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România
Centenarã

O

ricât de dureros este, trebuie sã
constat cã anul 2018 nu prevesteºte nimic aureolar! Instabilitatea guvernamentalã (douã guverne
schimbate într-un an de o coaliþie care are
controlul tuturor instituþiilor statului!?! –
o premierã ºi pentru politica mondialã), zeci
de mii de români în stradã, nu numai în
Bucureºti ºi în marile oraºe ale României,
dar ºi dincolo de hotarele þãrii ºi chiar ale
Europei, cel mai mare exod al românilor
dintr-o istorie de douã ori milenarã, jumãtate dintre cetãþeni trãind la pragul sãrãciei în timp ce o minoritate controleazã resursele þãrii în interes propriu ºi de grup
infracþional ºi/ sau clientelar, înstrãinarea
chiar a unei pãrþi importante din pãmântul
þãrii ºi din bogãþiile subsolului românesc,
incapacitatea de administrare a infrastructurii de transport sau a sistemelor de învãþãmânt ori sãnãtate, aflate într-o uriaºã
penurie de resurse ºi aproape de haosul
organizaþional, sunt numai câteva repere
ale unui moment mai degrabã apocaliptic
decât de celebrare a triumfului magic de la
1 Decembrie 1918.
Nu este deloc întâmplãtor cã, de la tribuna Academiei Române, de Ziua Culturii
Naþionale, istoricul academician Ioan
Aurel Pop, rectorul Universitãþii din Cluj,
simþea nevoia sã intervinã cu toatã autoritatea sa ºtiinþificã ºi intelectualã, atenþionând asupra condiþiei dramatice a României de astãzi:
La 8 ianuarie 2018, preºedinta Coaliþiei pentru educaþie trãgea iarãºi, prin
mijloace de difuzare în masã, un semnal
de alarmã: „40% din generaþiile viitoare, din cei care vin din urmã ºi trebuie sã
susþinã România din punct de vedere
economic, social, cultural ºi politic, sunt
analfabeþi social ºi funcþional, adicã vor
fi un balast în viitor ºi nu un activ, ca
acum, pentru piaþa muncii, pentru business, pentru economie, pentru România.
Ce însemnã analfabet social ºi funcþional? Nu pot înþelege, nu pot exprima, nu
pot explica ceea ce citesc, nu pot face
mai mult decât operaþiuni simple, mecanice, fizice.” Oare este posibil ca România contemporanã sã se afle într-o astfel
de situaþie? Sau dacã este aºa sau aproape aºa, cum se va fi ajuns aici? În ce raport se aflã acest „analfabetism social ºi
funcþional” cu ceea ce numim îndeobºte
culturã?
ªi, în continuare, domnia-sa afirma:
Cultura aceasta spiritualã s-a fãurit
de-a lungul istoriei ºi se fãureºte ºi acum,
sub ochii noºtri. Ea este, prin urmare, o
moºtenire, transmisã deopotrivã prin memoria individualã ºi prin memoria colectivã, dezvoltatã mereu. Nimeni nu
poate elabora o creaþie spiritualã – oricât talent ar avea – dacã nu este depozitarul acestei moºteniri, dacã nu a asimilat valorile culturale anterioare, dacã
nu are o anume forma mentis alcãtuitã
prin educaþie, dinspre trecut… Aceastã
culturã a românilor ca naþiune nu are
niciun înþeles fãrã componenta sa istoricã, iar lipsirea ei de dimensiunea istoricã este un act iresponsabil.
Argumentaþia acad. Ioan Aurel Pop se
cuvine a fi studiatã integral, cu deosebitã
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atenþie ºi responsabilitate, de toþi cei care
cred ºi îºi asumã un rol, oricât de modest,
în cultura românã.
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n MIHAELA ALBU

scriitorul român
ªtefan Baciu – cetãþean
de onoare al oraºului Rio
de Janeiro ºi profesor
emerit în Hawaii
ªtefan Baciu ºi-a
purtat exilul aºa cum îºi
poartã soldaþii rãnile
cãpãtate pe câmpul de
luptã: strãduindu-se sã
nu le facã vizibile, dezvãluindu-le tocmai prin
excesivul efort de decenþã.
Constantin Eretescu

U

n nume important
printre personalitãþi
le exilului românesc,
cu o bogatã activitate internaþionalã, este ªtefan Baciu. ªi nu exagerãm cu nimic, un argument venind fie ºi numai dacã îi vom enumera domeniile în care a activat
ca poet, eseist, memorialist, ziarist, critic de artã, traducãtor, diplomat, profesor universitar, precum ºi distincþiile pe care le-a primit în þarã sau în lume.1
ªtefan Baciu s-a nãscut în
1918 la Braºov, a absolvit în oraºul natal liceul „Andrei ªaguna”,
unde i-a avut ca profesori, printre alþii, pe Emil Cioran ºi Octav
ªuluþiu; a urmat apoi cursurile
Facultãþii de Drept din Bucureºti
(1937-1941). A debutat chiar din
liceu în revista Rãboj (1933) pentru ca nu mult mai târziu (în 1935)
sã publice primul volum – Poemele poetului tânãr. Într-o scrisoare trimisã lui Eliade în
15.1.1934, tânãrul poet îi cerea
pãrerea scriitorului consacrat, iar
Eliade, aflãm peste timp, dintr-o
altã epistolã, trimisã de data
aceasta în 1951, din Rio de Janeiro, îi apreciase poezia, scriindu-i
chiar: „vrei sã predau manuscrisul la concursul Fundaþiilor Regale, sã-ºi încerce norocul?”. ªi,
într-adevãr, volumul a fost premiat. Studentul va intra în forþã
apoi în viaþa literarã, fiind (între
anii 1938-1946) redactor la mai
multe reviste (Gândirea, Rampa,
Arta nouã), precum ºi la Universul literar, unde a deþinut rubrica „Cântece noui”, debutându-i
aici pe Augustin Doinaº ºi Ion

Caraion.O scurtã trecere în revistã a activitãþii din presã o va face
însuºi autorul într-o altã scrisoare cãtre Eliade (din 30 iulie 1951):
„De la editura Gorjan, unde fãceam pe salahorul, pe traducãtorul ºi ºeful de presã, am trecut la
redacþia Universului, unde am
lucrat ca secretar al lui Ion Lugoºianu, acest mare român, care se
distruge azi, lucrând undeva la
canal. Dupã armistiþiul din acel
nebulos 1944, am fãcut parte din
redacþia ziarului Libertatea, condus de un alt mare român, Titel
Petrescu. M-am însurat în 1945
ºi de atunci, sprijinit de soþia mea,
am dat lupta pentru a putea pleca din Þara ocupatã.” În 1946 va
fi numit ataºat de presã la Legaþia României de la Berna, de unde,
ca ºi alþi diplomaþi pe care instaurarea comunismului în România
îi va afla la post în strãinãtate,
ªtefan Baciu, împreunã cu soþia
sa, Mira Simian, va alege calea
exilului. Astfel, în 1949, cei doi vor
pleca la Rio de Janeiro – Brazilia,
unde vor trece prin greutãþile inerente unei noi vieþi pe pãmânt
strãin, bucurându-se însã de libertate (În aceeaºi scrisoare
adrestã lui Eliade – în 30 iulie 1951
– i se va destãinui, cu o ironie
amarã, spunându-i, printre altele: „Ducem o grea viaþã de oameni liberi – o viaþã de oameni
care nu au vrut sã fie lacheii nimãnui. Avem toate libertãþile, inclusiv aceea de a muri de foame
sau de a nu avea ce face...” Cu
tenacitate, muncã ºi talent, ªtefan Baciu reuºeºte sã înveþe
portugheza, sã scrie pentru importante ziare („eu scriu – va povesti în scrisoarea citatã – la douã
din cele mai mari ziare de aici, la
suplimentele literare, inclusiv la
partea politicã”), fãcându-se cunoscut în mediul cultural latinoamerican. Astfel, între 1953 - 1962
va fi redactor la un important ziar,
Tribuna de Imprensa, al cãrei director, Carlos Lacerda, a fost, aºa
cum ne va relata scriitorul român

într-una dintre cãrþile sale de memorii – Praful de pe tobã – „cel
mai mare gazetar al secolului XX
din Brazilia ºi unul dintre cei mai
de frunte din întreaga Americã
Latinã, devenit mai târziu deputat, prim guvernator ales al statului Guanabara ºi în 1964 candidat la preºedinþia Republicii (...),
post la care desigur cã ar fi fost
ales dacã revoluþia militarã din
1964 n-ar fi dat altã întorsãturã
evenimentelor.” Despre aceastã
perioadã din viaþa sa, ªtefan Baciu va scrie – în portughezã – o
carte (Lavradio 98), în 1982, un
adevãrat „best-seller”. Tot atunci
(ºi toatã viaþa dupã aceea) se va
bucura de prietenia celor mai importanþi oameni politici ai locului, dar mai ales a jurnaliºtilor ºi
scriitorilor, printre care la loc de
cinste se situeazã Manuel Bandeira, nume important pentru
miºcarea modernistã din Brazilia
dintre anii 1922-1960, opera acestuia influenþând întreaga literaturã brazilianã. Alþi scriitori prieteni au fost Cecilia Meireles sau
Carlos Drummond de Andrade,
considerat unul dintre cei mai reprezentativi poeþi, cu influenþã
asupra tinerilor scriitori brazilieni.
În onoarea lui ªtefan Baciu, la
plecarea acestuia în Hawaii,
Drummond i-a dedicat un poem2
în care insista pe onoarea pe care
scriitorul român a fãcut-o oraºului Rio de Janeiro de a fi cetãþean
al acestuia.
(În parantezã se cuvine subliniat ºi faptul cã Baciu a fost desemnat chiar cetãþean de onoare
al marelui oraº brazilian).
În Brazilia ºi apoi în Statele
Unite, Baciu a continuat aºadar
activitatea publicisticã, dar nu
numai la ziare sud-americane, trimiþând permanent de asemenea
articole ºi în Elveþia („sunt colaborator regulat la Die Tat din
Zürich ºi la douã foi din Berna”,
povestea în scrisoarea citatã),
colaborând totodatã la mai toate
revistele din exil, numãrându-se
el însuºi printre fondatorii unor
publicaþii româneºti. Este vorba
despre Înºir’te mãrgãrite, Exil ºi
Mele. Referiri la acestea, detalieri
ale greutãþii începuturilor, ale
contribuþiilor sale ºi ale celor cu
care a colaborat întâlnim deopotrivã în corespondenþã, dar ºi în
cãrþile memorialistice. În opera sa
poezia ºi memorialistica ocupã
locul cel mai important. Una dintre aceste cãrþi, Mira, cartea dedicatã soþiei sale3, scriitoare ºi
profesoarã în exil, cuprinde, ca ºi
Praful de pe tobã, multe referiri
inclusiv la viaþa ºi activitatea sa.
Activitatea de editor de reviste, ca ºi cea de publicist ºi traducãtor au fost foarte apreciate de
confraþii rãspândiþi pe glob. În

ªtefan Baciu –
centenarul naºterii
Dosar coordonat de Mihaela Albu
revista Caete de dor, de exemplu, întâlnim adesea referiri la ªtefan Baciu. Un exemplu: în nr. 6, la
rubrica „Bibliografie”, aflãm cã
volumul America (autor: Raul
Otero Reiche) a fost tradus de
Baciu ºi publicat în colecþia „Înºir-te mãrgãrite” în Rio de Janeiro, în 1952: „Poetul ªtefan Baciu
consacrã numãrul 2 din lucrãrile
Cercului Cultural Andrei Mureºanu, traducerii pentru prima
oarã în româneºte a unui poet
bolivian ºi a unuia dintre cei mai
reprezentativi ai continentului
sud-american. Scriitorii pribegiei – scrie d. ªtefan Baciu întrun binevenit cuvânt înainte – ca
de altfel toþi pribegii, s-au pomenit de la o zi la alta pe pãmântul Americii schimbând Carul Mare cu Crucea Sudului,
miºcându-se într-o geografie
moralã ºi fizicã nouã cu desãvârºire pentru sufletul românesc. În cadrul acestui orizont
lãrgit, iniþiativa d-lui ªtefan Baciu de a traduce în româneºte
unul din poemele cele mai reprezentative ale unuia dintre cei mai
reprezentativi poeþi sud-americani, ni se pare cât se poate de
îndreptãþitã.”
Desigur, îndeosebi volumele
publicate au fost semnalate ori
au avut cronici în presa româneascã din exil. În Caete de dor,
de exemplu, revista editatã de Virgil Ierunca ºi Constantin Amãriuþei la Paris, Mihai Niculescu, în
„Cronica poeziei” scrie (în nr. 6)
despre Analiza cuvântului dor.
Poeme de ªtefan Baciu, editura
Cartea pribegiei, 1951. (Pentru
edificare, în recenziile inserate mai
jos spicuim fragmente din aceastã cronicã, alãturându-le alte
douã scurte prezentãri semnate
de Nicholas Catanoy)
Autor a peste 100 de volume
de poezie, memorialisticã, eseisticã, traduceri ºi a peste 5000 de
articole ºi studii, apãrute în presa românã, germanã, francezã,
latino-americanã, nord-americanã, elveþianã, fondator de reviste în exil, ªtefan Baciu ar trebui
mai mult ºi mai bine cunoscut în
þara natalã ºi ar trebui, fãrã nicio
rezervã, înscris în manualele ºco-

lare, alãturi de ceilalþi români care
au fost recunoscuþi ca nume importante în þara de adopþie.
1
Premiul Scriitorilor Tineri al
Fundaþiilor Regale ºi Premiul Societãþii Scriitorilor Români (la 17 ani,
pentru volumul de debut Poemele
poetului tânãr); „Cetãþean de onoare” al oraºului Rio de Janeiro, „Consul de Bolivia” în Honolulu-Hawaii,
„Profesor Emeritus” al Universitãþii
din Honolulu-Hawaii, Decoraþia de
Onoare a Meritului Cultural cu grad
de Comandor acordatã de Ministerul Educaþiei ºi Culturii din Bolivia.
2
Un semn al aprecierii de care
ªtefan Baciu s-a bucurat în Brazilia,
este astfel poemul importantului scriitor Carlos Drummond de Andrade,
intitulat A kiss, un baiser, un bacio, pe
care îl reproducem (în versiunea româneascã semnatã de Dan Anghelescu):
A kiss, un baiser, un bacio
pentru pãmântul ce-l adãpostise la
sine
Aºa a vrut al nostru ªtefan Baciu
Cu un salut bãtrânului Rio
sã se-nchine

În numai trei decenii care-au trecut
în zbor,
minusculã fãrâmã din veºniciaîntreagã
De sub dezamãgirile ce încã îl dor
El lumina a ºtiut sã-ºi culeagã
(ori poate ºi penumbrele vechi)
amintitoare
Surdinizate-n oameni ºi zile ce-au
trecut
când blândele-amãgiri lunecãtoare
revin în noi cu lucruri pe care le-am
pierdut
Ziare ºi tramvaie ºi veºnic
mortadela
Hãpãitã-n vitezã de cei ce se
grãbesc
Când din urâtul zilei fugim în
citadela
Poemelor, doar ele azi ne mai
ocrotesc
Hei, tu, Hawaii, cu brize ºi plaje
când nori-s
Sãruturi de soare peste maluri ºi ape
Pãstraþi-l pe Baciu mereu aici,
aproape.
Pãstraþi-l pe-acest carioca
ultra-honoris.
3
Un dosar special dedicat scriitoarei Mira Simian Baciu îl vom publica într-un numãr viitor al Mozaicului.
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ªtefan Baciu – poet al unui tragic
aproape-departe
Veniþi aduceri aminte, sunt
prizonierul vostru/ Aºezaþi-mã
pe covorul fermecat al iluziilor/
ºi spuneþi pentru o clipã mãcar,
ca sunt aici/ Nu sunt decât douã
staþii de tren/ Pânã la cireºii din
Râmnicul Vâlcea.
ªtefan Baciu
ªtefan Baciu scria poezie aºa
cum puºcãriaºii þinuþi la izolare îºi povestesc sieºi ca sã nu
uite sã vorbeascã./.../ durere veche, rãmasã nemântuitã.
Constantin Eretescu

A

pariþie fulgurantã în
poezia tinerei generaþii interbelice, ªtefan
Baciu a fost – ºi pe bunã dreptate – primit ºi privit, în lumea literarã a momentului, ca un copil
minune al poeziei. La numai 17
ani, în 1935, primului sãu volum
intitulat Poemele poetului tânãr
i se decerna premiul Scriitorilor
Tineri acordat de Fundaþia pentru Literaturã ºi Artã „Regele
Carol al II-lea”, acelaºi premiu
pe care, cu un an înainte, îl premiserã Eugen Ionescu pentru Nu,
Emil Cioran pentru Pe culmile
disperãrii, Constantin Noica
pentru Mathesis sau bucuriile
simple ºi Horia Stamatu pentru
poemele din volumul Memnon.
Evident, ªtefan Baciu era, încã de
pe atunci, reprezentantul uneia
dintre cele mai strãlucite generaþii de tineri scriitori români. Aºa
cum va scrie Mircea Vulcãnescu,
acea generaþie avea sã fie „ceva
mult mai subtil, mai nestatornic
ºi mai delicat/..../ oameni (care)
trãiesc aceleaºi probleme, sunt
subjugaþi de influenþa aceloraºi
modele vii/.../ mai mult o unitate psihologicã, cu rãdãcini istorice ºi biologice, decât o unitate propriu-zis spiritualã...Subjugaþi de influenþa aceloraºi
modele vii”. Într-adevãr, au
existat factori modelatori a cãror
influenþã a fost hotãrâtoare asupra unora sau altora dintre aceºti
tineri. Astfel, dacã o parte a generaþiei, aceea din jurul lui Mircea Eliade, rãmânea prizonierã
sub fascinaþia socraticului profesor Nae Ionescu, în ceea ce-l
priveºte pe ªtefan Baciu, dar ºi
pe alþii (Vintilã Horia, Ion ªiugariu, Axente Sever Popovici, Ovidiu Caledoniu, Horia Niþulescu,
Grigore Popa) un rolul primordial
l-a avut, se pare, Nichifor Crainic
ºi revista Gândirea. Un articol
semnat de Vintilã Horia în 1936

ªtefan Baciu
– centenarul
naºterii
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(Nichifor Crainic ºi Gândirea)
e pe deplin lãmuritor în acest sens:
„...Gândirea a atins pe rând, prin
reprezentanþii ei, toate culmile geniului românesc, de la literaturã
ºi filosofie, pânã la muzicã ºi picturã./.../perspectivã culturalã în
care s-au integrat toate spiritele
creatoare de dupã rãzboi.”
Desigur, atât ªtefan Baciu, cât
ºi Vintilã Horia, începând de la
un anume moment, se vor îndepãrta ºi de Gândirea ºi de Nichifor Crainic. Ceea ce, totuºi, nu va
ºterge amprenta spiritualã pe
care revista, ca ºi mentorul ei au
lãsat-o, fie asupra creaþiei lor, fie
(în gigantica încordare de forþe
contrare din epocã, apusul fascist ºi rãsãritul bolºevic!) asupra
modului în care ei aveau sã gândeascã, pe mai departe, lumea ºi
timpul ce li s-a dat. Fãrã îndoialã, fiecare dintre ei îºi va croi propriul drum ºi propria rostire literarã. Iatã de ce, vorbind despre
poezia lui ªtefan Baciu, cunoscutã în general pentru limbajul ei
vizibil acordat la exigenþele modernitãþii, n-ar trebui sã ne surprindã o serie de versuri unde
vom regãsi sonoritãþi de o (aparent) uimitor-tradiþionalã vibraþie misticã. Trecându-se, mult
prea uºor, peste dicþia de îndrãzneaþã modernitate, ciudãþenia a
fost, cu grãbire, pusã pe seama
unor epigonice reverberaþii argheziano-voiculesciene. Se fãcea abstracþie de faptul cã epoca
acelui început era dominatã de
ceea ce atunci s-a numit fenomenul Crainic. Petru Ursache este
cel ce ne reaminteºte de rugurile
aprinse(cu misticã rezonanþã)
în sensul taboric din cãrþile lui
Nichifor Crainic. Iar deceniul patru a fost tocmai momentul când
atât ªtefan Baciu, cât ºi tinerii
(reuniþi, mai apoi, sub semnul
Meºterului Manole) s-au aflat
sub iradiaþiile unor cãrþi fundamentale semnate de mentorul
Gândirii. Una dintre ele, Puncte
cardinale în haos (1936) era întâmpinatã cu elogii vibrante: cartea de conºtiinþã, evanghelia
românismului, cartea veacului,
profetism biruitor etc. Poate cã
ºi de acolo, poemele tânãrului
braºovean se vor fi încãrcat de
acea adâncã sete de Dumnezeire, de Înalt ºi de Sublim. E uimitoare smerenia ºi aspiraþia lui întru puritate celestã ºi perfecþiune spiritualã din acest Psalm de
supunere: „...Mai bine, Doamne
de m-ai fi þinut,/ Sã mã târãsc
netrebnic rob în ceruri,/ Sã
ºterg de praf al îngerilor scut/
ªi Precistei sã-I vãd de giuvaeruri./ Seara, scoteam pe boltã
luna. Dimineaþã,/ Ieºeam cu oile
Prea-Bunãtãþii Tale,/ ªi pruncilor le-aº fi adus dulceaþã/ ªi lui
Sân-Petru îi coseam sandale.”
Pentru poet, Dumnezeu este mereuaproapele, sprijinul ºi lumina ascunse chiar în „tocul careacum Te scrie”. Senzaþia de sacralitate pluteºte printre lucruri,
oriunde, oricând ºi peste tot: „Tãcerea murmurã în frunze-o rugãciune,/ ªi vântul o sã urle, trecând din plop în plop,/ E-o tuseadâncã în gâtul cerului...,/.../
îngerii plâng iar cu voci de pi-

culine, o voce sunã-n calma searã, se-aude doar cum morþii tac,
urlarã în desiºuri lupii.”. /…./
„aerul amirosea a coarnã, unii
dintre struguri au miros de tãmâie”. Sunt cuceritoare sinceritatea ºi plasticitãþile discursului
sãu despre toamnã, discurs atins
de o melodioasã, abia ºoptitã,
discretã, nostalgicã ºi seninã la
malinconia: „Stãtea bolnavã
via de prea multã luminã/ ªi
toamna ca un uliu deasupra ei
trecu,/ Iar noaptea ca un abur
se ridica din tinã/ Când soarelen tãrie suflarea îºi dãdu./ Tot aerul, ce proaspãt amirosea a
coarnã,/ Din deal pânã în câmpul brãzdat cu fier de plug./
Arar suna în codri o ostenitã
goarnã,/ Pe drum, cãruþe pline
cãrau spre târg belºug.”
Simþim mereu, în umbra poemelor sale, prezenþa unui plan
secund, ce iradiazã dintr-un amplu contra-dialog cu poemele
predecesorilor. Iatã-l explicit în
aceastã imagine (sau contraimagine!) a toamnei în exil: „A
ruginit frunza din vii/ înspre Sovata, Ghimeº ºi Zizin/ dar la babord în Waikiki/ ce soare blând,
de aur plin./ Pustii sunt lanuri
ºi câmpii/ departe’n Turnu Magurele/în golf la orele târzii/
cade-o cascadã grea de stele/
când rândunelele-au plecat/ se’ntorc la cuiburi papagalii/ pustii sunt horele din sat/ dar plini
de floare portocalii”.Un râsuplânsu în aceste artificii cu tentã
evident ludicã, înglobând refrene ale unui trecut mereu prezent.
Ca poet, ªtefan Baciu a fost
unul dintre acei (puþini, foarte
puþini) care au trãit, la modul acut,
în interiorul a ceea ce ne imaginãm cã este starea difuzã a poeziei. El scrie pentru a-ºi proteja
fragilitatea fiinþei, astfel aºezând
o anume distanþã între sine ºi distorsiunile unei lumi care-l include în tot mai agresivele ei procese de dezagregare. Deasupra ori
dedesubtul oricãror frontiere ale
timpului sau ale limbajelor, poezia lui graviteazã – ºi capãtã contur – dintr-un impact discret, dar
mereu perceptibil, cu reliefurile ºi
ritmurile obstinate ale realului
miºcãtor. Iatã cât de vizibil e fenomenul în Balada omului care
n-a ajuns nimic din ce-ar fi vrut
sã fie: „ Aº fi vrut sã fiu un piccol
în Tahiti/ cãutãtor de perle negre undeva în Bali/ în Samoa sã
pãzesc tãcerile clipitei/ în
Florida sã scutur portocalii/ aº
fi vrut sã fiu acrobat în Filipine/
sau cowboy în insulele Mariane/ în Bolivia aur aº fi vrut sã
caut în mine/ cormorani sub
albe ceruri pakistane/ aº fi vrut
sã cânt în Tucuman milonga/ sã
conduc un taxi în Santiago
vara/ sã dansez în baruri la
Macuto conga/ sau în Tenerife
sã-mi înstrun ghitara/ aº fi vrut
sã fiu birtaº în Turnu Magurele/
flaºnetar de port uitat în
Cãlãraºi/ aº fi vrut sã fiu un
lustragiu de stele/ profesor de
canto în liceu la Iaºi/.../ n-am
ajuns nimica din ce-am vrut sã
fiu/ nici campion de rugby, vatman sau birjar/ bate-un vânt din
Kona, plouã ºi-i târziu/mãtur
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praful lunii singur într-un far.”
Este evident cum discursul liric aspirã acest real (!?), se instaleazã în el ca într-o – sã spunem, pe urmele lui Deleuze –
materie capabilã sã spunã fiinþa. Dar cel care se rosteºte nu mai
e decât o sensibilitate exasperatã de agresiunile ºi insolenþa derizoriului ca în aceastã Vizitã inopinatã:„Cãzut cu paraºuta în
Piaþa Lahovary/ mã caut, mãntreb ºi nu mã regãsesc/ un vânt
nebun îmi zboarã ochelarii/
tramvaiele la cotituri scrâºnesc/
din coridoare ies la ceas de umbre/ poeþii morþi de mult ºi îngropaþi/ în pardesie de culori
adânci ºi sumbre/ fantome azi –
ieri camarazi ºi fraþi/ m-aºed pe
scaun la frizerie/ un braþ de os
ascute-un brici/ vãd ortul
popii-n fundul de cutie/ ºi din clãbucul rece ies furnici/ la chioºc
în colþ îmi cumpãr „Universul”/
ºi litere de aer mor pe-o filã de
nimic/ aud un plop cum îmi scandeazã versul/ în staþie-aºteaptã
pasagerii-un dric”.
Evident, ipostaza mãrturisitoare nu mai e a unui suflet însetat
de real, cum va fi spus, cu ani în
urmã, un remarcabil poet. Dimpotrivã, acum, pentru ªtefan Baciu
realul se identificã cu depãrtãrile,
cu sfâºietoarea rupturã de patrie.
ªi e perceput ca o inevitabilã, dar
mereu mai agresivã ºi tragicã
maladie. Cãci – aºa cum se formula
o rostire celebrã prin universurile
poematice – lumea vazutã nu mai
e o realitate, cealaltã nu mai este
un vis. Poate – ºi din acest motiv
– ne amintim o spusã a lui Samuel
Beckett. Potrivit ei, din orice
scriere nu rãmâne decât un pãcat
împotriva eºecului din cuvânt.
Pentru Baciu însã, morbul insaþiabilei lui nevoi de rostire este
durerea distanþelor. Ea macinã
interioritatea acestor poeme cu
fãrã-speranþa mântuirii prin
verb. Se vocalizeazã golul,
pustiirea întru bejenie a tot ce i sa rãpit începând cu Turla bisericii
Sfântul Nicolae din Schei, cu
Tâmpa, cu fularul lui Emil Botta,
cu iaurgii din Slobozia, cu
covrigarii din Zimnicea, cu Piaþa
Buzeºti sau cu domnu’ Miºu de
la Cartea Româneascã.
Fãrã îndoialã, poezia este, prin
însãºi natura ei, tãrâmul unor mi-

racole de un tip cu totul special.
Odatã intrat pe teritoriile sale eºti,
oricând, supus inefabilului risc
de-a rãtãci sub orizonturi brusc
depãrtate. Cum e ºi acela al straniei ºtiinþe a marginalului, al excepþiilor – altfel spus – al celor
mai neliniºtitoare soluþii: patafizica. (Iar de la Jarry încoace s-a
spus despre ea cã ar fi de alurã
imperturbabilã). Ceea ce este
profund adevãrat ºi pentru poemele scrise de ªtefan Baciu. În
îndepãrtatul (ºi îndelungatul) lui
exil, patafizica este mereu vizibilã ºi devine aproape unica soluþie, dat fiind cã, în lumea acestor
poeme, dominantã devine o anume ambiguitate ºi o neostoitã (aº
spune sufocantã) insistenþã de
disimulare a tragismului unei existenþe în bejenii. (Sã ne reamintim
de aserþiunea lui Gerard Genette
despre literaturã ca „ordine întemeiatã pe ambiguitatea semnelor, pe spaþiul îngust, dar vertiginos, care se deschide între
douã cuvinte”. Evident, autorul
Baciu provine din generaþia celor desþãraþi, a celor care ºi-au
pierdut inocenþa oricãror speranþe. Pentru aceºtia, patria respirã,
vibreazã, trãieºte doar în poem ca
fenomen al unui spaþiu indicibil
dat fiind cã: „...patria e o ciocârlie care se înalþã oriunde/ fãrã
frontiere ºi fãrã intenþii/ patria
e un concert de Dinu Lipatti/ la
Lucerna, Elveþia,/ într-o searã
ploioasã/ patria e aceastã adunare de feþe/ de întâmplãri ºi de
sunete/ împrãºtiate/ peste tot
globul/ dar patria e mai ales o
clipã de tãcere”.
Prin autentica ei fervoare, cât
ºi prin prezenþa secretelor substanþe ale paradoxalului sãu lirism,
poezia lui ªtefan Baciu apropie
lumi îndepãrtate în spaþiu ºi timp.
Translatã în coloristica contemporaneitãþii, retorica lui (pentru cã,
evident, poetul are o retoricã a lui
ºi numai a lui) penduleazã între
adoraþie, tragism ºi amarã autoironie; între melancolii sfâºietoare
ºi sarcasm: „zadarnic aºtept în
Tegucigalpa tramvaiul 5/
departe, la Turnu Mãgurele,
plâng ultimele caterinci/ duce
uraganul în neºtire, cãrþi, reviste
ºi manuscrise/ am rãmas acelaºi
amestec de Don Quijote ºi Ulise”.

Cu Fidel Castro (înainte de a deveni dictatorul comunist cunoscut)

m iºcarea ideilor

n MIHAI NICULESCU

tinereþea, o soartã statornicã
a poetului ªtefan Baciu
Analiza cuvântului dor. Poeme de ªtefan Baciu, Editura Cartea pribegiei, 1951.
(Fragmente preluate din revista Caete de dor, nr. 6/ 1952)

U

ltima culegere de poezii a lui ªtefan Baciu
pe care am citit-o – mã
aflam încã în þarã – a fost Cetatea lui Bucur. A trecut de atunci
un rãstimp pe care-l mãsoarã anii
– vreo doisprezece – dar ºi un altul
ce nu mai poate fi numãrat sau
cuprins în vreun fel. Un rãstimp
strãin, în care timpurile noastre
sporesc fãrã noimã, parcã în gol.
Acest straniu contrapunct, poetul
Analizei cuvântului dor îl spune
aºa, numai cu douã versuri: Aveam
cu zece ani mai puþin/ Planeta
cu vreo douã sute… (Elegia
dupã-amiezii de duminicã)
Din „nota autorului” aflãm cã
poemele cuprinse în aceastã culegere au fost scrise între anii
1939 ºi 1951, deci multe din ele –
lesne de recunoscut – în þarã. Este
a douãsprezecea carte de poezii
a lui ªtefan Baciu – de la Poemele poetului tânãr, premiatã de
Fundaþiile Regale în 1935 – ºi prima pe care o publicã în pribegie.
Poetul se aflã acum la Rio de Janeiro, cartea lui a fost tipãritã în
Argentina, iar cititorul care semneazã mai la vale s-a întâlnit cu
ea la Paris.
Prin intervenþia brutalã a întâmplãrii, soarta scriitorului român
a devenit planetarã. Soartã tragicã, fiindcã nicio ieºire nu e cu
putinþã din cleºtele alternativei
de a pieri înãbuºit de lipsa aerului natal sau de a se adapta, cu
riscul cine ºtie cãror grave falsificãri ºi mutilãri ale propriei firi,
într-un climat strãin dacã nu chiar
ostil ºi în ritmul unor prefaceri
aiuritoare. /…/ Nu e de mirare cã,
în poemele lui ªtefan Baciu, amintirile româneºti cele mai minuþios
concrete ºi mai prozaic amãnunþite, uneori, se împletesc obsedant cu evocãrile exotice ale tânãrului brazilian. /…/
Cu toatã melancolia stãruitoare din poemele mai ales ale ciclurilor intitulate Cãlãtorii ºi Analiza cuvântului dor, rareori câte
o notã de amãrãciune sau de revoltã tulburã blânda consimþire
a poetului la soartã, la frumuseþe, la poezie. ªtefan Baciu a rãmas tot poetul tânãr a cãrui fantezie graþioasã ca ºi a adolescentului de odinioarã mai încântã, în
Autoportret la 33 de ani, de pildã, din care iatã o strofã caracteristicã:
Sunt un tânãr destul de bãtrân, un luptãtor utopic/ Foarte
bogat în imagini, foarte sãrac în
metal,/ Uneori ies cu planurile
mele la plimbare, sau cu morþii
mei la bal,/ ªi fac cãrãmizi pentru
o fabricã de zãpadã la tropic.
Tinereþea e de altfel unicul privilegiu ºi o soartã statornicã a
poetului, neclintitã prin curgerea
anilor. Deviza supremei libertãþi,
totdeodatã, „libertatea de a evada din cântecul tãu”, – superbã,
cum numai o devizã de poet poate fi. Astfel, tristeþea regãsirii în
amintire ºi exil a locurilor copilãriei, care ar putea fi apãsãtoare ºi

rea, e rãscumpãratã prin graþia
aerianã a acestor strofe din Revedere la Braºov, care înnobileazã tema preschimbând durerea în
dor. Iatã-le:
Doar casele rãmân din câte-o
stradã
Din sunete ne-alegem cu un
clopot
ªi când privim plecaþi pe balustradã
La colþ aleargã tinereþea-n
tropot.
Iar din pãduri, din verdea lor
trufie
Reci crosnii dintr-o ramurã
rãmân.
Un vânt îþi cade-n pãlãrie,
Ca un canar fugit de la stãpân.
Tu eºti oraºul meu, pierduta
mea iubire?
ªi pietrele, cum vãd, încãrunþesc!
Pe-o poartã trec ºi intru-n
amintire
Dar peste noaptea mea reci
umbre cresc.

ªtefan Baciu cu exilaþii din Bolivia (primul din stânga, Carlos Lacerda)

Le menþionez numai, ca sã mã
opresc, înainte de a încheia, la
douã „poeme de dragoste”, pe
care le transcriu în întregime:

/………………/
De când Verlaine a frânt gâtul
elocvenþei, mulþime de poeþi s-au
ales cu un soi de sperieturã, care-i
fac sã scrie o poezie nevertebratã, cu articulaþii moi, ºi sã se ascundã pe dupã vorbe, de teama
de a nu întâlni vreun subiect.
ªtefan Baciu nu are – slavã Muzelor! – „complexul elocvenþei”.
Prejudecata poeziei „pure” nu trebuie sã ne împiedice de-a preþui
robusta alcãtuire a unor bucãþi ca
aceea intitulatã Între mine ºi
Cristofor Columb, ca amplul ritm
al unei versificãri susþinute de-o
inspiraþie cãreia nu ºovãiesc a-i
alãtura calificativul „nobilã”.
Pentru mine este una din revelaþiile acestei cãrþi de poezie, dimpreunã cu Sub zgâie-norii din
Rio de Janeiro, din acelaºi ciclu,
Cãlãtorii; cu Poetul la tropic,
Pasãrea mãiastrã ºi Patria din
ciclul urmãtor; asemuindu-se toate prin aceeaºi largã croialã ºi
avântare de suflu liric. Altele, tot
în acest din urmã ciclu, ca de pildã: Încã o zi în exil ºi într-o oarecare mãsurã ºi Pasãrea mãiastrã
– c-o atmosferã ca de vrajã, cu
ceva straniu ºi neliniºtitor care-mi
aduce aminte de Corbul lui Edgar
Poe – dau un sunet mai intim, iar
cântecul lor, ca fântâna Arethusei,
nu încape tot în matca aparentã a
poemului, ci curge mai departe în
ºoaptã, înãuntru.
S-ar cuveni sã mã opresc la fiecare din cele douãsprezece bucãþi
ale ciclului Cãlãtorii, din care am
menþionat mai sus douã. Aceea cu
care se deschide: Pierde-Varã e
un model de reportaj liric, de peisaj filtrat prin sensibilitate. Altele:
Monaco, Lungano, dar mai ales
Rio de Janeiro, schiþã de pastel
(mai potrivit mi s-ar pãrea sã-i zicã
acuarelã), exemple de poezie picturalã purã, cu o exuberanþã de
culori încântãtoare. Berna – pe
care-o ºtiu – /…/ îmi va rãmâne
legatã în amintire de primul catren
din Berna poetului:
Întotdeauna-i o fântânã

O poezie de dragoste
Îmi aduc de tine aminte
Într-o noapte, într-o searã,
într-o zi,
Într-un surâs rece, într-un sãrut fierbinte
În cuvintele în care nu te pot
desluºi
Îmi aduc de tine aminte.

Cu „Che” Guevara

Prin care timpul trece în pãmânt
ªi-ntotdeauna-i o tãcere
subt umbra bolþilor, în vânt.
ªi la fel Monaco, de-a lungul
urcuºului spre fantastica grãdinã cu cactuºi, pe
… strãzi pietruite cu umbrã
Pãzite de case cu numere
moarte.
/……………../
ªi aceste douã evocãri din
þarã, imagini atât de concret,
aproape fizic, pãtrunzãtoare, în
aerul jilav ºi încropit al nopþilor
braziliene:
Un rãcoros fular de vânturi
din munte (Pasãrea mãiastrã)
Spre nopþile aspre ca o pãturã þãrãneascã (Poetul la tropic)
Alte poezii, mai toate scurte,
de câte trei ºi patru strofe, perfecte, din primul ciclu (Lecþia de
singurãtate): Nadeº T.F.F., Abecedar, Toamnã, Siesta într-o voluptoasã fantezie, Rãspântie,
versiune mai concentratã decât
Autoportret la 33 de ani ºi mai
unitarã; Dimineaþa când ies în
oraº, cu notaþii sprintene, acide,
ale ultimei strofe, mai ales; Lampa ºi douã Pontice: Mangalia ºi
Peisaj oriental, cu distihul
Un singur vers e-n stare sã cuprindã
Aceste valuri care vin ºi pier

E un vis, e doar o oglindã,
ªi-n toate te caut, ºi-n toate
te pierd
Nici un braþ, nici un cer nu
va ºti sã cuprindã
Obrazul acesta ce-l uit ºi-l
dezmierd
E un vis, e doar o oglindã.
Te-am zãrit, neclarã ca steaua,
Prin ocheanul deschis, prin
gândul pierdut.
Rochia ta gurii mele îi este
perdeaua
Bãtutã de-un vânt abia cunoscut
Te-am zãrit, neclarã ca steaua.

ªi când vântul trece ca prin
valuri
Printre merii albi ºi ruginii.
Ca pe-un steag prin plopi
rãsfirã-þi pãrul,
Neguri mari când lunecã pe
vãi.
Din fântâna nopþii cu ciubãrul
Zâmbitori, voi scoate ochii tãi.
Te aºtept! Prin tufe trece dorul
Peste câmp cu iepurii gonind
Bezna ºi-a topit de mult mosorul
Când ca-n sfeºnic zãrile
s-aprind.
Aici îmi pare cã „inspiraþia” îºi
aflã sau îºi regãseºte toatã plinãtatea înþelesului. Inventivitatea
neslãbitã, mereu reluatã a primului poem o mãsoarã un ritm încetinit, solemn, apãsat parcã de
povara regretelor. E un poem de
dragoste iubitã, împrãºtiatã-n
amintire, deºi nu sunt sigur cã ea
aparþine trecutului, dar e vorba
de uitare ºi de „atâtea penumbre”… Celãlalt e un imn cosmic
al dragostei neîntâmplate, o aºteptare uimitã de toate vorbele
încã nespuse.

Nu te uit prin atâtea penumbre
Eºti un fum, eºti un foc, o pãdure de taine,
Eºti un cer îmbrãcat în cãmaºã de umbre,
Eºti o ploaie ce trece prin
sânge ºi haine
Nu te uit prin atâtea penumbre.

Te aºtept
Seara, vino câteodatã în grãdinã,
Umbrele când sar din prun în
prun
ªi când stele fãrã de luminã
Nu ºtii de rãsar sau de apun.
Treci cu rochia-þi largã peste
dealuri
Luna când albeºte între vii

ªtefan Baciu
– centenarul
naºterii
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m iºcarea ideilor

n STELUÞA PESTREA SUCIU

din corespondenþa lui Nicholas Catanoy1
cu ªtefan Baciu

D

in Germania, unde locuieºte, Nicholas Catanoy mi-a oferit,
printr-un gest de prietenie, o amplã arhivã din corespondenþa sa.
Prin consistenþã, piesele trec dincolo de obiceiul comunicãrii
epistolare, specific unei întregi
generaþii. Publicate, devin mãrturii utile ºi inedite pentru literatura românã.
Un capitol îl formeazã schimbul de scrisori dintre Nicholas
Catanoy ºi ªtefan Baciu, doi braºoveni ajunºi scriitori recunoscuþi, fiecare în alt colþ al lumii.
Prima piesã a schimbului epistolar – care face subiectul acestor notaþii – este semnatã de Catanoy în anul 1970, iar ultima, din
1992, este expediatã de ªtefan
Baciu. Când începe corespondenþa, cei doi nu se cunoºteau
personal, legãtura fiind telefonicã, iniþiatã de cel mai tânãr dintre
interlocutori, sau prin intermediul
scrisorilor. În anul 1975, pentru
48 de ore, Herr Doktor se va afla
în Honolulu, prima lor întâlnire.
A doua se va întâmpla în 1984,
când ªtefan Baciu îi va fi pentru
trei zile oaspete în Germania.
Aflaþi pe aceeaºi lungime de
undã, dorinþa celor doi corespondenþi este de a-ºi comunica gândurile, de a se informa asupra
unor proiecte, de a face schimb
de opinii, nelipsind judecãþile de
valoare, de a evoca Braºovul,
oraºul natal.
Spontan ºi natural din fire, cu
dorinþa de a crea un raport relaxat între sine ºi destinatar, ªtefan
Baciu îºi îmbogãþeºte epistolele
cu desene sau poezii, iar semnãtura împodobitã cu vorbe ghiduºe. (Salud y pesetos! ªtefan
Baciu care acum suflã în iaurt!
sau Din Dealul Pacific în Bad
Wildungen, te salut cu rimate
sentimente ca un braºovean
honolulez).
Fiind vorba de un numãr mare
de documente, am selectat doar
câteva fapte de amplitudine literarã, care potenþeazã starea lor
de spirit într-un moment circumstanþial.
În prima scrisoare din 10 ianuarie 1970, Nicholas Catanoy îi expediazã lui ªtefan Baciu câteva
poeme semnate de Gherghinescu
Vania, „care trece prin momente
extrem de grele: Domniþa Gherghinescu nu mai este ºi acest
sfârºit brutal ºi neaºteptat l-a
doborât. Pentru a-l reconforta
am îndrãznit sã vã trimit câteva

ªtefan Baciu
– centenarul
naºterii
6

Nicholas
Catanoy

traduceri englezeºti ale Domniei-Sale cu intenþia de-a publica mãcar un poem, dacã credeþi
de cuviinþã. Ar fi mai mult decât
un sprijin moral. Publicarea în
strãinãtate a poeþilor din þarã
este un eveniment important în
cariera unui scriitor, în special
a celor din generaþia DomnieiSale argumentând credinþele ºi
prestigiul autorului”. În altã
ordine de idei, îi oferã destinatarului câteva amãnunte despre
proiectul „Antologia poeþilor
români” (ediþie englezã unilingvã) în care ªtefan Baciu va
figura cu douã poeme. În scrisoarea de rãspuns din 17 ianuarie
1970, ªtefan Baciu îºi aratã interesul, dar ºi curiozitatea faþã de
sumarul Antologiei: „Cine face
parte? Poeþi din þarã sau numai
ceea ce se (mai) poate numi
„exil”. Problema sau frontiera
este greu de determinat. În ceea
ce mã priveºte am ales cu desãvârºire exilul, fãrã niciun fel de
compromis”. Tonul amar din finalul scrisorii se poate explica
prin urmãtoarele: în 1968 se va
tipãri la Bucureºti Antologia „Poezia românã modernã” de Nicolae Manolescu, în care figura ºi
ªtefan Baciu cu poeme scrise în
1940, dar retrasã din librãrii. Faptul îl iritã pe ªtefan Baciu care
acum, la doi ani de la consumarea istoriei, îºi descarcã supãrarea, cu aluzie la denigratori: „...eu
înjurat «ca la uºa cortului» în
reviste de un fost colaborator al
lui «Der Soldat». Trecem.”.
Referitor la Gherghinescu: „Voi
publica poeme de Vania; mi-a
trimis tãieturi din presã despre
Domniþa noastrã a tuturor. A
poeziei. I-am rãspuns, dar asta
nu este nimic. M-am mirat la 52,
cã el are 70”.
Tonul scrisorilor este destins,
nimic artificial, din contrã, discuþia se desfãºoarã într-o libertate
deplinã, aºa cum stã bine unui
dialog între doi intelectuali aflaþi
pe meridiane diferite, dar preocupaþi de soarta literaturii ºi mai ales
a celei române, fie cã este din exil
sau din þarã. Nicholas Catanoy îl
înºtiinþeazã permanent pe „Dear
Professor” de stadiul în care se

aflã Antologia sa: „Pânã în prezent numai Polonia este reprezentatã în aceastã colecþie pentru þãrile din estul Europei (...)
Lucrez de aproape doi ani. Manuscrisul a fost finisat recent ºi
acum este la prima lecturã la
Londra. Editorul ºef a redus volumul la 150 pagini ºi ar dori sã
includ numai perioada postbelicã. ªi aici m-am opus categoric pentru cã valorile stabile în
poezia contemporanã (din þarã)
au fost elaborate între cele douã
rãzboaie. Duelul continuã”
(28.I.1970).
Subiectul este reluat într-o
scrisoare din 14 iunie 1970 expediatã de Nicholas Catanoy: „A
fost o luptã cruntã de peste 6 luni
pentru cã o parte din colectivul
redacþiei (Antologia) a refuzat
la început publicarea poeþilor
dintre cele douã rãzboaie (...)
Continuând ideea promovãrii
literelor româneºti în sfera englezã, în ciuda indiferenþei ºi a
nereceptivitãþii anglo-saxone,
am hotãrât sã mã lupt în continuare”. ªtefan Baciu rãspunde:
„Ceea ce îmi îngãdui sã cred
este cã trebuie sã fie o lucrare
reprezentativã, fãrã beniucii
(Mihai Beniuc, n.n), ciceronii
(Cicerone Teodorescu, n.n) ºi
bourenii (Radu Boureanu, n.n)
care au degradat poezia. Aceºti
tovarãºi trebuie cu atenþie eliminaþi din literele româneºti.
Timpul va avea grijã de rest. El
este marele arbitru”. (Scrisoare din 3.II.1970) În dorinþa de a
populariza scriitorii români în
strãinãtate, Nicholas Catanoy îl
îndeamnã pe ªtefan Baciu sã aibã
în vedere o istorie a literaturii române contemporane care „ar
umple un gol de mult resimþit
aici ºi chiar în þarã. Aºteptãm
realizarea acestui proiect (Patriotic duty)” (4.IV.1977). Din
rãspunsul lui Baciu aflãm câte
ceva despre o posibilã lucrare de
acest gen: „Am peste 1100 pagini de manuscris din Istoria
mea literarã, amintirile din
«Praful de pe tobã». Momentan
nu vãd cum s-ar putea edita.
Sãltarul meu e plin de manuscrise: românã, germanã, spaniolã,
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portughezã. – Cine ar fi spus, sub
Tâmpa «in illo tempore»”
(15.IV.1977). Din alte corespondenþe semnate de ªtefan Baciu
aflãm despre efortul depus pentru tipãrirea revistei „Mele” ºi a
volumului „Praful de pe tobã”, în
ciuda dificultãþilor materiale, situaþie în care „nu, nu mai am de
gând sã fac «o continuare» la
«Praful de pe tobã»: sumã imensã, ca sã culeg înjurãturi în presa
exilului, de la 2 foºti amici ºi 98%
tãcere. Prefer sã scriu pentru
sãltar ºi pentru editurile din
Chile, Mexico, Brazilia ºi Costa
Rica, unde îmi vor apare volumele în 1982-83. Fireºte cã «Mele»
merge înainte” (6.V.1982). Bineînþeles cã între timp a publicat
„Microportrete” (1984) „un fel de
continuare” – cum spune autorul
– la „Praful de pe tobã”. Având
cultul valorilor autentice, Nicholas
Catanoy îi scrie cu un entuziasm
supus unei îndelungate chibzuinþe
lui Dear Professor: „Dumneavoastrã alãturi de M(ircea) Eliade,
V(intilã) Horia, Emil Cioran,
V(irgil) Ierunca, E(ugen) Ionescu, M(onica) Lovinescu sunteþi
singurii «consacraþi» þinând
standardul exilului mereu sus cu
demnitate, cu eforturi ºi cu sacrificii enorme. Istoria literaturii
române contemporane nu poate
fi completã decât cu prezenþa
«exilaþilor autentici». Nu am
nicio îndoialã în aceastã
privinþã” (10.VI. 1980).
Fãrã motive, în afarã de boala
lui ªtefan Baciu, corespondenþa
începe sã se rãreascã. Aºa se
face cã Nicholas Catanoy îi scrie
în 28.II.1990 lui Liebe Herr Prof
pe un ton care sã-i creeze o stare
de bine ºi, de ce nu, sã-i mângâie
orgoliul: „neºtiri”, „neveºti”, de
mult, din insula Paradisului –
vã regãsesc totuºi, mereu, în diferite reviste ºi ziare (inclus un
portret Baciu din Kronstadler
Zeitung) ºi pe nenumãratele
meridiane, constant activ (meilleurs voeux pour votre anniversaire), cu spiritul polivalent, cu
cuvântul poliglot, dar cu inima
permanent în centrul Braºovului adorat. Un ecou hawaian
m-ar bucura mult, cu ºtiri ºi întâmplãri personale, cu scrieri
„baciene”, aºa ca pe vremurile
din anii 70 ºi 80. Încã o datã
ani mulþi ºi fericiþi! Christos a
înviat ºi în Hawaii!”
Intenþia noastrã fiind o restituire în volum a corespondenþei
lui Nicholas Catanoy, ca o minimã demonstraþie, reproducem
câteva epistole datate 1975.
ªtefan Baciu
Honolulu
19.3.75
Dragã Domnule Cãtãnoiu2,
Þin sã-þi exprim cele mai vii ºi
mai calde mulþumiri pentru textul
cronicei D-tale despre Antalogie3. E un punct de vedere care
mã încântã, pentru cã D-ta ai ºtiut
sã sesizezi mesajul precis al cãrþii
mele. De altfel, vocea D-tale de
poet se alãturã unui grup în fruntea cãruia e Octavio Paz!
„MELE” e în lucru: 2 caiete
dintrodatã; le vom da drumul în

martie ºi fin de aprilie! Cel cu poeþii români în exil mi se pare a fi
un unic document!
Cu urãri alese din parte-ne de
Sf. Paºti – Rãmân al D-tale concetãþean din Honolulu
ªtefan Baciu
Nicholas Catanoy
359 Bad Wildungen
21.04.1975
Dear Professor Baciu,4
Mulþumiri pentru „Mele”. Ca
întotdeauna, plin de surprize (plãcute). Nume noi, pentru mine.
Îmbucurãtor însã, în numele „talentului”. Voi încerca sã iau contact cu unii, pentru Antologia pe
care o prepar pe îndelete.
Paralel cu Antologia, noi rugãminþi. De unde pot obþine versurile lui Cotruº ºi poemele
postume ale lui Grigore-CuglerApunake, recent editate la Madrid? Îndatorat.
Para-paralel. În afara poemelor
traduse din „Poemele lui ªt. Baciu”
am dori sã includem ºi ceva din
Ukulele 5 (Menehune Press
Honolulu, 1972). Ar facilita enorm
procesul primei traduceri. ªi a
doua (a treia?) rugãminte. Un mic
Bio-bibliographical list al D-nei
Mira Simian. Mereu îndatorat.
Evident aº fi extrem de încântat sã fac o cronicã a eseurilor ºi
a versurilor D-nei Simian, pentru
Books Abroad (Au apãrut?). Din
nou, mulþumiri. Vã aºteptãm pe
acest meridian. Cu constant devotament ºi urãri de bine, al dumneavoastrã
N. Catanoy
ªtefan Baciu
Honolulu
28.4.75
Liebe Herr Doktor6,
Rãspund în fugã ºirelor (ºirurilor, n.n) D-tale amabile din 21
curent. Suntem la fin de semestru ºi peste o lunã plecãm (urmeazã adresa din Berlin).
Iatã rãspunsurile:
1. Cotruº e total epuizat.
2. Pe Cugler þi-l trimit eu; la
toamnã încã nu e apãrutã cartea
(Merge teribil de încet).
3. „Ukulele” din „Menehune
Press” e text tradus din „Poemele poetului ªtefan Baciu” despre
care atât de frumos ai scris. E o
plachetã improvizatã de un amic!
4. Mira îþi va trimite cãrþile ºi –
anticipat – mulþumeºte pentru
cronicã.
Sper c-au sosit „Cãlãtoriile”7
în care vei afla Braºovul nostru
aºa cum nu ni-l pot fura „tovii” ºi
„istoricii” lor „literari”.
Te salut cu drag
al tãu ªtefan Baciu
ªtefan Baciu
Honolulu
6 mai 1975
Liebe Herr Doktor „Meºotist”8:
M-am bucurat cã þi-au plãcut
„Cãlãtoriile”. Nici un „pericol” sã

Cu bine ºi alese salutãri
Al D-tale ªtefan Baciu
Nicholas Catanoy
28.4.1975
Dear Professor Baciu9,
Cãlãtoriile mi-au plãcut
imens. Cu recãderi în anii „liceeni” (fiind meºotist, am fost rivali, ºi totuºi nu ... ) în atmosfera
entuziasmului de atunci, în umbra frunziºului de subt Tâmpa –
cartea mi-a redeschis pofta de-a
privi Braºovul ca atunci. Tragedia celui de azi este indescriptibilã (L-am revãzut aproape succesiv între anii ’70 ºi ’74) mereu
cu inima încleºtatã. Nu cred cã var face plãcere sã-l revedeþi acum.
Pãstraþi-l aºa ca în „Cãlãtorii”, aºa
îl voi pãstra ºi eu.
Neparalel. Revenind mereu la
datele bibliografice pentru Indexul autorilor în Exil. Dacã nu mã
înºel, aþi editat „Exil” ºi „Înºir’te
Mãrgãrite” (Brazilia). V-aº rãmâne îndatorat dacã mi-aþi putea
spune douã cuvinte despre reviste (Data apariþiei, Decedate?
Þelul. Colaboratori). Nu mai îndrãznesc sã mai apelez la dumneavoastrã, atât sunt de îndatorat (pentru a nu aminti abuzul din
cursul anilor).
Din nou mulþumiri pentru volum ºi urãri de bine. Distinse omagii Doamnei.

n NICHOLAS CATANOY
1

Nicholas Catanoy s-a nãscut la
Braºov în 1925, într-o familie înstãritã, tatãl sãu fiind un cunoscut comerciant. Urmeazã Liceul „Dr. Ioan
Meºotã” din oraºul natal, perioadã
în care frecventeazã cenaclul literar
al soþilor Gherghinescu-Vania. Criticul Octav ªuluþiu, profesor la Liceul
„Andrei ªaguna”, ºi scriitorul Radu
D. Rosetti, prieten de familie, sunt
doi intelectuali tutelari pentru adolescentul aflat într-o crizã existenþialã. Dupã absolvirea liceului este încorporat la ªcoala de Ofiþeri de rezervã de la Gãeºti. Este arestat pentru afiºarea sentimentelor anticomuniste. Graþiat, este aruncat într-un
lagãr de concentrare. Dupã eliberare,
între 1947-1952, urmeazã medicina
ºi filosofia la Cluj. Exercitã profesia
de medic la Predeal, Tohan ºi Bucureºti. Prin cãsãtorie, în 1962 emigreazã în Canada (aici îºi schimbã numele din Cãtãnoiu în Catanoy, din motive lesne de înþeles). În calitate de
Visiting Professor este invitat sã þinã
cursuri de poezie contemporanã la
Universitatea Sir George Williams din
Montreal. Spiritul de aventurã, care
l-a urmãrit toatã viaþa, îl determinã
sã se angajeze ca medic-pilot în Nigeria ºi America de Sud, strãbate lumea din Thailanda pânã în Egipt,
Tunisia ºi Nepal. Faþã de ªtefan Baciu, care debuteazã editorial în þarã,
Nicholas Catanoy tipãreºte primul
volum de versuri cvadrilingv, Hic et
nunc, în 1968 la New-York, care îl
impune în lumea literarã. Cele peste
20 de volume care acoperã o arie largã de specii literare – poezie, prozã,
eseuri, aforisme, jurnale – sunt tipãrite la edituri din SUA, Canada ºi
Europa ºi primite cãlduros de criticã. Va fi descoperit în þarã ca scriitor
dupã 1990. De reþinut cã, în 1977,
alcãtuieºte o Antologie de poezie româneascã, tradusã în englezã, „Modern Romanian Poetry”, tipãritã în
Canada.
2
Scrisoare olografã, cu antetul
Universitãþii din Hawaii, Honolulu.
3
Poemele poetului ªtefan Baciu
(Antologie, prefaþã de Lucian Boz,
Colecþia Start, Madrid, 1972)
4
Scrisoare dactilografiatã.
5
Ukulele, Ed. Destin, Madrid,
1967.
6
Scrisoare olografã.
7
Cãlãtorii (memorialisticã), Colecþia Start, Madrid, 1974.
8
Scrisoare olografã.
9
Scrisoare dactilografiatã.

Cu alese gânduri ºi sentimente
Nicholas Catanoy

Fragment dintr-o scrisoare a lui ªt. Baciu

o importantã contribuþie
asupra suprarealismului
latino-american
ªtefan Baciu: Surrealismo latinoamericano. Preguntas y respuestas. Octavio Paz, pref., Universitarias de Valparaiso, 1979,
114 pages. (Text preluat din volumul Romanian Literature, ed.
Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2010).

ª

tefan Baciu, poet, traducãtor, cãrturar, profesor,
autor al primei antologii
de poezie suprarealistã
latino-americanã, prezintã acum
Surrealismo latinoamericano.
Preguntas y res-puestas (Suprarealismul latino-american. Întrebãri ºi Rãspunsuri), care este o
completare la antologia menþionatã mai sus. Într-o scurtã prefaþã,
Octavio Paz face istoria miºcãrii
suprarealiste în America Latinã,
punând totodatã accentul pe activitatea de pionierat a lui Baciu.
Cartea este structuratã în
douã pãrþi. Interviurile care formeazã prima secþiune sunt adnotãri ºi contribuþii extinse în încercarea de a umple golurile anterioarei Antologii de poezie suprarealistã latino-americanã
(Antologia de la poesia surealista latinoamericana, Mexico
City, Mortiz, 1974). Scriitorii pe
care îi intervieveazã Baciu sunt,

în viziunea sa, martori la evoluþia
miºcãrii suprarealiste. Aldo Pelegrini („Vida, pasión y muerte del
surealismo argentino”), promotorul grupului suprarealist în America Latinã, aratã diferitele etape
ale miºcãrii în Argentina între
1926 ºi 1952 ºi fondarea revistei
suprarealiste A partir de O. Atenþie deosebitã este acordatã interviurilor cu Enrique Gómez-Orrea
(„Todo el poder a la Mandrágora”) ºi Braulio Arenas („La Mandrágora opera con la virtud de
una leyenda”), care aratã scopul

revistei Mandrágora – „balance del amor, de la liberdad del
sueño, de la poesia”. Pentru Rafo
Mendez („Rafo Mendez evoca el
surealismo peruano y a Cesar
Moro”), Cesar Moro este singurul suprarealist ortodox din Peru.
Eugenio Fernández Granell
(„André Breton y los surrealistas en Santo Domingo”) ºi Alberto Baeza Flores („André Breton
y la Poesia Sorprendida”) discutã influenþa directã a lui André
Breton asupra suprarealismului
latino-american.
A doua parte („Palbras en liberdad”) conþine ºase eseuri
scurte care acoperã diferite aspecte ale miºcãrii suprarealiste.
O atenþie specialã meritã urmãtoarele: cartea lui Aldo Pelegrini
Distructión del silencio (1966) ºi
eseul „Estridentismo, medio siglo
despues”.
Cartea lui Baciu se constituie
acum ca o binevenitã ºi importantã contribuþie, dar va avea,
probabil, o ºi mai mare valoare
pentru studiile ulterioare asupra
suprarealismului latino-american.

(Traducere din limba
englezã: Mihaela Albu)

n GEORGETA FILITTI

un român celebru

R

OMÂNI CELEBRI ÎN
STRÃINÃTATE – aºa
a fost socotit poetul
braºovean ªtefan Baciu (19181993). Elev al prestigiosului liceu
Andrei ªaguna, licenþiat în Drept,
el a fãcut gazetãrie la Bucureºti
ºi Braºov.
A condus revista Humorul
(unde a scris, folosind, între altele, pseudonimul Cobra) ºi, în
1944, a fost redactor-ºef al revistei Libertatea, de orientare
social democratã (aripa Titel Petrescu). În anii tulburi de dupã
rãzboi, e ataºat cultural la Berna
ºi experienþa o consemneazã în
volumul Praful de pe tobã (1980).
Decide, ca ºi alþi diplomaþi români, sã rãmânã în strãinãtate ca
refugiat politic. Þara aleasã: Brazilia. Ani de zile supravieþuieºte
scriind, traducând ºi încet, încet
se impune. E cofondator, la Rio
de Janeiro, al revistei Cuadernos
Brasileiros ºi al primei publicaþii
de literaturã românã din America
de Sud, Înºir’te mãrgãrite. Obþine cetãþenia brazilianã (în 1955)
ºi devine o personalitate preþuitã în lumea culturalã sud americanã. În asemenea mãsurã încât
realizeazã primul interviu (în 1959),
la Havana, cu viitorul dictator
comunist Fidel Castro al Cubei.
Tot o premierã e ºi cartea despre
acesta, Cortina de ferro sobre
Cuba (1961). Din 1964 e profesor
la Universitatea din Honolulu
(Hawaii) de literaturã ºi civiliza-

þie hispano-americanã. Elaboreazã antologii de literaturã spaniolã ºi portughezã ºi scoate revista Mele, modestã ca înfãþiºare
(era xeroxatã), dar uimitor de bogatã în conþinut.
Scriind poezie cu aceeaºi uºurinþã în spaniolã, portughezã ºi
germanã, ªtefan Baciu a rãmas,
prin excelenþã, poet român. ªi îngemãnarea paletei de imagini surprinsã în creaþia sa, în urma periplului sud american, apoi a ºederii în Hawaii, se regãseºte cel mai
bine în volumele Poemele poetului pribeag (1963) ºi Singur în
Singapur (1988). Iatã câteva titluri de poezii de aceastã facturã: Cântec român în rime hawaiene, Cântec sibian în rime japoneze, Cântec român în rime
hispanice.
Ca ºi alþi exilaþi, ªtefan Baciu a
intrat în vizorul Securitãþii române. Prin oficina Glasul Patriei,
poetul era taxat de legionar. A
fost suficient ca sã fie ignorat de
istoria literaturii din þarã. O încercare de introducere a câtorva
poeme ale sale într-o antologie
(1968) s-a terminat cu retragerea
volumului de pe piaþã.
Recuperarea operei pentru
publicul românesc a început dupã
1990. Remarcabile rãmân textele
de facturã memorialisticã despre
personalitãþi cu care s-a întâlnit
în viaþã: de la Emil Cioran (care ia fost profesor la liceul din Braºov), pânã la Tudor Vianu. Poe-

tul a pritocit un fabulos material
în „singurãtatea” din mijlocul
Oceanului Pacific, graþie prodigioasei sale memorii. Astãzi se
considerã cã istoria literaturii române de la mijlocul secolului trecut ar fi mai sãracã, mai puþin expresivã, în absenþa mãrturiilor lui
ªtefan Baciu.
Fondul donat Academiei Române ca ºi patrimoniul de 10 000
de piese pãstrat în Casa memorialã din ªcheii Braºovului, rãmân
o atrãgãtoare ofertã pentru orice
critic literar dornic sã-l aºeze la
locul cuvenit în panteonul naþional al poeziei. El rãmâne un exemplu dureros de minimalizare în
þarã a creaþiei cuiva exclusiv pe
criterii politice.
(Text publicat în ziarul Metropolis ºi preluat cu acordul autoarei)

ªtefan Baciu
– centenarul
naºterii
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merg în R.S.R, care nu e þara mea;
eu m-am nãscut în România (Þara
eternã!).
Nu þin minte (sic) anul exact al
celor douã reviste din Rio („Înºir’te Mãrgãrite” ºi „Exil” – aproximativ 1951-1953/4). Cineva „grijuliu” mi-a aruncat arhiva la gunoi (!) când mi s-a împachetat biblioteca. În ’50 mi s-a ars de pãrinþi arhiva (1933-1946) la Braºov.
Staliniºtii nu „iubeau” pe „fugari”.
Despre cele douã reviste, dacã
afli adresa lui I.G. Dumitriu (W.
Germany) – a fost coredactor. Eu
le-am trecut la ... trecut! Au fost
primele foi literare româneºti în
America de Sud ºi – poate – singurele.

m iºcarea ideilor

n IOANA DIACONESCU

ªtefan Baciu în dosarele Securitãþii1

C

azul ªtefan Baciu poate spori încrederea în
poezie ca sens al vieþii. Ea poate fi coloana vertebralã, atitudine eticã ºi moralã, curaj, generozitate ºi obstinaþie de
a alcãtui în jurul lumii un scut protector contra potrivniciilor ºi miºeliilor de tot felul. ªtefan Baciu
a fost mereu la dispoziþia confraþilor literaþi din þarã, dar ºi de pretutindeni; prin însãºi existenþa sa
a demonstrat în nenumãrate rânduri cã poetul poate înfãptui acte
esenþiale pentru umanitate, pentru prosperitatea ei moralã ºi spiritualã. /…/
Alãturîndu-se emigraþiei româneºti, el a lucrat ca jurnalist în
diferite þãri din Europa. În 1949
ajunge la Rio de Janeiro ca scriitor ºi comentator de politicã internaþionalã. Între 1953-1962 este
redactor la Tribuna da Imprensa
ºi, în acelaºi timp, secretar general al Asociaþiei Braziliene a Congresului pentru Libertatea Culturii. Sunt ani în care cãlãtoreºte în
toatã America Latinã pentru a
culege informaþii despre literatura þãrilor de pe continent. Ca martor al urmãrilor nefaste ale revoluþiei cubaneze, scrie volumul
Cortina de fier peste Cuba (1961)
ºi poemul Eu nu îl cânt pe Che
(Guevarra).
În 1962 îl aflãm ca profesor de
literaturã hispano-americanã la
Universitatea din Seattle, iar peste
doi ani primeºte aceeaºi invitaþie
din partea Universitãþii hispanoamericane din Honolulu-Hawaii,
unde se ºi stabileºte pânã la moartea sa care survine în 1993.
Animator cultural pe cont propriu, Baciu a adus cu el în America Latinã ideile miºcãrii suprarealiste ºi a devenit propagatorul ei
cel mai fervent, ca lider al neoavangardei, cu o activitate susþinutã la congrese ºi conferinþe pe
aceastã temã.
Dosarul S(erviciul de) I(nformaþii) E(xterne) nr. 6021 este deschis o datã cu instaurarea regimului comunist în România. Rapoartele de presã pe care ªtefan Baciu
avea obligaþia sã le transmitã, ca
ataºat de presã la Ambasada României din Elveþia, ministrului român al Informaþiilor ºi care sunt
reproduse la deschiderea dosarului conþin date obiective.
Onestitatea, corectitudinea informaþiei, buna cunoaºtere a
funcþiei, buna credinþã sunt rãstãlmãcite permanent de Securitate. /…/
În 1981 Securitatea hotãrãºte
deschiderea unui alt tip de dosar,
„dosarul de caz” sub nume conspirativ de obiectiv „Singureanu”:
„Hotãrîre - deschidere-închidere -

ªtefan Baciu
– centenarul
naºterii
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avînd în vedere existenþa, în cadrul acestui compartiment a unor
materiale privind pe Baciu ªtefan,
simpatizant al legionarilor precum
ºi necesitatea pãstrãrii lor în scopul exploatãrii, am hotãrît deschiderea dosarului de caz.”
Raportul maiorului Costescu
Tudor (Ministerul de Interne –
Departamentul Securitatea Statului – UM 0544) reflecta viziunea
accentuat denigratoare asupra
omului de culturã. În totalã contradicþie cu adevãrul vieþii lui ªtefan Baciu apare eticheta de legionar (existã în dosarele Securitãþii
propunerea de a acuza de legionarism persoane fãrã legãturã cu
miºcarea, pentru a putea fi condamnate politic - n.n.). Documentul propune „deschiderea dosarului de caz privind pe ªtefan
Baciu din Hawaii SUA, simpatizant legionar.” Mai întâlnim ºi
aberaþia: „În þarã a fost membru
al PSD – Titel Petrescu ºi anterior a fost simpatizant legionar (în
þarã, ªtefan Baciu a avut probleme cu legionarii fiind, dupã
mamã, evreu - n.n.) Dupã rãmânerea în strãinãtate a luat legãtura cu legionarii publicînd în fiþuicile acestora (în realitate este
vorba despre publicaþiile importante din Brazilia ºi apoi din celelalte þãri ale Americii latine - n.n.)
lucrãri „literare” ºi articole cu conþinut denigrator privind sistemul
social politic din þara noastrã. În
prezent este corespondent al ziarului ostil „Cuvîntul românesc”,
scos de legionarii antisemiþi în
Canada ºi concepe, multiplicã
prin xerocopie ºi difuzeazã buletinele literare „Micron” ºi „Mele”
(aceasta din urmã a fost, în realitate, una dintre cele mai cunoscute reviste din exil pentru români
ºi nu numai, subintitulatã „scrisoare internaþionalã de poezie” n.n.) Recent, Baciu ªtefan a scris
o lucrare memorialisticã, tendenþioasã cu privire la noua literaturã din Republica Socialistã România „Praful de pe tobã”, care,
începând din 29.03.1981, este prezentatã sub formã de serial la
postul de radio Europa liberã de
cãtre Virgil Ierunca. Prin scrierile
sale literare ºi publicistice, Baciu
ªtefan desfãºoarã activitate duºmãnoasã þãrii noastre ºi contribuie la acþiunile ostile Republicii
Socialiste România, puse la cale
de legionari.
Maior Costescu Tudor”
În „Fiºa personalã – priveºte
pe ªtefan Baciu din Hawaii SUA”
– se menþiona cu neruºinare: în
1950 Baciu ªtefan s-a mutat cu
soþia în Brazilia „ocupându-se cu
traduceri de poezii din francezã
ºi germanã. În acelaºi timp, avea
legãturi cu diferite grupãri de legionari ºi mai ales cu cei din Franþa ºi colabora la diferite publicaþii ºi fiþuici scoase de aceºtia scriind poezii, eseuri, romane ºi articole cu conþinut denigrator la
adresa sistemului social politic
din þara noastrã. Tot în Brazilia a
colaborat la ziarul de orientare
fascistã „Tribuna da imprensa”.
Alte rude din þarã ale soþilor Baciu nu sînt cunoscute, de menþionat însã cã Baciu ªtefan poartã
corespondenþã cu peste 100 persoane din Republica Socialistã
România, mai ales din rîndul scriitorilor, publiciºtilor ºi alte cercuri
ale oamenilor de artã ºi literaturã.

Unii dintre aceºtia se aflã în atenþia organelor de securitate”.
Tentativa de racolare ca informator a rudelor apropiate ºi a prietenilor intimi eºueazã, deºi hãrþuirea programatã pare fãrã de sfârºit. De altfel, dintre cei hãrþuiþi, unii
afirmã cu curaj cã ªtefan Baciu
este „propovãduitorul culturii române în strãinãtate” sau refuzã
categoric colaborarea./…/
Cu toate acestea, încercãrile
obiºnuite ale lucrãtorilor Securitãþii de a contacta persoane apte
pentru „influenþarea pozitivã” a lui
ªtefan Baciu se amplificã. Scriitorul devine tot mai periculos pentru regimul comunist tocmai prin
poziþia sa în afara graniþelor þãrii
de unde va face, neobosit, întreaga viaþã, propagandã, pe cont
propriu, literaturii române contemporane, întreþinând în acelaºi timp
corespondenþã cu zeci de literaþi
din toate colþurile þãrii.
Tot din „Notã de analizã...”
aflãm cã în 1980 ªtefan Baciu îºi
publicã „Poemele poetului singur” ºi „Praful de pe tobã”, acesta din urmã, cu un „profund caracter calomnios la adresa situaþiei culturale din þara noastrã, fiind prezentat într-un serial de
comentarii la postul de radio Europa Liberã de cãtre Virgil Ierunca”. „Singur în Singapur” este
comentat ca „un volum ce reliefeazã poziþia ostilã a lui Singureanu faþã de orînduirea socialistã din þara noastrã cu referiri la
ultimele evenimente ce au avut
loc la Braºov.”
Tot acum sunt urmãriþi în þarã
prietenii ºi rudele „fiind în atenþia organelor de securitate teritoriale datoritã poziþiei ostile faþã
de societatea socialistã. În exterior se aflã în legãturã cu elemente ce adoptã o poziþie ostilã þãrii
noastre ca: Bãlaºu Gheorghe,
Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Paul Goma ºi alþii.” (Notã de
analizã...)
Se preconizeazã „mãsuri informativ-operative”: interceptarea ºi
verificarea corespondenþei, selecþionarea a douã cunoºtinþe din
þarã „pentru a fi folosite în acþiuni de influenþare pozitivã”, „exploatarea informativã” a surorii
lui ªtefan Baciu, contactarea „informatorilor externi”, exploatarea
posibilitãþilor editoriale ale lui
„Singureanu” pentru prezentarea
unor lucrãri literare ºi istorice de
interes pentru þara noastrã, dar
mai ales „în cooperare cu trupele
teritoriale de securitate se vor
analiza posibilitãþile de care dispun pentru a acþiona în sensul
influenþãrii lui sã publice în editorialele sale poezii, memorii ºi
recenzii la lucrãri de actualitate
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apãrute în þara noastrã în ultima
perioadã, determinându-l sã facã
o propagandã culturii ºi artei româneºti din anii dezvoltãrii socialiste (Notã de analizã...)
Din „Dosarul informativ” 6322
ACNSAS al lui ªtefan Baciu, dosar ce cuprinde documente cu
privire la activitatea sa de propagator al literaturii române în lume
ºi de susþinutã menþinere a relaþiilor cu literaþi ºi artiºtii români
de toate vârstele (în perioada
1976-1979) reþinem un document
aflat la ultima filã, mãrturie a unei
etape de vârf din urmãrirea informativã a lui ªtefan Baciu:
„Inspectoratul Interne Braºov - Securitate - 26.10.1976 Cãtre Ministerul de Interne Direcþia I Bucureºti - raportãm urmãtoarele:
Din informaþiile pe care le deþinem rezultã cã acesta în ultimul
timp intenþioneazã sã reia legãturile cu foºtii sãi colegi din Braºov. Rugãm a verifica în evidenþele unitãþii dumneavoastrã ºi a
ne trimite o fiºã personalã privind
pe Baciu ªtefan precum ºi adresa prezentã a acestuia în vederea
întreprinderii mãsurilor ce se impun în acest caz.
ªeful inspectoratului: General
Maior ªerban Dumitru
pt. ªeful Securitãþii: Colonel
Neculicioiu Victor”
Mãsuri în acest caz? Urmãrirea începe. Simplul act de a trimite ºi primi cãrþi de literaturã, cu
precãdere volume de versuri,
este amendat ºi comentat: „Vã
facem cunoscut cã legionarul fugar Baciu ªtefan stabilit în SUA,
Hawaii, în ultimul timp a luat legãtura prin corespondenþã cu mai
mulþi foºti colegi ºi cunoscuþi din
þarã. Rugam a dispune mãsurile
care se impun în acest caz”. (f 158,
Dosar Urmãrire informativã 6322,
ACNSAS). Urmãrirea informativã a expeditorului se face prin mijloacele specifice muncii de Securitate: filaj, interceptarea corespondenþei, mãsuri de tehnicã
operativã etc. /…/
Ne apropiem de sfîrºitul documentarului despre ªtefan Baciu.
O complexã notã informativã din
august 1977, parcã în sprijinul
omului de culturã (informatorul
era un apropiat al poetului) rãsare
din noianul de documente, rãtãcitã sau anume aruncatã de
destin (informãrile erau îndosariate, de cele mai multe ori, separat de restul documentelor)
pentru a releva adevãrul vieþii, în
ciuda scopului obiºnuit al informãrilor care, oricum ar fi sunat,
ajutau mult cadrele Securitãþii în
cunoaºterea ºi încercuirea victi-

melor. Dar sã revenim la document: „ªtefan Baciu s-a nãscut
dintr-un tatã român ºi o mamã
evreicã. Iatã dar un motiv temeinic pentru a nu acuza pe ªtefan
Baciu de legionarism. A îndurat
prigoana legionarilor, pe atunci
student la universitatea din Bucureºti, iar dupã 23 august 1944
poetul a militat cu zel ºi convingere în presa democraticã de
atunci. Toate de pânã aci i-au ajutat sã obþinã încrederea regimului care l-a trimis la Berna, ca ataºat de presã, pare-mi-se al legaþiei noastre.Vreme de câþiva ani a
stat în Brazilia unde, dupã propriile informaþii, a scos o revistã
în limba românã „Înºir-te mãrgãrite”, prima revistã în limba românã apãrutã în America Latinã. La
Honolulu ªtefan Baciu editeazã
la xerox o revistã cu titlul „Mele”
(Poezie) în care publicã versuri
în toate limbile, în special în spaniolã, portughezã, englezã, germanã, maghiarã, românã. În presa literarã din America Centralã
ªtefan Baciu publicã cu regularitate (ºi cu fotografii sau desen)
traduceri în limba spaniolã din literatura românã. Nu numai din
Lucian Blaga, dar ºi din Marin
Sorescu sau cei mai tineri debutanþi români pe care îi întîlneºte
în revistele noastre literare cu
care este în curent. Nu am cunoºtinþã cã ªtefan Baciu, în afarã de
pagini (la xerox) cu traduceri din
limba românã sau versuri de ale
sale care nu au nimic politic, sã
trimitã prietenilor sãi din þarã materiale diversioniste sau împotriva þãrii. Uneori se lamenteazã, e
drept, cã numele sãu e ºters sau
ocolit în þarã din paginile pentru
care este întîlnit, dar acest orgoliu e firesc la oamenii de artã, indiferent în ce þarã s-ar afla. Motive ca ªtefan Baciu sã urascã ºi
sã fie împotriva regimului din þara
noastrã dacã ar fi, desigur sînt
de ordin pur subiectiv derivînd
din calitatea lui de literat ºi doar
în legãturã cu aceasta. Cel puþin
aceasta e pãrerea noastrã din cîte
ºtim pînã acum despre el ºi activitatea lui publicã în legãturã cu
România.”
ªtefan Baciu, ambasador fãrã
titlu al literelor româneºti, de o
vastã generozitate ºi cu o amplã
perspectivã a unei activitãþi neobosite ºi continui de aproape
cinci decenii, este cazul simplu,
omenesc, al cuiva care, deºi pânã
în clipa morþii nu ºi-a mai revãzut
niciodatã þarã, a iubit-o, promovându-i literatura îngrãditã de regimul opresiv comunist, fãrã patetisme ºi exclamaþii, dar cu
hãrnicie dãruitã, construind migãlos, pe tãrâm strãin, o altã patrie,
aceea pe care ºi-ar fi dorit-o cu
ardoare poeþii, scriitorii, artiºtii.
O altã patrie, ºi totuºi aceeaºi, dar
cu adevãrata-i nobilã înfãþiºare.
1
Fragmente preluate din articolul publicat în România literarã (nr.
21/ 2009) ºi vol. Scriitori in Arhivele
CNSAS (apãrutã la FUNDAÞIA
ACADEMIA CIVICÃ, Bucureºti
2012, editatã de Centrul Internaþional de Studii asupra comunismului
din cadrul Memorialului Sighet) în
seria DOCUMENTE; capitolul
„ªTEFAN BACIU - Ambasador fãrã
titlu al Literelor româneºti”.

literatura mondialã ca idee inefabilã
ºi sintezã (oarecum) imposibilã

O

carte lucratã riguros
ºi centratã pe o temã
de actualitate este Intertextualitatea ºi paradigma
dialogicã a comparatismului,
Editura Universitaria, 2016, 294
p., scrisã de Carmen Popescu,
cercetãtoare de top (vezi, între
altele, recentul articol Intertextuality in literary Comparisons.
Arguments for a Dialogic/ Communicational Reassessment,
publicat într-o serie de la Classiques Garnier), prezenþã academicã discretã ºi produs de lux, neverosimil al ºcolii filologice craiovene. Moderaþia, evaluarea de
aproape a oricãrei ipoteze profitabile, calmul sinergic, intuiþia
mereu verificatã prin recursul la
surse de primã mânã: toate acestea ºi altele, încã, o caracterizeazã din plin. Sã admitem, totuºi, cã
termenul-cheie („intertextualitatea”) al afacerii a fost ºi este folosit inflaþionar. Iatã numai una
dintre întrebãrile care apar spontan pe ecranul celui instalat în
perimetrul acestui tip de reflecþie: dacã „totul” e intertextualitate, cum au tins sã creadã teoreticieni mai inflamaþi (la un moment
dat, nu permanent!) de felul lui
Barthes, devenind chiar un soi
de „cunoaºtere tacitã” pentru
unii dintre cei care i-au urmat, ce
ne facem cu unicitatea, care defineºte, cel puþin în primã instanþã, literatura? (Bineînþeles cã am
un rãspuns.) Te poþi, însã, plasa
pe o poziþie conciliantã, „medianã” (cum face autoarea noastrã)
ºi poþi sã fii atent/ã atât la cerul
abstract al generalitãþilor, cât ºi
la modurile în care se comportã
efectiv respectivul mecanism de
transmitere afectiv-cognitivã,
aici, în „sublunaritate”, în texte
concrete. Carmen Popescu face
multe exerciþii de obiectivitate în
dificilul ei demers, adicã de îndepãrtare mai micã sau mai mare de
ceea ce simte cã deraiazã (îmi place, bunãoarã, comentariul la H.
Bloom de la p. 81), „silind” intertextualitatea sã devinã cât mai
fiabilã, mai operaþionalã, cu o faþã
mai umanã, mai folositoare, pânã
la urmã.
Faptul cã s-a „copt” în era
structuralistã, una prin definiþie
morocãnoasã/ alergicã în raport
cu orice nu intrã în scheme, predispune conceptul la tot felul de
exagerãri ºi neînþelegeri. Una dintre mizele implicite ale autoarei
craiovene va fi, inevitabil, aceea
de a calma, pe cât posibil – prin
treceri în revistã ingenioase, în
regim de multi-puzzle – extrapolãrile pripite ºi intervenþiile vag
sau visãtor argumentate, care
populeazã o bunã parte a bibliografiei de specialitate.
Pe de altã parte, dezbaterile
despre „world literature” (noua
sintagmã-fetiº) sunt în toi. Materia potenþialã de studiu e, practic, nesfârºitã, de unde febrilitatea angoasatã a încercãrilor de
cartografiere ºi deruta conceptualã mai mult decât vizibilã. Nu
„se” mai spune/ scrie, aºadar, „li-

teraturã universalã”. (Cf. ºi articolul lui Christian Moraru din ultimul numãr pe 2017 al Obs. cultural) Preocuparea mea este alta,
dincolo de jocurile ºi cherelele
terminologice. Multe dintre metodologiile critice recente nu numai cã tind sã extindã (în mod
pervers) imperiul estetic, dar au
o agendã clarã, aproape pe faþã,
de discreditare a ideii înseºi de
valoare literarã. Or, dacã aiasta nu
e, nimic nu e: riscãm sã ne împleticim în clisa arbitrariului ºi a confuziei bine întreþinute. (Dadaismul
o fi el bun la ceva, dar post festum, neapãrat.) Carmen Popescu
este atentã la acestã dimensiune, chiar dacã nu exclude (ºi bine
face, cãci nu uzul, ci abuzul de
metodã e toxic!) diverse instanþieri recente. (Cum ar fi creditul
acordat lecturii/ rescrierii feministe a mitului Medeei la Christa
Wolf, pp. 205-218.) Apreciez, aºadar, ca benefic refuzul de a se lãsa,
în principiu, confiscatã de tenebrele unor „studii culturale” care,
oricum, nu vor mai spune nimic
peste un deceniu-douã-trei. (Vezi,
de ex., articolul al lui Bruce Bawer din The New Criterion despre Stephen Greenblatt.) Au prilejuit niºte gloriole ºi atât. Cine
se decide sã cerceteze literatura,
indiferent de forma în care o face,
e obligat profesional sã recunoascã/identifice diferenþa specificã „mereicã” (pentru a folosi
un adjectiv care îi plãcea lui Sadoveanu) a acesteia, în ciuda
inombrabilelor permeabilitãþi posibile cu orice altceva (sau tocmai de aceea!), reinventatã, continuu-emergentã, mereu la pândã,
aº zice. Asta dacã nu vrea sã se
topeascã în praful gândirii altora.
În mãsura în care va exista,
literatura o va face prin ea însãºi.
Excelentã cunoscãtoare a vulgatei intertextualitãþii, care tinde
sã-i devinã o a doua naturã, Carmen Popescu se foloseºte de
aceasta pentru a construi, cu
meticulozitate (pp. 53-93), un angrenaj rumen-erudit, numai bun
de lansat pe câmpul bãtãliilor interpretative ale comparatismului.
Valoarea cãrþii rezidã tocmai în
disponibiltatea (exersatã pe parcursul unui deceniu ºi mai bine)
de a se miºca dezinvolt prin spaþii ºi temporalitãþi literare (aparent) incongruente: de la Euripide la Marin Sorescu, trecând prin
Eseurile lui Montaigne ºi opera
lui Shakespeare. Sugestia mai
profundã este aceea a unei intertextualitãþi „de adâncime”, care
nu se rezumã la vizibil ºi premeditare. E o linie de speculaþie care
ne poate duce la o perspectivã
„matricialã” a comprehensiunii
estetice, parþial în sensul filmului
Matrix, al fraþilor Wachowschi.
Intertextualitatea ar fi, în aceastã
variantã, o cale de acces spre „realitatea” literaturii, spre miezul ei
atât de ocultat de cei care nu îl
pot pricepe. (ªi care nu e acela
„esenþialist” la care se face referire de câteva ori în carte.) O cale
destul de întortocheatã, dar care
poate fi câºtigãtoare.
Carmen Popescu e mai mult
decât conºtientã de oferta des-

tul de încâlcitã, atât literarã, cât
ºi metaliterarã, cu care are de-a
face: „Literatura (post)modernã
recupereazã mitul, demitizeazã ºi
remitizeazã, exploatând posibilitãþile inepuizabile ale rescrierii ºi
intertextualitãþii.” (p. 218) Dacã
nu intervine o procedurã scrupuloasã de relaþionare, totul poate
rãmâne la voia întâmplãrii. Intertextualitatea poate avea, prin urmare, un rol important ca factor
preliminar, de coagulare, punerelaolaltã, regãsire surprinzãtoare:
„În perspectiva relaþiilor intertextuale ºi de palimpsest/ rescriere
care mã preocupã aici, cred cã se
poate observa cã scriitura modernã ºi postmodernã obþine efecte
interesante din jocul identitãþilor
stratificate, fluide ºi mereu (s. m.,
IB) în proces de reconstrucþie ºi
remodelare – simptom al unei forma mentis care a fost impregnatã
ºi de momentul „revoluþionar” al
teoriilor poststructuraliste ºi deconstrucþioniste.” (p. 62) Cu alte
cuvinte, autoarea vrea sã profite
„din interior” de schimbarea climatului epistemologic al ultimelor decenii. Rezultatele se vãd,
practic, modelând în sens precaut-spectacular ideile iniþiale,
peste tot în carte: „Individualismul Renaºterii îºi atinge apogeul
în opera lui Montaigne, anunþând ideologia liberalismului democratic modern pe de o parte ºi
seria intertextual-egotistã, pe de
altã parte.” (p. 98); „Dacã ne poate
deconcerta, la o primã lecturã, libertatea cu care Wilder trateazã
materialul clasic, abordarea intertextualã ne permite sã privim Femeia din Andros nu ca pe o tentativã de arheologie culturalã, ci
mai degrabã ca pe o încercare de
apropriere, de asimilare a antichitãþii ca esenþã.” (p. 179); „Un efect
al mitului, aºa cum a fost re-elaborat în epoca lui Euripide este
acela de a fi oferit imaginarului
coletiv un arhetip terifiant (unul
dintre cele mai persistente) al feminitãþii. Iar soarta arhetipurilor

este de a decãdea, prin evocare
abuzivã ºi ne-nuanþatã la nivelul
de cliºee ºi stereotipuri.” (p. 197)
Soluþiile interpretative la care
ajunge au ceva întremãtor, în
bunã mãsurã deoarece este foarte dispusã la dialog, la crearea de
situaþii de comunicare valide deduse din ritmul spaþiilor explorate: „Cred cã ºi aceastã distincþie
[comparatism/ intertextualitate, n.
m., IB] tinde însã sã se estompeze, în mãsura în care, odatã depãºitã etapa de început, poststructuralistã, relaþiile intertextuale încep sã fie percepute tot mai mult
ca relaþii interpersonale, figura
autorului (ca locutor sau enunþiator, ca persona emanatã chiar
de text fiind ºi ea reinstituitã.” (p.
82) Aº folosi metafora „buclei
temporale”. Orice lecturã de tip
intertextual recicleazã un „illud
tempus” al scrierii. Cititorul avizat are posibilitatea unei lecturi
simultane, care uneºte spaþii ºi
timpuri, într-un stick al imaginaþiei, care nu este altceva decât
suportul oricãrui comparatism.
Aparent captiv, el miºcã, puþin
câte puþin, lucrurile înspre o poeticã a convieþuirii, dar nu a informului.
Foarte bun este ºi capitolul al
VI-lea, care analizeazã rescrieri
shakespeariene la E. Ionesco ºi
Marin Sorescu: Macbett ºi Vãrul Shakespeare. Sagacitatea cu
care scormoneºte dupã similaritãþi ºi disimilaritãþi este admirabilã. Surprinde, de pildã, foarte
adecvat intenþia ºi efectele diferenþiatoare ale Vãrului Shakespaere: „Prin manifestarea de empatie cu omul (s. a., n. m., IB)
Shakespeare în cele mai vulnerabile momente ale acestuia, ºi prin
faptul cã nu-i ascunde slãbiciunile, Sorescu se strãduieºte sã
ajungã la o apreciere mai autenticã a autorului canonic, care va fi
perceput ca un contemporan, dar
de asemenea ca un scriitor din
timpul sãu, a cãrui modernitate
inerentã sau atemporalitate pot

fluctua dupã diverse orizonturi
de aºteptare ºi de reinterpretare.”
(p. 257) De menþionat cã „omul”
e ºi el tot o ficþiune (dacã nu o
supra…), iar procedeul respectiv e un truc postmodern curent.
Numai cã, într-adevãr, tragicomedia lui Marin Sorescu este una a
dilemelor creatoare, iar nu a strategiilor re-creaþiei în sens „demitizant”, absurd-derizoriu (intervin
ºi anumite nuanþe supraabsurde,
nescontate), ca la Ionesco. Marin Sorescu avea în vedere „autorul”, iar E. Ionescu „textul”.
Carmen Popescu reuºeºte, aºadar, sã se plieze pe „capriciile”
unor mari scriitori ºi nu aplicã
habotnic un model, oricât de suplu fusese proiectat ºi el. Înþeleasã în acest chip, ca libertate a
creaþiei care îºi descoperã sau
inventeazã rãdãcinile istorice, termenul de la care am pornit pare
sã fie mai puþin antipatic, dobândeºte chiar nuanþe fermecãtoare.
De fapt, nu te poþi dispensa de
nicio memorie (intertextualitatea
fiind numai una dintre ele) pe care
o poþi accesa, dar nici nu are rost
sã i te dedici excesiv/ exclusiv.
Literatura ºi studiul ei se situeazã – mai ales – în alt plan, unul
care combinã neobosit improbabilul ºi presiunea anterioritãþii,
efectul transistoric ºi mica rapsodie a vieþii, ininteligibilul ºi
banalul.
Într-un fel, Intertextualitatea
ºi paradigma dialogicã a comparatismului e o carte revitalizantã. Povestea ei teoretico-analiticã „þine”, are consistenþã, un dramatism bine controlat, ingeniozitãþi care se traduc în efecte benefice, cooperante de lecturã. Iserianul „mod transcendental”, acela al experienþei de lecturã preexistente, îºi gãseºte aici o împlinire clar profesionistã. Autoarei
nu i-ar strica o mai relaxatã spontaneitate a expresiei ºi o tonifiere
a vocabularului. (Iar cele câteva
inadvertenþe peste care am dat
puteau fi rezolvate de un bun redactor de carte, într-o sesiune de
lecturã compactã.) Carmen
Popescu a ºtiut sã alterneze abil
scrutarea textelor, conceptelor,
contextelor: când cu binoclul,
când cu lupa. Cele 461 de „intrãri”
bibliografice ºi-au fãcut bine treaba. Spiritul critic nu iese în faþã,
dar este, cum spuneam, activ. (E
ceea ce apreciez la orice studios
al literaturii, în primul rând: amorsarea gândirii felin-disociative.)
Montaigniana „interglosare” (v.
p. 118) e sprintenã ºi clarificatoare. (Un index de nume ar fi fost
prea mult?) Se descurcã minunat
prin alaiul genettian de paraconcepte. Niºa de cercetare identificatã e, finalmente, una relativ „cuminte”, dar formula dobânditã –
bine dozatã, strâns aplicatã –
poate da rezultate demne de atenþie, minimizând riscurile stereotipiei prin „derapaje” eseistice
atent controlate. În orice caz, studiul de faþã, a cãrui lecturã nu e
tocmai facilã, e un pas în direcþia
cea bunã, a regândirii posibilitãþilor literaturii comparate. De citit
ºi de recitit.
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c ronica l iterarã

n ION BUZERA

stepã

n FLAVIA ADAM

b eletristicã

UNIVversuri

poeme

e târziu
plouã des
îþi sãrut pleoapele
ridul
încheietura cuminte a mâinii

n ADRIAN BODNARU

suspin
din toate astea
n-o sã rãmânã decât
zãpada pe galbenul unei stepe
un vuiet
rotund
disipat
caninul
mânjit la apus
cu sângele cãprioarei

adiere
aici e din ce în ce mai rãcoare
cerul se frânge
coboarã în oameni
uite
o frunzã se ofileºte
îmi cade pe tâmplã
se stinge

Trecusem de vernilul clasei —
1 m 20 cu Dero
spãlat din când în când la zero —
eu frunþii mele singur ca sã-i

din aerul meu
nu mai rãmân decât zvonuri
o adiere
curatã ºi blândã
foºnind printre coamele
nucilor

gãsesc, în varul cu Arghezi,
un loc sã-ºi înhumeze ciufu’,
cãci „Niciodatã toamna nu fu
mai” la adieu cu bordelezii.
„– O lacrimã nu-ntinde-mi, c-o vãrs
în locul uneia din mine:
mai la addio, Fiorentine,
mai la farewell tu, Shamrock Rovers!”,

declaraþie de rãzboi
adevãratul rãzboi e acasã
acolo unde ne-ntoarcem mereu
sã facem curat printre rafturi
sã aruncãm tot ce e
de-aruncat

cu faþa-n zid, unei colege-i
strigam în 21 april,
când Cartea Verde glasul ºi-l
pãrea, în suedezã,-a drege,

adevãratul rãzboi e acasã
o pâine în plin proces de dospire
pe care dac-o privim cu nesaþ
o transferãm direct în stomac

cât sã pronunþe „Strömberg” – Freud
uitând tot ce s-a scris c-a spus,
cã zboarã vulturul mai sus,
iar Adler bucuria-n hoit

adevãratul rãzboi e în noi
cei care pretindem cã ºtim ce-i iubirea
cu toate cã nu i-am simþit
mai deloc
gustul

ne-o va schimba ca lemnul curb
al transversalei lui Criºan:
3 cm-n secol ca(-n)
Veneþia, din turbã-n turb,
cãzând cum coborau în marte –
Craiova când urca la doi
la trei – din Brehme dracii goi
de Kaiserslautern puºi deoparte.

colaj
piuneze colorate
la capãt
un capsator
flori albe învelite în ziar
pe scurt viaþa mea
într-o zi obiºnuitã
de joi

Era în ’83, chiar dupã
ce-„a fi” se prefãcea-n „a fu”
în maica mã-sii, mai ca „U”
trecut sã-l bagi de verb în grupã
oricum ºi tu ºtii
cã de acum eºti a mea
cã oriunde-ai fi
eºti de fapt lângã mine

mã-ntorc
fixez cu privirea
cadrul metalic
visez la un loc
numai ºi numai al meu

e-amiazã
miros a fum de þigarã
pereþii mã strâng
cuvintele se amestecã
nu-nþeleg
ce caut eu în aceste braþe strãine
pe care mai devreme mi-am rezemat
capul

în care s-aud
vocea ta picurând din pereþi
chiar dacã
dupã un timp
foºnetul ei o sã-mi parã
insuportabil

patru
braþe strãine
vino lângã mine
îmi spui
iubirea nu e crezi
ea n-are nevoie de norme ºi explicaþii
ea pur ºi simplu existã
ºi când te umple
nimic nu mai e îndoielnic
nimic nu mai e imposibil
hai
stai pe umãrul meu
ºopteºte-mi orice

10

singura-nfrângere
de necontestat
e-atunci când ne punem
faþã în faþã
ºi nu reuºim
sã ne privim ne-ntrerupt
mai mult de patru secunde

amprenta
îþi recunosc amprenta pe clanþã
eºti o prelungire a mea
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un nor de luminã ºi miere
o-nchipuire cu totul albastrã
a dumnezeului meu
de hârtie

erezie
totul e
sã nu mai ºtii de unde începi,
unde þi se terminã
rãbdarea ºi somnul.
sã-þi fie sete,
chiar dacã toate fântânile
au secat.
sã iubeºti
chiar dacã nu mai ai ce iubi,
în afarã de propria carne.
sã te doarã sângele,
roºul lui diluat.
sã intri în tine
cum ai intra într-o bisericuþã de lemn,
sã cazi în genunchi,
sã te rogi pentru ploaie,
pentru sânii iubitei.
erezie.
erezie.
erezie.
dulceaþa acestui poem,
sãrutul lui Iuda.

de donator universal,
Filipoviæ, de n-are fier,
sã-l ia de gât, sã-l facã ser
ºi sã se-nþepe fãrã a-l
citi cu dreptul lui pe Lung
în colþul cu acelaºi nume.
Scrisese prea devremea-antume-ntre hexagoane, un’ se ung,
cu prima dungã-a ghetei stângi,
„Tango”-urile, Balaci? Sau,
cu Bölöni ºi Zoff, i s-au
stins celelalte douã dungi,
ºi Adidas n-a dat cu albul,
cum noi mai dãm ºi-acum cu „iar”-u’
direct în ºpiþul Cãmãtaru
ºi-i luãm reluãrii fazei scalpul?
Trecusem de ulei: pe var
fuma Arghezi într-o ramã
ce nu pãrea cã bagã-n seamã
cã uºa sau fereastra s-ar
trânti de zor, el sã se-aplece,
ca Anderlecht, cumva, spre ªtiinþa,
asupra mea — soare cu dinþi ce-a
crezut în Stockholm cald la rece.

n MARIANA DOBRICÃ

femeia cu ochi argintii (I)
La un moment dat vocea a încetat. A nedumerit-o liniºtea care
începea sã se þeasã deasã în jurul
ei ºi a întors întrebãtor capul spre
patul lui. ªi atunci a vãzut-o.
Înveºmântatã în niºte haine
lungi, albe, curgãtoare, cu picioarele goale ºi la fel de albe ca hainele ei, stãtea uºor aplecatã deasupra patului bãtrânului. Îºi pusese o mânã pe fruntea acestuia
ºi parcã totul încremenise. Simþea cum i se face frig, din ce în ce
mai frig. Apoi i-a vãzut ochii,
când, parcã simþindu-se privitã,
a întors capul spre ea. Ochii argintii. Ochi fãrã iris, fãrã pupilã,
tot globul ocular era argintiu.
Rãmãsese cu privirea agãþatã
de ochii aceia care aveau strãlucirea rece a metalului din care
mama ei avea tot felul de bijuterii, ochi inexpresivi, inumani, care
parcã o priveau fãrã sã o vadã, în
timp ce între ele se fãcea din ce în
ce mai frig. Dupã un timp, (cât
timp?) plecase, dar nu îi auzise
paºii în liniºtea care creºtea din
ce în ce mai densã în jurul ei, o
vãzuse numai trecând albã, calmã ºi maiestuoasã printre paturi
ºi dispãrând pe uºa salonului.
A început sã plângã zgomotos, pânã când a venit asistenta,
cãreia i-a spus printre lacrimi ºi
suspine cã s-a întâmplat ceva cu
bãtrânul acela care voia sã moarã. Îi vedea privirea neliniºtitã,
întrebãtoare, îi simþea palmele
calde, atât de calde, mângâind-o
uºor pe obraji, încercând sã o
calmeze, apoi, dupã ce îi fãcuse o
altã injecþie (simþise asta, pentru
cã o duruse altfel), a vãzut, printre genele îngreunate de somn,
patul pe care bãtrânul nu se mai

întreba de ce nu moare, acoperit
cu un cearºaf alb, cum glisa parcã uºor pe lângã patul ei.
Nu a spus nimãnui ce vãzuse,
pentru cã atunci când o trezise o
nouã durere, ea însãºi avea impresia cã totul fusese un vis. Totuºi, bãtrânul nu mai era acolo,
patul era gol, cu un cearºaf curat

ºi netezit. Poate cã murise, în sfârºit, aºa cum îºi dorise.
Pe femeia cu ochi argintii a
mai vãzut-o apoi, tot în spital, o
singurã datã. O mutaserã într-un
salon obiºnuit, pãrinþii ei nu mai
erau gârboviþi ºi pãreau uºori ºi
diafani în bucuria lor. Abia mult
mai târziu s-a întrebat ce cãuta

ocheanul întors
Numãrul 10/2017 al revistei
VIAÞA ROMÂNEASCÃ anunþã
pe copertã eseul semnat de Mihai Vornicu, dedicat lui Matei
Caragiale, în care autorul, schiþând biografia fiului nelegitim al
dramaturgului, trimite la nuvela
Pãcat, dar surprinde din Craii
de Curtea-Veche ºi secvenþe
autobiografice. Rubrica „Eseu”
este completatã cu un fragment
din studiul Introducere în lirica neomodernistã, în curs de
apariþie, intitulat „Mersul ºi dansul. Limbaj poetic, Poeticã a limbajului” (autor Nicolae Drãghici), precum ºi „Basm, basnã
ºi roman”, semnat de Victor Ivanovici, în care autorul, în analiza
asupra operei lui Cervantes, face
distincþia între termenii basm,
basnã, scorniturã. Editorialul lui
N. Prelipceanu ne pune pe gânduri în ceea ce priveºte situaþia
omului contemporan într-o lume
în care, paradoxal, „libertãþile
se duc, se restrâng, pentru protecþia noastrã”.

TRIBUNA (1-15 noiembrie)
informeazã în pagina de mijloc
asupra celei de a V-a ediþii a „Zilelor Revistei Tribuna”. Aºa cum
menþioneazã Ani Bradea, „sãrbã-

toarea din acest an a evocat o vârstã rotundã a Tribunei, se împlinesc ºaizeci de ani de apariþie neîntreruptã a revistei”. În reportaj
se subliniazã de asemenea diversificarea domeniilor abordate de
publicaþia clujeanã: în afarã de literaturã – drept, economie, filozofie, medicinã, muzicã etc. În numãrul de faþã întâlnim bine argumentate cronici de carte. Le amintim
pe cea a lui D. Hurubã la volumul
Magdei Ursache – Literatura cu
bune ºi… nebune, precum ºi pe
cea semnatã de Ion Buzaºi la volumul monografic Poezia lui Dumitru Ichim, ori Corespondenþa
din SUA a lui Alexandru Nemoianu – o prezentare polemicã a volumului Almãjul de ieri, de azi ºi
de mâine sau mult dorita Vale a
Miracolelor. Concluzia autorului:
„Cartea dezamãgeºte, fiind, voit
sau nevoit, un soi de justificare a
sistemului politic care stãpâneºte
România din 1990.”
Mai semnalãm eseul dedicat
lui Ionel C. Brãtianu (care se încheie subliniind faptul cã „ºi astãzi, multe dintre judecãþile lui
Ionel Brãtianu îºi pãstreazã adevãrul ºi valabilitatea”), precum ºi
prima parte din „Monografismul
gustian ºi chestiunea modernizãrii Românei”, autor Ionuþ Butoi,

Andrei Marga semnând de asemenea, sub rubrica „Diagnoze”,
studiul Max Weber ºi consecinþele istorice ale Reformei”.

CAFENEAUA LITERARÃ,
constant axatã de Virgil Diaconu
pe tema Poeziei, deschide ºi acest
numãr (10), la capitolul „Arte poetice”, cu un studiu intitulat
„Moarte morþii poeziei”, în care
autorul (Donald Hall) ia în discuþie starea cãrþilor de poezie din
SUA, a unui spaþiu ºi un timp în
care se scrie „mai multã poezie ca
oricând”, iar întrebarea vine firesc: „Cum facem selecþia?”. Rãspunsul: necesitatea „unui grup de
critici care sã selecteze din marele volum de lucrãri”. Un alt articol – cel al directorului publicaþiei, care, în articolul „Poezia ºi
Poezia cu un colþ sfãrâmat” (fragment din volumul „aflat în lucru”
Arta poeziei moderne. Excelenþã ºi ratare), analizeazã înþelesul
pe care îl avea poezia pentru Nichita Stãnescu, aºa cum rezultã
din douã arte poetice ale acestuia – Lecþia despre cub ºi Necuvintele. În acest numãr mai
semneazã: Gh. Grigurcu, Adrian

într-un salon cu adulþi. Cele trei
femei cu care stãtea o îmbuibau
sistematic cu prãjituri pe care le
primeau de la rudele care veneau
în vizitã ºi nu o lãsau sã se priveascã în oglindã (oricum nu
ajungea sã se vadã, oglinda din
salon era prea sus sau ea era
prea scundã; ºtia cã se întâmplase ceva cu faþa ei ºi îºi pipãia
ca orbii obrazul stâng, pe care îl
simþea umflat, tumefiat, dar nu
avea nicio cicatrice, niciun bandaj, nimic).

Dinu Rachieru, Paul Aretzu, Aureliu Goci º.a.

Numãrul triplu (235-236-237) al
revistei DISCOBOLUL se identificã în primul rând prin „dosarul”
dedicat „centenarului Ovidiu
Bârlea”. Exemplificãm aici numai
câteva titluri: Ion Cuceu („Ovidiu Bîrlea ºi marile proiecte etnologice instituþionale”, Ilie Moise
(„Regele folcloriºtilor… La centenar”), Ion Taloº („Ovidiu Bîrlea ºi romanitatea folclorului nostru”), Iordan Datcu („Studiile lui
Ovidiu Bîrlea rãmase în reviste”).
Mai semneazã evocãri, precum ºi
analize asupra operei ºi activitãþii cunoscutului folclorist Iulian
Chivu, Mircea Popa, Georgeta
Orian, Ion Buzaºi, Cosmina-Maria Berindei, Virgiliu Florea, Sanda Golopenþia, Ioana Bot. În
acest numãr, extrem de bogat ºi
diversificat tematic, citim pagini
din acel altfel de jurnal al lui Gh.
Grigurcu, „Un dosar critic avangardist” de Ion Pop, un interviu
al Roxanei Dragolea cu scriitorul
Cornel Udrea, iar la rubrica Memoriale Viorel Marineasa ne spune „De ce nu ne despãrþim de
Romulus Rusan”. Multã poezie
ºi prozã poate fi cititã de asemenea în Discobolul.
(Mihaela Albu)
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b eletristicã

Î

ºi amintea cu exactitate
când o vãzuse prima datã.
Era la „reanimare” (cuvânt
magic ºi înspãimântãtor, cãruia
mintea ei de copil de zece ani i-a
atribuit în mod greºit sensul de
„locul unde mureau oameni”). Nu
a ºtiut niciodatã cât a stat acolo,
pentru cã în spaþiul acela impersonal ºi steril timpul pãrea sã curgã altfel decât în lumea obiºnuitã.
Ajunsese sã înþeleagã cã starea ei era gravã. O aduseserã la
spitalul din oraºul care era reºedinþã de judeþ, în urma unui accident stupid de maºinã, îi fãceau
o grãmadã de injecþii, era imobilizatã într-un pat metalic, iar în braþ
avea înfipt un ac, de care era prins
un tub subþire ºi transparent de
plastic, prin care se scurgea un
lichid incolor dintr-un fel de pungã agãþatã de un suport aflat lângã patul ei (a aflat mai târziu cã se
numea „perfuzie”).
Mai erau apoi pãrinþii ei pe
care nu îi vãzuse niciodatã aºa.
Parcã îmbãtrâniserã peste noapte, pãreau gârboviþi, ca ºi cum o
greutate uriaºã apãsa pe umerii
lor, încercau sã se poate normal,
dar nu reuºeau sã-ºi gãseascã
gesturile ºi expresiile atât de familiare, uneori se înghesuiau
unul în altul ºi se luau instinctiv
de mânã (gest nou, pe care nu îl
vãzuse pânã atunci la ei) ºi plecau, cu ochi triºti ºi plânºi, parcã
absenþi într-un mers care pãrea
mecanic. Întreba de sora ei de
câte ori veneau ºi îi promiteau cã
o vor lua ºi pe ea data viitoare (ºi
a înþeles, mai târziu, când în sfârºit o aduseserã, din privirea ei
înspãimântatã, cã nu voiau sã o
vadã aºa).
Încerca sã mãsoare timpul
pânã la acea „datã viitoare”, dar
niciodatã nu reuºea. Pentru cã
acolo nu era noapte sau zi. Totul
era scãldat într-o luminã puternicã ºi artificialã, care þâºnea
dintr-un neon agãþat de tavan,
chiar deasupra patului ei. Mai era
ºi o fereastrã, undeva în stânga,
dar era cea mai neobiºnuitã
fereastrã pe care o vãzuse pânã
atunci. Vopsitã toatã în verde, nu
te lãsa sã vezi lumea de afarã, cu
copaci, nori, stele, sau orice ar fi
existat dincolo de spaþiul acela
auster. Nu era ca o poartã
deschisã spre lumea de afarã, ci
ca o barierã de care privirile se
loveau neputincioase.
Încerca sã mãsoare timpul în
funcþie de alte repere decât cele
normale. Dar niciodatã nu reuºea.
ªi-a dat seama cã îi fãceau injecþii la anumite ore, vedea pe ceasul asistentei cã este ora 6 sau
12, dar nu realiza dacã e noapte
sau e zi. Nici acest interval de
ºase ore nu reuºea sã îl delimiteze cu exactitate, mãcar pentru a
se pregãti sufleteºte pentru altã
porþie de durere care urma inevitabil dupã injecþii. Mai înþelegea
cã pãrinþii ei veneau ziua, dar ce
zi era: marþi, duminicã, joi...? Chiar
dacã îi spuneau cã azi e luni ºi
vor mai veni joi, sau mâine, nu
reuºea sã mãsoare timpul, sã îl
închege în minute, ore, într-o curgere fluidã spre o altã zi sau spre
o altã noapte.
Într-un pat alãturat era un bãtrân. ªtia asta nu pentru cã îl vedea, ci pentru cã îi auzea încontinuu vocea egalã, monotonã, obositã care întreba „De ce nu mor?”.
ªi cu mintea ei micã ºi necoaptã,
se întreba, prin valurile acelea de
durere, de somnolenþã, de conºtienþã, care o inundau succesiv,
de ce ar vrea cineva sã moarã.

n COSMIN DRAGOSTE

l ecturi

Marin Sorescu ºi sonetele sale

Ada Stuparu: Sonetele lui
Marin Sorescu, editura Eikon,
Bucureºti, 2016, 256 pag.

C

el mai dificil este a scrie
despre oameni care þi-au
marcat devenirea profesionalã ºi umanã, despre oameni care ºi-au pus amprenta
nemijlocit asupra a ceea ce eºti.
Un astfel de caz pentru mine este
cel al doamnei Ada Stuparu, care
mi-a fost profesor de limba ºi literatura românã, dar ºi dirigintã
în ºcoala generalã. Un cadru didactic extrem de dedicat, de aplicat, cu un orizont incredibil de
vast de cunoºtinþe, pe care a ºtiut
sã le transmitã ºi sã le integreze
elevilor sãi cu multã blândeþe. Ca
profesor, Ada Stuparu a reuºit sã
ne înveþe, printre multe altele, plãcerea, curajul ºi bucuria de a descoperi un text literar, de a intra în
profunzimile lui, ne-a ghidat cu
mult tact cãtre acele zone incipiente ale creativitãþii proprii, pe
care le-a încurajat ºi dezvoltat
perpetuu. Nu se putea ca aceste
preocupãri ale Domniei Sale în
ceea ce priveºte analiza textualã
ºi contextualã sã rãmânã fãrã
ecou editorial. Ar fi fost ºi pãcat,
de altfel.
Absolventã a prestigioasei
Universitãþi „Babeº-Bolyai”, Ada
Stuparu a absolvit ªcoala doctoralã a Universitãþii sibiene „Lucian Blaga”, cu teza Stil ºi expresivitate în poezia lui Marin Sorescu. De altfel, multe dintre articolele ºi cãrþile autoarei îl au în
centru pe Marin Sorescu, scrii-

torul cãruia i-a dedicat analize
variate ºi pertinente.
Despre Marin Sorescu s-a
scris ºi continuã sã se scrie, fãrã
ca opera autorului originar din
Bulzeºti, multifaþetatã ºi mereu
surprinzãtoare, sã poatã fi încã
surprinsã în totalitatea manifestãrilor sale. Acesta este, de altfel,
ºi punctul de pornire, pe care
autoarea îl enunþã în „Argumentul” volumului sãu: „O mare operã, precum este cea a lui Marin
Sorescu, nu-ºi epuizeazã niciodatã sensurile, orice demers hermeneutic fiind susceptibil de noi
descoperiri, de aprofundãri ºi revelaþii care i se oferã cititorului
[...]” (p.7) Ada Stuparu justificã
ºi opþiunea de a se opri asupra
sonetelor scrise de cãtre Sorescu: „Caracteristicã promoþiei ‘60,
cãreia Marin Sorescu îi aparþine
prin formare ºi apariþie în planul
literaturii române, revizuirea lirismului pe criteriul estetic a vizat ºi
o recuperare a unor forme consacrate, dar marginalizate pe criterii ideologice. Între acestea,
sonetul apare ca o formã de rezistenþã prin care poeþii încearcã
sã traverseze o epocã prea puþin
prielnicã libertãþii de expresie.
Marin Sorescu se înscrie în
aceastã direcþie, prin care rãspunde înclinãrilor spre ordinea ºi
echilibrul poeziei clasice, în care
încadreazã aspecte ºi probleme
ale omului modern.” (p.253) Multe dintre sonetele poetului au rãmas nepublicate pânã în 1989, fiind recuperate din manuscrise
sau jurnale de cãlãtorie, unele
nefiind definitivate.
Volumul Adei Stuparu are o
construcþie riguroasã, stabilã,
capabilã sã ofere o perspectivã
nuanþatã asupra acestui aspect
al creaþiei soresciene. Dupã ce
face un necesar excurs în istoria
sonetului european, autoarea se

opreºte asupra tradiþiei româneºti
a sonetului, acolo unde gãseºte
posibilitãþi de delimitare: sonetul
aflat sub semnul lui Petrarca
(acolo unde se încadreazã scriitori precum Asachi, Bolliac, Heliade Rãdulescu), sonetul între
clasic ºi romantic (Eminescu, I.L.
Caragiale, Vlahuþã, Coºbuc), sonetul simbolist sau cel modern
(Vasile Voiculescu, Victor Eftimiu,
ªt. Augustin Doinaº, Romulus
Vulpescu etc.)
Ajungând la Marin Sorescu,
Ada Stuparu creioneazã profilul
poetic al scriitorului ºi gãseºte
salutare motivãri biografice pentru propensiunea autorului cãtre
sonet. Centrul de greutate al cãrþii este format de analize sistematice, compacte, efectuate dupã o
delimitare tematicã a sonetelor
soresciene: sonetul meditativ-filosofic, sonetul ca expresie a revoltei, sonetul erotic, cel al naturii, sonetul ocazional, dar ºi sonetul joc de cuvinte. Desigur, încadrãri tematice pot fi fãcute
dupã multiple criterii,dar cele ale
Adei Stuparu sunt valid argu-

mentate ºi susþinute demonstrativ. Analiza tematicã se grupeazã
ºi în funcþie de constelaþii motivice, bine identificate ºi relevate
ºi prin circulaþia lor.
Un ultim capitol vizeazã o analizã mult mai tehnicã, aceea a metricii ºi prozodiei sonetelor soresciene. Accentul, cezura, ritmul ºi
rima beneficiazã de o riguroasã
punere sub lupã, care, chiar dacã
nu produce foarte multe delicii
estetice unui anumit tip de cer-

cetãtori literari, este utilã ºi prin
prisma unor viitoare aplecãri asupra creaþiei lui Marin Sorescu.
Sonetele lui Marin Sorescu
este un volum închegat, temeinic alcãtuit, bine realizat sub varii aspecte de pãtrundere în arta
sonetelor soresciene, lucrat cu
multã atenþie asupra detaliilor, dar
ºi a unui întreg nicicând pierdut
din vedere, permanent contextualizat. Varietatea abordãrilor îi
aduce o multiplicare a destinatarilor, el constituind un instument
de lucru eficient pentru o categorie largã de interesaþi în privinþa creaþiei lui Marin Sorescu. Concluzionând, Ada Stuparu îl plaseazã pe Sorescu în rândul sonetiºtilor români de marcã: „Experienþa sonetului românesc este
continuatã ºi îmbogãþitã, în acest
fel. Prin numãrul mare de sonete,
dar mai ales prin modul în care
acesta performeazã la nivelul formei ºi al conþinutului, Marin Sorescu se înscrie în rândul marilor
sonetiºti români contemporani,
individualizând un creator condus de o certã vocaþie.” (p.256)

Marian Zidaru- Eroi cãzuþi în lupta
pentru pace (Foto: Alexandru Paul)

o „Þiganiadã” a zilelor noastre
Alexandru Ioan Despina,
Vandalii, Editura Herg Benet,
Colecþia V7, 2014.

A

lexandru Ioan Despina, absolvent al Facultãþii de Geografie,
Bucureºti, cu dublã specializare,
geografie ºi limba ºi literatura
englezã, îºi face debutul literar în
revista Nautilus, publicã povestiri scurte atât în þarã, cât ºi în
strãinãtate. Câºtigã treisprezece
premii ºi menþiuni la concursuri
de literaturã naþionale ºi internaþionale. Textele sale apar în peste
zece antologii de prozã scurtã
(Conexiuni, Ion Creangã,
Eposs, Meridiane, Mihail Sadoveanu, Aripi de zbor etc.).
În anul 2014 publicã proza
Vandalii, un volum ce reflectã
modul de viaþã, limbajul, gândirea, activitãþile zilnice ale rromilor ºi relaþiile pe care le au aceºtia
cu românii. Alcãtuit din douãzeci
ºi unu de capitole, romanul de
debut al lui Alexandru Ioan Despina prezintã momente diverse
din realitatea ce poate construi
oricând subiectul unui film plin
de întâmplãri ce nu sfârºesc bine
niciodatã, iar naivitatea, prostia,
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viclenia ºi înºelãtoria sunt la ordinea zilei.
Nu existã un personaj principal. Fiecare dintre ele reprezintã
tipuri umane actuale, asupra cãrora se insistã mai mult sau mai
puþin. Un personaj care atrage
atenþia este Armeon, care posedã
patru trãsãturi definitorii: atât lãcomia, viclenia, ipocrizia, cât ºi
prudenþa. Prima trãsãturã poate fi
identificatã în capitolul intitulat
„Spargerea”, în care nu se mulþumeºte doar cu a fura canapeaua,
televizorul ºi scaunele amicului
Florin, ci se lasã ispitit ºi de borcanul cu murãturi din frigider ºi
de carnea din congelator, deºi era
expiratã. Viclenia ºi ipocrizia acestui tip de personaj se evidenþiazã
cu aproape fiecare acþiune sãvârºitã, deoarece, dupã ce sãvârºeºte fapte nelegiuite alãturi de aºaziºii lui camarazi, el se retrage spre
final ºi plãnuieºte pedeapsa fiecãruia dintre ei, anunþând poliþia
sau creând circumstanþe în care
aceºtia sã cadã pradã unui atac
violent. Latura cea mai întunecatã a personajului se remarcã ºi
atunci când, dupã ce reuºeºte sã
pedepseascã oamenii din jurul lui
în acest fel, Armeon taie cu un-

ghia numele individului notat întrun carneþel alãturi de cele ale tuturor duºmanilor sãi, mai precis ale
tuturor persoanelor pe care le cunoºtea. Nu în ultimul rând, e prudent, cãci, dupã ce se ocupã de
jefuire a casei lui Florin, el se întoarce pentru a ºterge ,,amprenta
pe care, deºi nu ºtia prea bine cum
aratã ori ce este, era sigur cã o
lãsase fãrã sã vrea, în urma sa”
(pag.21).
Deºi aparent experimentaþi în
arta furatului, în capitolul „Spar-
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gerea”, rromii eºueazã în a elabora un plan de spargere a unei case
de schimb valutar. Iniþial, Serafim ºi Rromel intenþioneazã sã
lucreze împreunã, dar pe parcurs
se mai adaugã încã trei membri,
unul dintre aceºtia fiind, bineînþeles, Armeon, care dispare chiar
înainte de marea loviturã ºi îl denunþã pe Serafim sub motivul cã
el ar fi fost cel care dorise sã îi
facã de petrecanie lui Iulicã. Ceilalþi îl abandoneazã pe Serafim,
spunându-i „vezi ºi tu cum
scapi”, restul încercând apoi sã
se „dea puþin pe lângã Rafael”
pentru a realiza spargerea.
O problemã de actualitate este
adusã în discuþie de mai multe ori
este mita sau ºpaga. În capitolul
,,Corcodel”, autoritãþile acceptã
aceastã ilegalitate: „…însã ori de
câte ori venea poliþia, Corcodel o
scotea din mânecã pe cea mai bunã
ºi loialã prietenã a sa: ºpaga”
(pag.59). De asemenea, în penultimul capitol, ,,Oameni de noroi”,
apare o aluzie la adresa sistemului de guvernare, sursa tuturor
pornirilor ilegale: ,,Ãºtia de la guvernare (…) ne-au învãþat. Noi
doar ne-am luat dupã ei, cum s-ar
zice, ºi ne-am adaptat.” (pag.196).

Nu lipseºte comicul de situaþie ºi, evident, cel onomastic, prin
forma diminutivalã a numelor
(Didel, Titel, Gigel ºi Mirel) sau
preluarea ºi adaptarea numelor
unor persoane faimoase, cu anumite abilitãþi ºi talente, precum
Vandam, Brusli sau Elvis. Limbajul, de altfel, este unul argotic
(scãfârlie, frãþie, nebune, barosane, bulangiu, bulãu, jagardea,
bengos etc.), dovadã a verosimilitãþii scrierii.
Mesajul romanului este apare
la finalul fiecãrui capitol. Dupã
toate scenele dinamice care alcãtuiesc fiecare capitol, creionând
aspectele prezentate mai sus ºi
încã multe altele, finalul este mereu acelaºi, eºuarea, fiindcã orice faptã nelalocul ei îºi va gãsi
mai devreme sau mai târziu pedeapsa sau, cum ar spune englezul, ,,What goes around comes
around”.
Romanul Vandalii este cu totul remarcabil prin sinteza pe care
o face Alexandru Ioan Despina,
pornind de la adevãruri tragice ale
realitãþii pe care reuºeºte sã le
transpunã în scene comice din
viaþa de zi cu zi a personajelor sale.

n Daniela Ghiþã

Sorin Alexandru ªontea, De la
Foucault la Fuck Off!, Editura
Renaissance, Bucureºti, 2016

I

storia nebuniei în epoca
clasicã? Poate Istoria sexualitãþii? Sunt câteva
opere la care te gândeºti când
observi numele lui Foucault în
titlul De la Foucault la Fuck
Off!. În realitate, studiile menþionate mai sus, care aparþin filoso-

A

pariþia acestei cãrþi
este într-adevãr o provocare, aceasta deoarece personajul istoric Nicolae
Ceauºescu rãmâne fascinant.
Fascinaþia pe care o provoacã
este datoratã multiplelor sale
„feþe”. Acest aspect este lãudabil surprins de istoricul Victor
Gabriel Osãceanu, a cãrui carte
vine în întimpinarea dezvãluirii
unor adevãruri istorice. În dezvãluirea „personajului Ceauºescu” autorul a apelat, pentru a
consolida obiectivitatea, la cãrþi
de specialitate, documente de
arhivã, documente programatice
ale Partidului Comunist Român,
articole din presa vremii de dupã
Revoluþia din 1989, memoriile
foºtilor colaboratori ai lui Ceauºescu.
Cert este faptul cã aceastã carte nu este o biografie ºi nici o
înºiruire cronologicã de evenimente. Nu este nici o apologie ºi
nici un rechizitoriu. Ea este ceva
mai mult, o înfãþiºare a personalitãþii complexe a personajului, o
îngemãnare a trãsãturilor sale
pozitive ºi negative care ºi-au
pus amprenta asupra României
contemporane. Autorul a încercat sã scoatã în evidenþã trãsãturile relevante, de caracter, gândire, atitudine, comportament,
care l-au definit pe cel ce ne-a
condus o bunã perioadã de timp.
Cartea debuteazã cu perioada
de formare timpurie a lui Ceauºescu, dezvãluindu-i temperamentul ºi bazele comportamentului care îl vor marca toatã viaþa
pânã când în august 1944, dupã
momentul de la 23 august, îl gãsim într-o posturã de prim plan al
structurilor partidului comunist.
Este trasatã cu meticulozitate cariera fulminantã a unui politician
ambiþios ºi malefic cum a fost
Ceauºescu. Ce se poate spune
despre Nicolae Ceauºescu ca
politician? Dacã ne ghidãm dupã
criteriul priceperii, tenacitãþii de
a accede la putere ºi mai ales apoi
de a se menþine acolo sus, în vârful ei, nu putem decât sã afirmãm
cã a fost un „jucãtor” desãvârºit.

fului ºi istoricului francez, nu au
cea mai micã legãturã cu apetisantele pamflete scrise de Sorin
Alexandru ªontea, un maestru al
ridiculizãrii politice. Totuºi, cei
doi au ceva in comun, anume
spiritul critic asupra statului care
este dus pânã la dorinþa de rãzvrãtire împotriva acestuia. Desigur, în De la Foucault la Fuck
Off! nu vom întâlni destructuralizarea teoriei marxiste, plecând de
la teoria valorii ca expresie a cantitãþii de muncã socialã pânã la
raportul dintre timpul în care
muncitorul lucreazã pentru beneficiul capitalistului ºi cel în care
lucreazã pentru propriul salariu,
urmatã de imperfecþiunile sistemului penal care prin lege, poliþie
ºi supraveghere nu numai cã nu
ajutã la împiedicarea producerii
crimelor, ci apãrã fãrãdelegile clasei conducãtoare. Însã, poþi fi sigur cã vei întâlni aceeaºi fãrâmã
de revoltã ºi repugnã faþã de regulile pseudodemocratice în cele
77 de capitole.
Deºi nu se foloseºte de caracterul ºtiinþific pentru a contura o
imagine decadentã a statului,

autorul, autorul surpinde prin atitudinea sa zeflemitoare faþã parlamentari, oameni ai legii sau chiar
faþã de Klaus Iohannis. La urma
urmei, în democraþie suntem cu
toþii liberi ºi egali, cel puþin în teorie. Fãcând apel la minima libertate, el cãsãpeºte toatã aceastã
mascaradã electoralã care se petrece în þara noastrã prin lovituri
repetate în scuturile ignoranþei,
în speranþa cã va provoca fisuri
pentru generaþiile viitoare. În capitolul Am fost prea ocupaþi cu
viaþa, ca sã ne gândim la moarte, Sorin Alexandru ªontea precezeazã cã „Putem doar sã credem cã vor veni vremuri mai bune
pentru copiii noºtri. Cã ei vor ºti
sã-ºi punã la timp întrebãri, ºi cã
vor gãsi mai uºor rãspunsurile.”
Avem deosebitã nevoie de o generaþie viitoare care sã aibã o inimã mai mare, idei mai multe, dar
ºi o voce mai puternicã.
Perfecþionist fiind la prima vedere, Sorin Alexandru ªontea se
leagã de mici evenimente petrecute pe teritoriul României pe
parcursul unui an. El îndeasã o
sumedenie de fapte în majorita-

tea capitolelor, de pildã, în Greu
de... decis o menþioneazã pe Serena Williams, îl criticã pe Dragnea, ºi sfârºeºte prin a concluziona „Alea iacta est! Dar ce-ar fi
ca ºi noi, românii, sã dãm un 66?” De ce evenimente mai puþin
cunoscute? Foarte simplu. Pe lângã faptul cã cele majore sunt oricum mult prea mediatizate încât
eºti învârtit ca un titirez Beyblade, pânã nu mai distingi stânga
de dreapta, la fel ca ºi politicienii
din zilele noastre (la urma urmei
trebuie sã fim egali, aºa-i?) ºi nu
mai ºtii ce este mai puþin fals, trebuie sã ne concentrãm asupra
detaliilor. Detalii la care iubiþii
noºtri oameni politici încã nu au
elaborat niºte scuze demne de un
popor amnezic.
Revenind la conþinut, cu toate cã majoritatea pamfletelor se
întind pe maximum douã pagini,
fiecare dintre ele ne face sã zâmbim în acelaºi fel. Un zâmbet sincer, aºa cum toate ar trebui sa fie,
fragmentat totuºi de conºtientizarea faptului cã oricât de mult ai
fi îndreptãþit sã te amuzi pe seama oamenilor care conduc þara,

ceva este în neregulã dacã s-a
ajuns aici. Când toate blocurile
gri aratã la fel, când toþi oamenii
îþi aruncã aceeaºi privire, iar oamenii politici îºi fac veacul în reºedinþele lor luxoase purtând
acelaºi rânjet fals în timp ce fac
veºnicele promisiuni mincinoase... ceva trebuie schimbat. Cum
spuneau ºi romanii, ex nihilo,
nihil, aºa cã mirarea nu-i mare
când schimbãm posturile de televiziune ºi vedem scris cu litere
mari „Declaraþii uluitoare” cum x
l-a atacat pe y ºi viceversa.
Deloc plictisitor ºi uºor de citit, De la Foucault la Fuck Off!
de Sorin Alexandru ªontea meritã o încercare, fie cã i-o acorzi
acasã în fotoliu la cãldurã, ori în
tramvai când mori de frig ºi de
foame. Iar în caz cã, prin minune,
nu eºti familiarizat cu politica din
România, o vei cunoaºte! Însã...
nu te aºtepta sã-þi placã prea mult
pentru cã, vorba aceea, în politicã, prostia nu e un handicap.

n Mario ªerban

feþele lui Ceauºescu
Legate cap la cap, perioada de
dinainte de 1965 ºi cea de dupã
contureazã imaginea unui om care
a fãcut orice pentru putere.
Pe parcursul carierei sale politice, dupã spusele autorului, el
devine un „campion al duplicitãþii, speculaþiei ºi ºantajului”. Duplicitatea rezultã din poziþiile politice pe care le ocupã de-a lungul timpului ºi în relaþiile cu sovieticii dar ºi cu capitaliºtii din Ocident, cu care, deºi îi antipatiza
profund, întreþinea relaþii pentru
simplul motiv cã erau folositori,
cã aduceau profit þãrii. A nãzuit
de asemenea sã fie o vedetã a
politicii mondiale, iar unul dintre
mijloacele prin care putea sã ajungã a fost implicarea în problemele conflictuale de pe glob, în care
s-a autointitulat, tot în mod duplicitar, drept mediator al pãcii, deºi Ceauºescu întreþinea
practic rãzboiul prin furnizare ºi
trafic de armament. Momentul de
apogeu al epocii Ceauºescu îl
gãsim neîndoielnic la data istoricã de 21 august 1968 atunci când
a condamnat oficial ºi public intervenþia din Cehoslovacia a armatelor Tratatului de la Varºovia,
în frunte cu Uniunea Sovieticã,
care îi va conferi o susþinere puternicã ºi totala legitimitate în faþa
propriului popor la care aspirase. Acest gest, ne precizeazã istoricul Victor Gabriel Osãceanu,
demonstreazã atât talentul sãu
oportunist, speculativ, cât ºi curajul sãu imens, totul de dragul
puterii personale. O altã „faþã” a
lui Ceauºescu descoperitã de
scriitor este aceea de criminal
,,cu acte în regulãî. Din postura
de responsabil cu politica de colectivizare, veleitarul Ceauºescu
ordonã împuºcarea þãranilor din
Vadu Roºca care se opuneau colectivizãrii, în decembrie 1957, dar
actele sale criminale vor continua
împotriva dizidenþilor în perioada în care va deþine puterea. Un
capitol consistent al cãrþii de faþã
este consacrat talentului diplo-

matic al lui Ceauºescu. De altfel
capitolul se intituleazã fãrã exagerare „Diplomat de excepþie,
energic, inteligent, ferm ºi curajos”. Indiferent de circumstanþe,de scopurile propuse, de modul
în care a urmãrit ºi a atins aceste
scopuri, prin tot ceea ce a reuºit
sã înfãptuiascã, Nicolae Ceauºescu a demonstrat cã a fost un
politician ºi un diplomat cu adevãrat fabulos. Alternanþa între
sublim ºi ridicol continuã în cartea lui Victor Gabriel Osãceanu.
Astfel, autorul abordeazã tema
megalomaniei unui narcisist patologic concretizatã în persoana
lui Ceauºescu. În acelaºi timp,
megalomania va fi însoþitã, la un
moment dat, de paranoia ºi de iraþionalitate. Nenumãrate acte politice dictate de el au stat sub
acest semn. Astfel el a înþeles sã
construiascã România dupã „fapta ºi asemãnarea sa”. Voluntarismul sãu iraþional, prin strategia
economicã a ,,socialismului mul-

tilateral dezvoltat”, susþinut de
cultul personalitãþii, a costat poporul român crunte suferinþe.
Spre final, autorul abordeazã în
mod îndreptãþit resorturile intime
din care au decurs toate acþiunile
lui Ceauºescu: credinþa în comunism ºi patriotismul. În ceea ce
priveºte convingerile sale comuniste, domnul Osãceanu concluzioneazã cã Nicolae Ceauºescu a
fost cu siguranþã un comunist
veritabil, dublat fiind de un
carierist ieºit din comun. Referindu-se la patriotism, concluzia
este asemãnãtoare, la Ceauºescu
patriotismul ºi puterea personalã
au fost indisolubil legate, sau mai
bine spus patriotismul a fost
subordonat puterii sale personale. Ajungând la baza personalitãþii lui Ceauºescu, autorul demonstreazã cã marele conducãtor era semidoct, dar inteligent
nativ ºi dornic de a-ºi depãºi
condiþia dar, în acelaºi timp, avea
un caracter detestabil.

,,Legitimitatea ºi veridicitatea
celor susþinute de Victor Gabriel
Osãceanu sunt probate ºi de
faptul cã, în ultima parte a lucrãrii
sale, analizeazã cu obiectivitate,
pro ºi contra, epoca Ceauºescu.
Citind aceastã carte, am avut
impresia unui puzzle nebulos,
ameþitor, care înfãþiºeazã întreaga viaþã a celui care ne-a condus
ºi ne-a influenþat în mod determinant existenþa.

n Cãtãlin Borþun

Marian Zidaru- Bunavestire (Foto: Alexandru Paul)
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l ecturi

þara noastrã cea de toate zilele

n MIHAELA VELEA

a r te

ePOCALIPS@ este acum!
ePOCALIPS@ este o construcþie lingvisticã ºi ideaticã creatã prin amalgamarea a doi termeni ultra-cunoscuþi: epoca/
apocalipsa, din aceastã încruciºare rezultând hibridul perfect
care descrie confuzia, meschinãria ºi debusolarea lumii în care
trãim. Este o introducere, fãrã
menajamente, în cea mai pervertitã zonã a epocii contemporane,
un spaþiu contaminat de interese
obscure, imposturã politicã ºi
ipocrizie religioasã. O astfel de
existenþã devine devastatoare,
iar societatea care se „construieºte” dupã aceste precepte, alimenteazã în mod inevitabil haosul ºi alienarea. Însã contactul cu
un mediu alterat are efectul unui
vaccin care doare, usturã, dar,
inculându-þi „microbul”, te forþeazã sã exersezi supravieþuirea.
Suntem cetãþeni cu drepturi depline într-o lume zdruncinatã, care
ºi-a pierdut direcþia.
ePOCALIPS@ este înainte de
toate o construcþie interioarã. Ea
s-a dezvoltat din nevoia acutã de

echilibru a lui Marian Zidaru, ºi
din toate acumulãrile de ordin
moral ºi spiritual care l-au transformat pe acesta într-o figurã iconicã a artei contemporane româneºti. Un asemenea artist, care ºia conturat de-a lungul timpului o
imagine atât de pertinentã, lanseazã o anume aºteptare din partea publicului. Este genul de si-

tuaþie tipicã în care tentaþia de a
privi opera retrospectiv (cu
ochiul cunoscãtorului), poate
deveni copleºitoare, un soi de
anestezie care îþi amorþeºte gustul pentru noutate ºi surpriza. Îl
ºtiam deja pe Zidaru? Dacã, la un
moment dat, direcþia artistului
pãrea sã indice o detaºare de
vânzoleala lumii în care trãim,

Erwin Kessler, Marian Zidaru, Cãtãlin Davidescu (Foto: Viorel Pîrligras)

ePOCALIPS@ este clipa judecãþii
ºi adevãrului. Este un proiect care
a crescut în timp, iar aceastã acumulare interioarã a erupt odatã cu
expoziþia de la Craiova, prezentându-l pe acesta, mai clar ca oricând, în ipostanza de artist-cetãþean în concentraþie purã.
„A nu se lãsa la îndemâna copiilor!” ne avertizeazã prima lucrare din expoziþie - un joc interactiv de-a moartea, comandat de
la distanþã de X sau Y. Discursul
este mai mult decât aluziv, el devine dur, excesiv de critic ºi percutant. Provocarea este lansatã:
avem dreptul la reacþie ºi ºansa
sã evadãm din letargia mentalã a
consumerismului ieftin care ne
uniformizeazã. Ne putem extrage
din capcanele unui sistem care
doreºte sã ne manipuleze ca pe
niºte marionete docile, putem
avea propria opinie vis-a-vis de
efectele ºi defectele societãþii în
care trãim. Reiterarea performance-ului „Îngerul cãlãtor” - acþiune de notorietate în creaþia artistului, ºi-a îmbogãþit acum valoarea simbolicã: pentru prima datã
publicul a fost actant în pelerinajul îngerului prin urbe, un semn
de solidaritate care aminteºte cã
societatea poate fi creatã chiar de
noi. Este ca un gest de eliberare,

o separare de aceastã lume frântã ºi dezmembratã care supravieþuieºte schiloditã, consumânduºi propriile resurse de generozitate afectivã ºi moralã.
ªi totuºi suntem liberi! „Avem
libertatea de a fi conectaþi… în
orice moment…” ne transmit reclamele unei companii de telefonie mobilã. În epoca în care cele
mai banale aplicaþii de mobil ne
solicitã accesul la datele personale ºi localizare, ni se inoculeazã iluzia libertãþii neîngrãdite.
Avem la dispoziþie un întreg spaþiu virtual care ne captiveazã ºi
pare cã ne îmbogãþeºte realitatea.
În perspectiva acestui vast univers care aºteapã sã fie explorat
online, ePOCALIPS@ este „elucidatã” odatã cu vizionarea unui
film în genul lui Lars von Trier.
Doar cã ea nu ºi-a arãtat cameleonica înfãþiºare ºi sãlãºluieºte,
aparent inofensivã, într-un device care stocheazã informaþia, solicitând un continuu upgrade.
Într-o lume hipertehnologizatã,
ePOCALIPS@ devine o întruchipare diabolicã, insinuându-se
sub cea mai prietenoasã interfaþã: e-mail-ul. O cutie poºtalã dedicatã este deja funcþionalã, ºi
aºteaptã veºti de la noi: epocalipsa.mz@gmail.com.

eveniment naþional de arte vizuale
„NAG - 2017” la Craiova
„Noaptea Albã a Galeriilor” –
NAG 2017, evenimentul expoziþional naþional din 6 - 7 octombrie
2017, a oferit Craiovei o noapte
artisticã, unde reputaþi artiºti din
Craiova ºi invitaþii lor ºi-au expus cele mai reprezentative creaþii într-un spectacol al formelor ºi
al culorilor. Dacã în anul 2016 au
fost invitate doar 7 oraºe din þarã,
în acest an Galeriile de Artã au
fost deschise publicului în 13 oraºe – din nou Craiova fiind prezentã. Sub patronajul Primãriei
Municipiului Craiova ºi al Consiliului Local, Casã de Culturã
„Traian Demetrescu” a dovedit
încã o datã, în aceastã noapte
specialã, libertatea de exprimare
artisticã deplinã, frumuseþea artei, generozitatea, talentul ºi valoarea artiºtilor craioveni. Semnul
expoziþiei a fost vechea „lada de
zestre” din care mâna artistului
se înalþã oferind rodul creaþiei ºi
al muncii sale iar spaþiile de prezentare desfãºurate în Galeria
„Vollard”, „Salonul Medieval” ºi
Micuþa Galerie „Junior Art” au
fost vizitate cu mult interes de
iubitorii de artã. Din pãcate, toamna cu vânt ºi ploaie, a anulat expoziþia stradalã propusã pentru
zona culturalã a Centrului Vechi,
în spaþiul Casei de Culturã a oraºului. De ce este importantã
aceastã manifestare expoziþionalã naþionalã nocturnã? Pentru cã
fiecare lucrare din galerie are propria personalitate ºi valoare, are
încriptat în ea stilul ºi gândul artistului. „Vorbeºte” diferit, aºa
cum fiecare privitor recepteazã
mesajul ºi se regãseºte într-o anumitã lucrare. Iar dialogul dintre
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artist ºi privitor, dintre simeze ºi
stradã, modificã motivaþia ºi relaþia galerie de artã - public. Pentru cã, în „noaptea albã” universul creaþiei se deschide spre oraº,
coboarã în stradã spre paºii trecãtorilor. Iar Centrul vechi al oraºului completeazã starea de veghe, de întoarcere lucidã la valori, la trecut, la stabilitate. ªi ce
este mai stabil decât greutatea
marmurei albe, fibra lemnului de
nuc sau strãlucirea culorilor desfãºurate pe suprafaþã tablourilor?
Luminând întunericul „nopþii
albe”! Iar craiovenii ºtiu cã oricând
pot întrã în Galeria de Artã, îºi pot
deschide sufletul pentru a privi
frumosul în starea lui purã – artisticã, pentru a primi darul artistului
– aceastã metaforicã, paradoxalã
dorinþa a aspiraþiei spre frumuseþe
ºi armonie, spre desãvârºire.
Pe simezele „Galeriei Vollard”,
un spaþiu public de tradiþie pentru craioveni, au expus în acest
an 26 dintre cei mai buni artiºti din
Craiova ºi din þarã – respectiv
Grigore Popescu-Muscel, artist
monumentalist din Bucureºti.
Sculptori ai oraºului, cunoscuþi
ºi prin monumentele realizate la
Simpozioanele internaþionale
„Drumuri Brancuºiene” organizate în fiecare varã în Craiova, au
expus sculpturi din lemn: Dan
Purcãrea – „Spînã” ºi „Ilias” ºi
Emilian Popescu – „Trinitate”, o
rafinatã compoziþie în tehnicã
mixtã - metaloplastie pe suport de
lemn. Dar reþinem ºi „Fântâna
oraºului” a lui Dan Nica ºi tripticul „Ferecãturi” din marmurã albã
a tânãrului sculptor Laurenþiu
Dimoiu. Aºa cum ne-a obiºnuit,

Cristian Dincã a expus ceramicã
de mare preþiozitate ºi picturã:
„Cai” ºi „Trepte” iar Monica Dincã tapiseria „Reuniune”. Tot în
domeniul artelor decorative au
expus Lidia Margelu – colajul textil „Fereastrã albã” ºi Rodica Rozalia Jianu structura decorativã
„Hãþiºuri”. Graficã a fost reprezentatã de lucrãrile artiºtilor Dan
Neamu: „Izgonirea din rai” ºi
„Percepþia unui om”; Viorel Peniºoarã Stegaru „Nud” – tehnicã
mixtã ºi „Peisaj”; Florin Preda:
„Ispita”; Florin Grãdinaru: „Centaur ºi unicorn”. Tehnicã acuarelei a fost folositã de Ana Curcã
pentru a picta „Flori” ºi „Peisaj”,
de Ovidiu Bãrbulescu în „Peisaj
la Cracovia” ºi de Cristian Volcinschi pentru lucrãrile „Efect
urban” ºi „Searã de iarnã”.
Pictura a dominat de departe expoziþia, diversitatea fiind creatã
de numele artiºtilor dar ºi de
modul de aplicare a tuºelor, de
rafinamentul cromatic sau de
manierã ºi stilul de reprezentare
a motivului tematic. Mihail Trifan aplicã inedit uleiurile pe suport de lemn, plasa textilã ºi suprafaþã cauciucatã, în compoziþia „Ritm cu figura mixtã”; Silviu
Bârsan aduce ciclul tematic „Timpul”, cu 7 lucrãri realizate în vopseluri acrilice pe suport de vinil;
Mihaela Olaru leagã imaginea de
cuvânt, literele transformându-se
în semne decorative în „Fericirile”. Tehnicã clasicã a uleiului pe
pânzã o regãsim în exponatele
pictorilor Marius Turaiche: „Trandafiri” ºi „Naturã staticã”, Constantin Niculescu „Naturã staticã”, Nicolae Predescu „Naturã
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staticã cu lãmâi”, Adrian Bãnicã
„Naturã staticã cu mãr”. Compoziþii picturale de mari dimensiuni
au expus Mihai Veliºcu „Trenul
pierdut”, Daniel Guþã „Persistenþa iubirii” ºi Alin Totescu: „Nud”
ºi „Compoziþie”.
Expoziþia personalã „Simfonii
autumnale” a medicului pictor
Marius Turaiche a fost panotatã
pe simezele „Salonului Medieval” într-o originalã simetrie a
temelor abordate în diferite perioade de creaþie. Pictorul propune privitorilor o analizã retrospectivã, în funcþie de parametri subiectivi sau obiectivi, plecând de
la câteva elemente comune: tematicã, compunerea spaþiului
plastic, modul de aplicare a tuselor ºi tentelor, armonia ºi contrastul culorilor. În primele perioade de creaþie, clasice, regãsim în
compoziþiile cu flori sau peisaje
un artist nostalgic, liric, respec-

tând modelele din naturã, subtilitatea tonurilor ºi a nuanþelor învãluite în armonia rafinatã a griurilor sidefate, conferindu-le patina de „salon”, de nobleþe ºi preþiozitate. Picturile din ultima perioada devin „moderne”, aceleaºi
teme întrã în sfera de creaþie fova,
uneori cu accente expresioniste,
cu o pensulaþie largã, fermã, exacerbând culorile crude, accentuând contururile ºi liniile de forþã ale compoziþiilor.
Manifestãrile artistice „NAG 2017” oferite de Casã de Culturã
a Craiovei, cu lucrãri realizate în
diversele tehnici ale artelor plastice, decorative sau ambientale,
prin prezenþa ºi dialogul artiºtilor cu publicul vizitator, s-au constituit într-o manifestare valoroasã, originalã a talentului, a comunicãrii umane prin limbajul universal al artelor vizuale.

n Magda Buce Rãduþ

E

ste arhicunoscut faptul
cã Orchestra Filarmonicii din Viena a fost ºi
continuã sã fie „port-drapelul”
concertelor de Anul Nou pe plan
internaþional. Din anul 1941, în
fiecare zi de 1 ianuarie, celebrul
ansamblu susþine concertul sãu
de acest gen în Sala de Aur a
Musikverein din capitala Austriei,
concert care se bucurã de un
enorm succes, fiind transmis în
direct sau înregistrat în peste 90
de þãri, cu o audienþã estimatã la
un miliard de telespectatori. A
devenit o regulã ca repertoriul celui
mai faimos concert din lume sã fie
alcãtuit din valsuri ºi polci ale
dinastiei Strauss ºi, în special, ale
lui Johann Strauss-fiul; ocazional,
se cântã ºi opusuri din creaþia altor
autori, îndeosebi austrieci.
Craiova, oraº cultural de bogatã tradiþie, a fost la rândul sãu
„contaminat” în decursul vremii
de producþiile muzicale ale Europei, care au influenþat în mod benefic viaþa spiritualã a urbei. De
la înfiinþarea ei, în 1947,
Filarmonica „Oltenia” a promovat, alãturi de concertele „standard” (o uverturã de concert sau
de operã sau, uneori, o piesã româneascã, o lucrare concertantã
ºi, în partea a doua a serii, o simfonie din literatura muzicalã universalã) ºi un repertoriu mai accesibil publicului larg, organizând
periodic aºa-numitele „concerte
simfonice populare” cu programe atractive, uneori intitulate „Bijuterii muzicale”, în care muzica
de divertisment ocupa un loc central, printre care valsuri ºi polci
de Johann Strauss-fiul. Aceste
concerte „anunþau” de obicei
sosirea anului urmãtor, fiind prezentate în intervalul dintre Crãciun ºi Noul An.
Primul concert de Anul Nou, în
înþelesul de azi, a avut loc în 1985
(concerte în 29 ºi 30 decembrie
1984); dirijor - Teodor Costin,
prezentarea concertului - Valeriu
Dogaru. În 1986 (concerte în 28
ºi 29 decembrie 1985), dirijor a fost
Mircea Cristescu, iar soliºti - Iuliu
Bertok (vioarã), Stela Teodorescu
(sopranã), Lucian Chiorean
(tenor); prezentator - Petre

n CRISTI NEDELCU

povestiri de cuplu
având ca principal motor imposibilitatea comunicãrii pe toate planurile – de la comunicarea verbalã, pânã la cea sexualã sau emoþionalã. Principala calitate a textului lui Székely Csaba este credibilitatea. Situaþiile ºi replicile

sunt credibile ºi þin spectatorul
conectat la ceea ce se întâmplã
pe scenã, chiar atunci când piesa a pãrãsit tãrâmul banalului
conjugal ºi ajunge în zona macabrului sau a povestirilor orientale. Regia semnatã de Irina Crãiþa-

Raluca Pãun (Foto: Albert Dobrin)

Mândrã nu adaugã prea multã
plusvaloare spectacolului, dar, pe
de altã parte, nici nu obtureazã
prea mult textul. Spaþiul teatral
este decupat, graþie scenografiei
minimale, dar sugestive realizate
de Cezarina Iulia Popescu astfel
încât secvenþele sã se deruleze
în ritm alert. Acesta este, de altfel, principalul atu al regiei Irinei
Crãiþa Mândrã – ritmul care þine
spectatorul în prizã, oferindu-i
totuºi posibilitatea sã construi în
minte arhitectura temporalã corectã a întâmplãrilor.
În plus, regizoarea se bazeazã
mult pe actori. Spectacolul este
genul de montare în care performanþa actorilor subordoneazã
actul regizoral ºi nu invers (cum
este, de multe ori, cazul lui Silviu
Purcãrete). Iar din trupa tinerilor
actori craioveni se distanþeazã,
fãrã îndoialã, Iulia Colan. Ea
schimbã cu lejeritate registrele
total opuse pe care le presupune
personajul ei. De la o repetitivitatea mecanicã a replicilor, care
ne duce cu gândul la scene din
„Cântãreaþa chealã”, pânã la pasiunea intensã, sau la cãutarea

obsesivã a fidelitãþii, personajul
Iuliei Colan reuºeºte sã facã sã
graviteze în jurul lui toate celelalte personaje.
Personajul masculin care ar
trebui sã ai aibã aceeaºi greutate
în economia piesei este cel al lui
Claudiu Mihail – bãrbatul care are
o serie de aventuri ºi pare incapabil de empatie cu femeile, vom
descoperi apoi ca urmare a unei
relaþii defectuoase cu propria
mamã. O mamã (Raluca Pãun)
care poate ºi o judecãtoarea durã,
care îºi pune propriile frustrãri în
deciziile din sala de judecatã, dar
care poate juca ºi rolul de narator al unei poveºti ce pare o reinterpetare a lui Borges din „1001
de nopþi”. De asemenea Ioana
Florentina Manciu, Romaniþa Ionescu, Alina Mangra, Cãtãlin Vieru, ªtefan Cepoi ºi Marian Politic
construiesc personaje/cupluri
disfuncþionale care aduc diverse
variante ale imposibilitãþii de a
comunica. De altfel, tema generalã a spectacolui este lipsa de
empatie a personajelor care se
ceartã, ce împacã, fac sex, dar
sunt incapabile de emoþie profundã ºi apropiere de celãlalt.
Un spectacol bun, pe o temã
de actualitate – eºecul în cuplu –
ale cãrui reuºite sunt mai curând
textul ºi interpretarea actorilor,
decât viziunea regizoralã.

concertele de Anul Nou
ale Filarmonicii „Oltenia”
– privire retrospectivã –

Gheorghiu-Dolj. În urmãtorii trei
ani, concertele de Anul Nou s-au
þinut în Sala Polivalentã din
Craiova, sub conducerea muzicalã
a dirijorului Modest Cichirdan. În
1987, soliºti au fost Cleopatra Melidoneanu (sopranã), Dorin Teodorescu (tenor), Cristina Anghelescu (vioarã); prezentarea programului a revenit tandemului
Tania Filip - Ion Caramitru. În 1988
(concert 10 ianuarie) - cu soliºtii
Bianca Ionescu-Ballo (sopranã),
Dorin Teodorescu (tenor), Cristina Anghelescu (vioarã). Prezentarea programului a fost asiguratã
de Horia ªerbãnescu. În 1989
(concert 8 ianuarie) - soliºti Lucia
Þibuleac (sopranã), Ionel Voineag
(tenor), Cristina Anghelescu
(vioarã), Mihai Ungureanu (pian),
prezentator - Horia ªerbãnescu.
Odatã cu 1991, concertele de
Anul Nou au revenit în sala Filarmonicii (concert 5 ianuarie). Dirijor
- I. Ionescu-Galaþi, solist - Mihai
Ungureanu (pian). Programul a
fost prezentat de Sanda Þãranu.
1994 (concert 9 ianuarie): dirijor
Iosif Conta, solistã - Bianca

Modest Cichirdan

Manoleanu (sopranã), prezentarea programului - Iuliana Marciuc.
1995 (concert 6 ianuarie): dirijor
I. Ionescu-Galaþi, solist - Mihai
Ungureanu (pian), prezentare Sanda Þãranu. 1996 (concert 5
ianuarie): dirijor Daisuke Soga
(Japonia), prezentarea programului - Paul Prunã. 1997 (concert
5 ianuarie), dirijor Shinya Ozaki
(Japonia), prezentarea - Silviu
Stãnculescu. 1998 (concert 5
ianuarie), dirijor Wolfgang
Diefenbach (Germania), solistã Elke Diepenbeck. 1999 (concert
5 ianuarie), dirijor - Petre Sbârcea,
soliºti - Mariana Colpoº (sopranã), Florin Ionescu-Galaþi (vioarã),
prezentarea - Adela Mãrculescu.
2000 (concert 5 ianuarie), dirijor Luciano di Martino (Germania),
solistã - Mihaela Stanciu (sopranã). 2001 (concerte 4 ºi 5
ianuarie), dirijor - Gheorghe
Costin, soliºti - Mirela Zafiri
(sopranã), Ion Moþiu (tenor),
Gheorghe Mogoºan (bariton).
2001 (concert 13 ianuarie, la
întoarcerea orchestrei din turneul
de 22 de concerte întreprins în
Italia), Gran Concerto di Capodanno, Maestro concertatore e
direttore d’orchestra Leonardo
Quadrini.
2002 (concerte 8 ºi 9 ianuarie):
dirijor I. Ionescu-Galaþi, soliºti Felicia Filip (sopranã), Nicoleta
Tudorache (þambal), prezentarea
- Cristian Mihãilescu. 2003
(concert 6 ianuarie): dirijor Constantin Rîpã, soliºti - Bianca
Manoleanu (sopranã), ªerban
Bãcilã (tenor), Gheorghe Mogoºan (bariton). 2004 (concert 9
ianuarie): dirijor Massimo Alessio
Taddia, Italia, soliºti - Ion Bogdan
ªtefãnescu (flaut), Ion IvanRoncea (harpã), prezentarea Bács Miklós. 2005 (concert 9
ianuarie): dirijor Octav Calleya

(Spania), solistã - Mirela Zafiri
(sopranã), prezentarea - Anca
Þurcaºiu. 2006 (concert 13 ianuarie, sala Cercului Militar): dirijor
I. Ionescu-Galaþi, soliºti - Irina
Iordãchescu (sopranã), Alfredo
Pascu (tenor). 2007 (concert 12
ianuarie, sala Cercului Militar):
dirijor - Radu Popa, soliºti - Ion
Bogdan ªtefãnescu (flaut), Sorin
Petrescu (clape), Doru Roman
(percuþie). 2008 (concert 11
ianuarie): dirijor Octav Calleya
(Spania), soliºti - Raluca Ouatu
(pian), Diana Þugui (sopranã),
Adrian Zamfir (bariton). 2009
(concert 13 ianuarie): dirijor Adolf
Vasicek (Austria). 2010 (concert
8 ianuarie): dirijor - Radu Popa,
soliºti - Mihai Ungureanu (pian),
Liviu Fãrcaº (oboi). 2011 (concert
9 ºi 10 ianuarie): dirijor Emil
Siegbert Maxim, solist - Costel
Busuioc (tenor).
2012 (concert 10 ianuarie):
dirijor Alexandru Iosub, soliºti Ana-Maria Donose (sopranã),
Cosmin Marcovici (tenor). 2013
(7 ºi 8 ianuarie), dirijor Tiberiu
Soare, soliºti - Tina Munteanu
(sopranã), Liviu Indricãu (tenor).
2014 (8 ºi 9 ianuarie), dirijor Radu
Popa, soliºti - Gabriel Croitoru
(vioarã), Cosmin Rafael Bãlean
(duduk). 2015 (8 ºi 9 ianuarie),
dirijor David Crescenzi (Italia),
solistã - Rasha Talaat (sopranã,
Egipt). 2016 (10 ianuarie), dirijor
Alexandru Iosub, soliºti AnaMaria Donose (sopranã), Cosmin
Marcovici (tenor). 2017 (12,13 ºi
14 ianuarie), dirijor Peter Oschanitzky. 2018 (11 ºi 12 ianuarie),
dirijor Walter Attanasi (Italia).
Iatã, aºadar, o scurtã privire
retrospectivã asupra concertelor
de Anul Nou ale Filarmonicii „Oltenia”. Repertorial, programele au
acoperit o largã paletã stilisticã,
de la lucrãri ale „Regelui valsului

Alexandru Iosub

vienez”, J. Strauss-fiul, la cele ale
„pãrintelui” valsului românesc,
Iosif Ivanovici, de la „Carmina
Burana” ºi miniaturi orchestrale
celebre, la muzica lui George
Enescu, Grigoraº Dinicu, Nicolae
Kirculescu, George Grigoriu, de
la uverturi, arii ºi coruri din opere
ºi operete, la muzica pop, rock ºi
de jazz. De câþiva ani, a intrat în
tradiþia concertelor de Anul Nou
craiovene ca publicul prezent în
sala arhiplinã sã rãspundã cu
aplauze în momentul când muzicienii orchestrei ºi dirijorul le adreseazã urarea de „La mulþi ani!” ºi
aºteaptã încântaþi nelipsitul
Marº al lui Radetzky, compus de
J. Strauss-tatãl; în timpul derulãrii acestei muzici, publicul „la unison” aplaudã în ritm (dupã modelul vienez), iar dirijorul se intoarce cãtre salã pentru a dirija,
în locul orchestrei, publicul. Concertele s-au bucurat de succes ºi
au atras un mare numãr de melomani; ele purtau aureola sãrbãtoreascã a evenimentelor de anvergurã specialã. O altã manifestare organizatã anual de Filarmonicã este tradiþionalul concert de
colinde, ce anticipeazã sosirea
Crãciunului. În concluzie, este
vorba, în cazul ambelor manifestãri, de o incursiune în lumea mirificã a artei Euterpei, care adunã
laolaltã pe cei care fac ºi pe cei
care iubesc muzica într-o comuniune de suflet ºi gând înaripat.

n Gheorghe Fabian
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ea mai recentã premierã a Naþionalului Craiovean este spectacolul „Monstrul nisipurilor” dupã
un text scris de Székely Csaba, în
regia Irinei Crãiþa Mândrã. Proiectul care a dus la montarea spectacolului a câºtigat Concursului
pentru Tineri Regizori ºi Scenografi Români, ediþia a VII-a, 2016,
al TNC.
La început, piesa pare o colecþie de momente comic-absurde din cupluri disfuncþionale,
ceva între Eurgen Ionescu din
„Englezeºte fãrã profesor” ºi Simona Tache (& Mihai Radu) din
„Femeile vin de pe Venus, bãrbaþii de la bãut”. Încet-încet, lucrurile se leagã altfel ºi înþelegi cã
toate aceste momente au legãturã între ele, ca într-un puzzle pe
care spectatorul este invitat sã îl
rezolve cu fiecare moment al spectacolului. Este cam acelaºi mecanism pe care Cristian Mungiu îl
aplicase în scenariul filmului „Occident” ºi care funcþioneazã
atunci când înþelegi cã fiecare
moment este mai mult de atât ºi
face parte dintr-un ansamblu pe
care tu, spectator, trebuie sã îl
recompui repoziþionându-l în ordinea temporalã fireascã. Sunt
opt personaje care se (re)combinã în triunghiuri sau alte figuri
geometrice amoroase, toate

n IOANA REPCIUC
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eternul strãin-duºman – cercetarea
anxietãþilor contemporane

T

extele din volumul editat de Magdalena Hodalska, Cãtãlin Ghiþã ºi
Izabela Dixon, Strãinii în pragul
casei noastre ºi strãinii din casa
noastrã: Abordãri interdisciplinare asupra fricilor ºi anxietãþilor, apãrut la Oxford în 20161,
sunt inspirat împãrþite în douã categorii în funcþie de situarea pericolului provocator de anxietate
în interiorul sau în exteriorul spaþiului privat. Este vorba despre o
tematicã dificil de conturat ºi de
cercetat cu mijloace ºtiinþifice, ºi
anume analiza emoþiilor negative
trezite de necunoscut, fie cã acesta este ipostaziat în persone concrete, fie în surse mai abstracte.
De remarcat sunt trimiterile la
mãrturii antropologice ºi psihologice, precum ºi la istoria socioculturalã a fobiei de necunoscut,
nefamiliar ºi îndepãrtat, cu cele
mai cunoscute varante în societãþile europene premoderne. Lucrãrile au fost prezentate în anul
2014, în cadrul unui colocviu organizat la Mansfield College din
Oxford, cu tema: „Frici ºi anxietãþi în secolul al XXI-lea: Contextul european”.
Editorii îºi propun în introducere sã contribuie la a explica
paradoxul conservãrii fobiilor resimþite de indivizi ºi de societãþi
în realitatea contemporanã, o
lume care aspirã sã se defineascã prin toleranþã ºi deschidere
interculturalã. Este vorba despre
un univers uman care beneficiazã de numeroase oportunitãþi de
cunoaºtere a alteritãþii ºi comunicare nemediatã cu Celãlalt, în
contrast cu cea medievalã caracterizatã prin imposibilitatea fizicã
a acestui contact. Lucrãrile sunt
diferite ca tematicã ºi tip de abordare, respectând astfel orientarea interdisciplinarã a reþelei sub
egida cãreia a fost organizatã
conferinþa, ºi anume „Inter-Disciplinary.Net”.
Autorii provin din domenii ca:
istorie, psihologie, ºtiinþe politice,
lingvisticã, studii literare ºi teologie. Însã dincolo de imperativele
academice, aceºtia îºi doresc,
dupã cum anunþã editorii în textul
introductiv, sã îmbine obiectivitatea ºtiinþificã cu apropierea empaticã de subiect. Deºi atât de diferiþi, majoritatea cercetãtorilor prezenþi în acest volum reuºesc sã
ilustreze diferite ipostaze ale relaþiei defectuoase dintre identitate
ºi alteritate, arãtând cã frica ºi anxietatea sunt unele dintre cele mai
puternice emoþii care structureazã fenomenul social ºi configureazã imaginarului colectiv al complicatei lumi contemporane.
Textele din prima parte („Teama de strãini ºi vecini”) examineazã temerile ºi anxietãþile oamenilor atât din Occident, cât ºi
din pãrþile central-estice ale continentului european. ªtefania Alina Cherata analizeazã retorica
anti-imigraþie a politicienilor ºi
reprezentanþilor mass-media de
orientare naþionalistã din þãrile
occidentale, concentrându-se
asupra reacþiilor publice stârnite
de faimosul caz Mailat în Italia.
Autoarea, doctorand la Universitatea din Jena, ilustreazã prin
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subiectul imigraþiei urmãrile concrete în plan politic ale fricii de
alteritate. Imigranþii ajung astfel
sã fie portretizaþi ca principalul
inamic naþional ºi þapul ispãºitor
al tuturor crizelor sociale ºi economice care afecteazã þãrile vestice ale Uniunii Europene.
Cherata porneºte inspirat de
la imaginarul popular medieval al
repudierii strãinilor, în condiþiile
unui stil de viaþã în comunitãþi
mici, închise de lumea exterioarã,
având la bazã cãsãtoria endogamã. În comparaþie cu situaþia contemporanã, autoarea tinde sã
considere cã aceastã atitudine nu
s-a schimbat substanþial, în ciuda marilor transformãri culturale
din ultimele secole. Discursul
anti-imigraþie dezavueazã mesajul oficial de corectitudine politicã ºi dezaprobare a xenofobiei.
Aceastã situaþie se profileazã în
ciuda imperativului unei ideale
identitãþi europene transnaþionale din proiectul Uniunii Europene. Cercetãtoarea pare sã sugereze cã respingerea intruziunilor
etnice din partea populaþiei occidentale ar fi tocmai o consecinþã
a discursului politic încurajând
estomparea graniþelor culturale ºi
economice.
Teama de strãini este deci o
reacþie de protejare a ameninþatei
identitãþi ºi autonomii, a tradiþiilor
locale, authotone, fie a comunitãþilor locale, fie a statelor naþionale. În consecinþele ei extreme,
aceastã anxietate conduce la ficþionalizarea situaþiei reale a imigraþiei. Excesele naþionaliste pot fi interpretate ca un fel de mecanism
psihologic de protecþie în faþa unei
desfãºurãri de acest gen. Se ajunge astfel la o retoricã apocalipticã, folosindu-se termeni ca „invazie” ºi „potop” sau „inundaþie”
folosite de politicienii naþionaliºti

în mass-media pentru a hiperboliza situaþia imigranþilor ºi pentru a
confirma astfel mãsurile extreme
de securitate.
Tot la jumãtatea esticã a Europei se opresc ºi douã autoare de
la Universitatea Tehnicã din Bialystok în studiile lor despre tensiunile politice ºi problemele economice în arealul postsovietic.
Sunt analizate aici doleanþele separatiste ale Transnistriei ºi anxietãþile sociopolitice resimþite de
republicile rezultate dupã cãderea Uniunii Sovietice. Analiºtii de
geopoliticã au subliniat în mod
repetat cã regiunea se confruntã
cu o serie de probleme reminiscente din vechile neînþelegeri interetnice ºi cu temeri pentru securitatea economicã ºi militarã în
viitorul apropiat.
În privinþa Transnistriei, Agnieszka Konopelko ajunge în cele
din urmã la aceleaºi observaþii
care dominã comunitatea analiºtilor de profil, ºi anume confirmã
anxietãþile provocate de instabilitatea geopoliticã a spaþiului exsovietic ºi de intenþiile dominatoare ale Rusiei. Printre entitãþile
ºi grupurile etnice afectate de
aceastã instabilitate, Konopelko
noteazã, cum era de aºteptat, situaþia Republicii Moldova. În ciuda tonului sãu vizând neutralitate faþã de cazul prezentat, autoarea se lasã uºor sedusã de o poziþionare subiectivã, fie datoritã
propriilor convingeri, fie din cauza unei utilizãri nefericite a limbii engleze. Ea foloseºte repetat
formula „minoritatea vorbitoare
de limbã românã din Moldova”,
afiliindu-se astfel propagandei
unei secþiuni a clasei politice din
þara vecinã. Lãsând la o parte
eventualele excese de subiectivitate care ar putea întuneca ºi
raþiunea unui cititor român în dis-

Marian Zidaru - Copacul
muzeului (Foto: Alexandru Paul)
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cutarea unei astfel de chestiuni,
este demult stabilit de cãtre cele
mai importante autoritãþi occidentale din domeniul studiilor
politice ºi antropologice legate
de trecutul ºi prezentul Republicii Moldova cã nu existã o limbã
moldoveneascã distinctã de cea
românã.
Katarzyna Czerewacz-Filipowicz abordeazã o problematicã
similarã: anxietãþile fostelor republici sovietice, un spaþiu de mare
diversitate etnoculturalã, în relaþie cu fostul centru politic de la
Moscova, frica de dependenþã
sau subordonare economicã, de
crizã a resurselor, anexietãþi sociale care conduc la cele private,
ameninþarea expansionismului
economic chinez ºi de cel al Federaþiei Ruse.
În contrast cu cele douã lucrãri anterioare, cea a lui Cãtãlin
Ghiþã se apropie cu adevãrat de
centrul cultural ºi antropologic al
temei volumului. Profesorul craiovean abordeazã chestiunea temerii de alteritate aºa cum aceasta este reflectatã într-un anumit
gen literar: poezia patrioticã. Pornind de la premisele sociologiei
literaturii, care a stipulat legãtura
inextricabilã a acestui domeniu
cu specificul epocii în care a apãrut, autorul alege un tip literar prin
excelenþã interesat nu doar de a
se plia pe realitatea cititorilor sau
a declamatorilor, ci ºi de a media
perspectiva acestora asupra propriei societãþi.
Într-o autenticã cercetare de
literaturã comparatã, Cãtãlin Ghiþã analizeazã exemple grãitoare
din poezia patrioticã a câtorva
naþiuni din apusul (Anglia, Franþa, Germania) ºi din rãsãritul Europei (Bulgaria, România, Rusia),
încercând astfel sã sesizeze ºi sã
explice diferenþele dintre producþiile lirice ale celor douã jumãtãþi
ale continentului. O atentã lecturã a textelor alese îi confirmã autorului tendinþa acestei scriituri
de a reprezenta sentimentele de
ataºament faþã de propriul grup
etnic în relaþie cu recuzarea celorlalte grupuri. Conform acestei
viziuni puternic marcatã de ideologia naþionalistã, dragostea de
þarã stimuleazã automat ura faþã
de ceea ce este strãin.
Cercetarea se susþine prin intermediul cunoscutei teorii a lui
Emmanuel Levinas despre relaþia dintre identitate ºi alteritate.
Celãlalt este Strãinul absolut ºi,
conform poeziilor selectate de Cãtãlin Ghiþã, unele dintre ele fiind
chiar imnuri naþionale, ajunge sã
întrupeze inamicul absolut, principala opreliºte din calea împlinirii idealurilor statale. Cu ajutorul
diferenþierii între semnificaþiile
pozitive ale conceptului de „patriotism” ºi ipostazele întunecatã ºi periculoase ale celui de „naþionalism”, cercetãtorul observã
cã poezia patrioticã din est capãtã tonuri virulente în comparaþie
cu cea occidentalã, fapt pus pe
seama experienþei democratice
mai îndelungate a popoarelor din
Vest. În final, universitarul craiovean face apel la respectarea valorilor umaniste ºi la renunþarea
la tedinþele ºoviniste revolute,

ºi sesizeazã capcana idealurilor
liberalismului occidental care
cautã imposibila împãcare a libertãþii de exprimare cu toleranþa faþã
de Celãlalt.
În a doua parte a volumului
(„Teama de strãinii din propria
casã”), cea mai relevantã lucrare
pentru tema volumului este cea a
Clarei Palleja-Lopez, de la Universitatea din Murcia, specialistã în
literaturile spaniolã ºi englezã.
Autoarea din Spania studiazã naraþiunile despre locuinþa bântuitã
ºi mai ales modul în care scriitura
acestui gen narativ este modelatã
de identitatea femininã sau masculinã a autorilor. Lucrarea porneºte de la axioma cã strãinii din
universul domestic pot fi chiar mai
ameninþãtori decât cei din afarã.
Palleja-Lopez ajunge la concluzia
cã, din cauza unor trãsãturi psiho-emoþionale specifice genului
lor, precum ºi a unor anumite condiþii istorice ºi socio-culturale,
scriitoarele de literaturã de groazã
plaseazã sursa pericolului în chiar
clãdirea ca atare unde se petrec
întâmplãrile nefireºti. În schimb,
scriitorii tind sã configureze sursa spaimelor ca o intruziune din
exterior, construitã mai logic sau
mai credibil. Se ajunge astfel la o
mai mare subtilitate a scenariului
groazei creionat prin prisma conºtiinþei feminine.
Izabela Dixon (specialistã în
lingvistica cognitivã ºi a metaforei) ºi Magdalena Hodalska (jurnalist ºi profesor de jurnalism la
Universitatea din Cracovia) analizeazã, folosind instrumente ale
lingvistiii cognitive situaþia distanþelor emoþionale dintre femei
ºi bãrbaþi în condiþiile locuirii lor
în acelaºi spaþiu domestic. Tot
problemele emoþionale din jurul
relaþiilor de familie sunt studiate
ºi de Shally Novita ºi Evelin Witruk, psihologi de la Universitatea din Leipzig, într-un studiu despre copiii dislexici din Indonezia ºi din Germania. Autoarele aratã cum anxietatea provocatã de
dislexie este de asemenea condiþionatã de un anumit context familial în douã spaþii foarte diferite din punct de vedere cultural.
1
Strangers in Our Doorstep
and Strangers in Our House: Interdisciplinary Approaches to Fears
and Anxities, edited by Magdalena
Hodalska, Cãtãlin Ghiþã and Izabela
Dixon, Oxford, Inter-Disciplinary
Press, 2016.

rituri de trecere ºi funcþionalitatea
schemei van-gennepiene
în actualitate
Riturile de trecere în actualitate/ The Rites of Passage Time
after Time, Adina Hulubaº, Ioana Repciuc (editori), Iaºi, Editura
Universitãþii „Alexandru Ioan
Cuza”, 2016

Î

n majoritatea culturilor tradiþionale, ceremoniile funerare se aflã, alãturi de naºtere ºi nuntã, în centrul vieþii sociale. Pregãtirea ºi desfãºurarea
lor propriu-zisã, precum ºi ritualurile ulterioare acestei desfãºurãri marcheazã trecerea într-o altã
etapã a fiinþei ºi pregãtesc oamenii din jurul unei persoane pentru adaptarea la noua condiþie a
acesteia. Una dintre cele mai cunoscute abordãri asupra acestor
fenomene care marcheazã viaþa
socialã a omului este cea a etnografului francez Arnold van Gennep care, deºi mult contestatã la
momentul apariþiei ei, a lãsat posteritãþii un sistem tripartit de interpretare a ritualurilor corespunzãtoare fiecãreia dintre cele trei
etape considerate „de trecere”,
adicã de schimbare semnificativã în evoluþia unei persoane.
Volumul colectiv Riturile de
trecere în actualitate/ The Rites
of Passage Time after Time, coordonat de Adina Hulubaº ºi Ioana
Repciuc, propune o variantã integratoare a cercetãrilor etnologice
româneºti ºi internaþionale în cadrul teoretic ºi metodologic al
ºtiinþelor sociale ºi antropologice
în ceea ce priveºte riturile de trecere, cu accent pe contribuþia adusã de van Gennep. Cartea aduce
ca element de noutate abordarea
trans-culturalã, comparativã a cercetãrilor folclorice desfãºurate în
jurul acestui subiect.
Din punct de vedere al reglementãrilor metodologice, interesul iniþial faþã de aceastã temã a
fost marcat de mult contestata
Les rites de passage a lui Arnold
van Gennep (1909), care se opunea opiniilor generale reprezentate de ºcoala durkheimianã ºi
cãreia i se reproºa lipsa rigorii
teoretice ºi afirmarea unor noþiuni evidente. În România, lucrarea a cunoscut o oarecare notorietate datoritã aplecãrii folcloriºtilor cãtre cultura francofonã
ce caracteriza elita intelectualã
din România interbelicã.
Eseurile cuprinse în aceastã
carte au ca element comun modurile în care se regãseºte structura van-gennepienã în ceea ce
priveºte riturile de trecere în lucrãrile publicate anterior pe
aceastã temã. Abordarea intelectualului francez a lãsat posteritãþii trei secvenþe ale riturilor de trecere, acceptate ca fiind universale: rituri preliminare, liminare si
postliminare. Numele lui Van Gennep devine ulterior apropiat de
spaþiul românesc ºi prin colaborarea cu folcloristul român Mihai
Vulpescu, cãruia îi scrie prefaþa
la cartea Les coutumes rumaines
périodique (1927), ºi dorinþa sa
de a obþine o catedrã de etnologie în România, fapt atestat de

cele douãzeciºiuna de scrisori
pãstrate în arhiva Bibliotecii Centrale Universitare din Iaºi, trimise de Arnold van Gennep în
acest scop. Circumstanþele istorice ºi administrative nu au permis aceastã colaborare, dar ºtiinþele sociale româneºti au continuat sã se intersecteze, ºi pe
aceastã temã, cu mediul cultural
internaþional.
Prin urmare, acest volum,
structurat în trei secþiuni, îºi propune „sã sãrbãtoreascã relevanþa neîncheiatã a schemei vangennepiene” (p. 29) ºi va lua forma unui cumul de abordãri diverse ca limbaj etnic ºi academic, ce
variazã de la folclor la sociologie, de la literaturã la arheologie,
din þãri precum Anglia, Bulgaria,
Cipru, Danemarca, Israel, România ºi Ungaria.
Secþiunea introductivã a volumului are un rol mai degrabã de
familiarizare cu contribuþia adusã
de Arnold van Gennep la formatarea câmpului ºtiinþelor sociale.
Editorii aduc în prim plan articolul
antropologului danez Bjorn Thomassen cu privire la liminalitate,
pe care o considerã un element
cheie ºi de actualitate în cercetãrile antropologice. Acest concept
ºtiinþific se pliazã, în concepþia lui
Bjørn Thomassen pe însuºi destinul „liminal” al lui Van Gennep.
Termenul propus de etnologul
francez este folosit în analiza stadiului de mijloc al trecerilor rituale
– naºtere, nuntã, înmormântare,
însã danezul nu se limiteazã doar
la prezentarea întrebuinþãrii acestei contribuþii teoretice ºi metodologice, ci încearcã sã adauge elemente de noutate despre evoluþia
bio-bibliograficã a lui Van Gennep,
din moment ce acest „personaj”
este „în mare parte necunoscut ca
scriitor ºi gânditor” (p. 43) Articolul cuprins aici se configureazã
astfel într-o scurtã monografie a
sociologului francez.
În lucrarea sa, Ioana Repciuc
realizeazã o prezentare panoramicã a ceea ce reprezintã riturile de
trecere în context internaþional cu

accent pe destinul complicat ºi
nefavorabil al cãrþii lui Van Gennep ºi a încercãrilor de recuperare a contribuþiei sale originale,
care, în timp, a intrat în conºtiinþa comunã ca un bun firesc: „...
ideea riturilor era deja un bun
comun al societãþii academice,
astfel încât mulþi dintre cei care îl
foloseau nu-l mai menþionau pe
autor. Aceastã vulgarizare a fost
determinatã, sugereazã Belmont,
de pertinenþa deosebitã a conceptului, care, aºa cum s-a spus,
pare de natura evidenþei ºi genereazã sentimentul cã a existat dintotdeauna” (pp. 79-80). Cristina
Gavriluþã analizeazã riturile de
trecere cercetate de folcloriºtii
români din perspectiva clasificãrii lui van Gennep, punctând cele
trei momente de prag ale existenþei: naºterea, nunta ºi înmormântarea. Chiar dacã aceste momente au fost semnificativ desacralizate de societatea contemporanã, reminiscenþe importante ale
ritualurilor strãvechi ºi tiparurile
de desfãºurare a acestora au rãmas. În continuare, Adina ªandru aduce o contrubuþie tabelaricã la definirea semanticii riturilor, în care expune cele mai interesante definiþii ºi face o clasificare schematicã a tipologiei acestora, ce rãmâne deschisã completãrilor ulterioare.
Partea a doua, „Rites of passage in life/ Rituri de trecere în viaþã”, se concentreazã pe funcþia riturilor de trecere ca evenimente
din ciclul vieþii. Aceasta reuneºte
opt articole în englezã ºi românã.
Adina Hulubaº deschide secþiunea cu o lucrare despre modalitatea ºi recurenþa cu care este aplicatã schema tripartitã a riturilor de
trecere în lucrãrile publicate pe
subiect, prin valorificarea datelor
etno-culturale din Arhiva de Folclor a Moldovei ºi Bucovinei. Milena Marineva ºi Galin Georgiev
analizeazã obiceiuri din Bulgaria,
iar Gabriela Boangiu se mutã cu
abordarea imaginarului simbolic la
nord de Dunãre, în Oltenia, unde
accentul este pus asupra ritului

nupþial. Analiza sa se raporteazã,
bineînþeles, la sistemul van-gennepian. Emil Þârcomnicu prezintã, sub forma unor interviuri, rezultatatele anchetei sale în satul
Osnic, Serbia. În centrul preocupãrii sale se situeazã riturile de trecere performate în special de aromâni sosiþi din sudul Serbiei, români din Timocul bulgãresc ºi din
România. Kalliopi Protopapa ne
aduce în atenþie acurateþea funcþionalitãþii schemei tripartite în
societatea tradiþionalã cipriotã.
Aceasta descrie riturile de protecþie în cadrul grupurilor guvernate
de superstiþii ºi ce impact au aceste
convingeri asupra secvenþelor rituale. Eszter Csonka-Takács descrie în studiul sãu sistemul ritual
desfãºurat în timpul cuprins între
naºtere ºi botez, care priveºte atât
mama cât ºi nou-nãscutul, din
comunitatea vorbitoare de limba
maghiarã din satul Ghimeº-Fãget,
din judeþul Bacãu.
Ultima parte a cãrþii cuprinde
patru lucrãri ºi debuteazã cu o
abordare exoticã în ansamblul
volumului. Jon Mackley analizeazã un roman cavaleresc medieval
din secolul al XIV-lea, Sir Gawain ºi Cavalerul Verde din perspectiva aceleiaºi scheme vangennepiene. Din aceastã perspectivã este prezentatã trecerea
protagonistului, nepot al Regelui
Arthur, spre maturitate. Urmãtorul studiu priveºte riturile zidirii

obiectelor „apotropaice” în pereþii clãdirilor nou construite cu
scopul alungãrii rãului ce s-ar
putea abate asupra proprietarilor.
Obiceiul, documentat iniþial ºi în
cercetãrile lui Van Gennep, îºi gãseºte aplicãri în multe zone geografice, inclusiv în România, unde
este reprezentat chiar ºi literar prin
mitului Anei lui Manole. Brian
Hoggart vine cu exemple ale manifestãrii acestei superstiþii în arealul britanic, unde sunt zidite în
general pisici sau cranii de cal.
Efectul acestora este resimþit ºi
în contemporaneitate, când constructorii britanici sunt reticenþi
la îndepãratea pisicilor mumificate din casele pe care le renoveazã, considerând gestul de rãu augur. Hadas Hirsch îºi extinde cercetarea mai departe din punct de
vedere cultural ºi geografic ºi prezintã particularitãþi ale pelerinajului musulman la Mecca, cu accent pe diferenþele de gen. Ultimul articol, al Valeriei Fol, dezbate tema iniþiaticã ºi riturile funerare, deopotrivã, prin analizarea
mãºtilor de aur descoperite în
mormintele strãvechi.
Dupã cum se poate observa,
volumul de faþã îºi propune sã
contribuie la reevaluarea operei
lui Arnold van Gennep ºi la reconfimarea sistemului sãu de
gândire în ceea ce priveºte cele
trei praguri de trecere, considerate ca fiind semnificative în evoluþia omului. Este o reuºitã cã
acesta reuneºte nu numãr important de contribuþii internaþionale, oferind prin aceasta o perspectivã mai largã asupra acestui fenomen. Este, de asemenea,
o oportunitate accesibilã de a
compara particularitãþile culturale corespunzãtoare mai multor
þãri ºi de a vedea în ce fel se raporteazã acestea la evenimentele majore din viaþa comunitãþii,
pentru cã, aºa cum vom vedea,
indiferent de dimensiune sau de
ceea ce stã la baza comportamentului ritual, vor exista secvenþe
de acest tip chiar ºi în societãþile
moderne.
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n DANIELA MICU

u niver salia

L

a Mihai Zamfir (Scurtã
istorie. Panorama al
ternativã a literaturii
române, II, Polirom, 2017), perioada comunistã nu lipseºte nici graþie literaturii scriitorilor care aparþin prin operã mai ales Interbelicului. Ea, dar ºi vremea din urmã,
verificã rezistenþa literarã; ar fi
superfluu sã adaug: artisticã, esteticã. Istoria e povestire, rememorare, dintr-un punct temporal
ºi un punct de vedere. Epocile
trebuie comparate pentru a fi delimitate ºi pãtrunse în adâncime.
Orice cãutare rãmâne totodatã focalizatã ºi colateralã.
Tudor Arghezi (1980-1967) a
trãit 22 de ani dupã rãzboiul mondial care a deturnat sistem(at)ic
þara. A dorit „a intra în graþiile
partidului comunist”, dupã ce
rezistase ani buni. A publicat articole anticomuniste între 19451947, iar Cenzura l-a interzis între
1948-1955. ªapte ani de pedeapsã pentru trei de vinovãþie, platã
cu vârf ºi îndesat. N-a fost însã
condamnat la închisoare. Cam
jumãtate de acest timp a fost deopotrivã departe ºi aproape de regim. Aritmetic, timpul se anuleazã. Traseul oscilant rãmâne. Când
a fost aproape, n-a fost însã în
intimitate. Comunismul, observã
M. Zamfir, îi mai adaugã o crizã,
una socialã, dupã cea identitarã.
Apare cel din urmã, „al patrulea”,
Arghezi, care se înalþã peste cele
douã volume „nefericite” de versuri, de compromis politic. Tot
tema religioasã îi impune în volumele din 1961, Frunze, Cadenþe,
Silabe. Un Arghezi înduioºat de
creaþia divinã surprinde. El emanã o „blândeþe foarte puþin arghezianã”. Se ataºeazã cuminte (ºi cu
minte) acum de Isus. Lasã un
semnificativ psalm-sonet al credinþei. Raportul religie vs. politicã (teroristã) prinde corp la el ca
ºi la Blaga. Cei doi se întâlnesc
întrucât se completeazã. „Spectaculozitatea arghezianã, copleºitoare, întâlnea aici instinctiva
rezervã blagianã.” La mânia atotcuprinzãtoare, Arghezi mai adaugã o notã în plus, care înseamnã
ºi o formã de alterare. M. Zamfir
constatã cã avem „un Arghezi
furios ºi dezamãgit” în volumul
apãrut tocmai în 2010, Anii tãcerii. (Iatã cã nu doar Ion Barbu a
tãcut, dar ºi Arghezi. Mai mult,
comunismul nu l-a asimilat întru
totul, literar, deºi l-a învãluit oarecum politic.) T. Arghezi nu ºi-a
pierdut sau, cu atât mai puþin,

n MARIAN VICTOR BUCIU

ideologie ºi biografie (I)
scriitori interbelici în comunism
distrus personalitatea creatoare.
A rezistat în creaþie, prin creaþie,
aºadar ca un creator în sensul
deplin al cuvântului – aºa cum e,
în fond, cel mai potrivit. Încercat,
ºi el, s-a întãrit. M. Zamfir noteazã chiar cã „a profitat imens de
semi-libertatea acordatã”. Era
maxima libertate posibilã, iar el
ºtia, s-a deprins, ca sã ia totul,
cât de puþin va fi fost. M. Zamfir
îl vede în continuarea sa literarã,
fãrã cenzurã ºi cezurã istoricã, pe
culmile atemporale: „fidel faþã de
propria-i inspiraþie, a scris o poezie de rezonanþe eterne, ca ºi cum
în jur nimic nu s-ar fi petrecut”.
Dincolo de mode ºi timp, ca sã
reluãm cuvintele altui poet, existã marea literaturã. Timpului, ea
nu are sã-i plãteascã niciun tribut. M. Zamfir gândeºte în total
dezacord cu cei care cer imperios
mai ales reacþia la propriul timp,
ca fiind prima ºi ultima datorie
creatoare. (Dar M. Zamfir forþeazã identitãþile când îi pune pe E.
Lovinescu ºi Monica Lovinescu
în aceeaºi doctrinã criticã. Fiica
vede-n prezent, tatãl vedea în viitor – iar viitorul promite continuitatea, nelimitarea.)
Lui Ion Barbu (1895-1961) i se
noteazã „nesemnificativa concesie” din poemul despre Bãlcescu. Prevãzãtor, mai mult cu pariul
poetic pur personal, el ºtiuse sã
tacã înainte de (im)pactul cu macazul care a deraiat istoria. Nu atât
gestul estetic e relevat aici, dar o
„eticã de invidiat” ajunge elogiatã, chiar la culme: citim, ca la nimeni altcineva, cã ea poartã „sigiliul excepþiei”. Conteazã desigur reþinerea creaþiei când e ameninþatã cu de-creaþia.
Lucian Blaga (1895-1961), închis de M. Zamfir în Muzica sferelor, îi stârneºte istoricului literar empatia totalã. Deopotrivã
viaþa ºi opera i-au fost frânte de
comunism. Din glorie a fost decãzut în mizerie. N-a mai primit
timp ca sã profite ºi el de semilibertate ºi sã-ºi recapete locul de
unde fusese alungat. ªi-a asigurat doar postumitatea, cãreia i-a
lãsat sertarul plin. Abia în 1982
poezia îi este editatã cum se cade.

Cazul e oarecum similar cu al lui
V. Voiculescu. Sunt publicate
operele „dupã ce au încetat restricþiile de ordin ideologic, adicã abia în deceniul opt”. Comunismul, integral, epocã lugubrã?
E termenul lui M. Zamfir din acest
volum. Iatã cã reaua lui direcþie a
avut abilitatea de a-i asimila pe
unii ca cei doi. Pentru acest motiv pare cã epoca e ºi mai primejdioasã – dar politic, nu altfel. E
curios cã M. Zamfir noteazã acum
cã, în comunism, L. Blaga a suportat „interdicþia” publicãrii ca...
I. Barbu! Barbu, despre care M.
Zamfir scrisese cã tãcuse. Deºi
se retrãsese poetul, matematicianul rãmãsese la catedrã. Sau
fusese lãsat ca sã predea, ceea
ce lui Blaga nu i se permisese.
Dar e uºor sã se observe ce
însemna pentru regimul monoideologic matematica ºi ce însemna filosofia. Nu puteau fi alterate
în egalã mãsurã pentru nimic în
lume. E reprodusã dedicaþia datã
de Barbu lui Blaga: „Celui mai
mare dintre conaþionalii mei.” Mic
gest onorant, dar dedicaþia nu e
nici mãcar notã de subsol. Blaga
are doar câteva pete conjuncturale, dincolo de operã, care, nu-i
aºa, ca sã intre-n istorie, se cade
sã urce dincolo de timp. El doar a
lãudat pe Gorki, pe sovieticii pelerini în cosmos ºi l-a denigrat pe
Cioran. Poetul Blaga rãmâne „curat”. Cum Arghezi n-a putut sã
reziste. Peste epoci, poezia lui
Blaga creºte. Printr-o analogie acvaticã, M. Zamfir îi urmãreºte cursul: din izvor ea ajunge fluviu...
Trãind mai mult de trei decenii
în comunism (ºi e cazul sã menþionez cã M. Zamfir nu are nicio
obiecþie faþã de acest concept ºi
realitatea de fapt), Alexandru Philippide (1900-1979), Aristocratul
veºnic trist, nu are nicio scamã
ideologicã pe poezie. Prin opera
poeticã, el „nu va intra în arena
luptei de clasã”. Aºa este. ªi-a
pus însã o patã teoreticã ºi poetologicã, ºi aici acoperitã: în revista Contemporanul, a participat, ca ºi Adrian Marino ºi alþii la
campania susþinutã împotriva
„onirismului”, favorizând tocmai

visul ideologic-comunist, ºi nu
visul textualist, adãugat visului
romantic ºi celui suprarealist. Prin
poezie, e numit de M. Zamfir nu
anticomunist, dar „cel mai politically incorrect scriitor al nostru”. Sã fie cele douã ideologii,
una totalitarã, alta democraticã,
perfect substituibile? E de justificat. Sunt poeme aflate la Philippide calificate drept „subversive”, prin „clare” aluzii esopice.
M. Zamfir unificã doi termeni disociaþi de Ion Simuþ, necitat, ca
luaþi din „folclorul” publicisticii
critice, ºi descoperã aici un fel de
evazionism, „subversiv”. Aluziile la tiranie fac un traseu foarte
larg, ele vin prin antichitate. E
relevat ºi revelat, la modul hiperbolic, anume un „Orwell pus în
versuri”. Philippide marcheazã o
mirabilã singularitate, el semneazã „unicul protest rostit în România cu voce tare de un mare poet
ºi fãcut apoi public”. Faptul ar fi
fost sesizat critic într-un comentariu de Toma Pavel, criticul exilat printre primii din generaþia lui.
Un alt fel de a continua protestul
adoptat de poet a fost tãcerea, în
înþelesul cã, pentru personalitatea creatoare, a nu fi pentru, întrun regim comunist, echivaleazã
cu a fi împotrivã.
Vasile Voiculescu (1884-1963)
a suferit o condamnarea din partea „justiþiei” comuniste ºi a devenit proverbial, aproape legendar, pentru cã a lãsat cu limbã de
moarte sã fie îngropat în zeghe
de puºcãriaº. Gest de umilinþã
creºtinã. Important poet prin
opera postbelicã, de asemenea
inclusã în acest volum dedicat
Interbelicului. „Dacã opera lui
Voiculescu s-ar fi oprit la 1947,
poetul ar fi atins în mod onorabil
doar nivelul autorului de antologie...”. Constat cã M. Zamfir
schimbã borna istoriei literare, nu
mai e anul 1945, dar 1947. Scrie
clar cã poetul e major dupã rãzboi, dar postum, ca atare, istoriceºte, în comunism. Îi apare chiar
„renãscut” în perioada stalinistdejistã. Atipic devine ºi prin faptul cã la el „interdicþia a acþionat
mai degrabã ca o eliberare”.

Termeni apropiaþi de epoca „lugubrã”...
Scos, ca fiind mai semnificativ, dintre avangardiºti, Ion Vinea
(1895-1964), debutant în volum ca
poet chiar când murea, a fost exclus de foºtii tovarãºi comuniºti.
Se cuvenea sã aflãm ºi ce a fãcut
el din ce i-au fãcut ei.
Politic, avangardiºtii literelor
române, mai toþi, au fost comuniºti... Gellu Naum (1915-2001), în
comunism, dã la tipar ºi „volume
de versuri în noul gust”. Gust,
aºadar! Pare a avea mai multe
probleme cu cezura decât cu cenzura: „nimeni nu-l va cenzura
pentru fanteziile lui prozodice”.
Aºa de importantã e prozodia lui?
Hortensia Papadat-Bengescu
(1976-1955) ºi-a trãit ºi ea ani
buni, vreme de un deceniu, în regimul rezultat din rãzboiul mondial. A fost tãcutã, adusã la tãcere adicã, ceea ce a semnalat întrun articol târziu Marin Preda, trecut în tinereþe ºi el pe la cenaclul
lui E. Lovinescu. Ce pare cã ºtie
din stricta intimitate istoricul literar stilistician e cã Bãtrâna iscoditoare „a murit senin în mizerie, ca autor interzis”. Cazul cel
mai rar, cel mai izolat: interzicerea
creatorului ºi mizeria vieþii sale
civile, dincolo de orice religiozitate, asigurã o moarte seninã!
Mioriticã?
Mihail Sadoveanu (18801961), fãrã onoare în comunism,
a ieºit aºa-zicând umbrit. Dupã
cãrþile concesive, revine la bunul
sine creator în Nicoarã Potcoavã. Îºi aplicã un „estetism special”. Între genial ºi compromis
s-a plasat cel socotit un magician
al cuvintelor, care s-a mai ºi jucat
cu ele.

Marian Zidaru- Balena roz (Foto: Alexandru Paul)
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le grand écart (II)
larmé, în timp ce Marinetti sau
Dada, care o prelungeau, erau „în
afara artei”3.
Dar nu este ultimul cuvânt al
lui Fundoianu. Ca întotdeauna,
el încearcã sã înþeleagã ºi sã îºi
nuanþeze judecata. Într-un text pe
care nu-l putem situa cronologic,
Signification de Dada, publicat
prima datã în 1996, poetul-teoretician ne oferã, în mod explicit ºi
concentrat, opiniile sale despre
diferitele curente ale avangardei:
cubismul – „o mare ºi profundã
revoluþie în interiorul unei singure arte, ceva ca o bisericã autocefalã...”; futurismul – „mult mai
puþin dar ºi ceva mai mult; […]
nu a fost o miºcare de distrugere, ci o substituire, câteodatã violentã, a valorilor spirituale deja
actualizate de schimbãrile mecanice ale lumii contemporane”. Dar
futurismul lãsa totul neschimbat
ºi pregãtea terenul pentru venirea „omului constructiv, homo
faber4”.
Doar apariþia miºcãrii Dada
aduce schiþa unui rãspuns „disperãrii metafizice” a omului, în
timpul ºi imediat dupã Primul Rãzboi Mondial. Atunci începe marea serie de „metode” formate în
sufletul omului pentru a se sustrage, conform cuvintelor lui
Freud, „tiraniei suferinþei5”. Care
sunt deci aceste metode? Nebunia, nevroza, beþia, contemplarea
excesivã de sine, extazul, umorul.
Nu sunt, totuºi, realitãþi noi, descoperiri recente. Doar cã secolul
XX începe prin a sistematiza totul: angoasa, nevroza, extazul,
inconºtientul, dorinþa ºi chiar iraþionalul. Sistematizarea iraþionalului; Fondane ar zice „exploatarea raþionalã a iraþionalului”, va
fi, de altfel, reproºul sãu major
adresat suprarealismului.
Rãmâne recursul cel mai rãspândit ºi cel mai adaptat: umorul.
Umorul cu tentã escatologicã,
aºa cum a fost definit de Freud:
condamnatul la moarte care este
dus la ghilotinã într-o frumoasã
dimineaþã de luni face remarca:
„nu începe aºa de rãu sãptãmâna”. Acest tip de umor, cãruia
Fondane îi împrumutã caracteristicile unei ontologii, devine una
din mãrcile dadaismului: terenul
unei veritabile jubilaþii a îndoielii
(„la joie du doute”), pe care “vidul nu putea genera decât vid6”.
De fapt, Fondane nu înceteazã interogaþia asupra omului ºi
asupra artei moderne ºi o face în
felul sãu: cu o luciditate metodicã, într-un discurs care cautã întotdeauna justa mãsurã. Întrebãrile sale vor lua forma unui Fals
tratat de esteticã7, scrierea sa cea
mai completã în materie, dar ºi a
unui eseu despre Brâncuºi8 sau
luarea sa de poziþie asupra sorþii
scriitorului într-o societate totalitarã9 sau, mai mult, scrierile sale
pentru ºi despre cinema, „singura artã care nu a fost niciodatã
clasicã10”.
Dar sã revenim la Bucureºti,
în 1922. În ajunul plecãrii sale
definitive în Franþa, acest „tânãr
ciolãnos, cu ochii verzi, venit de
la Iaºi” devenise port-drapelul
celei mai tinere generaþii de iconoclaºti, de revoltaþi, majoritatea
elevi în ultima clasã de liceu: „În
jurul lui se strângea un tineret
frãmântat ºi care simþea cã are

ceva de spus. În jurul lui Fundoianu, ca fluturii în jurul globului
de luminã11”. Aceºti tineri se numeau Ion Cãlugãru, Ilarie Voronca, Mihail Cosma (Claude Sernet), Stefan Roll, F. Brunea, viitorii actori ai avangardelor în
România. Acest grup sfârºeºte
prin a se alãtura vechilor însoþitori ai lui Tzara, Ion Vinea ºi Marcel Iancu, când aceºtia scot, în
iunie 1922, Contimporanul.
Avangarda era nãscutã.
În primul numãr din Contimporanul, Fondane este prezent
cu un articol „Ferestre spre Europa”, în care, fidel rolului pe care
ºi l-a asumat precum ºi propriilor
lui analize, pledeazã în favoarea
unei deschideri culturale cãtre
Occident. O deschidere care, în
spiritul sãu, pãstreazã totuºi câteva specificitãþi ºi frontiere. Fondane nu acceptã ideea de artã
internaþionalã. Dupã el, caracterul internaþional este corolarul
democraþiei ºi al fundamentului
sãu: ideea de egalitate. Or, inegalitãþi subzistã ºi, în ceea ce-i priveºte pe artiºti, ar fi preferabil sã
nu-i transformãm „într-un câmp
de porumb”, ci sã-i pãstrãm „în
mod armonios diferiþi”. Caracterul naþional, specificitatea sunt
componente „ce nu pot fi ºterse” ale artei. El face diferenþa între naþiune – comunitate lingvisticã ºi culturalã – ºi patrie – o
„ficþiune legalã” ai cãrei reprezentanþi sunt jandarmii, diplomaþii,
monarhii. O datã aceste distincþii
fãcute, formuleazã exigenþa ca
arta sã nu pãrãseascã „sufletul
naþiunilor”, dar sã traverseze, în
schimb, frontierele patriilor12.
Despre Europa, de asemenea,
Fondane (îºi) avea propria idee:
„o noþiune geograficã devenitã,
prin iluzie, noþiune culturalã; o
entitate geografic injustã, pentru
cã exclude Estul, adicã o jumãtate. Franþa þine sã fie europeanã,
pe când, pentru Germania ºi Anglia, Europa este un compromis13”. De ce, atunci, aceastã necesitate de a se deschide cãtre o
Europã care nu este decât o iluzie? Tocmai pentru cã avangardele artistice ale primelor decenii
ale secolului au fost cele care au
dat un conþinut acestei iluzii ºi
au creat liantul care lipsea. Europa geograficã ºi culturalã nu
funcþioneazã cu un „centru” ºi o
„periferie”, pentru cã centrul continentului era, simultan, în fiecare dintre capitalele sale. Pentru
prima datã, în acest secol, Europa înceta sã fie o virtualitate sau
o ficþiune ºi prindea conturul unei
realitãþi. Înþelegem de ce, pentru
þãrile din centrul ºi din estul continentului, miºcãrile de avangardã reprezentau o mizã mai importantã decât în vest: era vorba de
a recupera istoria ºi de a pune în
armonie geografia cu conturul
cultural al continentului. La estul continentului, avangardele
artistice se manifestã mai puþin
ca negare a unei tradiþii ºi mai ales
ca o afirmare a unei identitãþi în
„arta continentalã”. Acelaºi raþionament este valabil pentru estul extrem al Europei, Uniunea
Sovieticã, pânã în momentul când
avangardele devin artã oficialã,
pentru scurt timp, în dubla miºcare a noii puteri de a-ºi da o legitimitate extinsã ºi la domeniul
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creaþiei artistice ºi de a-ºi impune autoritatea asupra tuturor
manifestãrilor de libertate.
Revistele pe care prietenii – ºi
în oarecare mãsurã discipolii – lui
Fondane le fac sã aparã începând
din 1924 se înscriu în mod real în
dezbaterea continentalã despre
reînnoirea artei ºi a modului de a
gândi arta, ºi fac loc în paginile
lor scriitorilor ºi artiºtilor din toate orizonturile: unguri, cehi, ruºi,
germani, italieni, sârbi, belgieni,
francezi etc. Din Franþa, noua sa
patrie, Fondane participã adesea
în Integral, al cãrui redactor este
la Paris. Cu articolele sale, face
sã circule idei, cãrþi ºi scriitori –
Cocteau, Delteil, Aragon, Eluard,
Pierre Reverdy, Paul Valery,
Tristan Tzara, o antologie a poeziei franceze a momentului sau o
luare de poziþie asupra „suprarealismului ºi revoluþiei”, intervenþii pe care cititorul le poate
gãsi în aceastã carte. Dacã nu este
nici ºeful, nici „eminenþa cenuºie” a miºcãrii române de avangardã, care regrupeazã de-a lungul anilor fondatorii ºi colaboratorii de la 75 HP, Punct, Integral
ºi în final unu – chiar dacã ne
putem întreba dacã rezerva observatã în acea perioadã cu privire la suprarealism nu i se datoreazã ºi lui – Fondane este una
din vocile ei. El face parte, alãturi
de Tristan Tzara ºi de Constantin Brâncuºi, dintre aceia care
deschid pentru cultura românã
„ferestre cãtre Europa”, facilitând
schimbul, dialogul ºi dezvoltarea.
Un mesager.
În creaþia proprie, Fondane a
fãcut foarte puþin „act de avangardism”. Caracterul experimental l-a destinat doar scrierilor ci-

nematografice, considerând cã
acest domeniu este capabil de
creaþie purã, întrucât la acea datã,
anii ’20-‘30, limbajul lui specific
nu era ameninþat de stagnare.
„Cinepoemele” sunt o probã
exemplarã în acest sens (ca ºi textul inedit Une journée d’ivresse,
a se vedea infra) ºi este surprinzãtor cã acest gen, în mod excepþional interesant, datoritã interferenþei a douã sau mai multe limbaje, nu a constituit, cu puþine
excepþii: Marcel Duchamp, Francis Picabia, Man Ray, Luis Bunuel et Salvador Dali, un centru
de interes durabil pentru scriitorii care au preferat, în aceastã privinþã, „separarea genurilor”.
În revistele româneºti, Fondane alterneazã, în afara contribuþiilor teoretice ºi critice, textele
din Priveliºti, scrise ºi publicate
în românã cu fragmente din marele sãu poem Ulysse, scris direct
în francezã. Între cele douã existã, cu siguranþã, dacã e sã-l credem pe poet, o mare distanþare,
(le grand écart, din nou) care priveºte biografia sa interioarã. Dar
demersul filosofic al creaþiei sale
nu s-a schimbat. „Nu scriem decât pentru a ne da un conþinut”
ºi un fel de a fi în lume, actul de a
publica e sinonim cu „plantarea
de receptori, fãrã speranþa vreunui retur14”. A avea un conþinut
ºi o formã, dar ºi a comunica, a se
comunica, a se semnala, a lua
parte la acest misterios, ignorat,
dar presupus existent trafic de
mesaje ce izbucnesc de peste tot
ºi care va fi impregnat, colorat,
amprentat de propriul mesaj.
Cu simþul lui pentru ceea ce
este grav, esenþial, primordial,
Fundoianu-Fondane ia asupra lui
tentativa de a da anvergurã metafizicã semnificanþilor pe care le
vehiculau avangardele, uneori
fãrã prea mare preocupare pentru substanþã.
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„Cãci strãinãtatea este prima
posteritate”, scria Fundoianu în
1922. El însuºi va face pasul, un
an mai târziu. Pânã atunci se scaldã în douã râuri. Conectat la cultura francezã, scrie ºi publicã mai
ales în Sburãtorul literar ºi Rampa articolele ºi eseurile care vor
intra în sumarul volumului Imagini ºi cãrþi din Franþa, Editura
Socec, 1922. Tot în acest interval, cizeleazã poeziile de facturã
tradiþionalistã din culegerea Priveliºti care nu va fi publicatã decât în 1930, „pentru a lichida un
trecut de care nu aº mai vrea sã
roºesc”. În paralel, Fondane, împreunã cu Armand Pascal, cumnatul sãu, pune bazele teatrului
experimental Insula care trebuia
sã fie „ºcoalã de gust”, cum afirmau fondatorii în Manifestul redactat pentru acea ocazie ºi care
livreazã un nou „decalog” pentru uzul actorilor.
„ªcoalã de gust”, într-adevãr,
ºi de iniþiere în „Probleme de poeticã” (titlul unui articol publicat în
1922), acestea erau obiectivele
mesagerului Fundoianu. Acest
tânãr autodidact îºi urmãreºte îndeaproape subiectul, ºi anume
valorile spirituale ale omului modern, pe care le evalueazã în contextul unui proces istoric: clasicismul, romantismul, naturalismul,
simbolismul, decadentismul, care
sunt în centrul dezbaterii pasionate a unui discurs cu nuanþe ºi
subtilitãþi: „subtilitatea, viciul sãu
vãdit”, dupã Cioran1. A fi excesiv,
iatã singura posibilitate de a fi nou;
însuºi clasicismul a fost la vremea
lui excesiv, aducând „triumful inteligenþei asupra sensibilitãþii”, ca
ºi romantismul, cu „insurecþia individului în artã” care îi este proprie. Simbolismul, de care el se
simte cel mai apropiat ºi pe care
trebuie sã-l apere câteodatã împotriva detractorilor plasându-se
sub deviza colectivã „noi, simboliºtii”, a fost ºi el nou, tocmai prin
proporþia de excesiv conþinutã: a
combãtut împotriva imitãrii, a
prostului gust, împotriva familiaritãþii cu viaþa ºi cu gustul cititorului – împotriva cititorului. El a
cerut – ºi a obþinut – pentru poezie dreptul de a fi „obscurã ºi profundã, izolatã ºi particularã, preþioasã ºi irealã, dreptul de a idealiza, chiar excesiv2.”
Anti-mimesis, anti-sentiment(alisme), violenþele, provocãrile
în direcþia cititorului, iatã vocabularul ºi arsenalul avangardelor
ce se rãspândesc peste tot în
Europa, ca un fel de contaminare
spontanã. ªi pentru prima datã
nu mai vorbim în termeni de artã
poeticã sau de esteticã, ci de
manifest, suportul unei veritabile strategii de comunicare, care
reuneºte adesea cuvântul, imaginea, spectacolul ºi evenimentul (câteodatã) constrângãtor –
în sensul de happening. Dar
Fundoianu are structura unui intelectual care vrea, înainte de toate, sã înþeleagã; el nu poate accepta o idee dacã nu poate sã-i
traseze istoricul, parcursul. Or,
dupã el, preistoria avangardelor
este Mallarmé. Bun teoretician,
poetul pentru care lumea existã
ca sã devinã o carte, a înþeles cã
poezia trebuie sã existe fãrã model; cuvintele s-au eliberat de sub
presiunea sensului, a compoziþiei, a modelului, a realitãþii. Aceeaºi constatare este valabilã pentru artele plastice, în creaþiile lui
Braque, Lipschitz ºi Picasso.
Dupã Fondane, aceastã teorie
care exaltã sensibilitatea artistului este încã „creatoare” la Mal-
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vând ca fundament psihologia analiticã jungianã ºi o perspectivã
hermeneuticã heideggerianã asupra literaturii dupã cum reiese
chiar din subtitlul cãrþii, studiul
lui Alexandru Ovidiu Vintilã este
în consonanþã cu alte cercetãri
recente de la noi – ca Gellu Naum.
O cãlãtorie spre arhetipul interioritãþii (2010) de Isabel Vintilã
sau Literaturã ºi individuaþie
(2014) de Radu Vancu – ºi îºi concentreazã atenþia în noua sa carte asupra a eului creator în care
opera literarã este, în acelaºi timp,
labirint ºi ghid (auto)iniþiatic capabil sã îl facã pe eul generator
sã se autodescopere, sã ajungã
la „comprehensiunea adevãrului
propriei vieþi interioare” (p.5).
Sunt vizaþi aproximativ douãzeci
de autori, dintre care aproape jumãtate sunt din zona avangardei,
iar restul aparþin onirismului
structural sau literaturii postmoderene (cu diferitele sale generaþii). Oricum, esenþial este cã eseurile, de mai micã sau mai mare întindere, iau în considerare autori
care se preteazã la o astfel de
analizã hermeneuticã – adicã sunt
autori pentru care cunoaºterea
poeticã reprezintã o dimensiune
importantã a universului lor liric
–, iar criticul sucevean urmãreºte tocmai specificul acestei cunoaºteri poetice la fiecare dintre
ei ºi locul pe care fiecare dintre
poeþi l-ar putea ocupa într-o

eventualã istorie a poezie în care
contribuþia originalã a fiecãruia
dintre cei vizaþi ar putea fi un criteriu de evaluare axiologicã, pe
lângã criteriul estetic propriu-zis.
Altfel spus, concepþia lui
Tristan Tzara despre poezie este
surprinsã prin prisma raportului
cu Miºcarea Maquis, teoreticianul dada fiind nu numai un „apãrãtor al omului împotriva tuturor
forþelor ce voiau sã-l aserveascã” (François Buot), ci ºi un scriitor a cãrui conºtiinþã artisticã a
înregistrat impactul pe care factorii socio-politici îl au asupra
direcþiei în care se îndreaptã în
istorie poezia înseºi. Pe urmele lui
ªestov, Benjamin Fondane „va
încerca sã explice cã lumea este
mult mai profundã, omul de-a lungul istoriei nefãcând altceva decât sã-ºi impunã propriile principii etice nivelatoare, detronându-l pe Dumnezeu ºi încercând
sã-ºi ascundã contradicþiile, în
loc sã ºi le afirme deschis” (p. 17).
La fel ca Tzara ºi Fondane, Ilarie
Voronca a fãcut ºi el parte din
Rezistenþa Francezã, însã Alexandru Ovidiu Vintilã subliniazã cã
încã din timpul vieþii „miliardarul
de imagini” (E. Lovinescu) era
considerat unul din marii revoluþionari ai limbajului poetic din România.
Suprarealiºtii ocupã aproape
jumãtate din volumul publicat
anul trecut la Editura Eikon. Eseul
comparatist axat pe raportul lui
Gellu Naum cu Empedocle, ne
aratã dintr-o altã perspectivã miraculosul (le merveilleux) cotidian teoretizat de suprarealiºtii
care dãdeau astfel realitãþii ordi-

nare (asociate de eseist cu planul orizontal) un sens extra-ordinar (vertical), capabil sã îi proiecteze în suprarealitate. Pentru
Dolfi Trost a practica suprarealismul este egal cu „a visa înseamnã a recrea în acelaºi timp
lumea” (Vârsta visãrii), fiindcã
numai funcþia oniricã a visului
poate stabili o legãturã autentice
între vis ºi lumea obiectivã, aºa
cum este ea cunoscutã în activitatea diurnã. Nu mai puþin interesantã este viziunea suprarealistã
a lui Gherasim Luca pentru care
esenþial în cunoaºterea lumii (macrocosmice/ microcosmice) este
descoperirea unui obiect de cunoaºtere nou: Obiectul Oferit
Obiectiv (OOO), pe care îl teoretizeazã cu pasiune subversivã
pentru însãºi miºcarea artisticã
din care fãcea parte. În ceea ce îl
priveºte pe Paul Pãun, el rãmâne
în istoria suprarealismului românesc prin volumele Plãmânul
sãlbatec (1939) ºi Marea palidã
(1945, p. 49). Sesto Pals este un
poet suprarealist atipic ale cãrui
preocupãri ºi ale cãrui texte deºi
iniþial erau în zona experimentalismului, treptat devin tangente
cu pitagorismul ºi se înscriu „pe
lungimea de undã a tradiþiei modernismului de început de secol
XX” ( p. 68). Suprarealistul craiovean Constantin Nisipeanu
este unul dintre cei câþiva adepþi
ai miºcãrii teoretizate de André
Breton a cãrei viziune despre
amor ºi feminitate a fost puternic
influenþatã de legenda Mélusinei,
femeie-ºarpe, nimfã fascinantã ce
incarneazã idealul femin suprarealist – sursã a neliniºtitorului

amour fou; remarcabil în aceastã
direcþie rãmâne nu numai volumul Femeia de aer (1943), ci ºi
desenele care îl însoþesc în cea
mai purã tradiþie suprarealistã.
Portretul pe care eseistul îl face
pictorului suprarealist Jules Perahim ne oferã o privire de ansamblu asupra biografiei unui
artist ce, alãturi de Victor Brauner ºi Jacques Hérold, formeazã
triada celor mai importanþi trei
pictori suprarealiºti de origine
românã. Edificator pentru înþelegerea anumitor nuanþe legate de
evoluþia suprarealismului european este ºi interviul cu poetul
francez de origine românã Sebastian Reichmann, din care extragem numai un mic fragment ce
sperãm cã îi va incita pe cititori la
lecturã: „La Paris am gãsit o atmosferã total diferitã. Desigur,
cam aceleaºi nume reveneau frecvent în conversaþii, cu trimiteri la
aceleaºi cãrþi sau întâmplãri neobiºnuite. Ceea ce am simþit însã
în primul rând la mulþi dintre poeþii sau pictorii, mai tineri sau mai
bãtrâni, care cunoscuserã grupul
suprarealist pânã la dispariþia lui
André Breton în 1966, a fost o
discrepanþã accentuatã (marquée) între dorinþa de a continua
suprarealismul, într-un mod, aº
zice, mai individualist ca înainte,
ºi o atitudine mult mai radicalã, o
voinþã de rupturã cu suprarealismul. ” (p. 196)
În categoria poeþilor oniriºti,
Leonid Dimov este reþinut în volum tocmai prin faptul cã poezia
sa „transgreseazã liricul” (Ovidiu
Morar), iar Vintilã Ivãnceanu „un
insurgent fantast, rãmâne un
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poet de o facturã cu totul aparte,
lirica sa propunându-ne «altceva», sub o formã care-l singularizeazã. ªi din acest motiv este necesar ca autorul oniric sã fie redescoperit, meritând o receptare
sensibil mai bunã” (p. 196).
Situându-se undeva între cunoaºterea de sine socraticã ºi
junghianul proces de individuaþie, Alexandru Ovidiu Vintilã îºi
foloseºte calitãþile de istoric literar ºi hermeneut pentru a ne
conduce dantesc printre nivele
de profunzime ale universului
poetic proiectat de dadaiºti
(Tristan Tzara), suprarealiºti
(Constantin Nisipeanu, Gellu
Naum, Gherasim Luca, Paul
Pãun, Dolfi Trost, Sesto Pals),
oniriºti (Leonid Dimov ºi Vintilã
Ivãnceanu) sau contemporani
(Constantin Abãluþã, Constantin Hrehor, Liviu Ioan Stoiciu sau
Mariana Marin). Realizând
aceastã veritabilã galerie de
portrete ale poeþilor români moderni sau contemporani, eseistul încearcã sã surprindã esenþa
(quinta essentia o numeau alchimiºtii) poeziei practicatã de
fiecare dintre ei, aceea care îi
conduce spre centrul lor interior ºi care dã o anumitã unitate ºi
coerenþã specificã creaþiei poetice. Cele trei interviuri cu poeþii
Nicolae Tzone („Poezia este forma supremã de libertate, nu vãd
de ce nu aº putea spune cã sunt,
cu siguranþã, una dintre cele mai
libere fiinþe din Univers”), Lucian Vasilescu („În mod normal,
poezia ar trebui sã fie un simptom al sãnãtãþii unui popor, al
limbii ºi al valorilor sale. Acum
ºi aici, din pãcate, nu este cazul.”) ºi Sebastian Reichmann,
de la final, nu fac decât sã întregeascã aceastã galerie de portrete ale unor scriitori care ne fundamenteazã spiritualitatea contemporanã româneascã ºi ne
ghideazã, ºi pe noi, ca o mandala, spre propriul centru ºi spre
nesfârºita, brâncuºiana verticalitate interioarã. În subtext, cartea de faþã reprezintã o pledoarie pentru poezia ce exploreazã
ºi hrãneºte cele mai profunde
straturi ale omului, însã din perspectiva istoriei ºi criticii literare, volumul lui Alexandru Ovidiu
Vintilã reprezintã unul din cele
câteva, apãrute anul trecut, ce
meritã reþinute în bibliografia
esenþialã a avangadei noastre
istorice.

