi peste toate se ridicã o aurã.

Familia cu Ion, Familia noastrã, s-a mîndrit, ca ºi în
alte vremuri, cu rolul revistei de direcþie. Toate generaþiile
ºi-au avut locul lor ºi timpul lor, ideile culturale sau literare
ale timpului s-au coagulat în paginile revistei sau la colocvii-
le anuale neîntrerupte din 1990. Asta, fãrã orgolii de întîie-
tate, asemeni directorului, cultivînd mai degrabã frãþietatea. 

Scriitorii orãdeni au a-i mulþumi lui Ioan Moldovan
pentru cã le-a comentat cu înþelegere cãrþile, pentru cã i-a
însoþit cînd ºi le-au lansat, pentru cã le-a oferit cu generozi-
tate paginile revistei, pentru cã i-a introdus în lumea litera-
rã. La fel, cultura orãdeanã în general.

Multe a mai fãcut Ion pînã la 65 de ani. Stau lîngã el ºi
nu-l vãd marcat de viaþa de pînã acum, doar o legãnare a pa-
ºilor ºi dorinþa de a nu mai fuma. Îi citesc poeziile ºi nu în-
cetez sã mã minunez. Parcã pentru el abia acuma începe
viaþa aºa cum ºi-ar fi dorit-o, iar poezia o scrie la apogeu.

Ne bucurãm cã Ioan  Moldovan a venit la Oradea, cã a
fost atîþia ani ºi va mai fi încã redactor-ºef sau director al Fa-
miliei, marcînd cu stãruinþa ºi personalitatea lui istoria re-
vistei, iar cu prietenia lui, viaþa noastrã. 

Consemnãm în aceastã secvenþã aprecierile ºi urãrile
adresate de bunii lui prieteni cãrora le mulþumesc cã au rãs-
puns îndemnului meu ºoptit.

Cu Ion

Împart cu Ion cele douã þigãri care i-au mai rãmas 
În pachet
Nu se supãrã el cum nu se supãrã pe toþi aceia care
Îi ciugulesc din palmele darnice care zumzãie
De atîta calm
Avem aceiaºi prieteni ºi acelaºi inamic
Cu prietenii stãm ore lungi dar inamicul
Se retrage spilcuit într-o camerã de alãturi
Sã aºtepte ce sã aºtepte sã ne enervãm sã ne luãm
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La bãtaie cu el sã-ºi arate faþa nevãzutã
Puterea din întuneric
Îl lãsãm în plata domnului ºi noi cu prietenii
Care tot vin la cinã ºi vor rãmîne pînã la micul dejun
Plãtit în avans pentru ziua de mîine
Poate vom începe mîine o cãlãtorie în jurul lumii
Cu un pachet de þigãri întreg ºi un vin vechi 
Ceruit

Traian ªTEF

***

Lucian VASILIU

cel mai … moldovan

Confratele Ioan este
cel mai … moldovan dintre 
prietenii mei transilvani, 
este tatã de scriitori europeni, 
este familist… vulcanolog!
Este cã… ESTE?!

***
Cãlin VLASIE

La mulþi ani, Ioan Moldovan !

Mã bucur fãrã de mãsurã cã fac parte din Familia ta de poeþi !
ªi cã am putut edita Opera poeticã a ta !
Oradea este un picior al marelui pod al literaturii ºi culturii 

române.
Iar tu eºti o parte însemnatã din acest picior de rai !
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***
Emilian GALAICU-PÃUN

ioan chiar e o pâine caldã, dar când e musai ºtie sã bage cuþitu-n
piatrã!

***
Al. CISTELECAN

Ioan Moldovan e un poet cu trei poetici simultane ºi împletite
indiscernabil între ele: una contemplativ-scepticã, una melancolicã ºi
una senzual-imaginativã.

ªi e un om care trãieºte dintr-o bunãtate efervescentã ºi iradiantã,
dintr-un bun simþ substanþializat ºi dintr-o paternitate (maternã de-a
dreptul) euforicã.

(Aºa mi se pare, nu spun cã ºi e aºa).

***

Romulus BUCUR

Ioan Moldovan e ca un fluviu: majestuos, lent, rãbdãtor (una din
cãrþile lui e Arta rãbdãrii), generos, conºtient de puterea lui, dezintere-
sat de micile accidente ale parcursului sãu spre un þel pe care îl vede
departe în zare.

Dacã nu aveam fluvii în Ardeal, iatã cã acum avem unul.

***
Gheorghe MOCUÞA

Nimic nu mã mai mirã în aceste timpuri crimordiale, nici mãcar
cã Ion împlineºte 65 de ani. Sub masca lui de om bun, amabil, onest, rãb-
dãtor ºi „familist” se ascunde în realitate un om bun, amabil, onest, rãb-
dãtor ºi „familist”. De la Familia. Cât despre poet, nu poartã mascã, nici
mãºti. E de o sinceritate seninã, cosmicã, provocatoare, care odatã  pusã
A4 se face vers. Sã nu uitãm umorul homeric ºi o scriiturã riguroasã de
(sor)ginte latinã.
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Stilul în care îºi recitã versurile e inimitabil. Îi dã un aer socratic
în aceste cumplite vremi de acmu. Nu ºtiu cum îºi gestioneazã econo-
mia operei alãturi de o profesoarã de românã atât de exigentã ºi de fiii
literaþi. Cãrora le mai trimite din când în când bani în America. 

Oare care cetate literarã nu l-ar vrea în herbul ei pe Ioan Moldo-
van ?

La mulþi ani cu sãnãtate ºi un pic de neliniºte creatoare, frate
Ioane!

***

Iulian BOLDEA

Apocalipse în filigran

Volumele de poeme ale lui Ioan Moldovan (Viaþa fãrã nume,
1980, Exerciþii de transparenþã, 1983, Insomnii lângã munþi, 1989,
Arta rãbdãrii, 1993, Tratat de obosealã, 1999, Interioarele nebune,
2002, Celãlalt peºte, 2005, Însemnãri primitive, 2005, Mainimicul,
2010, Timpuri crimordiale, 2012) pot fi încadrate, cum scrie Radu G.
Þeposu, în categoria „fantezism abstract ºi ermetic”. Ambiguitatea,
frenezia demistificãrii ºi a repunerii în discuþie a realului, predispoziþia
spre jocurile imaginarului, înclinaþia spre oralitate ºi ironie sunt câteva
dintre particularitãþile acestei categorii: „Desigur, repudiind luciditatea,
poezia lui Ioan Moldovan nu face decât sã se foloseascã în chip superior de
conºtiinþa convenþiei, asumând-o ºi prefãcând-o într-o temã liricã, foarte
frecventã de altfel în poezia tânãrã. Cu stilistica ºi retorica pe masã, liri-
ca nouã reface în alt fel ingenuitatea de altãdatã, mai matur ºi cu senti-
mentul complicitãþii artistice subînþelese. Trãirea purã e, în ordine artis-
ticã, o utopie: «respiraþia noastrã e o utopie». Starea de graþie e înlocuitã
cu starea de risc, tradusã în imagini aforistice, eclatante, foarte în spiritul
acestui autor: «scriu cu aceeaºi grijã cu care sãrut o sabie». Grija pentru
secvenþa preþioasã, cultivatã pe marginea prãpastiei decorativismului,
precum o floare rarã, aratã în Ioan Moldovan ºi un orfevru delicat, a
cãrui minuþie bate discret înspre calofilie”.

Dan Cristea surprinde cu precizie particularitãþile lirismului lui
Ioan Moldovan, dominat de sentimentul metafizic al unei oboseli de
sfârºit de lume: „Spirit subtil ºi cultivat, agreând umorul, jocurile
inteligenþei ºi chiar jocurile de cuvinte (sã notãm repede, în aceastã
privinþã, numai ºi titlurile ultimelor douã volume originale), Ioan
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„azi am fost la taxe
ºi apoi iarãºi la
notar/ AZI NICI
TIMP N-AM AVUT
SÃ TRÃIESC ÎN
ZADAR.”

„Sã ne dãm
telefon/ ca sã
vorbim cum

mai vedem azi
lucrurile/
picurii de

ploaie pe tãblia
pervazului/

e bine/ cuiva îi
pasã totuºi 
de mine.” 
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Moldovan se dovedeºte din ce în ce mai mult un poet remarcabil al sen-
timentului de obosealã, de plictis, de insatisfacþie ºi declin, de iritare ºi
dezgust faþã de viaþã”. Realul cu contururi deformate este o proiecþie a
interioritãþii, peisajul este filtrat prin vitraliile aburoase ale visului sau
ale fanteziei: „ulterior am aflat cã visul nu poate fi utilizat ca o ampren-
tã// cã personificarea e un procedeu artistic, cã/ metafora e un proce-
deu artistic,/ chiasmul e un procedeu artistic – cã/ «un sentiment nu
poate fi înlocuit decât de un alt sentiment/ de o intensitate egalã sau
mai mare»”. De aici stãri-limitã, transcrise cu luciditate anxioasã: obo-
seala metafizicã, cu toxinele vieþuirii instalate fãrã drept de apel (Tratat
de obosealã, e titlul unui volum), tensiunea spre origini ºi mistere, nos-
talgia unei liniºti de dincolo de lume, a unei puritãþi mitice. Din catego-
ria poemelor ce transcriu afecte ale crizei, ale abuliei cronice, ale eºecu-
lui, ilustrativã e poezia Toxic, nu lipsitã de accente ironic-fanteziste
(„Sunt deja toxic: în curând doar un/ eveniment familial/ Nu mai pot
rãmâne pe loc în fumul/ ºi-n zdrãngãneala de nenoroc/ De-acum pre-
dau la seral materii inactuale/ moartele limbi instrumentele obosite/
Din timp în timp tot mai des/ traverseazã clasa ºobolanul imperial/ cir-
culã de la uºã la calendar/ ºi-mi face cu ochiul/ Sunt deja toxic, dar ºi voi
îmi scrieþi/ cã nu vã simþiþi ideal”).

Poezie nãscutã, dupã cum observã Ion Pop, din neîncetata con-
fruntare între Text ºi Viaþã, lirica lui Ioan Moldovan are, în filigranul ner-
vurilor sale, ceva din frenezia retractilã a livrescului, transcriind, toto-
datã, imersiuni în adâncurile cotidianului. Uneori, livrescul are inervaþii
senzitive, lucrurile au penumbre calofile, între trãire ºi scriere adastã
raporturi difuze, iar lucrurile ºi fiinþele poartã în filigran imateriale rezo-
nanþe ale fantasmelor lumii, ecouri diafane ale unei vieþuiri de dincolo
de prezent ºi de empiric: „viaþa însãºi nu permite elipse/ ºi întrebarea
dacã poemul e altceva decât viaþa/ îndoiala privitoare la tine, Horaþiu
(«nu vei pieri întreg,/ un monument mai durabil...» etc.), nu mã împied-
ica/ ºi nãuc febril intram în manuscrise/ zig-zag-uri cu rãsuflarea gâfâi-
toare/ pânã mã aºezam cu capul între pieile labirintului/ Astfel cãlcâiul
era împins la o parte/ în hãþiºul de sânge ºi carbon -/ o floare pipernici-
tã asemãnãtoare creierului de iepure/ urca încet din pãmântul hârtiei/
câteva cuvinte putrezind ºi câteva cuvinte verzui ºi/ câteva cuvinte tran-
dafirii”. Existã, cum semnaleazã Nicolae Oprea, analogii între lirica lui
Ioan Moldovan ºi poezia lui Mircea Ivãnescu, prin cultivarea unor stãri
afective anodine, prin vocaþia anonimizãrii lucrurilor grave ºi a beati-
ficãrii banalului, prin senzaþia de lentoare, de acalmie, de univers static,
impregnat de obiectualitate: „Textele lui Ioan Moldovan se înscriu pe
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orbita discursivitãþii poesiilor lui Mircea Ivãnescu, a cãrui formulã, ca
dealtfel ºi poetica prefaþatorului entuziast, ºi-a lãsat amprenta asupra
unui mod totuºi paradoxal de provocare a lirismului obiectual. El sur-
prinde aceeaºi lentoare ºi acalmie a lucrurilor încremenite, fixeazã limi-
tele unei realitãþi ale cãrei irizãri abia pãtrund printre genele unei
priviri, de fapt, iscoditoare, însetatã de cunoaºterea universului cotidi-
an. Rezultã un timbru monocord, de tip bacovian, care omogenizeazã
discursul nu totdeauna fluent, sau mai degrabã rupt din când în când
de ezitarea sau incertitudinea meditativului ins dedat contemplãrii
lumii dintr-o deprindere esteticã”. Caligrafii ale serenitãþii, anamneze
sumare ale trãirilor sunt poemele care reconstruiesc o ambianþã de inte-
rior, de salon, în care eul se retrage din faþa unui real ameninþãtor, pre-
car ºi degradat: „Glasul tãu ºi un plâns mut în albeaþa salonului/ ochii
trec/ prin lumina seacã de februarie/ – am vorbit aºa de puþin/ un ghem
nedesfãcut de viaþã/ slab-slab trupul ca o linie în care s-au prãbuºit/
toate dimensiunile/ cum s-ar putea o mângâiere sã stea deasupra
frunþii/ sufletul are rãni neîntâlnite pe trup/ un întuneric nevinovat de
pânze ºi monede/ eliberezi câte un cuvânt care se clatinã pe coridor/ ºi
se întoarce ºi te priveºte cu lungã insistenþã/ ºi apoi dispare/ acum rãsar
brânduºele ºi ne rãstoarnã/ împreunã în amintire” (Bunicul nu e pregã-
tit). 

Aproape de lucruri, reinvestitã cu sensuri ºi semne noi, privirea
poetului se opreºte în faþa „mainimicului”, a ceea ce nu poate fi desem-
nat prin cuvânt, fantasmã pentru care între spus ºi nespus limitele sunt
imprecise, cãci senzorialitatea, vecinãtatea „mainimicului” ºi fragilitatea
versului ce cautã zadarnic sã surprindã ceea ce nu poate fi rostit, sunt
polii ecuaþiei care alimenteazã cu tensiunea ei abruptã numeroase
poezii ale lui Ioan Moldovan: „Nu te mânia, îmi spune docta puella/
astãzi bate vântul: nu vei scrie nici un poem/ ar fi bine sã accepþi/ Ultima
salahorie: astãzi bate vântul// Peste umãrul tãu se întinde degetul maini-
micului/ ºi se hrãneºte”.

Dominat de dramatica ecuaþie a scrisului/ trãirii, Ioan Moldovan
percepe poezia ca eliberare, ca imersiune în arhitectura sinelui, ca
iniþiativã a cuvântului în cãutarea referinþei, a verbului ce vrea sã-ºi
recapete privilegiile pierdute. Scurtã prozã e o contrasã artã poeticã,
concentrând în el o viziune liricã, un cifru poetic, o gramaticã a poeziei:
„Pânã în clipa aceea nimic nu se þine minte/ ochii pâlpâie în zmeuri
zmeurii/ urechile sunt orfane, carnea fâlfâie/ ca un steag de victorii/ ªi-n
clipa aceea vine în pragul odãii îngeriþa/ cu ºoldurile inutile, cu sânii
autarhici, cu/ mormãitul unei mohorâte repulsii/ Aruncã trufaºã



cenuºa, deschide sertare, deºartã/ mainimicul/ noteazã-n condicuþã
starea de fapt// Din clipa aceea ferestrele se dau de perete/ doctrinele
se despieliþeazã/ temnicerii uitã regulamentele/ ºi singuri se întem-
niþeazã// Din clipa aceea scribul ºterge stilul de sânge/ mestecã iarba
întunecatã crescutã în gurã/ bolboroseºte, plânge”. Ficþiunea ºi
metaficþiunea, biograficul ºi vizionarismul se întâlnesc în versurile lui
Ioan Moldovan, livreºti ºi, totodatã, trãdând o vie nostalgie a concretu-
lui. Noþiuni contrarii precum depãrtare, miraj, iluzie ºi apropiat, con-
cret, extaz al empiriei statueazã originalitatea acestei poezii, ce nu
exclude nici referinþele intertextuale, dar nici referinþele pur biografice
(„De ce se intereseazã poetul Livius la telefon de felul cum s-au scurs /
zilele familiei noastre, cum s-au dat premiile, cine a participat / Credeþi
cã întîmplãtor? / De ce poeta Carolina a scris mai la tinereþe urmãtorul
haiku / «Credeþi cã întîmplãtor au declanºat americanii rãzboiul din
Golf / de ziua poetului nostru naþional?» // De ce unul dintre poeþii
Mureºan vorbeºte la televizor / despre sinistra sistare a finanþãrii tri-
bunelor ºi de ce / criticul nostru e furios din alte pricini").

Existã un subton etic în poemele lui Ioan Moldovan. Agresat de
civilizaþia tehnicistã, de lipsa de repere, poetul presimte cu acuitate
apocalipsa cotidianului, astfel cã lumea figuratã are palori tragice ºi
nervuri dizolvante, iar alienarea ºi reificarea se citesc dedesubtul ges-
turilor celor mai derizorii: “Pe la amiazã veni vorba de grãsimi/ cum
stam aºa întinºi în iarbã la liziera pãdurii/ cu creierii adânciþi în cutiile
lor/ din care doamnele vor scoate roºiile, brânza, slãnina/ ºerveþelele/
Priveam fãrã þintã în manualul tânãrului apicultor// conºtienþi de ironia
soartei/ ºi de lipsa apei din jur/ O, doamne,/ pãdurea respira din
zdrenþele ei tãrcate/ dosea ciuperci, creaturi, sticle sparte/ ºi-n tot acest
pastel apocaliptic/ nu mai lipsea decât furtuna, care a ºi venit apoi/
sãltând niþel grele gâºte prin aerul pluvios/ ducându-ne la un praznic/
pre noi, care-þi cântãm þie, aliluia” (Dejun la iarbã verde). Existenþa are
valoarea unei expieri anonime ºi amprenta purificãrii fiinþei situatã la
confluenþa contrariilor, între clipã ºi eternitate, între luminã ºi întuneric,
între tãcere ºi vacarm. E drept, în cazul poetului de la Familia, „expe-
rienþa Bibliotecii nu face decît sã sporeascã nostalgia contactului cu ele-
mentarul” (Ion Pop). Ioan Moldovan e un „om blînd, afabil, scrie Al. Cis-
telecan, nici scriitura lui nu e agresivã; dar de propus, propune, cu umi-
litate, cu tandreþe, doar atrocitãþi”. Moderaþia vocii, retorica sublimitãþii,
timbrul recules frazeazã apocalipsele într-o notã bonomã, astfel cã ele
par desenate în filigran, de undeva de dincolo de lume ºi de timp. 
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*** 
Irina PETRAª

Ioan Moldovan ºi aristocraþiile sale

Spuneam altãdatã cã simpla enumerare a titlurilor volumelor suc-
cesive – Viaþa fãrã nume, Exerciþii de transparenþã, Insomnii lângã
munþi, Arta rãbdãrii, Avantajele insomniei, Tratat de obosealã, O ui-
tare de texte, Interioarele nebune, Mainimicul, Timpuri crimordiale…
– ar putea sã spunã câte ceva despre genul de poezie frecventat de Ioan
Moldovan. Descrierea poeticã de sine urmeazã o cale a „hãrþuirii tex-
tuale” (ca sã preiau aici titlul unui volum de Marcel Mureºeanu) între
douã „aristocraþii”: pe de o parte, viaþa fãrã nume, purã ºi simplã, de o
gureºenie arhetipalã, suficientã sieºi; pe de altã parte, biblioteca, adicã
viaþa cu multe nume. O înfruntare a liniei drepte, destinale, a omului
pãmântului cu linia ezitantã, labirinticã a citadinului îmbibat pânã la sa-
turaþie de livresc. Dar ºi o înfiorare în cumpãnã, rostindu-se între versul
înalt al modernitãþii ºi în-rãspãrul postmodern. Dinspre o poeticã a lo-
cuirii, aº spune cã I.M. se aflã într-un exod asumat de la început ca marcã
posibilã a înrãdãcinãrii. Dacã în primul volum exodul se producea prin
recurs obstinat la cuvinte, vehicule presupuse magice pentru accesul
grãbit la marile adevãruri ale fiinþei, Tratatul de obosealã înregistreazã
eºecul, elogiind galben tãcerea, muþenia, plictisul. În Viaþa fãrã nume,
primul vers antologat numeºte deja desprinderea de locul securizant al
casei natale: „Am ieºit din camera încãlzitã...” De aici înainte, o vreme,
poetul va urmãri „rapida alterare ºi aburire a cuvintelor”, însã „adoles-
centul plin de cuvinte” presimþea deja „pereþi de gheaþã groºi cât tre-
cerea de la un cuvânt la altul” ºi exersa „un tremur o amuþire”. Odatã cu
Exerciþiile de transparenþã, sunt tot mai frecvente încercãrile de a ocoli
iluziile vârstei fascinate de vorbele frumoase. „Astfel începu sã-i fie dor
minþii mele de lumea de afarã / Vânãtã ºi uscatã de cât vorbise” ar putea
fi socotite versuri de hotar. Nãruirea prin exces de verbalizare e diagnos-
ticatã net. Simplitatea e noul cult al poemului, ea traducându-se într-o
creºtere a tensiunii lirice pe cantitate de vers ºi prin recursul obstinat la
motivul morþii intravitale: „totul în notaþii simple în jurul lumii simple /
ºi moartea atotprezentã / scâncind sub scarã”. Verigile intertextuale þin
de acelaºi filigran thanatic descifrat în nesfârºite „biblioteci de cartier”,
„pe fondul sonor al morþii / de-afarã”, de un „ochi deja sãtul de toate
jocurile”, „neuimit”, dar în stare sã-ºi procure poezia din lumina bãtrânã,
din tânguiri cu stranii accente bacoviene, din singurãtãþi atroce, dez-
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încântãri degustate cu aproape-deliciu ºi aproape-dezmãþ. Arta rãbdã-
rii aduce pe furiº în scenã mainimicul. Poemele se autodevorã cu o mã-
runtã grimasã stãruitoare ºi de aceea grea precum fatalitatea, ºi ea deri-
zorie, meschinã, confuzã. Întors dinspre cuvinte spre lucruri, poemul le
descoperã la fel de zadarnice, de goale, de inutile: „...suntem lamentaþia
prin excelenþã / nu vine îngerul, nu vine umbra lui, nu vine diavolul”.
Sub degetul mainimicului se intoneazã frânturi apocaliptice, însã e o
apocalipsã rarefiatã, subþiratecã, oscilând între lamento ºi blasfemie:
„Am obosit sã tot mor, sã tot fiu”. Tratatul de obosealã mai face un pas
înspre dezintegrarea poemului, iar Interioarele nebune constatã pre-
zenþa insistentã a mainimicului în versuri frânte ca-n stanþele ba-
coviene: „Deja nu mai are nici un sens”, „Mã duc la culcare singur în
clipocitul etern”, „Aºa cam pe la miezul nopþii mã apucã existarea / în
rest vânt ºi pulbere...”. ªi, în fine, strofa emblematicã, punctul de fugã al
poeziei lui Ioan Moldovan: „Semne hrãnitoare pentru un vis de om mai
degrabã / bãtrân / în timpul visului þãrãnesc / Le-am vãzut, m-am îngrozit,
am amuþit / Putem oare sã ne întoarcem la viaþa de dinainte / sub fulge-
rarea de nimicuri?” Un poem din Timpuri crimordiale rãspunde: „… Pe
când moartea (pardon!) îºi vede de treabã […] Muzicalã. Gingaºã. Nesim-
þitoare. Fãrã mânie ºi urã. / Nici nu întreabã, nici nu rãspunde sub înºelã-
torul tuturor soare. / Ce frumuseþe, câtã groazã, ce langoare!” 

***
Gheorghe GRIGURCU

O cenuºãreasã care a devenit prinþesã

Fãrã doar ºi poate poezia lui Ioan Moldovan capteazã un duh al to-
posului transilvan în care a luat naºtere. O trãire melancolicã, atentã la
detalii, un soi de pragmatism visãtor, o adaptare oarecum resignatã la
ambianþã, însã gata a primi curenþii surprizei, contureazã un profil dis-
tinct. Dar aceastã lume proximã, „joasã” nu se înalþã spre un orizont me-
tafizic precum la Blaga ºi nici nu se crispeazã în revendicãri de ordin
colectiv precum la Coºbuc, la Goga, la Aron Cotruº. Ea rãmîne la locul
sãu cum o garanþie a unei fidelitãþi care nu înceteazã a încãrca bateriile
emoþiei. Are loc astfel o extrem de profitabilã coincidenþã între realul
existenþial ºi fantasmele ficþiunii, asigurînd o deschidere vizionarã
acolo unde era mai puþin aºteptatã, o misterioasã luminã care scaldã
ambele versante revelator asociate. Maestru al litotei, Ioan Moldovan e
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aparent saturat de „cuminþenie”, de anodin, de insignifiant, de ceea ce
numeºte exasperat „mainimicul”, spre a semnala imensul rezervor pe
care-l cuprinde „partea ascunsã” a lunii lirice: „Miroase a mere curãþate
cu un cuþit inox/ Liber sã deschizi încet portiþa grãdinii/ E toamnã plinã
de gesturi// ªters dintre noi/ Aerul povesteºte mai bine decît ªehereza-
da/ Cine acum se tulburã acum se ascunde// Uimirea unui cîine privind
rîmele –/ Ajungã-i zilei atîta poezie!” (Colaj). În contextul unui timp
istoric ce pare a fi parcurs toate cutezanþele libertãþii, ajungînd la rotirea
circularã a aºa-numitului postmodernism, iatã o dovadã dintre cele mai
constrictive cã izvoarele poeziei n-au secat, cã ele pot fi aflate sub crusta
unei inaparenþe ea însãºi stimulatoare. Magician în felul sãu, poetul
aduce la o inefabilã viaþã tot ce-i cade sub ochi, tot ce atinge: „am ieºit
din camera încãlzitã/ prin pereþii ei ºoareci decalcifiaþi de iarnã/ omãtul
pe tufe un cîrd de rechini/ sub dud se-auzea geamãtul/ unei bãtrîne rap-
ida alterare ºi aburire/ a cuvintelor/ picioarele în sandalele tatãlui nos-
tru mãcinate de douã veri/ anterioare oasele de sidef scoteau mici
chicote voluptãþi/ pentru care timpul nu are dimensiuni// ninge «cum
illo tempore»/ printr-un labirint imaculat cu chipul necuprins în încrun-
tãrile/ zilei ce începea/ un vers medieval dezvinovãþindu-se: «n-am nici
o vinã n-am»/ expediþia mea pe cei zece metri de ogradã la marginea
oraºului” (Am ieºit din camerã). Avem a face cu o reciclare a unei lumi
care, aparþinînd perspectivei obºteºti, ni se oferã drept un cifru al pro-
priei sale complexitãþi subiacente. Poetul nu are altceva de fãcut decît
ca, în temeiul unei sensibilitãþi îndelung exersate, sã „ocheascã”
punctele care pot declanºa mirajul transfigurator: „sã nimeresc cu o
frazã fereastra ce da/ spre curtea din spate cu gãini cîrîind îndelung/ un
leºin al luminii de dupã-amiazã/ pervazul albastru era o intrare în
lichide” (Sã nimeresc). Notaþiile au de regulã o discreþie elegantã, o
energie rodatã care se contrage în miºcarea nimeritã, precum degetele
unui pianist care atinge delicat clapele. Sub înfãþiºarea pudicã a unei
nonºalanþe, o artã a fiecãrei clipe verbale. N-ar fi oare nimerit sã ase-
muim aceastã producþie poeticã cu o Cenuºãreasã cãreia i-a fost dat a
deveni prinþesã? Ioan Moldovan e negreºit unul din poeþii noºtri de
seamã de azi. Nu-i putem ura confratelui din Oradea, cea care a fost
odinioarã ºi a mea, acum cînd realizeazã apogeul maturitãþii creatoare,
decît încã mulþi ani de viaþã, iar poeziei sale o viaþã fãrã sfîrºit. 
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***

Andrei ZANCA

lui Ioan Moldovan, 
cu veche prietenie echinoxistã

Îþi mai aduci tu aminte de vremurile  când 
prin cârciumi încã mai domnea marea înfrãþire, 
când þigãrile rãmâneau pe masã ºi se fãcea cheta
pentru o sticlã-douã, când se mai auzeau în zori
strigãtele cãruþaºilor ºi glasul geamgiului 
ambulant, când în schimbul unei scurte ponosite 
de iarnã te alegeai cu o gãinã, când prin cimitire 
din lipsa unui tirbuºon se spãrgea de mormânt 
gâtul sticlei ºi se bea licoarea prin batistã de frica 
vreunui ciob, când doar tâmpiþii aveau maºinã cu 
numãr par ori impar, când se culegeau noaptea 
mucurile de pe trotuare, se scotea cu grijã tutunul, 
mulându-l într-o hârtie de ziar cu acelaºi portret
mereu, când se rãzuiau cu trudã etichetele de pe
glãji spre a le putea revinde ºi-a cumpãra altele
când dupã ora închiderii se fãcea coadã la vreun 
vecin cu credinþã ºi stare pentru vreo poºircã
de câþiva lei, când se adunau iarna cu noaptea
în cap la cârciuma din garã, clopotele chemând 
la slujba de ora ºase ºi ei aºteptând tremurând 
cu gambele subþiate de bãuturã sã deschidã odatã
gata de a li se lua mãsura pentru sicriu, mereu câte
unul rãmãnând în urmã ºi un altul murmurând, 
doamne numai atâta luminã dã-ne câtã sã putem 
duce, când se târau tot mai anevoie pe drumuri 
de-atâta lehamite, urã ºi neputinþã adunându-se 
ºi tot adunându-se ºi insinuându-se aici acum 
când înºir toatea astea, cãci pe atunci era 
vremea când prin cârciumi încã mai domnea 
marea înfrãþire



Ce-a fost a stat mereu sub semnul frigului
pânã ºi verile striate de rãcoarea nopþii
unduind mireasma pãmântului  
– în miresme teama fiind absentã  –
neputinþa ºi nepãsarea de atunci
prelinse pe nesimþite în toate sub
alte nume, unde cei ce acceptã cu un da
au iluzia puterii, iar cei ce refuzã cu un nu 
iluzia împotrivirii, toate sub un alt semn 
–  ºarpele aude prin piele  –
un semn pe care încã nu-l desluºim
ºi nu ne putem dãrui cu adevãrat decât 
pânã la o bãtaie de aripã-n jur, neajunsurile 
înfiripându-se mai întâi în case, sporind concentric 
într-o lume confuzã-n care durerea m-a þinut 
treaz pe calea pe care ne-o putem alege, însã
þelul e predestinat
sub semnul frigului prin verile striate de rãcoarea 
nopþii peste ape, peste pãdurea amuþitã de beznã

Un vânt de noiembrie zguduia copertina
peste estacada unde un bãtrân întindea
pâine lebedelor cu aceeaºi lasitudine
cu care eu reflectam la eºecul
cuvintelor, însã nu vorbim 
îndeobºte cu morþi
cât mai sunt 
în viaþã? 

stãteam cu toþii în jurul cenotafului ºi-ncet 
se lãsa noaptea. dinspre ape s-a înãlþat þipãtul 
unei pãsãri, apoi doar liniºtea unei potoliri 
de vânt peste giulgiul tenebrelor. fulguia. 

fulguia uºor, legãnat ca într-o îmbrãþiºare 
în care nu mai existã celãlalt, ºi mi-au rãsãrit 
deodatã în minte vorbele uitate ale lui Durell:
sã fie poezia mai realã decât adevãrul simþurilor?
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***
Viorel MUREªAN

Trecând podul elisabeta la echinoxul de primãvarã

poetului Ioan Moldovan, la aniversarã

toþi ochii celor de pe punte înfipþi
în crãpãtura unui gheþar
apoi ºirul de lacãte de pe podul cu nume de reginã
elisabeta

un copil se juca cu grâul întins de tatãl sãu pe o arie
ºi ca el vântul împrãºtia pe cer clopote

o fatã creºtea între cei patru pereþi
de parcã ar fi spãlat cât era ziua de lungã
un flamingo roºu
cocoþatã pe o scarã interioarã

ºi sub osul subþire al frunþii
clipocitul în trepte al apei de munte
peste umbrele þintuite
în lacãtele de pe podul elisabeta

cineva într-un pardesiu verde
se poartã pe deasupra apelor îngheþate
de la chios
strigând în gura mare
cã el încã de mic aude bâzâitul fluturilor de noapte
prin gãurile pe unde îi iese pãrul
din cap

sub ghinda asta care cade cu rãpãit de tobe în marº
o mânã se leagãnã singurã în frunza lipitã de nor

acum ziua era egalã cu noaptea
ºi-ºi puteau schimba rochiile ca-ntre surori
pe vârful dealului numit cetãþuia



***

Gellu DORIAN

Ioan

Nu trebuie niciodatã sã te arãþi în faþa celuilalt
care eºti tot tu dar venind spre tine din sens contrar
cu un mãnunchi de versuri recent cosite
pe un cîmp prin care femeia care nu este cealaltã
ci chiar cea care culege flori ca pe niºte poezii
dintr-o literaturã uitatã a lumii, suspinã, aºa se spune, nu
trebuie sã-i ofileºti fîneþele de pe dealuri
cu rãsuflarea ta, chiar dacã la fiecare pas
laºi în urma ta stoluri de fluturi care se aºeazã
pe rochia ei, pe care visezi sã i-o dai jos
chiar azi, chiar acum, chiar ieri, chiar de la naºtere,
aºa se spune, nu trebuie sã priveºti doar prin tine
ca prin lama unui cuþit sîngele celui tãiat
cu o razã de soare chiar cînd deschidea ochii
ºi te privea ca pe o cîmpie prin care trupul celuilalt
se aºeza în trupul celeilalte, iar dacã nu
timpurile astea vor hãcui cuvinte virtuale
pînã cînd vor seca toate ca fîntînile în care
nu mai coboarã nicio ciuturã.

***

Liviu Ioan STOICIU

În virtutea legii numerelor mari (65, nu?), Ioan Moldovan are un
destin mai nobil, mai inteligent, mai înzestrat decât al multora dintre
noi, optzeciºti sau nu. În ideea cã ºi optzeciºtii au trecut, de la o vreme,
cu bine, de 60 de ani, scoþând în evidenþã acea „obosealã existenþialã”
creatoare (sau acel „minus existenþial”; plin de expresivitate, neapãrat,
deplângând deºertãciunea, derizoriul). Expus deja în vitrina „marilor
poeþi în viaþã”, Ioan Moldovan recunoaºte, am sã-l citez pe sãrite, cã: 

semnele îmbãtrînirii-s multe
nu mai scriu poeme ci

Ioan Moldovan - 65

97



necesitãti,
de gît cu mainimicul care mi-s…
E la mijloc o exemplaritate a lui Ioan Moldovan, a poetului

îndrãgit (a eseistului, criticului, redactorului-ºef al revistei Familia, din
1990; e unul din cei mai vechi redactori-ºefi postcomuniºti), a tehnicilor
lui spirituale, exersate cu strãlucire. În cazul sãu chiar cã poþi sã vorbeºti
de „edificarea unui proiect”, de împlinire — inclusiv în viaþa privatã, în
familie cu doi fii scriitori credibili. Altfel, sfãtos, rece, cu un ascuþit simþ
al moralei publice (lasã cã pe mine, în numele solidaritãþii echinoxiste,
„amical”, mi-a amendat un drept la opinie, într-o discuþie la telefon cu
Angela Marinescu; face parte ºi ea, amenda, din „actualul tratat de ago-
nie”, cultivat de poet, desigur), Moldovan e un om al fineþii ºi al nuanþe-
lor. Cu un instrumentar poetic neoexpresionist original, la el poezia re-
genereazã, în timp.

5 martie 2017. BV

***

Vasile DAN

Ioan Moldovan – poate sînt eu acum puþin subiectiv, adicã sînt
categoric subiectiv! – e un poet a cãrui prezenþã  fizicã, întotdeauna
caldã, deºi discretã, netrucat deschisã spre interlocutor, îi concureazã
cu succes poezia. O încarcã în plus. O umanizeazã. O poezie a spiritului
vivace, firesc dispusã la prestidigitaþia cu ideile, cuvintele, sensurile,
sugestiile, eschivele, aluziile din scenariul liric pe care se construieºte
fiecare poem nou al lui. Sã nu ne lãsãm însã prea uºor înºelaþi: e doar o
aparenþã blîndeþea asta a lui ardeleneascã pentru cã ascunde un personaj
altfel tenace, cu fibrã, puternic.

Am fost, în cele cîteva decenii de cînd sîntem împreunã, de
aceeaºi parte a literaturii, fericit sã-l am lîngã mine pe Ioan Moldovan. M-am
simþit eu însumi, de atunci, mai puternic. Ce altceva i- aº putea spune  în
acest moment fast decît La Mulþi Ani, dragã poete Ioan!
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„Lume bunã, literarã...”

„Norocul meu cât o mai
þine e cã/ îndatã dupã luni

e duminicã/ ºi cã dupã e
iarãºi luni// ºi cã din

Lumea Rea cu Oameni
Buni/ se mai gãseºte unul

hai doi/ se mai gãsesc//
sã-ºi aminteascã spre joi/

de minele meu
împãrãtesc.”
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***
Adrian POPESCU

Cafeneaua ºi absurdul

Ioan Moldovan – un nume care inspirã un sentiment de seriozi-
tate transilvanã ºi de siguranþã în aventurã. Redactorul-ºef, de mai mulþi
ani directorul revistei Familia, a avut  fler ºi noroc în alcãtuirea redaþiei
orãdene ºi  acest lucru se vede din numerele echilibrate, dense ºi pline
de miez ale publicaþiei. Poetul Ioan Moldovan cãruia i-a apãrut recent
un cuprinzãtor volum-antologie „Opera poeticã” este, pentru mine,
greu de încadrat stilistic.Nu ºtii ce sã favorizezi în textele sale imprevizi-
bile, expresionismul  nãscut din proza vieþii concrete, spãrturile neo-
moderniste în norii grei ai cotidianului prin care  þâºnesc razele  uimiri-
lor, sau fragmentarea ironic  postmodernistã. Simþi în orice caz cã  sensi-
bilitatea poetului este  ºocatã de real,  iar suferinþa ºi descumpãnirea  au-
torului se ascund  într-un humor bonom. Existã chiar  un fel de îmbrã-
þiºare a lumii, aºa cum  este ea, nu cum o visãm. O anumitã incongruen-
þã, un vag aer oniric sau o adiere suprarealistã chiar, fac deseori ca lucru-
rile, imaginea lor sã rãmânã suspendate, osmoza lor sã nu se producã.
Sensul sau ricanarea sensului  rãmân enigmatice, sau, în cazul ricanãrii,
ºi dizolvante.

Am reþinut mereu, tot ca pe notã individualizantã, umanitatea
caldã ºi calmã a lui Ioan Moldovan,  poet pe care cândva l-am apropiat
de  Umberto Saba cel  al locurilor aparent banale, dar  care au o lumi-
nozitate difuzã, un halou luminescent, dacã le contempli cu atenþie ºi
tandreþe. Triestul nu-i Oradea, desigur, nici  noua falezã a Criºului por-
tul nordic  al Adriaticei, dar frontoanele Secession ale clãdirilor masive,
sau pasajele ºi  strãzile, casele tihnite cu grãdini  ºi bisericile impresion-
ante ale celor douã oraºe sunt asemãnãtoare. Edificiul triestin al Vechii
Burse cu faþada sa neoclasicã ºi coloanele ei dorice seamãnã uimitor
neoclasicului (cu coloane) al Teatrului  Naþional din Oradea…  Poezia
mai nouã a lui Moldovan se naºte dintr-un  amestec de obosealã exis-
tenþialã ºi de  absurd asumat, din desfãºurarea încetinitã a unor prozai-
ce scene urbane, din ,,mainimicul’’, impus ca stare  generalã. Ceva
amintindu-mi de atmosfera  crespucularã a defunctei  Kakania, de sen-
timentul dezinserþiei din istorie, de precaritatea  ºi dezorientarea omu-
lui musilian. Locurile benefice ºi vii, vibrânde la nou-cafenelele.
Cafeneaua  istoricã San Marco, unde îºi bea matinalul cappuccino
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Claudio  Magris,  în Triest-ul  obositului  Svevo,  nu e chiar aºa de diferi-
tã de una centralã din Oradea. Acolo  unde îºi  savureazã  cafeaua de di-
mineaþã  Ioan Moldovna cu Traian ªtef, discutând  relaxat, rãsfoind  cu
voluptate  livrescã   ziarele proaspete, aproape aburind, ca  fragedele
croissante mitteleuropene în faþã.

***

Felix NICOLAU

Sapienþialul ºi bonomul Ioan Moldovan conþine nerv fãrã doar ºi
poate, aºa cum se întrevede ºi în poemele lui. Ce mi-a cãzut mie bine la
domnia sa e o anumitã eleganþã, un soi de morbidezza ardeleneascã:
adicã defriºatã de afectãri ºi discursuri agresive într-o formã sau alta. Or,
cum se cunoaºte, eleganþa nu e obiectul cel mai des întâlnit în buzuna-
rele scriitorilor...

Un om adânc care e interesat de dialog ºi îi lasã sã existe ºi pe
ceilalþi. ªi în poezia-i rãzbate aceastã autenticitate atât rafinatã, cât ºi
neaoºã. Un echinoxist care ºi-a traversat biografia culturalã înspre ceva
mai profund, mai dezinvolt. Iarãºi caz rarisim printre poeþi. 

Multe fericiri pentru mulþi ani de acum încolo!

***

Simona-Grazia DIMA

În preajma lui Ioan Moldovan mã simt întotdeauna în siguranþã.
Are un fel molcom de a te asigura palpabil de prietenia lui sincerã ºi
dezinteresatã, de a acþiona eficient, iubitor, de a-ºi þine cuvântul. Ca
apariþie este un domn onorabil, îmbrãcat cu gust, racordat la contempo-
raneitate, nu pare neapãrat scriitor, dar, oricum ºi neapãrat, un intelec-
tual prin definiþie, ºi încã de tip vestic. Ai putea sã-l iei drept inginer con-
structor, de pildã. Un tip serios, de încredere, spirit religios, voalat însã.
Credincios fãrã ostentaþie. Trebuie menþionat faptul mirabil cã are o
familie minunatã, exemplarã în peisajul literar românesc. Se observã de
la o poºtã cât de uniþi sunt toþi ai sãi, cât de democraþi în afectul ºi copar-
ticiparea lor empaticã. Ca o trãsãturã distinctivã a poetului (deºi sunt
multe), îi remarc tãcerea. În mod paradoxal, multe lucruri ºi realitãþi îl
amuzã, iar atunci, deºi nu comenteazã, o anume duritate trãitã solitar îl



Ioan Moldovan - 65

102

defineºte printr-o tuºã de cinism inocent: îºi pãstreazã, aºadar, întot-
deauna, dreptul la un comentariu personal, deloc negociabil. Ioan
Moldovan este, evident, un om cu viaþã lãuntricã bogatã, luxuriantã,
inepuizabilã, ceea ce-l face apt sã gãseascã mereu alte ºi alte ipostaze ale
nimicului revelator, dacã l-aº putea numi aºa, ale acelei evanescenþe
universale, inspiratoare ºi profitabilã pentru poetul din el. O depresie
voioasã pare cã-l susþine în viaþã, fãrã a-l întrista prea mult. Uneori am
senzaþia cã, îndãrãtul sobrietãþii, aud dinspre el un chicot lãuntric ºi
chiar aºa este, fiindcã nu de puþine ori l-am zãrit înãbuºindu-ºi un icnet
de râs ori trecând cu vreo pântecoasã butelcuþã prinsã bine în mânã,
grãbit sã celebreze alãturi de confraþi epicureici. Ioan Moldovan, poet
pânã la ultima particulã a fiinþei sale, are în scris o uºurãtate elaboratã,
dãnþuitoare pânã la hotarele visului ºi ale extazului. Mi-a transmis beati-
tudinea poeziei sale ca nimeni altul – cum sã scrii despre o asemenea
poezie? Cititul ei te lasã împlinit, sãturat (benefic saturat) de cosmosul
ºugubãþ, iute desfãcut ºi refãcut heraclitic odatã cu fiecare clipã. Îi
doresc din toatã inima La Mulþi Ani poetului ºi prietenului Ioan Mol-
dovan, înalt filosof ludic!

***
Eugeniu NISTOR

La mulþi ani, poete!

Poet talentat, eseist aplicat ºi camarad de nãdejde, Ioan Moldovan,
aºa cum îl cunosc eu, este o prezenþã plãcutã ºi luminoasã în literatura
noastrã de azi, de mai bine de patru decenii. În tinereþea noastrã nu ne-am
vãzut, i-am întâlnit doar numele ºi poemele – în paginile revistelor lite-
rare, în special în cele ale Echinoxului ºi ale publicaþiilor culturale clu-
jene, Steaua ºi Tribuna; apoi, ceva mai târziu, l-am localizat la revista Fa-
milia, unde era redactor, redactor-ºef ºi apoi director ºi, din câte mi-am
dat seama, a fãcut ºi face faþã cu succes cerinþelor acestei funcþii, afir-
mându-se ca un demn urmaº al înainte-mergãtorului Iosif Vulcan. Din
aceastã ultimã calitate a activitãþii lui, de director al revistei Familia, mi-
au rãmas întipãrite în memorie exclamaþiile entuziaste de acum câþiva
ani, cu trimitere directã la grupajele de versuri (bune, excelente) ale
unor confraþi contemporani: „Vãd poeþi!... Vãd poeþi!...Vãd poeþi!”
(Poate textul nu era chiar aºa, dar noi mai ºi literaturizãm!) 

În ultimii ani l-am întâlnit pe Ioan Moldovan în mai multe împre-
jurãri ºi situaþii, toate având coloraturã culturalã. De obicei nu venea sin-
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gur, ci însoþit de un alt poet de la Oradea Mare, fiind vorba de Traian
ªtef, cu care face echipã bunã la Familia, de mai mulþi ani. L-am întâlnit/
i-am întâlnit pe cei doi confraþi la mai multe manifestãri culturale, auten-
tice ºi de anvergurã, aºa cum au fost: „Zilele revistelor de culturã din
Transilvania ºi Banat”, care se desfãºoarã la Mediaº (în organizarea Di-
recþiei pentru culturã a Primãriei locale), la câteva ediþii ale „Festivalului
Internaþional Lucian Blaga” de la Cluj-Napoca ºi, tot în metropola de pe
Someº, la cele trei ediþii succesive ale „Festivalului Naþional de
Literaturã” (FestLit) (organizate, ca ºi manifestãrile blagiene, de Uniu-
nea Scriitorilor din România ºi Filiala Cluj), la ultima chiar aflându-ne
împreunã în cadrul programului de lecturi publice de la Liceul „Avram
Iancu”... Am cãlãtorit ºi am participat împreunã cu Ioan Moldovan la
prima ediþie a „Festivalului de Literaturã Bucureºti-Chiºinãu-Orheiu
Vechi” (organizat de Uniunea Scriitorilor din România ºi Filiala
Chiºinãu, împreunã cu Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova),
unde ne-am întâlnit cu scriitorii basarabeni, cu profesorii ºi studenþii
Universitãþii de Stat din Chiºinãu, unde am pribegit pe dealurile
Orheiului ºi ne-am confruntat într-un turnir literar, pânã la urmã
câºtigat de... Traian ªtef. Apoi, noi cei care am fost declaraþi, oficial, „per-
danþii” turnirului, ne-am consolat reciproc, degustând vinurile din be-
ciurile domneºti de la Cricova, stãpânite cândva ºi de ªtefan cel Mare...
ªi a fost bine, ºi a fost frumos!

De fiecare datã i-am admirat lui Ioan Moldovan poezia, limpede,
seninã, fãrã încãrcãturã metaforicã ºi fãrã alte derutante hãþiºuri stilis-
tice, scrisã, poate, în cea mai luminoasã linie a postmodernismului.

Aflând cã, poetul ºi confratele nostru Ioan Moldovan, a împlinit
ºase decenii ºi jumãtate de viaþã, mã bucur cã pot sã-i urez multã sãnã-
tate, putere de muncã ºi noi succese –  în literaturã ºi în viaþã. La mulþi
ani, poete! Cu prietenie, E. N.

Târgu Mureº, 15 martie 2017
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***
Ioan GROªAN

Tizul

Ioan Moldovan face parte din al doilea val echinoxist, pe care noi,
din al treilea, „ludicii” adicã, îl poreclisem „valul sobru”. Intr-adevãr, ºi
Ioan Moldovan ºi Perian ºi Pantea ºi Cis ºi Gusti Pop ºi Podoabã ºi
Alexandru Vlad ºi ceilalþi din promoþia lor te speriau cu acribia, cu serio-
zitatea, cu temeinicia, într-un cuvânt – cu „ardelenismul” lor funciar.
Poate cã la asta contribuiau în egalã mãsurã ºi aspectul monahal al încã-
perii unde funcþiona redacþia ”Echinox”-ului (într-o fostã mãnãstire de
maici, dacã nu mã-nºealã memoria), ºi figura veºnic încruntatã a men-
torului lor, profesorul Mircea Zaciu. Oricum, promoþia lor a fost una
strãlucitã, lãsând urme adânci în literatura noastrã, ba cred cã ºi-n ºcoli-
le ºi universitãþile pe unde i-a purtat cariera didacticã.

Pe Ioan, dupã facultate, l-a purtat ºi prin Maramureº ºi nu cred cã
i-a pãrut rãu, fie ºi pentru faptul cã de-acolo se trage ºi splendida lui
soþie, Petronela. Plus horinca, deºi lui nu i s-a dus vestea c-ar fi mare bãu-
tor... Oricum, cred cã acolo, în Maramureº, a învãþat „arta rãbdãrii” (ca sã
citez titlul unuia dintre volumele lui de versuri). O rãbdare care l-a dus
în cele din urmã la „Familia”, pe care-o conduce cu tact ºi spre folosul
nostru ºi azi, cu toate cã, la un moment dat, niºte ciumeþi au vrut sã-l
mãtrãºeascã.

Nu vreau mã uit pe atotºtiutoarea Wikipedie ca sã vãd, Ioane, câþi
ani împlineºti, c-ar trebui sã mã uit ºi câþi oi împlini io. Aºa cã-þi zic un
simplu ºi sincer „La Mulþi Ani”, tizule!

***

Andreea POP 

…scrib cu mâna plinã de cernealã

Pe Ioan Moldovan l-am cunoscut, spre bucuria mea, mai întâi ca
om ºi mai apoi ca poet. Nu vreau sã zic prin asta, Doamne fereºte, cã
lucrurile ar fi fost mai îngrijorãtoare dacã s-ar fi întâmplat invers. Ci doar
cã e situaþia fericitã în care, înainte de orice, am avut ocazia sã-i descopãr
calitatea umanã, bunãvoinþa ºi prietenia pe care le afiºeazã cu seninãtate
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ºi fãrã rezerve tuturor, indiferent dacã stã la un pahar cu vechi prieteni
ºi colegi de breaslã, ori îºi asumã ritualic postura de amfitrion discret al
revistei pe care o conduce.

Nu am scris niciodatã despre poetul Ioan Moldovan, dar dacã aº fi
fãcut-o, aº fi spus, printre altele, cã dincolo de echilibrul cu care reuºeºte
sã-ºi acordeze pornirile vital-expansive cu vocaþia livrescã, una din trãsã-
turile cele mai vizibile ale temperamentului sãu poetic e disponibilitatea
de a privi detaºat (n-aº zice neapãrat cã ºi resemnat), vârstele poeziei ºi
pe cele biologice, deopotrivã. ªi cã, indiferent de ce rezultã din acest
„sondaj” existenþial, dincolo de „amintirile letale” pe care le pune la bã-
taie, îl „trãdeazã” peste tot un devotament riguros pentru poezie.

I-aº ura, tocmai de aceea, pe lângã felicitãrile convenþionale, ca ºi
de acum înainte sã rãmânã aºa cum îi stã cel mai bine – ºi cel mai natu-
ral! –, adicã acelaºi scrib cu mâna plinã de cernealã.

***

Nicolae COANDE

Dragã,

Am auzit (nu mã uit pe calendarul scriitorilor, nici pe cel al
sfinþilor) cã împlineºti 65 de ani ºi primul meu instinct a fost sã te
sun ºi sã te chem la un pahar de votcã unde un actor al Craiovei,
Rababoc, de exemplu, sã ne þinã companie în vreme ce recitã din
poemele tale. 

Dragã, sper cã actorii din Oradea nu te vor ocoli ºi te vor sãrbã-
tori cum se cade, fãrã ostentaþie, dar cu voci calde ºi miºcare scenicã
adecvatã. Poeþii, de asemenea. Criticii, nu ºtiu.

Dragã, mainimicul pândeºte dupã colþ, dar colþul ãsta nu-l ºtie
nimeni, doar poezia ta pe care se strãduie de câþiva ani un juriu
obosit s-o premieze la Botoºani. Poezia ta nu va obosi, ºi nici noi cei
care credem în poezie – iar nu în jurii (in-jurioase).

Dragã, sã nu uiþi sã fii veºnic tânãr ºi ferice!

Pe Ioan Molodovan îl vãd rar, din an în Paºti, dar la ocazii strãlu-
cite: la Craiova, pentru prima oarã în oraº, în 15 aprilie 2014, sau la
„Zilele revistei Familia”, la Oradea, când fãcu venerabila instituþie cultu-
ralã 150 de ani (în iunie 2015). E posibil ca el sã umble mult prin þarã, cu
treburi de-ale meseriei, la reuniuni literare sau conferinþe mai mult sau
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„Vine un timp al ordinii,
celãlalt s-a isprãvit, nu mai
e mult ºi/ urci în turmã/
în þinutul sãlbatic.”

„Un top gros de hârtie
albã -albã, cum am mai

spus/ ºi un stilou cu
peniþa subþire-subþire ºi o

Inteligenþã/ care sã 
inventeze ceva  Nou.”
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mai puþin folositoare, la bãi, la Felix,
dar nu cu mine se întâlneºte pe acolo. 

Când a venit, în sfârºit, la
Craiova, a fost la „Scriitori la Tradem”,
unde mai veniserã Stoiciu, Bârsilã, Da-
nilov, Sociu, Vinicius, Drãghici, Do-
man, Dan Stanca, Bodnaru, Es. Pop,
Grigurcu, Margento, D. Bãnulescu,
Vancu, Cioroianu, Nae Georgescu ºi
chiar unii poeþi ruºi ºi finlandezi.

A cãlãtorit de la Oradea pânã la
noi sã ne spunã cã „Nu sunt real decât în
poezie” ºi a fãcut-o cum numai el o
poate face: cu tact, amenitate, discreþie,
aºezat, cu acea liniºte care intrã ºi iese
din poezia lui aidoma unui om care
trece prin pereþii camerei tale în vreme
ce te salutã cuminte. Poemele pe care le
scrie el în ultima vreme sunt saluturi pe
care ni le trimite din imediata vecinãtate
a lumii, puþin dincolo de ceea ce poate
vedea omul sãnãtos ºi care ºtie cã zilele
se adaugã una câte una ca ideogramele
crabului pe nisip. Se vãd ce se vãd, apoi
dispar ca ºi când n-ar fi fost. Dar ele au
fost: 

„Dragã,
Sunt sãnãtos, tocmai îmi vãd chipul
în termopanul de la bucãtãrie. E/
foarte târziu, deci e foarte devre-
me. Te rog sã-mi trimiþi un top de
hârtie/  din cea bunã sã-mpache-
tez nisipul care se cerne.// Sã ºtii
cã-s bine, deºi mai pierd ºi eu ceea
ce de fapt n-am avut ºi astfel încã
de viu adorm ºi eu/ cu tine-n gând
pe scândurile ude.// ªi ce!? Printre
mainimicurile eterne cine ne-
aude?”. 
Cum scrie el aºa, îþi dai seama cã

avea dreptate Marin Mincu sã-l vadã



astfel. Astãzi, nimeni nu mai vorbeºte despre Mincu, dar geme þara de
cronicari în ºalvari care dau unlike poeþilor contemporani: „Discursul
sãu e de la început bine pornit în propria-i direcþie, fãrã a se alinia unor
cãutãri colective (...) Ioan Moldovan scrie cu gravitatea lucidã a celui
care se considerã mai degrabã continuatorul ultimului Montale decât al
lui Radu Stanca sau Doinaº. El asimileazã o ereditate  mitteluropeanã
faþã de care se simte cu adevãrat responsabil: discursul sãu se strã-
duieºte sã se integreze într-un background poetic ce exclude margina-
lizarea ºi provincialismul.” 

Da, Montale, cel din versurile sale târzii („E clar cã vorba om
stârneºte-acolo veselie”), atât de expresiv traduse de Marian Papahagi
publicate cu un an înainte de implozia comunismului, care a murit
fiindcã nu mai ºtia sã râdã ºi se lua prea în serios.

Apoi, ne-am reîntâlnit la Oradea, unde am ajuns pentru prima
oarã în viaþã în 2015, alãturi de câþiva prieteni din Craiova, sã le urãm pri-
etenilor orãdeni cele cuvenite. Lume multã, minunatã, dar ºi indivizi
anoºti, ºefi de reviste care care nu-ºi mai încãpeau în pene când îi dã-
deau ei diplome A4 „Familiei”. Acolo, pe un pod care traversa Criºul Re-
pede, spre parc, m-a oprit un cameraman de la una dintre Antene, filiala
localã, sã mã întrebe, ironic credea el, de ce carnea de pui e mai scumpã
decât carnea de femei de la bordelurile clandestine din patrie. I-am spus
cã noi nu vedem carne acolo unde el vede preþuri ºi l-am invitat sã
filmeze la sãrbãtoarea revistei care tocmai fãcea 150 de ani luminoºi. A
rãmas cu gura cãscatã: probabil din pricina vârstei respectabile a mã-
reþei doamne care se vindea la chioºcurile de presã pe te miri ce...

Uite c-am apucat sã recunosc ºi asta: mie îmi plac Doamnele ºi
Domnii de a cãror tinereþe nu te mai saturi, iar pe deasupra þi se dãruie
fãrã ocheade ºi preþuri prohibitive, aºa, îmbiind ºi oferind din toatã
fiinþa lor veche poezie fãrã moarte ºi tinereþe fãrã bãtrâneþe.

La mulþi ani, dragã Ioan Moldovan!
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ºtiu cã nu mai e mult

ªtiu cã nu mai e mult ºi ºtiu cã habar n-am cât mai e
Sunt ºtiutorul de mainimic
Sunt un bãiat de treabã deja bãtrân
Nepoþii mei surâd
Nici mãcar nu le ºtiu numele ºi nu mã mirã
Când râd de-a binelea ei
La noapte pe cer vor fi stele organizate
constelaþii de lapte, cârcei de praf, sãgetãtori, cazemate
Practic, aici când tuºeºti te-apucã gânditul la rele
El, de dincolo, ne ajutã cât poate – 
Cum sã mai numeºti moartea moarte?!

postscris

Am vaga impresie cã nu fac deloc bine
tot plângându-mã în stânga, în dreapta – 
dar ºtiu cã am fost  mâncãtor de miere de-albine

Sunt locuri unde nu mã mai duc
unde n-am ce sã caut

Azi am schimbat doar propoziþii simple

Trebuie sã fiu mai precaut
când repet în viaþã cã-s viu

Poeme

Ioan Moldovan
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Nici nu ºtiu ce sã deschid mai întâi – 
caietul de Griji, caietul de Nepãsãri
ºi-i de-abia ºapte de dimineaþã

Colo mai spre searã
voi uita cu plãcere bizarele mele îndeletniciri
ce-mi lasã o ultimã rouã pe faþã

Cocoºii tocmai ies din ogrãzi
ºi pier prin aceleaºi secole vechi
din Oradea. Ei sunt singurii clopoþei
care  –   tinga-linga! – îmi mai sunã-n urechi

o recreaþie

Azi începe iarãºi iarna

O recreaþie cu þipete de fetiþe

Abatoarele lucreazã din plin
la producþia de sângerete

Mallurile pompeazã aer bun în aerul rãu

Toþi citim gazetele de perete

Tot ce-am ºtiut vreodatã se cam ºtie acum acolo sus
unde zãpada stã doar pe gânduri ºi în huzur

Nemaiavând ce comenta
am ºi eu cea mai puternicã ºi mai oarbã dorinþã de om
dorinþa de a uita
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formidabila femeie tânãrã

Dupã ce-mi pun ochelarii de citit, apare ºi formidabila 
femeie tânãrã 

cu o bonetã de staniol roºu

Aduce lapte proaspãt, îl varsã pe duºumea

ªi-a lãsat la intrare logodnicul viguros într-un hummer 
nou-nouþ 

clipind din capacele argintii

Repede o însãrcinez cu alte minuni, repede o las în pace

Abia spre dimineaþã în aburul de sarmale ºi-n ceaþa de vin 
se va întoarce la mine
cu pungile de sub ochi mustind de venin

Dar destul am ºters eu din viaþa mea ºi din viaþa sfinþilor 
pe care ea 

mi-i prezintã ca pe niºte amici

Mult n-o sã mai stãm – nici 
ea, nici eu pe aici

În negru amândoi vom coborî solemn prin gârlici în 
Minereu.

lumina zeloasã

Dis-de-dimineaþã
am vãzut trei lumânãrele de cearã
abia pâlpâind. ªi-am plecat

Dis-de-dimineaþã
a venit cineva ºi mi-a dat vestea amarã
cã s-a-nserat

Crunt



Domnia ta, ploaie de decembrie 
ce omenoasã poþi fi
când nici a dormi nu vrei, dar’mi-te sã visezi

Sunt ºi eu un mãgar încãrcat cu marmite
într-o turmã de iezi

ªi deodatã lumina zeloasã 
a cãrei cenuºã sunt

o chestiune secundarã

Când e ziua sfântului nostru
Nu e chip sã dau de altcineva-n burg

Nourii curg – cum spune poetul – dar eu nu-i vãd
Înapoi ºi-nainte – prãpãd 
dar asta e o chestiune secundarã

Cert e cã-ndatã e searã – una din serile-acelea
când þi se face pielea ca pielea
de gãinã
ºi când se va ivi neîndoielnic Cineva ca sã te certe
cã mãnânci prea multã luminã

Ioan Moldovan
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Hristina Doroftei: „Sanda Cordoº* are acel har al formulãrilor me-
morabile ce vine din misterul talentului pe care nu-l poate substitui nici o
tehnicã de redactare, oricât de bine deprinsã”, afirma Mircea Iorgulescu pe
coperta a IV-a a volumului dumneavoastrã (Lumi din cuvinte. Reprezentãri
ºi identitãþi în literatura românã postbelicã, Ed. Cartea Româneascã, 2012). De
ce nu aþi scris ºi literaturã artisticã, aflându-vã sub auspicii atât de bune?

Sanda Cordoº: Se cuvine sã spun cã Mircea Iorgulescu a formu-
lat aceastã generoasã apreciere plecând de la textele mele de criticã,
referindu-se, aºadar, la o manierã de exprimare a ideilor, iar nu – ca în
literaturã – a  vieþii. Rãspunzând, însã, pe fond la întrebarea dvs., mãr-

Interviurile Familiei

Sanda Cordoº

„Rolul literaturii rãmâne
acela dintotdeauna: sã-l
ajute pe cititor sã se 
întâlneascã cu sine...”

* Sanda Cordoº (n. 2 august 1966) este critic ºi istoric literar, conferenþiar universitar la
Facultatea de Litere a Universitãþii „Babeº-Bolyai”, Departamentul de Literaturã Românã ºi
Teoria Literaturii. A absolvit Facultatea de Filologie, secþia românã-latinã (1988) a
Universitãþii „Babeº-Bolyai”, a urmat un doctorat în studii filologice (specialitatea literaturã
comparatã) cu teza Literatura crizei ºi criza literaturii în veacul al XX-lea. Excurs în liter-
atura românã ºi rusã, 2000. 
A publicat cãrþile Literatura între revoluþie ºi reacþiune. Problema crizei în literatura
românã ºi rusã a secolului XX (Cluj, Biblioteca Apostrof, 1999, ediþia a doua adãugitã 2002);
Alexandru Ivasiuc. Micromonografie, antologie de texte comentatã, dosar de receptare crit-
icã (Braºov, Editura Aula, 2001); În lumea nouã, Cluj, Dacia, 2003; Ce rost are sã mai citim
literaturã? (Bucureºti, Editura Compania, 2004); Lumi din cuvinte (Bucureºti, Editura
Cartea Româneascã, 2012); Ion Vinea: un scriitor între lumi ºi istorii (Bucureºti, Editura
Muzeului Naþional al Literaturii Române, 2013), a coordonat volumele Spiritul critic la
Cercul literar de la Sibiu (Cluj, Accent, 2009), Spiritul critic la Liviu Petrescu (Cluj, Limes,
2011) ºi Ion Pop – 70 (Piteºti, Paralela 45, 2011), este coautoare la diverse dicþionare ºi volu-
me, a elaborat lucrãri ºtiinþifice, a participat la întruniri ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale,
a semnat numeroase Prefeþe, Postfeþe ºi a colaborat cu articole ºi eseuri la principalele
reviste literare din þarã ºi strãinãtate. 
Este membrã a Uniunii Scriitorilor din România, a PEN Club ºi a Asociaþiei de Literaturã
Generalã ºi Comparatã. 
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turisesc cã nu mi-am dorit niciodatã sã scriu literaturã artisticã. Cred
despre mine cã sunt o cititoare (privilegiatã, dacã vreþi) care a ajuns sã
scrie. S-a întâmplat, încã din adolescenþã, sã fiu încurajatã sã pun pe hâr-
tie opinii sau idei ale mele despre cãrþi, iar, mai târziu, despre, sã zicem,
fenomenul literar. Sigur, a fost ºi este un pic mai complicat, fireºte cã
intrã în aceastã ecuaþie ºi alegerile proprii, un anume parcurs biografic
ºi proiectele personale. Pe scurt, însã, talentul meu nu este nicidecum
pentru literatura artisticã, nu l-am simþit niciodatã într-acolo, n-am simþit
vreodatã cã aº avea o chemare (sau o damnare, depinde cum privim) în
acest sens. 

— Citind textul dumneavoastrã, Dupã treizeci de ani ºi o revoluþie, s-a
trezit în mintea mea o curiozitate: de ce anume e nevoie ºi în ce cantitate pen-
tru a scrie o literaturã foarte bunã, exceptând talentul? Din eseul dumneav-
oastrã am înþeles cã trei factori (care trebuie sã fie în echilibru) sunt impor-
tanþi: nelipsitul talent, disciplina compoziþiei ºi „puterea de a ieºi din zona
resentimentelor ºi a conflictelor prea personale”.

— Ce bine ar fi dacã aº cunoaºte rãspunsul la întrebarea dvs.! Sau
mãcar unul dintre ele, dat fiind faptul cã, aºa cum bine o ºtim amân-
douã, sunt mai multe, pentru cã „literatura foarte bunã” (cum ziceþi)
este, de fapt, un continent, iar scriitorii care o produc sunt firi ºi tem-
peramente atât de diferite. Pornind de la datele cele mai banale ºi, oare-
cum, exterioare ale scrisului: unii o fac în cafenele, alþii în turnul de
fildeº sau în camera învelitã în plutã, unii scriu numai cu stiloul sau cu
un anumit creion, alþii la maºina de scris ori la computer, unii beau cafea
(ori alcool) ºi fumeazã, alþii, dimpotrivã, au o conduitã asceticã, aproape
monahalã etc. 

Eseul la care vã referiþi este consacrat lui Paul Goma ºi, în special,
romanului sãu Ostinato ºi a fost scris cam dupã treizeci de ani (aºadar,
pe la începutul anilor 2000) de la apariþia acestui roman care are el
însuºi (la fel ca scriitorul sãu, nu-i vorbã) o biografie picarescã sau con-
vulsivã (depinde de unde privim). Sã reamintesc doar cã Ostinato a
apãrut în traducere germanã ºi francezã (ºi încã: la Târgul de carte de la
Frankfurt, în 1971) dupã ce fusese respins de cenzura din þarã de mai
multe ori, ceea ce, din punctul de vedere al autoritãþilor române, consti-
tuia un scandal, iar din punctul de vedere al editorilor strãini (ºi vorbim
despre mari case editoriale),  o binevenitã formã de promovare. Cu
aceastã ocazie, s-a vorbit despre Paul Goma ca despre „un Soljeniþîn
român”. Rãmânând doar la cazul acesta, m-am întrebat de ce n-a existat
o continuitate în aceastã recunoaºtere internaþionalã (ca sã nu complic
lucrurile, adicã interviul, ºi sã spun cã existã ºi o problemã de
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recunoaºtere naþionalã a acestui scriitor ºi mã refer strict la aºezarea lui
în canonul literar, iar nu la premii, distincþii, busturi, statui etc.). Paul
Goma are, în opinia mea, foarte mult talent de prozator, curaj ºi
încredere în forþa cuvintelor  (ceea ce e un lucru foarte important, pen-
tru cã nu toþi scriitorii cred în aceastã forþã). De ce n-a devenit el atunci,
cu adevãrat, un Soljeniþîn român? Pentru cã, mi-am rãspuns eu (parþial,
fireºte, e numai o frânturã de rãspuns), el ºi-a pus înzestrãrile în slujba
resentimentelor ºi a bãtãliilor personale. Le-a câºtigat, mãcar?  Nu ºtiu,
dar cred cã a pierdut marile rãzboaie literare, marile competiþii literare.
Pe termen lung, cred cã nici un cititor strãin nu va sta sã descifreze con-
flictele dintre Goma ºi Breban ori Manolescu ori Lovinescu etc., toate
aceste certuri locale ºi, din punctul lui de vedere (ipotetic, nu-i vorbã),
neinteresante. Poate simplific impardonabil de mult, dar Soljeniþîn a
avut în scrisul sãu un proiect umanitar (care e, prin el însuºi, universal),
a vrut, prin scrisul sãu, sã-i elibereze pe cei fragili, sã dureze un monu-
ment victimelor. Unii dintre scriitorii noºtri (Paul Goma, dar ºi, cu o
generaþie mai devreme ºi de pe altã platfomã, Petru Dumitriu), ajunºi în
Occident ºi ieºiþi din  dictaturã, ºi-au propus, în scrisul lor, sã-i captureze
ºi sã-i pedepseascã pe demnitarii zilei rãmaºi în România. Ceea ce mã
tem cã e prea puþin. Pe de altã parte, nu cred cã istoria literaturii române
se poate scrie fãrã cei doi scriitori pomeniþi.  Mari scriitori, dupã mintea
ºi lectura mea. 

— Scriaþi în volumul În lumea nouã (Ed. Dacia, 2003) cã dupã 1990, „lit-
eratura îºi pierde, aºadar, suprasarcina comunitarã, este descãrcatã de
atribuþiunile sale istorice, politice ºi jurnalistice”. Ce rol mai are literatura în
societatea româneascã? 

— În timpul comunismului, literaturii i s-a cerut de cãtre cititori
(iar ea ºi-a asumat, într-o manierã oarecum misionarã) foarte mult
(raportul a fost, se înþelege, mai complicat, eu simplific mult aici). În
cartea de literaturã (ºi ceea ce spun acum e, fireºte, un loc comun)
citeam ºi ancheta jurnalisticã de investigaþie ºi consideraþiile de analizã
politicã ºi eventualele revizuiri istorice, care nu erau îngãduite
ziariºtilor,  politologilor (termen care nici nu exista în limbajul public
din acea vreme) sau istoricilor, dar care puteau sã treacã sub pavãza
ficþiunii. Dupã 1990, literatura ºi-a pierdut cititorii pe care îi avea, în
mod silit sau nesãnãtos, pe vremea dictaturii, ºi, odatã cu ei ºi cu pre-
siunea totalitarã, au dispãrut ºi ceea ce numeam suprasarcinile comu-
nitare, iar aceasta a devenit liberã sã-ºi aleagã rolurile în societate (dar,
atenþie, dintr-o poziþie inevitabil marginalã, iar nu din cea centralã pe
care a ocupat-o decenii la rând). Cum societatea s-a dovedit tot ºubredã



ºi în miºcare, literatura ºi-a asumat, mai ales în prozã, prin multe dintre
vocile sale puternice, aparþinând unor generaþii diferite, ceea ce aº numi
un rol identitar. Cele mai acute neliniºti ale vremurilor noastre, cele mai
incitante ºi mai necruþãtoare (pentru cã neconcesive) dezbateri despre
românitate ºi despre migraþie, cele mai tulburãtoare pagini despre „cine
suntem?” eu, una, le-am gãsit în paginile unor prozatori precum
Dumitru Þepeneag, Gabriela Adameºteanu, Petre Barbu, Florina Ilis,
Bogdan Suceavã, Radu Pavel Gheo, Dan Lungu, Adrian Oþoiu, Lucian
Dan Teodorovici ºi alþii. 

Sigur, pe lângã acest rol oarecum special, impus de vremurile spe-
ciale pe care le-am traversat, cred cã rolul literaturii rãmâne acela dintot-
deauna: sã-l ajute pe cititor sã se întâlneascã cu sine, sã-ºi recunoascã
propria voce interioarã ºi sã-l lecuiascã, mãcar pentru câteva ore sau
zile, de singurãtate. 

— Literatura ultimelor decenii a fost structuratã pe generaþii. Dupã
douãmiiºti mai poate fi vorba de generaþii? Care este, din punctul dumneav-
oastrã de vedere, pulsul literaturii actuale?

— Cred cã conceptul de generaþie cu care a lucrat istoria literarã
(atâta câtã e) asupra literaturii române postbelice a suportat (ºi) amprenta
politicã a vremurilor. Discuþia în sine este foarte amplã, nu e locul s-o
purtãm (sau s-o reluãm) aici. Aº spune doar, pe scurt, cã pentru mine (la fel
ca pentru majoritatea criticilor, de altfel), în perioada postbelicã se disting,
prin formulele existenþiale asemãnãtoare ºi prin trãsãturile comune  ale
creativitãþii, urmãtoarele generaþii: generaþia rãzboiului, generaþia ºaize-
cistã, generaþia ’80, generaþia 2000. În fiecare dintre aceste generaþii, au
funcþionat, pe o perioadã mai lungã sau mai scurtã, anumite grupuri catali-
zatoare ºi care au antrenat poetici literare coezive, diferite, însã, între ele
(ceea ce înseamnã cã generaþiile nu sunt unitare, cu atât mai puþin uni-
forme, din punct de vedere creator).  Probabil, generaþia 2000 s-a impus
(ca expresie, vreau sã spun) sub presiunea unui limbaj critic aflat în uz.
Adicã, diferenþa literarã era vizibilã, trebuia consacratã ºi consfinþitã. Eu
însãmi rãpunzând unei anchete pe aceastã temã, am afirmat cã generaþia
2000 existã. Acum, însã, mi se pare cã vãd un pic altfel: anul 2000 a fost real-
mente un prag important pentru literaturã, care a adus, pe lângã alte
înnoiri (în primul rând, de facturã instituþionalã), grupuri ºi grupãri liter-
are noi. Aºadar, aº spune cã acest concept de „grup literar” este mai adec-
vat pentru cã exprimã mai corect dinamica literaturii de azi.

Despre pulsul literaturii actuale nu-mi îngãdui sã mã pronunþ. Am
destule lacune de lecturã în aceastã zonã; sunt multe cãrþi ale autorilor
tineri despre care am citit ºi la care n-am ajuns în mod nemijlocit. Încã.   
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— Scriitori români buni existã în România, dar nu sunt cunoscuþi în
strãinãtate, excepþie fãcând Mircea Cãrtãrescu. Ce tematicã, structurã ºi lim-
baj ar trebui sã foloseascã aceºtia pentru a duce literatura românã dincolo de
graniþele þãrii, pentru a o face vizibilã în lume? Þine doar de ei sau e nevoie
ºi de conjuncturã?

— Din câte ºtiu eu, scriitorii buni nu-ºi aleg tematica, structura ºi
limbajul în funcþie de cititori (fie ei autohtoni sau din strãinãtate), ci
acestea sunt impuse de anumite necesitãþi interne ale actului de creaþie.
Adicã, cred cã treaba scriitorului este sã scrie bine, iar promovarea liter-
aturii sale în lume ar trebui fãcutã de altcineva. De instituþiile compe-
tente, îmi vine sã scriu, cu cliºeele de rigoare. Dar sunt instituþiile cu
adevãrat competente? De ani de zile se discutã în presã (de multe ori, cu
exasperare) despre lentoarea birocraticã a acestora, despre nevoia unei
legislaþii mai flexibile ºi a unor organigrame mai vioaie. Se mai discutã
periodic despre  ineficienþa instituþiilor create pentru export cultural,
despre lipsa unor librãrii româneºti în marile capitale europene, care sã
aibã cãrþi atât în limba românã, cât ºi în limba þãrii în cauzã (acolo unde
suferim cã nu suntem îndeajuns citiþi), despre lipsa de solidarizare a
scriitorilor români. ªi nu se schimbã nimic, ba apar chiar momente de
regresie (clamate ca atare de cãtre mediile literare).  Pe scurt, pentru a
nu relua teme prea bine cunoscute, cliºeizate, ale jelaniei naþionale, aº
spune cã vizibilitatea literaturii române în strãinãtate þine de o conjunc-
turã pe care funcþionari culturali români (sau manageri sau cum vreþi sã
le spuneþi), inteligenþi ºi abili, trebuie sã o creeze ºi sã o cultive. Dacã
scriitorul e capabil (graþie structurii sale sufleteºti) sã-ºi punã ºi el
farmecul în slujba promovãrii, cu atât mai bine. Dar cred cã includerea
(instrumentalizarea, cu un cuvânt care nu e simpatic) lui în promovare,
þine tot de ingeniozitatea mai sus-numiþilor funcþionari culturali.

— ªtiind cã sunteþi un cititor profesionist, dar ºi un scriitor profesionist,
îndrãznesc sã vã întreb care dintre cele douã activitãþi vã oferã mai multã
plãcere: lectura sau scrisul?

— Lectura. E, într-un fel, ceea ce ºtiu sã fac cel mai bine în aceastã
viaþã: sã citesc.

— Dupã cãderea comunismului, aþi observat diferenþe între valoarea
esteticã a literaturii feminine ºi cea masculine din România? Vã adresez
aceastã întrebare deoarece sunt mai mulþi scriitori decât scriitoare...

— N-am crezut niciodatã cã valoarea esteticã e determinatã de
genul autorului ºi, prin urmare, n-am fost atentã vreodatã la acest aspect.
Cãrþile sunt bune, proaste, mediocre, excepþionale, geniale, iar departa-
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jarea lor (esteticã!) nu are deloc printre criterii faptul cã autorul este
bãrbat sau femeie. Motiv pentru care nu m-a preocupat nici aritmetica
de care ziceþi, potrivit cãreia ar fi mai mulþi scriitori decât scriitoare. 

În schimb, cred cã, în generaþiile mai vechi, o femeie se impunea
mai greu (era promovatã cu mai multã reticenþã) decât un bãrbat în
lumea literaturii. Consider, însã, cã în anii din urmã aceste diferenþe
(repet: de recunoaºtere, iar de nu valoare esteticã) sunt mai estompate.

— Ce ºanse mai are literatura sã fie opþiunea principalã pentru
oamenii secolului al XXI-lea? Mulþi literaþi susþin cã scriitorii sunt citiþi doar
de cãtre alþi scriitori, iar unii cred cã nici mãcar ei între ei nu se mai citesc
prea mult...

— Cu tot optimismul pe care am încercat sã mi-l prezerv ºi cu toatã
dragostea mea prentru literaturã, cred cã aceasta nu mai are nici o ºansã
sã fie „opþiunea principalã pentru oamenii secolului al XXI-lea”. Pentru
uzul meu personal, întrebarea neliniºtitoare este: mai existã ºanse sã fie
literatura o opþiune? ªtiu cã atâtea puþine câte vor fi fiind, aceste ºanse
depind, în mare mãsurã, de ºcoalã, mai precis, de programele ºcolare.
Or, spre continua mea uluire neliniºtitã, acestea par sã fie elaborate de
persoane care nu mai simt (ca sã nu spun: nu le intereseazã) pulsul
vremii noastre ºi care lucreazã în continuare cu criterii patrimoniale sau
chiar muzeale. Când cineva e pe buza prãpastiei, nu te gândeºti sã te
duci sã-þi alegi rochia (ori costumul) de searã, sã-þi lustruieºti pantofii, sã-
þi cauþi accesoriile adecvate din caseta de bijuterii a neamului etc. Nu, o
iei la goanã înspre el ºi te gândeºti rapid ce metodã e mai eficientã sã-l
tragi de acolo. Din pãcate, mã tem cã e adecvatã comparaþia mea ºi cã
literatura, în timpurile noastre, e pe buza prãpastiei. Copiii citesc altce-
va (pe tabletã, pe smartphone, pe ce-o fi cu ecran), dar nu (sau foarte
rar) literaturã, care li se pare, mai ales când e aleasã numai pe baze pat-
rimoniale, plictisitoare. (ªi nu e vorba de plictisul de altã datã, pe care,
ca dascãl, l-ai putea folosi ºi întoarce, ca pe o mãnusã, în altceva, ci de o
stare complet diferitã, pentru care nu gãsesc un termen adecvat; în ce
mã priveºte, consider cã e vorba de o mutaþie majorã, de paradigmã, de
o schimbare de forma mentis).  Cred cã, în timpul nostru, pentru a avea
o ºansã sã-i aducem pe copii la literaturã, trebuie sã avem drept criteriu
de bazã atractivitatea. Cred cã elevii, de la cei mari la cei mici, se pot
opri (eventual) la textul literar dacã acela le spune ceva despre ei ºi
despre lumea lor. Îmi pare rãu s-o spun, dar pentru copiii noºtri care
schimbã mesaje scurte ºi poze pe diverse reþele de socializare, s-a ieºit
din paradigma ºtiutã a copilului universal, aceea care pleca ºi se
întorcea la Creangã. Dar existã o literaturã care sã vorbeascã despre

Sanda Cordoº

118



lumea de azi? Sigur cã da, numai cã autorii de programe trebuie ei, întâi
de toate, sã punã mâna sã citeascã. Am fãcut o conferinþã în urmã cu
aproape 10 ani în care, comparând programele liceale de acum cu cele
elaborate în ultimul secol, am arãtat cã cele actuale sunt cele mai con-
servatoare din intervalul avut în vedere. Cei mai tineri autori intraþi la
„obligatorii” în programele liceale sunt Marin Preda ºi Marin Sorescu.
Am cercetat ºi manualele de la acea datã, iar cei mai tineri autori incluºi
erau Mircea Cãrtãrescu ºi Simona Popescu. Am tot respectul literar pen-
tru scriitorii enumeraþi, dar cei mai tineri dintre ei au deja cinzeci ºi
ºaizeci de ani. Când Marin Sorescu a intrat în programa ºcolarã nu avea
încã treizeci de ani ºi era predat de profesori de românã care fuseserã
instruiþi (mulþi dintre ei) în dogmaticii ani ’50. ªi au reuºit. Profesorilor
de românã de acum li se cer formãri peste formãri, în care învaþã
noutãþile în materie de metode de lucru, dar nu sunt îndemnaþi sã
citeascã literaturã. ªtiu: e ºi presiunea pãrinþilor, care îi trag, uneori, la
rãspundere pe acei profesori care aduc texte de ultima orã elevilor, pen-
tru cã se abat de la programã ºi-i încarcã inutil. E ºi responsabilitatea cri-
ticilor ºi istoricilor literari care n-au (n-am) elaborat acele sinteze nece-
sare, care sã orienteze programele ºcolare. Recent, am citit un dosar al
revistei „Cultura” care anunþa (tardiv, de altfel, pentru cã perioada de
dezbateri se încheiase) cã au fost elaborate programele ºcolare la limba
ºi literatura românã pentru clasele V-VIII ºi a fost pomenit numele unui
singur scriitor: Ion Creangã. Sã nu ne îmbãtãm cu apa chioarã a
reformelor, care ne spune cã astfel lãsãm profesorilor libertatea sã
aleagã orice scriitor doresc. De teamã sã nu greºeascã, descurajaþi de
colegi, direcþiune ºi pãrinþi, profesorii vor merge pe textele din man-
uale ºi vor preda invariabil Creangã, Slavici, Eminescu ºi Sadoveanu
unor elevi care nu au chef sã-i citeascã ºi care, vãzând în ºcoalã cã asta e
literatura, nu vor mai citi altceva. Cred cã e obligaþia autorilor de pro-
grame sã întocmeascã liste de scriitori actuali. Cred cã e responsabili-
tatea autorilor de manuale de limba ºi literatura românã sã citeascã lit-
eraturã actualã.  Au ce sã citeascã ºi au de unde alege orice vor ºi ce tre-
buie: de la schiþe la nuvele ºi roman, de la sonet la poezie de dragoste.
Cred cu tãrie în cuvintele lui Matei Cãlinescu: un profesor de literaturã
e un bun profesor de lecturã, e, aºadar, cineva care incitã la citit. Am
repetat degeaba aceste cuvinte, am scris aproape degeaba o cãrþulie
care se cheamã Ce rost are sã mai citim literatura?, am pledat degeaba
în faþa profesorilor de românã pentru nevoia de a actualiza programele,
am fãcut degeaba ani de zile rapoarte (îngropate cine ºtie pe unde) în
care ceream, în calitate de examinator, sã se modifice (ºi fãceam unele
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propuneri) examenele de definitivat ºi gradul II pentru profesorii de
românã. Sã-i punem sã citeascã lucruri noi, iar nu sã reintre ºi sã
toceascã (veri întregi, inutil pierdute) în tematica tuturor cursurilor din
facultate. Puþini profesori  ºtiu ºi fac la ora de românã o povestire, sã
zicem, a lui Adrian Oþoiu (din cele douã cãrþi ale lui de prozã scurtã cu
subtitlul comun ºi ademenitor: Carte de calculatoare pentru spirite lit-
eratoare), dar toþi cunosc ºi mai toþi aplicã metoda ciorchinelui. ªi pen-
tru asta nu sunt responsabili profesorii ºi nici metoda cu pricina.  Iar tot
rãspunsul meu aici e o micã furtunã într-un pahar cu apã, de care nu va
þine seamã nimeni, niciodatã. Vorbim ºi noi, nu-i aºa, sã ne aflãm în tre-
abã. 

— Al. Cistelecan a scris: „Sanda Cordoº trãieºte cu cãrþile, trãieºte
cãrþile.” Pornind de la aceastã afirmaþie, aº vrea sã-mi spuneþi: care a fost
CARTEA care v-a zguduit universul interior? 

— Au fost multe cãrþi, la vârste diferite, începând din copilãrie ºi
pânã, iatã, la cinzeci de ani. Aº spune cã am aceastã disponibilitate de a
mã lãsa tulburatã de cãrþi. Cred cã, dacã suntem deschiºi, ele pot face
multe pentru universul nostru interior, îl zguduie ºi îl mângâie în acelaºi
timp, ne pot ajuta sã întrevedem dâra unui sens sau ne pot însoþi în con-
fruntarea teribilã cu lipsa de sens a lumii sau a propriei noastre vieþi.

Interviu de 
Hristina DOROFTEI
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Mã-nserasem

Aºa cum stãtea picior peste picior
Genunchiul ei îmi inspira un sentiment 
nobil 
Coboram cu privirea spre gleznã pe 
firul ciorapului
ªi reveneam la genunchiul acoperit de o 
mânã cu degete lungi ºi subþiri
Pãrul lung era împletit într-o coadã de peºte
Cineva din mine se ridicase ºi 
plecase de mult
Privirea mea se prinsese în inelul ei ºi 
nu puteam s-o. Desprind. 
Eram încurcat. Mã-nserasem. Deja

Dumneavoastrã chiar sunteþi atrasã 
de mine
pentru cã eu nu mai pot sã. Respir

Ea privea stânjenitã.    Zâmbind.

Poemul de colecþie

Floarea Þuþuianu



122

Cu mai bine de zece ani în urmã,  doi studenþi ai mei au decis sã-
ºi dedice lucrarea de licenþã  (nu în acelaºi an ºi nu împreunã!!) unui stu-
diu asupra  rescrierii ca modalitate narativã  frecvent utilizatã ºi recu-
noscutã de autorii postmoderni, de critica textualã ºi de programele
universitare. Din acea perioadã am în biblioteca mea cartea lui Christian
Moraru, Rewriting. Postmodern Narrative and Cultural Critique in the
Age of Cloning, apãrutã în 2001  cînd autorul era asistent la catedra de
englezã a Universitãþii North Carolina,  Greensboro. Acum el este profe-
sor la aceeaºi universitate ºi tocmai a lansat un nou  concept în  teoria ºi
critica literarã, anume Cosmodernism, explicat de sursele electronice
utilizate ca fiind cel mai potrivit pentru a defini noua paradigmã cultu-
ralã care poate asigura o coerenþã într-o interrelaþionare  imaginarã
obþinutã ca efect al examinãrii unui mare numãr de autori ºi în, prin ºi
împotriva reþelei material-conceptuale ale globalizãrii, cosmopolitanis-
mului, modernismului, postmodernismului, postcolonialismuluii,
multiculturalismului ºi a altor domenii din istoriografia contemporarnã
a gândirii  din America.

Cartea aceasta explicã  ºi identificã modalitãþile ºi frecvenþa cu
care are loc rescrierea în esenþa ei de restaurare a formelor „– textele ºi
structurile textuale – ºi formarea discursului în parametri literaritãþii
lui” (Moraru, 2001: XIII), felul în care se reaºeazã lucrurile scoase „din
arhiva literarã”, pe care „le cerne, le repoziþioneazã în funcþie de agenda
personalã a autorului.” (XV) .

Chiar dacã nu am avea confirmarea lui Christian Moraru ºi a
acelor mulþi autori citaþi de el (Bakhtin, Kristeva, Barthes, etc.), suntem
ºi noi  conºtienþi de fenomenul generalizat al re-creãrii, fie cã e vorba de
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literaturã sau filme, fie cã e vorba de artele vizuale sau muzicã, ºi fãrã sã
vrem, realizãm dimensiunile multiple ºi variate ale procesului de revi-
zuire, de rescriere a aproape orice. Jean Baudrillard constata cã „existã
în noi o atracþie tipic postmodernã pentru repovestire, luând foma unui
discurs cultural amplu.” (p.XI). 

Ca atare,  rescrierea postmodernã la care asistãm ºi pe care o prac-
ticãm la rândul nostru în calitate de cititori  ai textelor déjà-lu, antrenân-
du-ne constant sã câºtigãm acea competentþã de lecturã care sã ne asigu-
re succesul  în recunoaºterea presupusului original, confirmând astfel
observaþia lui Moraru, anume cã „scrisul ºi cititul sunt inseparabile, citi-
tul fiind parte a scrisului. Un cititor adevãrat este ºi un scriitor, mereu
gata de a scrie el însuºi, de a re-scrie, de fapt.”( 4).

UN ANUME MODUS LEGENDI

„Orice carte presupune o absenþã, dintr-o parte sau din cealaltã:
când e scrisã, lipseºte cititorul. Când e cititã, lipseºte scriitorul.” (Cãr-
tãrescu, 2015:337). Am ales acest citat din masivul volum al lui Mircea
Cãrtãrescu, Solenoid, pentru cã este, în opinia mea, una dintre cheile de
bazã ale lecturii lui, pe de o parte, iar pe de altã parte pentru cã susþine
ideea lui Matei Cãlinescu, menþionatã în studiul asupra naraþiunii post-
moderne, cu privire la rescriere: aceasta reprezintã un proces prin care
„cititorul devine un recititor ºi un rescritor mental, descompunând ºi
recompunând textul pe care îl citeºte”(Moraru, 2001: 15),   ºi prin care
acest cititor rãspunde unei provocãri intelectuale mai puþin obiºnuite.

Am ales douã modele de rescriere, sau de reciclare culturalã, cum
am putea s-o mai numim, anume,  bioficþiunea lui Francisco Goldman,
Rosteºte-i numele (2011), apãrutã în 2012 în traducerea Mihaelei
Negrilã la Editura Polirom, Seria Prozã XXI , ºi cartea  de referinþã în isto-
ria recentã a romanului scoþian, Poor Things (1992) a lui Alasdair Gray,
un reprezentant de frunte al literelor din aceastã þarã, din care voi  folosi
citate în traducerea mea. 

Primul text, ca orice poveste de dragoste de mare dramatism, se
poate citi ca una din multiplele forme de rescriere a  scurtei ºi intensei
iubiri dintre cei doi adolescenþi shakespeare-eni, în sensul în care auto-
rul foloseºte acest capitol emoþional din viaþa lui ca  pre/text al unui ro-
man personal, bazat pe date reale: „Aura [Estrada] a murit pe 25 iulie
2007 [într-un accident de bodysurfing] pe plaja aceea de pe coasta Pa-
cificului.(...) Cu trei luni inainte de a muri, pe 24 aprilie, Aura împlinise
treizeci de ani. Eram cãsãtoriþi de doi ani fãrã douãzeci ºi ºase de
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zile.”(Goldman, 2012: 7 ). Explorarea  biografiei protagoniºtilor este
supusã unui procees de reformulare culturalã prin care  se reaºazã atât
istoria lor cât ºi geografia locului, care înseamnã în fapt o  îmblânzire a
unor frontiere etnice deseori controversate ºi crearea unui tablou
multicutural generos: „Aura s-a mutat cu mine la Brooklyn  cam la ºase
sãptãmâni dupã ce a sosit la New York din Ciudad de Mexico, în urma
multiplelor ei burse de studiu, inclusiv o bursã Fulbright ºi una din
partea guvernului mexican, ca sã înceapã sã studieze la Universitatea
Columbia pentru un doctorat în literatura de limbã spaniolã. Am trãit
împreunã aproape patru ani. La Columbia, împãrþea  locuinþa oferitã de
universitate cu o altã studentã strãinã, o coreeancã, o botanistã cu o spe-
cializare foarte rarã.”(13) .

Revizuirea naraþiunii dramatice amintite înseamnã re-gândirea
elementelor care compun existenþa cotidianã a partenerilor, desfãºu-
ratã într-un apartament din Brooklyn de „unde am condus-o în fiecare
dimineaþã la staþia de metrou –în afarã de dimineþile când mergea cu
bicicleta pânã la Borough Hall (14) ºi de unde „de obicei o conduceam
pânã la staþia trenului F de pe Bergen, sau mergeam cu ea pânã la
Borough Hall.”(15), un apartament  în care  Aura a ajuns  dupã cãsãto-
rie, lãsând în urmã  locul din campus care-i marca o primã parte a vieþii
în America: „era un apartament-vagon, cu un hol long lung ºi îngust,
douã dormitoare ºi un living în faþã. Un apartament studenþesc, plin cu
lucruri de student: raftul ei pentru cãrþi de la Ikea, un set de oale, tigãi ºi
ustensile antiaderente de culoare închisã, încã sigilate în ambalajul din
plastic transparent. Apartamentul acela mã fãcea sã mã simt  al naibii de
nostalgic – dupã  zilele studenþiei, dupã tinereþe.” (13) . Într-o simbiozã
atât existenþialã cât ºi literarã,  Francisco Goldman îºi aliniazã programul
cu cel al partenerei, înlesnit ºi de faptul cã amândoi fac parte din lumea
academicã  ºi de faptul cã au în comun multe îndeletniciri zilnice –lec-
turã, studiu- : „îmi petreceam  ziua în Biblioteca Butler, de la Columbia.
(...)  cu câteva semestre  înainte þinnusem un seminar de arta scrisului
la Columbia ºi încã mai aveam legitimaþia – citind, scriind sau încercând
sã scriu într-un caiet ori stãteam  la unul dintre calculatoarele bibliotecii,
ca sã-mi verific e-mailul sau sã-mi omor timpul cu ziare online”(15).

A FI AUTOR SAU CITITOR?

Dacã ar fi sã aplicãm cunoscuta teorie a lui Roland Barthes cu pri-
vire la schimbarea rolurilor dintre sciitori ºi cititor, anume cã se observã
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o dispariþie (moarte!!!) a autorului tradiþional ºi o naºtere (tempestivã,
am putea spune) a lectorului, atunci, recunosc, mi s-ar potrivi aceastã
sintagmã cãci în fiecare carte pe care o citesc încerc sã gãsesc inspiraþia,
aluzia, împrumutul autorului. Admit cã am convingerea cã este aproape
impsibil sã fii original în sensul clasic al întreprinderii,  în aceste vre-
muri atât de contaminate cultural. Aºa se explicã ºi faptul cã am gãsit
ecoul shakespearean în cartea lui Goldman, deºi e destul de ascuns, pre-
cum ºi analogia cu povestea lui Frankenstein în textul lui Alasdair Gray,
amintit ºi pentru alte atribute ale sale (autoreferenþialitatea, artificiali-
tatea, parabola absenþei autorului sau asumarea ficþionalitãþii, vãzute ca
ingrediente esenþiale ale romanului postmodern).

Este un loc comun azi cã „rescrierea a ajuns sã semnifice orice
operaþie de reevaluare, amendare,  revizuire a unui subiect, imagine,
motiv, stil, model estetic sau politic, lucrãri, o anume perioadã culturalã,
însãºi perspectiva asupra vieþii ºi realitãþii.”( Moraru, 2001: 11-12). 

Poor Things porneºte de un concept fundamental pentru arta,
mai ales pentru proza scoþiana – existenþa unei duplicitãþi a sinelui, a
diviziunii caledoniene, o dimensiune care implicã o uniune a contrari-
ilor, epitomizatã prin celebrul exemplu al lui R.L.Stevenson, Dr. Jekyll ºi
Dl.Hyde , ºi prezentã în fibra întregii culturi scoþiene. Cartea lui Gray
reia acest element  ca un act de intenþionatã repetiþie ºi de reîntoarcere
la un sâmbure de istoricitate, prin povestea romanticã a Victorei Bella
McCandless  ºi a lui Archibald McCandless, protagoniºti ai unui experi-
ment de tip Frankenstein-ian dintr-o presupusã istorie a medicinei sco-
þiene, amândoi reprezentând cazuri de identitãþi de tranziþie între lu-
mea realã ºi cea ficþionalã. Din perspectiva actului de rescriere, care
poate include „imitarea , parodia, burlescul, transpunerea, pastiºa, adap-
tarea, chiar traducerea., comentariul critic”  (Moraru, 2001:19), mã o-
presc asupra personnajului feminin, care este o „fabricaþie chirurgicalã”
(Gray, 1992::29),  în sensul cã Victoria este rezultatul combinãrii unui
trup abandonat cu un creier gãsit aleatoriu, generând o imagine a unei
identitãþi scindate dar totuºi nedivizate, o oglindã a dualitãþii culturale
scoþiene de care autorii de aici sunt atât de constienþi, mai cu seamã în
perioada de afirmare a romanului scoþian independent; este perioada
în care efortul lor se îndreaptã spre configurarea unui statut care poate
demonstra o condiþie particuarã de acceptare dar ºi îndepãrtare de
limba ºi cultura englezã. 

În viziunea lui Alasdair Gray, Victoria McCandless este conceputã
sã materializâeze unirea acestor douã elemente din trupuri diferite, res-
pectiv, un corp ºi un creier, ºi sã formeze o persoanã nouã (metaforã
pentru noul roman scoþian, cred) ce este aptã sã gãzduiscã în propriul



ei trup aceastã sciziune identitarã, care, în mod ludic, este atestatã în
certificatul ei de deces: „Dr. Victoria McCandless a fost gãsitã decedatã
în urma unui atac cerebral la 3 decembrie 1946. În conformitate cu data
de înregistrare a  naºterii creierului ei la morga Societãþii de protecþie a
animalelor din Glasgow green [parc al oraºului], 18 februarie 1880,  ea
avea exact ºaizeci ºi ºase de ani, patruzeci de sãptãmâni ºi patru zile. În
conformitate cu naºterea corpului sãu într-o mahala din Manchester, ea
avea  nouãzeci ºi doi de ani”(138).

PLÃCEREA RECITIRII

Reiterez ideea cã pentru mine cititul înseamnã cel mai adesea alã-
turarea de  texte, descoperirea unui text mai vechi într-unul nou, stabi-
lirea unui itinerariu paralel al lor, într-un cuvînt, este o provocare, o acti-
vitate constructivã, un mod al meu de a participa la  re-scrierea unui ro-
man sau a unei povestiri (vã amintesc cã sunt cititoare împãtimitã de
prozã!)  În zile e noastre, rescrierea este inerentã, se pare, cãci asistãm
constant la fenomenul dialogal al intertextualitãþii, o formã a cãreia
fiind rescrierea (dar ele nu sunt egale) care, am vãzut,  „implicã o legã-
turã puternicã cu lucrãri cronologic anterioare, urma cãrora este vizi-
bilã în text, subliniatã de autor ca fiind intenþionalã” (Moraru , 2001: 19);
rescrierea este identificatã ca fiind un hipertext, construit prin transfor-
mare ºi imitaþie, producând un ºir lung de ipostaze formale, intrate în
corpusul poeticii moderne sub diverse denumiri, selectate de Gerard
Genette dupã cum urmeazã: „pastiºã, parodie, colaj, potpourri, bric-a-
brac, bricolage, pele-mele, deformare, calambur literar, glume sau
joacã, plagiarism, braconaj literar, piraterie, hoþie, contrafacere, fabri-
care, apocrife, ironie, caricaturã, burlesc, travesti, transplant, grefã, po-
lenizare încruciºatã, adaptare, paralelã, analogie, mise en abyme, am-
plificare, (fals)rezumat.”.(18).

Referinþe:
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De data aceasta nu va fi vorba despre o carte. Mai degrabã despre
un autor. ªi, mergând cu reducþia mai departe, mai curând despre un
personaj atipic, straniu ºi sclipitor care este ºi autorul, ºi cãrþile, ºi con-
ceptele, ºi calculele, ºi acerba luptã cu vectorii extremi ai vieþii, ºi mode-
lul psihologic ce transformã o victimã certã într-un învingãtor. Nu este
de mirare cã principalele cercetãri ale lui Stephen Hawking sunt legate
de punctele limitã ale astrofizicii, de zonele pure ale metaonticii înspre
care nu pot rãzbate deocamdatã (ºi nici într-un viitor descifrabil) alte
instrumente de investigare decât calculele matematice teribil de com-
plicate ºi unele intuiþii cu o semnificativã dozã de literaturã bazate pe
mecanica cuanticã, ea însãºi asemãnãtoare unui curcubeu pe care nu-l
poþi prinde în mâini, indiferent ce abilitãþi ai avea. Ele sunt aºa-numitele
singularitãþi, puncte de cotiturã fundamentale ale cosmosului, acolo
unde gravitaþia ºi densitãþile materiei devin apocaliptice, unde textura
spaþio-temporalã se distorsioneazã pânã la autodistrugere. Praguri de
trecere înspre sau dinspre altceva, fie þinând de sfera metafizicii, fie de
cea a fizicilor avangardiste. Dincolo de care chiar ºi minþi super-intuitive
ºi nebunesc-curajoase cum e cea a profesorului englez înainteazã doar
cu suspiciune. Începutul lumii în forma sa momentan clasicizatã, sinte-
tizatã prin celebra sintagmã big bang, gãselniþã terminologicã a unui
preot-fizician belgian, Georges Lemaître, precum ºi incognoscibilele
gãuri negre, posibil sumbru soroc al universului înspre faza sa terminalã
în anumite variante de predicþie cosmologicã, au fost permanent în cen-
trul preocupãrilor lui Hawking. În apãrarea sistemelor sale a purtat
rãzboaie teoretice fulminante de zeci de ani cu confraþi de disciplinã,
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confruntãri ce au împins gândirea ºtiinþificã pe nivele superioare.
Poate cã tocmai imobilitatea sa fizicã i-a jalonat aceastã predilecþie pen-
tru teritorii complet impalpabile, unde legile încetãþenite ale fizicii se
sting neputincioase, aºa cum el însuºi a abdicat (din fericire doar me-
canic) înaintea lor.

Probabil cea mai plasticã ºi sinteticã descriere i-o face principalul
sãu adversar în ce priveºte teoria radiaþiilor gãurilor negre, Leonard
Susskind: „Stephen Hawking este un Evel Knievel (celebru cascador
american – n. trad. volumului citat) al fizicii. Curajos pânã în punctul de
a fi necugetat, Stephen este un bine-cunoscut pericol pentru trafic la
Cambridge, unde scaunul sãu cu rotile este adesea vãzut gonind necon-
trolat, cu mult peste viteza de siguranþã. Felul în care face fizicã este în
multe privinþe asemãnãtor cu modul în care îºi conduce cãruciorul cu
rotile – îndrãzneþ, aventuros, curajos la maximum. Ca ºi Evel Knievel, ºi
el mai rateazã câteodatã.”1 Însã copilãria ºi adolescenþa sa nu prevedeau
un asemenea spirit ciudat. Mai degrabã neglijent ºi mediocru la ºcoalã,
neîndemânatic la sporturi ºi nemobilizat de nimic care sã-l scoatã din
apatia predominantã, Stephen W. Hawking (nãscut la Oxford în 1942 în
ziua comemorãrii a 300 de ani de la moartea lui Galilei) avea doar scurte
sclipiri la testele sau examenele obligatorii susþinute. Aºa cum s-a întâm-
plat în pragul împlinirii vârstei de 11 ani la detestatul „unsprezece plus”,
un fel de treaptã de selectare a copiilor pentru diferitele niveluri calita-
tive din ºcoli, test ce compromitea din faºã ºansele evolutive pentru toþi
cei ghinioniºti. Cu toate cã n-a intrat în categoria respectivã, aceastã
cifrã fatidicã urma sã-i aplice lovituri nãprasnice de-a lungul existenþei.
La 21 de ani i se diagnosticheazã teribila maladie sclerozã lateralã
amiotroficã ce avea sã-i inactiveze progresiv neuronii motori. Medicii îi
mai acordaserã 2-3 ani de viaþã, însã, dupã un scurt episod de depresie
(„Mã simþeam ca un personaj tragic. M-am apucat sã ascult muzicã de
Wagner, dar reportajele de prin reviste dupã care m-aº fi apucat sã beau
vârtos sunt exagerate”2) se redreseazã spectaculos. Decisive au fost
douã evenimente: moartea sub privirile sale a unui bãiat cu leucemie
din acelaºi salon de spital, moment dramatic pe care avea sã ºi-l trans-
forme în antidot al tuturor cãderilor psihice ulterioare ºi proaspãta ºi în-
focata relaþie cu Jane Wilde ce avea sã-i devinã soþie ºi sã-i aducã pe lume
cei trei copii. Din plictis ºi defetism, atitudinea psihicã a viitorului cer-
cetãtor a devenit una de mobilizare fundamentalã: „atunci când eºti
confruntat cu perspectiva unei morþi premature, realizezi cã viaþa meri-
tã sã fie trãitã ºi cã vrei sã faci o mulþime de treburi”3. Dupã obþinerea
doctoratului în cosmologie la Cambridge, Hawking ocupã la aceeaºi
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universitate postul de profesor de matematicã, deþinut în urmã cu trei
secole de Newton, disciplinã dobânditã aproape exclusiv autodidactic,
având în vedere cã studiile universitare le urmase în domeniul chimiei,
ca un compromis bizar între dorinþa sa de a face cercetare în fizicã ºi
insistenþele tatãlui sãu în a-l urma în profesia de medic. Au fost anii în
care au apãrut primele roade ale cãutãrilor sale din zonele singulari-
tãþilor, în special descoperirea emisiei de radiaþii a gãurilor negre (con-
siderate pânã atunci complet „oarbe”), radiaþii ce aveau de-atunci încolo
sã-i poarte numele. ªi sã consacre deja celebra aserþiune: „gãurile negre
nu sunt chiar atât de negre”.

La alþi 11 ani de la diagnostic, musculatura membrelor sale infe-
rioare se stinge complet, devenind prizonierul definitiv al cãruciorului.
Dar tânãrul cercetãtor de doar 32 de ani nu cedeazã, elaborând, împre-
unã cu fostul sãu profesor de la Oxford, Roger Penrose, un sofisticat sis-
tem matematic bazat pe ecuaþiile relativitãþii generale în încercarea de
a descifra comportamentul particulelor elementare din universul tim-
puriu, când „explozia” primarã tocmai se produsese, generând inclusiv
spaþiul ºi timpul, iar extensia materiei urma traiectele unei inflaþii ameþi-
toare. Practic ultimul moment (luat în sensul invers al timpului) în care
regulile fizicii ºi ale matematicii mai pot fi aplicate întrucât, avansând în
miezul singularitãþii big bang-ului, orice noþiune de lege, cauzalitate sau
coordonate spaþio-temporale se sufocã în nedeterminare. Constatare ce
l-a obsedat pe Hawking de-a lungul întregii vieþi, cãci ea se opunea
îndãrãtnic gãsirii cauzelor raþionale prime ale lumii, impunând inter-
venþia, cel puþin una limitatã, a unui Dumnezeu în stimularea declicului
iniþial ºi în alegerea legilor fizicii ce urmau sã determine evoluþiile ulte-
rioare: „Ar fi foarte greu de explicat de ce universul a trebuit sã înceapã
exact în acest fel, dacã nu cumva a fost intervenþia unui Dumnezeu care
a vrut sã creeze fiinþe ca noi”4. Variantã inadmisibilã pentru cea mai
mare parte a breslei cercetãtorilor aflaþi în cãutarea unei teorii ºtiinþi-
fice unificatoare pe post de divinitate.

S-au scurs astfel alþi înrobitori (dar încã suportabili) 11 ani pânã în
1985, când o pneumonie severã a obligat medicii sã-i facã o tra-
heotomie, operaþie în urma cãreia Hawking a rãmas fãrã capacitatea de
a vorbi. În paralel, scleroza neuronalã i-a anihilat puterea de a-ºi utiliza ºi
membrele superioare. Dar nici atunci n-a abdicat. Un prieten american
i-a conceput un computer ataºat cãruciorului cu ajutorul cãruia, prin
miºcarea sprâncenelor ºi a muºchilor faciali, singurele capabilitãþi
motorii rãmase parþial funcþionale, putea însãila pe monitor aproxima-
tiv 15 cuvinte pe minut. Informaþii ce puteau fi salvate cu preþul unor
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eforturi de concentrare epuizante în texte scrise sau sintetizate auditiv
în difuzorul sistemului. Situaþie care ar fi doborât ºi un dinozaur. Nu ºi
pe Hawking, cel ce îºi oþelise capacitatea de a lua cu umor totul,
începând de la propria stare, pânã la eternele întrebãri despre soarta
universului: „Singurul necaz e cã îmi dã un accent american”5 – devine
sintagma ce-i devoaleazã patriotismul sincer, ca reper al unui spirit com-
plet. Spirit ce-a cãpãtat în urma acestei noi lovituri o îndârjire suplimen-
tarã. Trebuia gãsitã cu orice preþ o explicaþie ultimã a universului ºi asta
nu se putea într-o lume ce conþinea incontrolabilele singularitãþi.
Începe sã se preocupe de recent elaborata teorie a laureatului Nobel
Richard Feynman cu privire la aºa-numita „sumã dupã istorii”. În mare,
fizicianul american analizase ºi el generarea particulelor elementare
imediat dupã big bang, în micro-fracþiunile de secundã în care compor-
tamentul lor era încã exclusiv cuantic. Or, cum se dovedise deja experi-
mental cã un foton sau un electron parcurge simultan toate traseele
posibile când se deplaseazã de la orice punct A la B, el a tras concluzia
prin extrapolare, alcãtuind ºi o ingenioasã demonstraþie matematicã, cã
acele manifestãri primordiale au generat o infinitate de istorii paralele
pe care materia le-a parcurs ºi le parcurge în continuare, fiecare înzes-
tratã cu o funcþie de probabilitate mai micã sau mai mare în conexiune
cu probabilitãþile miºcãrilor cuantice. Deci evoluþia universului, ce
cuprinde în fapt doar particule, fie ele organizate în sisteme galactice ºi
forme de viaþã, este în final o sumã de istorii diferite ce se deruleazã
simultan. Hawking ºi-a mai gãsit sprijin ºi în altã nãstruºnicie matemati-
cã: timpul imaginar, o extensie fizicã a numerelor imaginare (purtând
constanta i, adicã radical din –1, valoare interzisã în teoria numerelor
reale) pe care l-a definit drept timp unificator al tuturor  istoriilor sim-
ple paralele ºi care nu ar mai conþine singularitãþile manifestate în tim-
purile reale ale fiecãreia. Ca ilustrare, extrem de nebuloasã, dar pe care
încercãm sã o simplificãm cât se poate, timpul real poate fi asemuit unui
meridian ce porneºte de la polul nord (big bang-ul) ºi sfârºeºte la polul
sud (finalul universului sau big crunch). Timpul imaginar în schimb ar
fi reprezentat ca desfãºurarea sincronã a tuturor meridianelor ce strã-
bat continuu ºi neîntrerupt globul ºi pentru care tranzitarea unuia din-
tre poli nu reprezintã decât parcurgerea unui punct temporal obiºnuit.
„În timpul imaginar însã, nu existã singularitãþi sau frontiere”6, ele nefiind
aici capete de drum, ci doar puncte de pe un traseu nemãrginit. Dispa-
riþia singularitãþilor produce astfel o rãsturnare psihologicã în cunoaº-
terea umanã: „aºa-numitul timp imaginar este în realitate (subl. n.) tim-
pul real ºi ceea ce numim timp real este doar o plãsmuire a imaginaþiei



noastre”7! Ca atare trãim prizonieri ai percepþiilor iluzorii ale unei aºa-
zise realitãþi ce se dovedeºte doar un infim fragment dintr-o construcþie
imensã, dar separatã de lumea noastrã prin bariere impenetrabile. ªi cu
asta, eliminând din peisaj singurele momente în care Creatorul mai
putea avea o cât de micã participare, Hawking Îl exileazã complet: „Nu
e nevoie sã apelãm la Dumnezeu sã facã luminã ºi sã punã universul în
miºcare”8.

Revanºã? Defulare psihicã? Sau, pe bune, o frenetic cãutatã soluþie
a unor ecuaþii stranii? Imposibil de dat un rãspuns. În tot cazul, anali-
zând aceastã exemplarã biografie într-o cheie cu nuanþe mistice, putem
uºor concluziona cã exilatul Creator a fãcut uz de proceduri radicale
(exasperare? cinism? simplu exerciþiu de forþã? sau divinã înþelepciu-
ne?) ca sã Îºi ciopleascã un contestatar redutabil. Mai util, probabil,
Creaþiei decât o cohortã de lãudãtori sãnãtoºi ºi frigizi în spirit. A înþeles
sau nu fizicianul englez acest mesaj al crâncenului sãu destin, nu rezultã
din niciuna dintre scrierile sale. Ele nu consemneazã trãiri intime, ci
doar neostoita sa luptã cu singularitãþile. Însã unica singularitate pe care
Hawking nu reuºeºte sã o prestidigiteze este el însuºi! În uimitoare
frãþie cu metaonticele gãuri negre, el însuºi produce o rupturã palpa-
bilã în continuumul spaþio-temporal, marcând locul în care gravitaþia
este infinitã, nemiºcându-i fiinþa, surpându-i ireversibil moleculele în
tapiseria ezotericului sãu scaun cu rotile. Spaþiul se curbeazã infinit în
jurul sãu, rupându-se în milioane de pixeli ce compun ecranul calcula-
torului, unica interfaþã a savantului cu cosmosul. Iar timpul se dilatã
neverosimil, ca-n ecuaþiile lui Einstein, poate datoritã vitezei din trafic
ce l-a amuzat pe opozantul ºi prietenul sãu Susskind, sporind cei 2-3 ani
acordaþi de medici în 1963 la o nedeterminare încurajatoare.

Astfel cã, dupã încã 11 ani, Stephen Hawking divorþeazã de Jane ºi
se recãsãtoreºte cu tânãra asistentã care îl îngrijea...
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6. Stephen W. Hawking, Teoria universalã, Humanitas, 2015, p. 107.
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Sã mã explic, de la bun început, pentru a înlãtura orice ambigui-
tãþi. Mici nimicuri se numeºte o Suitã pentru orchestrã de camerã, o mi-
cã bijuterie, semnatã de Mozart. Apoi, eu de cîte ori citesc numele Co-
din, fãrã sã vreau mã duce gîndul la Codin cel rãu, cel dur, hoþ ºi bandit,
descris memorabil de Panait Istrate, dupã un personaj real care bîntuia
prin Brãila secolului trecut ºi care, printre altele, îºi bãtea mama, siste-
matic. Nu l-am întrebat pe tînãrul autor dacã, în mod deliberat, l-a numit
Codin pe bebeluºul din romanul sãu (Calitatea luminii, Ed. Polirom,
2016), ca o finã dîrã de umor la adresa convulsiilor, uneori de-a dreptul
dramatice, dobîndite de cei doi pãrinþi, Carmina ºi Antim, dupã ce s-au
trezit cu progenitura apãrutã în braþele lor ºi  pe care o credeau, adesea,
plinã de urã la adresa lor, mai ales a mamei… „ Alienul acela o muºca de
sfîrcuri pînã la sînge ºi Carmina îl þinea în braþe ºi-l privea printre gene,
sãgetatã de dureri atroce, ºi nu avea habar de ce fãcea aia, de ce se su-
punea la un atare chin pentru un strãin. Vedea în ochiºorii lui lãptoºi
doar foame, foame ºi chiar urã atunci cînd nu venea laptele ºi el o muºca
furios, parcã pedepsind-o…” ªi urletele, nu doar suptul, bebeluºului nu
puteau însemna decît urã. Îºi meritã…numele, zic eu, ca simplu cititor.
Pe autor îl cheamã Mircea Pricãjan ºi a tradus din englezã, pînã acum,
rafturi întregi de cãrþi groase cît cel puþin trei degete de mãcelar, a scris
un roman horror, a fondat Revista de suspans iar acum a publicat un
roman…domestic.

Mircea Pricãjan are chipul unui bãiat mare, senin ºi mereu cu-
prins de-o vie curiozitate, cu priviri sincere ºi ghiduºe, totodatã, ascunse
în spatele unor perechi de ochelari care amintesc de Stephen King! ªtie
sã asculte (rar aºa ceva!), mereu cu un zîmbet subþire pe buze, ºtie sã dea

Amic de tipar

Radu Þuculescu

Mici nimicuri
sau
Codin, blînda teroare
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replicã,  fãrã ranchiunã, direct ºi cu
stãpînire de sine, ºtie sã povesteas-
cã dacã este lãsat, ºi e capabil sã co-
menteze pe diverse subiecte, nu
doar literare.

Romanul sãu cu un titlu care
te duce cu gîndul mai degrabã la o
lucrare… ºtiinþificã, are ºi doza de
finã, de subtilã analizã psihologicã
fãrã ostentaþie, necesarã oricãrei li-
teraturi de… calitate! Subiectul este
simplu. Un colaps care intervine în
viaþa unui cuplu, dupã ce li se naºte
primul copil, iar aceastã „apariþie”
face ca relaþiile dintre cei doi proas-
peþi pãrinþi sã se deterioreze.
Atunci iau hotãrîrea sã petreacã cî-
teva zile la o cabanã, între munþi,
departe de lumea dezlãnþuitã, în
speranþa unei reveniri. Iar speranþa
îºi va arãta cãpºorul chiar în ultima
zi petrecutã la Cabana Pãstrãvilor.
„…era încã devreme, ora nouã, de-
vreme pentru o zi de duminicã, ea
se trezise de pe la ºase ºi avusese ca
un fel de premoniþie, îºi bãuse ca-
feaua cu ochii pe geam, unde lumi-
na creºtea cu rapiditate, apoi ceva
din calitatea ei, a luminii, îi vestise
vremea bunã care acum ºtia sigur
cã venise…” Iar finalul, cînd micuþul
„terorist” Codin face, singur, primul
sãu pas, e semnificativ în conotaþi-
ile sale. 

Dacã romanul l-ar fi scris
Agatha C., cabana ar fi fost izolatã,
brusc, de-o avalanºã ºi, mamã!, ce de
crime misterioase s-ar fi declanºat!
Ce de suspansuri! Ce de sînge! Aºa,
nu tu crime, nu tu mister, doar viaþã
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„normalã”,  viaþa noastrã cea de toate zilele, vãzutã prin lupa personalã
a autorului. 

Romanul lui Mircea Pricãjan este un roman al gesturilor simple, al
micilor (mari) necazuri, al sentimentelor deteriorate, al refacerii unei
relaþii în care fiecare protagonist poartã o „vinã” de greutate egalã. Scris
cu fraze lungi, fluide, bine strunite, alternînd cu altele scurte, precum
tonalitãþile majore alternînd cu relativele lor minore într-o piesã muzica-
lã, romanul curge ca o apã linã, uneori aproape proustian, cu adîncimi
nebãnuite dar ºi cu discrete ironii ºi autoironii fãrã de care ar fi fost sec,
sterp. Paginile sale au parfumul discret al confruntãrilor domestice, al
întrebãrilor fireºti care nu-ºi gãsesc, întotdeauna, imediat, rãspunsurile
corecte. O luptã surdã duce fiecare în parte, atît el cît ºi ea, mai ales cu
propriile lor neliniºti, angoase,  spaime. Încet, timpul care se strecoarã
printre cei doi soþi, tineri pãrinþi, în vîrful picioarelor, ca sã folosesc o
personificare, limpezeºte lucrurile, iar cuplul recucereºte terenul pier-
dut, recucereºte ºi dormitorul, regãsindu-se ca în prima zi, în timp ce
micul „ bandit”, pe care-l iubesc atît de mult aproape fãrã sã-ºi de-a sea-
ma, pãºeºte pe propriile picioare în lumina care ºi-a recîºtigat calitatea.
O carte în care mulþi se vor recunoaºte, ceea ce, sã fim sinceri, nu e pu-
þin lucru. 
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postscris

Sunt absolut convins cã fac foarte bine
scriind în stânga ºi-n dreapta
pe la reviste literare româneºti ºi strãine.

E drept cã sunt ºi locuri unde nu public,
nu chiar cu oricine mã complic.

De multã vreme am înþeles cã asta mi-e soarta.

Mi s-a spus însã sã fiu atent
ºi cu Familia, în orice moment.

Când mã pun la masa de scris, cu destulã rãbdare,
mã debarasez de Griji ºi Nepãsare
ºi, având avantajul insomniei, scriu pânã în zori.

Mi s-a-ntâmplat chiar de multe ori
sã-mi neglijez toate celelalte îndeletniciri,
plãceri, obligaþii sau iubiri,

Dar pentru Familia stau pânã ce ºi cocoºii cântã
la masa de scris, când mi se pune pata,
scriu, ºterg ºi postscriu, cu muza la trântã,
pânã ce — tinga-linga! —  ºi revista e gata!

Parodia fãrã frontiere

Lucian Perþa



Floarea ÞUÞUIANU

Tãcerea femeii este slava ei

Stau între ºevalet ºi masa de scris,
sedusã de ambele ºi nu ºtiu ce sã aleg.

De aproape ºapte ani am acelaºi vis
cã îmi gãsesc locul ºi înþeleg
importanþa deosebitã a culorii în cuvânt,
în orice cuvânt de mine atins.

M-am sãturat sã vãd parcã de-o veºnicie
doar negru când mã uit la ºevalet
ºi numai alb când mã uit atent
la coala de hârtie

O fi tãcerea slava femeii, se poate,
dar eu m-am sãturat de astea, de toate,
nu mai tac ca un peºte. Nu se mai poate!

Lucian Perþa
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