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Vasile Dan

Demitizarea lirică

a monumentelor*

D

INTRE TOŢI cei cu care am pornit la drum acum
27 de ani, pe Arcă, Gheorghe Mocuţa a avut evoluţia
cea mai complexă. Romulus Bucur avea deja, la sfîrşitul
anului istoric 1989, o aură: cea a Cenaclului de luni, cea a
antologiei vestite Cinci, cea a debutului editorial remarcabil (Greutatea cernelii pe hîrtie, 1984, premiul de debut al
USR). Gheorghe Schwartz era la acel moment poate numele, din Arad, de prozator, cel mai cunoscut şi recunoscut în critica literară. Aşa a şi rămas de atunci, cele peste
20 de cărţi publicate între timp n-au făcut altceva decît
să-i consolideze poziţia. Onisim Colta a evoluat uimitor în critica de artă, fiind deopotrivă, acum, nu doar un
nume mare al picturii şi graficii româneşti, ci şi în specia
exegezei de gen.
Gheorghe Mocuţa a debutat, de altfel, în mica dar speciala noastră editură de casă, „Colecţia Revistei Arca” în

Vasile Dan,
poet, eseist,
redactor-şef al
revistei „Arca”, Arad

* Gheorghe Mocuţa, salutări din Piaţa Reconcilierii, poeme, Editura
Mirador, 2016, p. 80

1-2-3, 2017

7

Cronica literară

Vasile Dan

1992, cu îngerul ridică lespedea, poeme,
dar s-a afirmat repede şi credibil, prin
cronica de serviciu, şi în critica literară.
Este un interpret literar empatic, atipic, pornit spre valorificarea pozitivă a
producţiei editoriale la zi (nu o dată pune
de la el la textul comentat). Fireşte, a încercat şi sinteze literare: Pe aceeaşi Arcă,
2001, Sistemul modei optzeciste, 2004,
Printre nouăzecişti, 2013 şi Lecturi libere
într-o ţară ocupată, 2015. A tradus poezie
franceză contemporană. A scris jurnale
intime, împins şi de accidente biografice
dramatice.
salutări din Piaţa Reconcilierii e o carte mai aparte,
măcar surprinzătoare. Ea ia în tărbacă, aşa zicînd, patriotismul de faţadă, complexele noastre istorice, dar şi ale
concetăţenilor noştri maghiari, toate strînse într-un spaţiu
urban contrafăcut: Piaţa Reconcilierii. Fireşte, de aici, din
Arad. E vorba despre piaţa noului loc al vestitului grup
statuar alegoric al celor 13 generali paşoptişti maghiari
ucişi la Arad de către învingătorii imperiali (austrieci şi
ruşi) în 1849. Monumentul datează din 1889, şi a fost
evacuat de români din spaţiul public după 1918, considerîndu-l ostil. Autorul grupului statuar, altfel unul dintre
cele mai impresionante artistic din epocă, este Zala Gyorgy,
un nume în epocă. Reamplasarea lui în spaţiul public a
fost posibilă acum peste un deceniu în urma unor dezbateri intense şi nu o dată polemice şi partizane, apelîndu-se
la un incredibil artificiu: o replică de grup statuar românesc la cel maghiar, în aceeaşi piaţă, în viziunea sculptorului Ioan Bolborea. Un complex epic statuar cu eroi istorici
români din răscoale şi revoluţii, inclusiv de la 1848, cu un
Arc de Triumf, împodobit cu fresce, printre care una cu
8
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Nicolae Bălcescu şi Kosstuh Lajos, pe Arc, păşind solidari umăr la
umăr. Avram Iancu e în altă parte a complexului. Acest mixtum compositum sculptural a inspirat, iată, în mare măsură, o carte de poeme
liric-parodice, nu la personajele istorice în sine, nici la destinul lor
dramatic, nici la evenimentele istorice trăite de ele, ci la felul în care
au fost receptate de noi, cei de astăzi, reaşezate artificial faţă în faţă, în
fond la pseudoîmpăcarea lor postumă în alt context istoric.
Iată ce face poetul Gheorghe Mocuţa, simplu de tot: le vede cu
ochii unui trăitor de acum, viu, marcat de cu totul şi cu totul alte probleme, context cultural, psihologic ori de mentalitate. O face coborînd
personajele de pe soclu, printre cei vii, cu problemele lor de azi, micimari, cu ticurile şi obsesiile lor mărunte, dar adevărate. Iată-i: „sunt
zile când smogul oraşului/ învăluie Arcul de Triumf din Parcul Reconcilerii./ atunci îi bai zic urmaşii lui Avrămuţ./ no nu-i bai zic urmaşii
lui Kossuth./ cu o cutie de cărţi selectate din propria bibliotecă/ poetul
se îndreaptă spre anticariat. a renunţat la autorii canonici.// echipajele
salubrităţii înarmate cu sufertaşe/ invadează piaţa. Paşoptiştii se ciupesc de obraz./ copiii străzii se refugiază pe băncile de lângă/ monumentul Ungariei Mari în aşteptatrea fanfarei./ un bătrân cu o sticlă
de bere ciuc în mână/ începe să cânte singur az a szep./ între timp
grupul statuar a ieşit încet din ceaţă/ în frunte cu Nicu Bălcescu şi
Ana Ipătescu/ şi se apropie de grupul celor treisprezece generali/ în
vederea reconcilierii” (p. 57).
În alte poeme Gheorghe Mocuţa e un ludic pierdut între Şerban
Foarţă şi Alexandru Muşina. Se joacă în voie cu cuvintele în calambururi care îmbracă nu o dată o haină tragică: „îmi trăiesc poezia cu
ardoarea cu care/ mi-aş trăi viaţa/ dacă aş mai avea/ una/ dar viaţa
mea ca şi a voastră/ s-a dus/ în umbra marelui urss. (...), (p.23). Sau şi
mai tare: o umbră iese pâş, pâş/ din grupul statuar/ al paşoptiştilor.//
se aşază pe banca din lemn lustruit/ scoate un briceag din buzunatul
iţarilor/ şi începe să scrijelească: Ildiko ş-al ei drăgutz/ sa-u iubit
pacest lemnutz” (sic!, p. 53).
Cînd nu mai ai nimic de pierdut, iar poetul marcat de o dramă
personală neîndurătoare, nu mai are nimic de pierdut, scrijeleşte în
1-2-3, 2017
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auzul nostru parodii şi autoparodii negre despre slava şi deşertăciunea
monumentelor lumii, despre toate cele care se cred, în neştiinţa şi trufia lor, eterne: „(...) căci Aradul ca orice oraş regesc/ aduna oamenii
de pretutindeni./ unii ştiau să scrie./ alţii să citească./ ceilalţi vindeau
ziare./ îi înghiţea cu vieţile lor cu tot precum Saturn/ şi apoi le scuipa
oasele/ chiar în faţa monumentelor/ din Piaţa Reconcilierii/ mai tari
decât bronzul şi capacele de fontă.” (p. 54).
Dincolo de ingeniozitatea registrului ironic, parodic al poemelor,
noua carte a lui Gheorghe Mocuţa e una teribil de dramatic-confesivă
în nu puţine poeme parcă paralele cu tema centrală, cea a simbolicei şi
zadarnicei, din perspectivă exitenţială, Pieţe a Reconcilierii.
În fine, avem în faţă poate cea mai bună carte de poeme a autorului
care îi valorifică din plin atributele-i ştiute: spiritul ludic, autoironia,
nu o dată crudă, chiar masochistă, umorul, uneori, negru, confesiunea
fără nici o reţinere, aruncarea în derizoriu a oricărei abordări eroice a
vieţii şi istoriei.

10
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Resurecţia viziunii poetice*

P

E CÎT DE CULTIVAT în cercuri literare cu afinităţi
elective este Nichita Danilov, pe atît de solitară, măcar
diferită, mi se pare poezia lui, mai ales dacă o privim în
contextual celei a congenerilor săi, a generaţiei optzeciste.
Hotărît şi vădit lucru: Nichita Danilov scrie altfel, dacă
nu cumva chiar în răspăr cu companionii săi canonici.
El nu-i la modă. El e vechi, nu nou-nouţ. Cultivă ceea ce
optzeciştii au aruncat demult, sastisiţi, la gunoi: metafora,
poemul vizionar, patosul, sugestia măcar metafizică, dacă
nu chiar religioasă. E un soi de Edgar Allan Poe de peste
veac, vetust, în limba română. Poeme negre sau, oricum,
tulburi, oriunde deschizi cartea. Cultivă detaliul monstruos prin dilatare, prin lupă, apoi el însuşi descompus şi
multiplicat infinitezimal.
Recviem pentru ţara pierdută este o excelentă demonstraţie
a disponibilităţilor native ale acestui poet pentru viziune,
nu o dată, obscură, la incidenţa dintre oniric, real con* Nichita Danilov, Recviem pentru ţara pierdută, Editura Cartea
Românească, 2016, 80 p.
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fuz şi revelaţie mistică. Cartea se deschide
cu o parabolă originală a Genesei înseşi.
Perspectiva e aceea a creatorului. Poetul
nu ezită să şi-o asume: “Şi am văzut casele
omului/ risipite ca nişte cochilii de scoici/
jupuite de carne/ pe malul nisipos al rîului./ Le-am cules în palme,/ am sădit cîte o
flacără/ înlăuntrul lor şi apoi le-am aşezat/
din nou la locul lor pe străzi./ Îngenunchiat lîngă semafor/ am văzut pîlpîind/ în
dreptul ferestrelor/ cîte un chip omenesc,
cîte un suflet.” (Ferestre, p. 7). Urmează,
rînd pe rînd, alte parabole: iată pe cea a
eului multiplu, o viziune halucinantă
precum cea a chipului multiplicat în cioburile de oglindă spartă: “…abia atunci
mi-am văzut chipul/ adevărat răsfrînt de
alte chipuri/ prelungindu-se tăcut pe sub uşi,/ din patria
noastră din cer/ spre patria noastră pierdută.” (Chipul
sublim, p. 9).
Ajunşi aici să încercăm să desluşim, dacă putem, cu
toată ambivalenţa semantică conţinută, ce-i aceea ţara
pierdută, ori cea eternă, din ceruri, între care există tot
timpul o osmoză. Ţări invocate obsedant, aproape în fiecare poem. Iar cel omonim, cel care împrumută titlul întregii cărţi, este relevant în această încercare. Recviem pentru
ţara piedută este un scenariu liric amplu, halucinantoniric, unde aluziile bat cînd spre realitatea mundană,
chiar istorică (Basarabia/România), cînd spre cele religioase, patria de aici, pămîntească, şi cea de dincolo, din
ceruri, eternă: “Căram pumni de pămînt dintr-o ţară în
alta/ le vărsam în grămăjoare mai mari/ şi mici în piaţa
publică./ Cu ochii aţintiţi la cer, ne rugam în faţa steagurilor/ mereu coborîte în bernă/ la morţii noştri rătăciţi
12
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în cer/ să coboare din nou pe pămînt,/ sfinţind ţărîna pe care le-o
aşteneam la picioare.” (p. 14). Aşadar, ţara pierdută este deopotrivă,
cea de aici, de pe pămînt, şi cea viitoare, de apoi, din ceruri, cea a
părinţilor, acolo unde cărăm şi noi ţărîna. Este o groapă comună în
ceruri. Iată o viziune terifiantă a lui Nichita Danilov!
Alteori ţara pierdută pare doar una dantescă: nu Pardis, nici Infern, ci un Limb, poate chiar un Purgatoriu ca orice exil. Viaţa noastră
însăşi pare un exil între cele două realităţi tari: “…Da, ne ridicăm
ochii/ şi pumnii în gol/ spre spărtura/ prin care se întrevedea/ patria
noastră din cer/ patria noastră eternă” (p. 29).
Puţini poeţi români de astăzi, precum Nichita Danilov, îşi mai
încarcă poemul cu substanţă aproape epică, vorbind clar. De asemenea, puţini sînt cei care n-au pierdut gustul metaforei revelante, al
viziunii descătuşate din chingile retoricii pure, înţeleg prin asta ale
discursului liric modernist suficient sieşi, optînd, în schimb, pentru
trăirea ritual-tragică, nu o dată, explicit mistică.
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Un jurnal al eliberării*

M

Romulus Bucur,
poet, eseist,
traducător, redactor-şef adjunct al
revistei „Arca”, Arad

ARIANA CODRUŢ este – şi ştie foarte bine acest
lucru – o poetă mult subevaluată. Cartea de faţă
o spune limpede, în două feluri: o dată prin selecţia
referinţelor critice, o dată prin multele, variatele, puternicele glose pe marginea marginalităţii asumate şi a singurătăţii ce decurge de aici.
Ea mai este şi o persoană care se ia foarte în serios, atît
în planul poeziei, cît şi în cel etic, fără nici o fisură între
ele, exprimîndu-şi fără ocol părerile despre impostură,
mediocritate şi alte păcate ale vieţii literare, ceea ce, neîndoielnic, i-a adus o mulţime de, să zicem, prieteni, şi a
făcut-o să părăsească Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor în
favoarea celei sibiene. Care, spre onoarea ei, a hotărît să-i
aprecieze valoarea poetică decernînd volumului premiul
pentru poezie pe anul 2015.
Poezia din acest moment a Marianei Codruţ se caracterizează în primul rînd prin concizia formulării, prin
precizia limbajului, prin imagini şi versuri nespectaculoase: ceea ce are de spus i se pare mai important decît

*Mariana Codruţ, Hiatus, Paralela 45, 2015.
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felul în care o face; adevărul, cel mai adesea tăios, i se pare
a avea destulă strălucire pentru a mai fi nevoie de vreo
podoabă: „târziu, cu efort, am învăţat revolta şi am admis:/ dacă adevărul te face liber, te lasă şi singur”. De aici
şi nevoia de a certa, fără să moralizeze, fără imprecaţii,
fără invective, doar cu o imensă amărăciune, junii corupţi
ai zilelor noastre:
„care au de partea lor teoremele învăţate în şcoli regale în timp ce părinţii le-au învăţat în frig, pe întuneric şi cu vărguţa peste degete; care au de partea
lor jocurile iubirii deprinse pe plajele lumii, în timp
ce părinţii le-au învăţat sub pături, pe furiş, să nu le
audă partidul chiotul orgasmului; care au de partea
lor toate personajele goale-goluţe, în timp ce părinţii
lor le-au smuls pe ascuns dintre croşete; care au de
partea lor bărbile şi mustăţile à la Beatles, fără teama
ca tovarăşul responsabil cu decenţa să le radă cum li
se întâmpla părinţilor; care au de partea lor libertatea
de a da cu căciula în câini, de a şuiera în biserică, de
a spune nu, în timp ce părinţii lor trebuiau să spună
mereu da, ştergându-şi mereu scuipatul de pe faţă,
ăşti juni români, frumoşi, deştepţi şi liberi, au nostalgii după vremea părinţilor lor” (juni români,)

Vorbim de poezia unui spirit liber, a unui spirit eliberat: „până la douăzeci de ani/ toţi s-au simţit datori să-mi
formeze/ o concepţie despre lume şi viaţă.// alţi douăzeci
de ani/ m-am cocoşat sub astă/ concepţie despre lume şi
viaţă// acum sunt un câmp/ de pe care s-a smuls pielea
de bitum/ fiindcă într-o zi am dat naibii/ concepţia mea
despre lume şi viaţă”. Şi, ca să-i aducem în ajutor nume
de prestigiu, mai cităm şi din alţii: „Dar libertatea nu-i
din această lume, şi cei doi liberţi,/ rupînd cu toate, au
fost siliţi s-o plătească scump” (Luís Cernuda, Birds in the
Night).
Adică: o marginalitate (cu singurătatea pe care aceasta
o implică/ atrage): „inima ta, marginalul umilit/ dormind
1-2-3, 2017
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pe sub poduri”; una asumată şi material,
nu doar moral: „unde sfârşesc oraşul şi
clocotul său începe realitatea mea […]
unde sfârşesc oraşul şi clocotul său mi-e
patria […] dincolo de hotarele patriei
mele sunt opacă. şi lipsită de puteri ca un
motor ruginit”. Şi, cum îi stă bine poetului, dublată de autoironie („vom muri/ şi
vom vedea, a răspuns zâmbetul.// carcasa a fost dusă apoi şi îngropată/ fără
mult fast sub copaci. era soare,/ iarbă
verde, frumos. şi-o mână de inşi/ veseli,
furişând în jur priviri speriate”).
Singurătatea (încă o dată, asumată)
devine singularitate:
„la răstimpuri, cuvinte simple/ mi se desprind din gât/ şi doar plasa
lor roşie,/ placenta asta maternă/ mă apără de cădere…// în rest,
totul e bine – chiar dacă,/ strângându-mi tâmplele în palme,/ simt
sângele rostogolind în viteză/ prin puzderia drumurilor de sub piele/
un cap cu doi ochi plini de dispreţ”; „ştiu bine: în România/ mersul contra curentului/ şi însingurarea voită sunt/ doi poli ai morţii
sociale.// printre ei ţâşneşte însă/ libertatea mea –/ scânteietor arc
voltaic”, „mi-a trebuit mult să accept:/ singurătatea e un pântec protector/ în care liberă pot să înot,/ să mă scufund,/ să mă rotesc/ în
cercuri albe-cercuri negre”).

Singurătate care mai înseamnă şi ruperea de o realitate care e
respingătoare, traumatizantă, şi care, implicit, se cere sancţionată,
măcar prin sarcasm:
„în fiece zi, tata, soţul, nea mardare, slujbaşul, omul de lume şi negustorul, cu metrul şi cântarul în braţe, intră peste poet şi-n loc de mâncare
şi apă îi dau câteva şuturi în fund: ca să nu creadă cumva că poate fi
altfel decât comme il faut!” (mardare)

De unde, mai departe, iluzia ca protecţie necesară, ca plasă de
siguranţă, ca balon de oxigen:
„închid ochii strâns/ şi mă rog: oricine ai fi/ iluzia cea de toate zilele/
dă-mi-o mie şi astăzi”, „puţină iluzie/ mă hrăneşte, mă apără.//
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totuşi, mai târziu vine teama/ şi eu o întâmpin supusă/ cu capul
greu în mâini:/ o pâine fierbinte din care/ să se hrănească şi ea”.

Pentru a ajunge, în cele din urmă, la integrarea, vrînd-nevrînd,
în realitate, chiar dacă aceasta nu e inteligibilă, chiar dacă nu e
acceptabilă:
„m-am trezit luminoasă ca fulgerul/ şi aburită de somn perdelele-am dat/ din fereşti: pe zidul din faţă/ scrijelit cu declaraţii porcoase/ soarele tremura încă ud./ în desişul cu plopi,/ o armată de
guguştiuci şi de vrăbii/ pricepeau cât şi mine din toate –/ dar aveau
să îmi spună/ câte-n stele şi-n lună”.

O integrare, totuşi, liberă – cele cîteva poeme intitulate pastel postmodern reprezintă o demonstraţie şi în acelaşi timp o explorare a unor
modalităţi, a unor domenii divergente faţă de dominanta cărţii, o apropriere personală a realităţii:
„plouă din senin. cerul, pământul, cartierul în lung şi în lat răsuflă
pripit. văd două clopote moi sub cămaşa unei femei aplecate în gol,
copii fugind care-ncotro în ţipete vesele, vântul zburlind perdelele
albe. ne e bine, suntem vii” – pastel postmodern (ploaie de iulie)

Un stigmat şi totodată o emblemă purtată cu mîndrie: „o culme a
disperării: libertatea”.

1-2-3, 2017
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Mircea Pora:

Povestiri din „Epoca de Aur”*

Povestirea pură

Gheorghe Mocuţa,
poet, critic literar,
Curtici

Povestirile lui Mircea Pora din volumul Bidonul sunt pline
de umor şi de viaţă şi respiră atmosfera anilor trecuţi şi a
zilelor trăite. Sunt felii de viaţă, cu o expresie consacrată
– ca şi povestirile lui Bedros Horasangian, prefaţatorul
volumului care le caracterizează atât de veridic: „Lumea
românească în întregul ei e luată la povestit, cu bune
şi cu rele, dacă nu chiar la mărunţit. Tocat bine. Personajele sunt credibile şi creditabile, întâmplările, oricât
de banale sau ieşite din comun se înlînţuie într-un
soi de periniţa epică. Umorul şi pe alocuri absurdul
se conjugă fericit, ironia şi buna/ trista dispoziţie se
regăsesc cînd te aştepţi mai puţin. Se trăieşte în aceste
proze aşa cum se moare.” Nu e întâmplătoare comprehensiunea lui Bedros Horasangian, prozator preocupat de
aceeaşi lume românească şi de personajele ei, dispus parcă
* Mircea Pora, Bidonul, Editura Eikon, 2015
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într-o mai mare măsură decât Pora să intre
în jocul textualismului şi al modernizării.
Nu cred că Mircea Pora e străin de tehnicile şi lecturile textualiştilor, el care e atât
de aproape de orizontul de aşteptare al
prozatorului Daniel Vighi. Doar că el se
complace în povestirea pură şi în deliciile
ei, cu personaje mediocre, cum observă
acelaşi prefaţator.
Volumul e împărţit în trei părţi, primele
două, egale, Anii 50 şi Triptic (care sunt
alcătuite din câte trei povestiri fiecare), iar
ultima parte, Imaginaţii, e cea mai lungă,
alcătuită din vreo 18 povestiri şi schiţe.
Prima povestire e o secvenţă din copilărie;
cititorul face cunoştinţă cu tatăl naratorului şi află câte
ceva despre firea sa visătoare şi independentă de copil
fără simţ practic. Autoironia e un bun conduct al povestirii care relatează pe un ton vesel despre întâmplări grave.
Suntem introduşi într-o atmosferă cenuşie, cu ciori şi noroaie, cu o fierărie, cu cai şi oameni pierduţi în fum, unde
„îşi scotea pieptul în afară o clădire la edificarea căreia
nu participase nici un arhitect.” Facem cunoştinţă şi cu
personajele angajate în construcţia lumii noi: primarul
secretar de partid, „un purtător de şapcă, bocanci, cizme,
manta de piele, venit de departe, din cine ştie ce bordeie,
impregnat în toată fiinţa lui cu dorinţa aprigă de-a face
rău”, miliţianul Marangoci, „un fel de spectru, pe scăfârlia
căruia se legăna un chipiu” şi ceilalţi tovarăşi, „organe”
care îi stigmatizau pe chiaburi şi organizau strângerea cotelor, „colectorii” cu numele lor pitoreşti şi cu apucăturile
grobiene. Generalul, care dă numele primei povestiri, e
un fost combatant pe frontul anti-sovietic care juca şah
cu medicul satului, un om care ieşea noaptea la plimbare,
1-2-3, 2017
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pentru a simţi gustul libertăţii, un visător care în cele din urmă a fost
ridicat de organele de opresiune şi arestat. Spontaneitatea firului epic
şi memoria sprinţară sunt calităţile acestor povestiri care fac incursiuni
în istorie şi se întorc cu prăzi literare din lumea tulbure a comunizării
şi a infernului provocat, mai ales în relaţiile umane, de opresiune şi
teroare. Umorul se ţine scai de firul întâmplărilor şi îl incită pe cititor
să pătrundă în acest univers, cum se întâmplă în debutul povestirii
Costa ... Punctele de suspensie îşi au rostul lor:
„Răsturnat pe un pat, cu burta la vedere, Costa sforăie în ciuda faptului că lupta de clasă se înteţeşte. E o după amiază liniştită ce arde ca o
lumânare cu vagi pâlpâiri. Cu câteva zile înainte pe şoseaua principală,
trecuseră ceasuri întregi convoaie militare. Tancurile, tunurile, carele
de luptă ce le însoţeau păreau de-acum piese inutile. Convoaiele, ca
să revenim la ele, nu mai aveau un aspect războinic ci păreau mai
degrabă puhoaie umane încolţite de o profundă oboseală. Războiul în
sine se terminase, zburând în aer nenumărate lucruri, acum în lunile
ce urmau se puneau bazele unor alte decoruri, în care istoria avea să
se desfăşoare.”
Costa e tipul omului gospodar care are instinct şi nu se lasă convins de reprezentanţii partidului; dimpotrivă, îi sfidează şi îi umileşte
cu inteligenţa şi îndrăzneala sa jucând rolul unui Sweijk local, naiv şi
cârcotaş. Până la urmă partidul îi bagă mortul în casă: o repartizează
pe tovarăşa Scară Nicolaia, activist de partid, în propria lui casă.
Bidonul e un fel de Godot al refuzaţilor
Se observă în modul lui Mircea Pora de a trata imaginarul românesc, o altă frământare a aluatului epic al obsedantului deceniu, cu
alte ingrediente şi cu alte mijloace. Cu un alt duh ce îl suflă pe chipul
personajelor plăsmuite din neantul valah. Avem o povestire relaxată
cu un umor fin şi o perspectivă de dramă umană, uneori de tragedie optimistă asupra vieţii. Şi mai este ceva: derularea imprevizibilă a
tramei narative cu firele epice care se împletesc, se rup, se reînnoadă,
sunt abandonate sau reluate într-o aparentă dezordine. Fără a ţinti
profunzimi nebănuite şi introspecţii psihologice insondabile, poves20
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tirile lui Pora ne delectează cu pitorescul şi cu frivolitatea lumii pe
care o iveşte şi care nu ne e străină – ca o muzică de fanfară în centrul
urbei, într-o zi de duminică.
Multe texte sunt autobiografice, dar trangresează biografia autorului, vârstele, concentrând în magia verbului trecerea, respiraţia, viaţa,
transformarea omului şi a societăţii:
„Se petrecea în realitate, de la o zi la alta, înmormântarea unei
naţii. O începuse tovarăşul Gheorghe, o continua tovarăşul Nicolae...
Aveam uneori impresia că întregul popor, înghesuindu-se, ar încăpea
într-un singur vagonet...”
Copilăria, adolescenţa, ezitările studentului întârziat, debutul profesoratului sunt urmărite în ritmul dement al epocii şi al transformărilor.
Ca şi lupta omului nou cu omul vechi sub supravegherea atentă a ideologiei şi a aparatului de represiune. Povestirile din „Epoca de Aur” au
acelaşi orizont cu povestirile lui Viorel Marineasa din volumul Înainte
şi după (războiul rece). Vocile naratorilor se împletesc într-un fir epic
ce dezvăluie mecanismul unei lumi, a lagărului socialist, a perioadei
războiului rece. Ele, vocile, recuperează istoria prin faptul banal şi
prin evenimentul brut al vieţii de fiecare zi. Urmează apoi, în partea a
treia o radiografiere a epocii prin „imaginaţii”, „corespondenţa naţiei”,
prin „anunţuri gratuite”, prin texte „inactuale”, prin „gânduri, urări,
mărturisiri.” Sunt specii desuete prin care prozatorul încearcă să revitalizeze discursul epic. Între textele de satiră, parodie şi umor din
ultima parte a volumului, străluceşte Bidonul. Aici simţim toată capacitatea imaginativă a unui prozator care caută soluţii ironice şi uneori absurde într-o societate, într-o ţară „poate chiar a noastră, c-o istorie controversată.” Aşa zisele viziuni ale „şcolilor istorice” cu soluţia
instinctului supravieţuirii/ a tupeului/ a pudelului, culminează cu
întâmplarea absurdă a rostogolirii bidonului în momentul tensionat
al aşteptării perechii dictatoriale, dornică de aclamaţia naţiei. Epoca
marii prefăcătorii e de fapt consimţirea jenantă a fiecărui individ de a
participa la spectacol şi de a exersa entuziasmul general. Bidonul e un
fel de Godot al refuzaţilor.
1-2-3, 2017
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Observăm că prozatorul îşi subminează mereu „seriozitatea”, îşi
aruncă în aer discursul cu o perseverenţă sinucigaşă. Scoate efecte
din textele inactuale, din scrisoarea unui contabil mort adresată
Administraţiei cimitirului sau dintr-o scrisoare document „înainte
de Neacşu din Câmpulung”, din te miri ce. Nu contează decât fiorul
imaginaţiei şi demonul improvizaţiei care-l îndeamnă să scrie, fie şi
un fals elogiu al mediocrităţii:
„Anul acesta, pentru a lămuri întrebarea (adresată de un reporter, nota mea, Gh. M.) împreună cu soţia mea, Fulga pentru cine
n-o cunoaşte, vom merge pentru noaptea dintre ani, într-o staţiune
montană unde ne vom întâlni cu nu ştiu câţi mediocri. De „altfel”
avem solide garanţii că totul va fi mediocru; meniurile, muzica, antrenul, soliştii, surprizele. Se spune că în zonă până şi animalele rag
mediocru. Mai mult, sfârşitul nopţii şi începutul zilei, are în sine ceva
iremediabil mediocru. Dacă voi mânca şi bea prea mult am şansa de-a
muri între mediocri. Cred că e cea mai plăcută ambianţă unde un om
se poate stinge...”
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„ arocul a exercitat şi exercită
încă o fascinaţie foarte puternică
asupra mea”

interviu realizat de Ciprian Vălcan
cu Nicola Rotiroti

Există un moment anume în copilăria sau în adolescenţa
dumneavoastră în care v-aţi spus că trebuie să deveniţi
pictor, că acesta trebuie să fie destinul dumneavoastră?
Sau vocaţia dumneavoastră s-a precizat pas cu pas şi mai
târziu?
Nu, însă a existat o amintire precisă, anume conştiinţa
că puteam realiza lucrurile văzute prin desen şi culoare.
În ce priveşte destinul meu, nu cred că am (dincolo de
arta pe care o realizez) o viziune atât de atotputernică
încât să o pot înţelege. Cred că răspunsul la această întrebare nu ţine de competenţa mea. Cât priveşte vocaţia,
în prezent exprim prin pictură studiul unei discipline ce
îmi luminează paşii aşteptării. „… amândoi se întoarseră
spre cel ce ştia mai multe decât ei şi de la care aşteptau
luminare” (Manzoni).
1-2-3, 2017
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Puteţi să descrieţi pentru publicul din România începuturile dumneavoastră artistice? Cât de complicată e viaţa unui tânăr pictor în Europa hedonistă a vremurilor noastre?
Bună ziua, Public Român, mă numesc Nicola Rotiroti, fiul unei
mame franceze de origine cehoslovacă şi al unui tată italian de origine
calabreză, m-am născut în 1973 într-un sătuc calabrez numit Cardinale, am frecventat liceul lingvistic la Soverato şi apoi Accademia di
Belle Arti la Cantarazo, acum sunt pictor şi trăiesc la Roma, în Calabria
mi-au zis întotdeauna „u francisi” („francezul”), la Roma „er calabrese” („calabrezul”), iar când merg în Franţa, „l’italien” („italianul”).
Începuturile mele artistice se nasc în mod firesc din primele întâlniri cu ceilalţi, de la desenele dăruite mamei la fuga din băncile din
faţă în cele din spate la şcoală, în paginile jurnalului meu umplute
clandestin de schiţe şi ciorne emotive.
Cred că viaţa de tânăr pictor a fost mereu complicată, asta şi deoarece pictura e un recipient anacronistic abrupt destinat proiectărilor
şi realizărilor tipic personale şi private. După părerea mea pictorului
tânăr îi e greu să stabilească o interfaţă cu timpul real al unei lecturi
obiective a timpului însuşi altfel decât traducând-o într-un obiect de
consum monetizat: atunci cred că trăieşte inevitabil o criză ca întregul
Occident care-l găzduieşte.
Am avut plăcerea de a vă vizita atelierul de la Roma şi am fost impresionat de generozitatea dumneavoastră: mi-aţi povestit că împărţiţi
acel spaţiu destul de restrâns cu alţi opt artişti. Puteţi să ne descrieţi
proiectul în urma căruia aţi reamenajat o spălătorie de la parterul unui
imobil roman, transformând-o într-un loc dedicat artei contemporane?
Şi mie mi-a făcut plăcere vizita dumneavoastră la studio 54 din Tor
Pignatarra Roma, privirea şi interesul dumneavoastră m-au emoţionat.
Studioul pe care l-am înfiinţat cu unsprezece ani în urmă se găseşte
într-un cartier roman multietnic; cred că e mai relevant să ştim, din24
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colo de faptele propagandiste relatate de cronicile presei oficiale, că
în timpul celei de-a doua conflagraţii mondiale cartierul a adăpostit
rezistenţa contra regimului fascist, apoi a slujit drept locaţie şi inspiraţie
pentru filmele lui Pier Paolo Pasolini.
De-a lungul existenţei sale, Studio 54 a găzduit şi găzduieşte vizitele
Prietenilor Artişti de orice gen (mai ales din panorama independentă)
care au locuit acest spaţiu, îmbogăţindu-l cu propunerile lor continue
şi unice: BaBa Festival, care îmbrăţişează absolut toate genurile de
nebunie, de la muzică la pictură şi spectacole; asociaţia Turbine, colectiv compus din tinere scriitoare care au organizat în grădina Studio
54 un pre-Festival de literatură cu scopul de a finanţa Festivalul de
literatură desfăşurat pe insula Ventotene. Studioul 54 a aderat timp de
câţiva ani la ziua contemporanului organizată de AMACI (Asociaţia
Muzeelor de Artă Contemporană Italiană), găzduind şi acum tineri
autori ce prezintă diverse proiecte legate de muzică, poezie, etc.
În prezent, Studioul e ocupat de opt Artişti: Simone Tso (ilustrator,
muzician, desenator de benzi, se numără printre organizatorii Festivalului Independent de benzi desenate şi ilustraţii Crack); Tommaso
Medugno (Pictor, ilustrator; Pictura sa a însoţit diverşi ani publicaţiile
lui Carver apărute la Minimum Fax, figurând pe coperte); Margherita
Bianchini (Poetă, Scriitoare, se ocupă de editare pentru o editură din
regiunea Emilia); Sara Basta (Artistă relaţională şi pictoriţă); Nicola
Marco Mainieri (Pictor şi scriitor); Daniele Spanò (video artist, dramaturg şi scenograf); Federika Fumarola (Pictoriţă şi ilustratoare); Nikki
(Poetă urbană, video artistă şi scenografă digitală, se numără printre
organizatoarele Festival LPM, festival mondial de video-jockey).
Iată definiţia pe care ne-am dat-o pentru a explica ce este Studioul
nostru:
„Studioul 54 e un studio de artişti situat în cartierul roman Tor
Pignattara, loc de întâlnire şi fericită sală de gimnastică pentru minţi
şi mâini fără astâmpăr.”
1-2-3, 2017
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În noiembrie 2014, împreună cu alţi Prieteni Artişti am fondat şi
Spaţiul Y.
Spaţiul Y e un spaţiu expoziţional experimental situat în cartierul
roman Quadraro Vecchio, născut din voinţa a patru artişti, Paolo
Assenza, Arianna Bonamore, Nicola Rotiroti, Germano Serafini,
împinşi de necesitatea de a oferi zonei un loc neconvenţional care
să poată stimula o confruntare dialectică între artiştii curatori şi
specialiştii în lucrări din lumea artei şi culturii. Spaţiul Y e un cadru
în care se desfăşoară întâlniri, colaborări, discuţii, un project room deschis limbajelor şi proiectelor mereu noi, unde converg din când în
când contribuţiile artiştilor şi ale tuturor celor care participă activ la
organizarea şi realizarea evenimentelor.
Sediul Spaţiului Y a fost donat de afaceristul Domenico Grieco,
bărbat pasionat de cultură şi filantrop, care a intrat în contact cu
grupul în primăvara lui 2013, cu prilejul Proiectului Ginkgo, făcând
posibilă, prin gestul său de mecenatism pur, naşterea Spaţiului Y care,
în acelaşi spirit şi cu aceleaşi modalităţi, îi găzduieşte pe artişti şi proiectele lor în interiorul său.
„Recunoaştem opera de artă după faptul că nicio idee născută de ea
în noi, niciun act pe care ni-l sugerează nu o poate epuiza şi încheia.
Putem inspira cât dorim o floare cu miros plăcut: însă nu vom izbuti niciodată să-i epuizăm mireasma, a cărei plăceri ne reînnoieşte
nevoia de a o simţi; şi nu există amintire, gând sau acţiune care să-i
poată anula efectul ori să ne poată elibera în întregime de puterea
sa. Iată scopul pe care trebuie să-l urmărească cel care vrea să creeze
o operă de artă”
P. Valéry

Cum s-a născut pasiunea dumneavoastră pentru explorarea elementului acvatic, pasiune care pare o adevărată obsesie, dominând în întregime prima perioadă a operei dumneavoastră? Această perioadă a
fost descrisă de majoritatea criticilor drept una hiperrealistă. Sunteţi de
acord cu această interpretare?
28
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Nu ştiu. Din frică? Sau poate din teama că acest interviu se va
preschimba într-o şedinţă psihanalitică? Probabil o formă proprie de
căutare legată de aspectul meu comportamental.
Cât priveşte felul în care mă situează criticii, cred că s-au liniştit
descriindu-mă ca hiperrealist; m-au definit şi ultrarealist (potrivit
unei lecturi psihanalitice pe care mi-au făcut-o).
În ultimii ani, pictura dumneavoastră a suferit o transformare radicală, aţi început să reinterpretaţi în tablourile dumneavoastră interiorul câtorva dintre cele mai interesante biserici baroce de la Roma.
Ce stă în spatele acestei transformări? De unde a apărut interesul
dumneavoastră pentru baroc?
Nu cred că au existat schimbări radicale, ceva radical în pictura
pe care o realizez, nu sunt decât eu, îngăduindu-i să îndeplinească o
funcţie de înrădăcinare asupra minţii mele.
Asta se ascunde într-o lume scufundată şi alcătuită din persoane
pe care le cunosc, reprezentate ca subiecte sub apă şi, prin urmare,
persoanele pe care le-am reprezentat se găsesc ca spectatori activi în
interiorul distorsionat al viscerelor sacre baroce.
Pentru mine pictura e o chestiune privată ce se dezvăluie inevitabil
publicului, la fel ca la şcoală, când colegul de bancă îmi cerea să-i arăt
ce desenam în jurnal. Barocul a exercitat şi exercită încă o fascinaţie
foarte puternică asupra mea, cred că e un loc unde conceptul de sacru
şi cel de profan pot conlocui aşa cum se cuvine, generând un conţinut
tragic armonios.
Îi cunoaşteţi pe artiştii contemporani din România? Aţi avut ocazia
să colaboraţi cu unii dintre ei?
Panorama Artei contemporane româneşti e foarte bogată şi interesantă, am avut norocul să cunosc diverse lucrări de autori români foarte interesante după părerea mea… Dar vai, mă tem că acest
1-2-3, 2017
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răspuns se va transforma într-o listă telefonică fără numere, ci doar cu
nume… primii autori care îmi vin în minte sunt: Şerban Savu, Mircea
Cantor, Dan Perjovschi, Adrian Gheine şi mulţi alţii. Nu, nu am avut
şansa de a-i întâlni personal.
Traducere din limba italiană de
Cornelia Dumitru
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MIL CIORAN (1911-1995) poate fi văzut ca vocea,
contrapunctul şi una dintre ipostazele a ceea ce este
mai bun în filosofia germană şi franceză, toate luate în
considerare în acelaşi timp. Au existat două axe principale în gândirea europeană a istoriei secolului al XX-lea.
Europa se afla între două tendinţe esenţiale, clar definite:
pe de-o parte Şcoala de la Viena, cu tot ceea ce exprimă,
conţine şi germinează ea – de exemplu, operele lui Russell
Whitehead şi Wittgenstein, la celălalt capăt al continentului; este sursa filosofiei analitice sau anglo-saxone, în
contrast cu filozofia continentală. Pe de altă parte, acea
tradiţie franceză, austriacă şi germană, a cărei radiografie
într-un moment determinant este Distrugerea raţiunii de
G. Lukacs, această operă fundamentală din 1954, care a
fost precedată de două texte anterioare, unul din 1933, iar
celălalt din 1942. Lukacs, o persoană la fel de inteligentă

Carlos Eduardo
Maldonado,
filosof columbian

* C. Vălcan, Influencias culturales franceses y alemanas en la obra de
Cioran, traducere Liliana Herrera, prefaţă Joan M. Marin, Pereira:
Editura Universidad Tecnológica de Pereira, pp. 1-429, ISBN 978958-722-249-4
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precum Cioran şi care a urmat aceeaşi linie, care a suferit batjocura şi
critica lui Lenin: un motiv de laudă, pentru a spune adevărul.
Ciprian Vălcan ne prezintă o carte decisivă, care ne permite nu
doar să înţelegem genealogia gândirii cioraniene, ci şi să avem o vedere prismatică a filozofiei europene văzută prin ochii lui Cioran, începând cu scrierile sale din tinereţe şi până la textele de maturitate.
Această carte nu ar fi un dar sincer, fără traducerea excelentă şi atentă
a doamnei Liliana Herrera. Ceea ce a făcut Liliana Herrera în ceea
ce priveşte munca de traducător, nu poate fi văzut decât ca o a doua
teză de doctorat. Cei care au participat, au cunoscut sau au văzut, de
aproape sau de departe, contribuţia Lilianei la această carte, ştiu că nu
este o exagerare. Liliana Herrera, care este deja un punct de referinţă
la nivel mondial în studiile cioraniene, se dovedeşte un adevărat prilej
de mândrie pentru cultura columbiană.
De asemenea, cartea profesorului C. Vălcan este o adevărată
surpriză, mai ales pentru cei care cunosc cealaltă faţă, probabil cea
adevărată, a muncii sale: muncă inteligentă, incisivă, plină de umor şi
sarcastică cu aforismele. Acesta este adevăratul limbaj vălcanian, dacă
mi se permite să îl numesc astfel.
Ciprian Vălcan este un autor şi gânditor român la cel mai înalt nivel. Două expresii specifice clarifică acest lucru. Pe de o parte, numeroase publicaţii şi traduceri ale operelor sale în unsprezece limbi
străine, inclusiv cehă, spaniolă, portugheză, italiană sau maghiară. Iar
pe de altă parte, însuşi faptul că a făcut trei doctorate, între Franţa şi
România: unul în 2002, altul în 2005 şi ultimul în 2006. Aproape un
deceniu de citire şi scriere în jurul a trei teze de doctorat. Un lucru
nebunesc, desigur! (Acesta este, bineînţeles, un compliment).
Influenţe culturale franceze şi germane în opera lui Cioran este, de
fapt, cea de-a treia teza de doctorat pe care a scris-o profesorul Vălcan.
Cu sprijinul Universităţii Tehnologice din Pereira, profesoara Herrera
ne oferă o carte centrală a istoriei filozofiei.
S-a spus că filosofia nu este altceva decât un dialog al unui autor cu
alţi autori, precum şi a unui text cu alte texte care l-au precedat. Texte
32
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scrise sau orale. Ei bine, nimic nu caracterizează mai bine filosofia
decât realizarea de cercuri mereu nesfârşite de dialoguri, interpelări,
critică. La urma urmei, un autor ca E. Husserl susţinea, la sfârşitul
vieţii sale: adevăraţii mei parteneri au fost Platon, Aristotel, Augustin,
Bolzano şi mulţi alţii.
Prin urmare, discutăm cu oamenii, sub lumina directă sau indirectă
a celor care ne-au influenţat, sau cu care am purtat discuţii în contradictoriu. Lumea sau realitatea, oricare ar fi, se pare că sunt pretextul
dialogului şi dezbaterilor inteligente. Cioran nu este o excepţie. Şi asta
spune un connaissseur al operei cioraniene, care este Ciprian Vălcan.
Cu toate acestea, vorbind despre influenţele germane şi franceze
– de fapt, vorbim despre o generalizare, căci există şi influenţe austriece asupra lui Cioran. În cazul în care nu credeţi, citiţi frumoasa
secţiune pe care Vălcan o dedică lui Weininger, una dintre expresiile
geniului austro-ungar; sunt scrieri de neegalat. Dar totul devine clar
din punctul de plecare pe care îl găsim în cartea în cauză: complexul
de inferioritate al culturii române. „Românii? Suntem înconjuraţi de
slavi; şi există mulţi”, cineva a susţinut asta cu îngrijorare la Timişoara,
în urmă cu ceva vreme.
România, această interfaţă dintre Occident şi Europa Orientală,
între Marea Mediterană şi Marea Neagră, acea ţară de trecere şi ascunzătoare, în acelaşi timp. Un creuzet al culturilor şi totuşi, o lume
mică. Istoria? Poate să treacă prin România, dar este în afara geografiei
sale: la Istanbul sau la Berlin, la Moscova sau Roma, Paris sau chiar
Odessa sau Crimeea. Şi totuşi, tocmai această situaţie serveşte atât
ca bază cât şi drept cadru pentru opera lui E. Cioran. România este
posibilă, în gândirea cioraniană, şi în ciuda germanilor şi francezilor.
Dacă Europa este o peninsulă pe care s-a creat un continent, Cioran
este o insulă care stă ca un continent. Vălcan şi Herrera ştiu bine acest
lucru.
Aş dori să subliniez acest aspect. În cazul în care, aşa cum făceau chinezii, am măsura înălţimea cuiva comparând-o cu statura duşmanilor
sau a adversarilor săi, nu există nicio singură figură majoră care să nu
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facă obiectul criticilor, comentariilor, elogiilor, îndoielilor sau eglogelor, în ceea ce îl priveşte pe Cioran. Avem o carte excelentă în faţa
noastră pentru a fi studiată. Cu toate acestea, pentru a spune adevărul,
nu totul merită să fie gândit şi spus. În timp ce, pe de-o parte, lista ar
fi o apologie, pe de altă parte ea este semnificativă pentru tăceri: nici
Spinoza, nici Malebranche, nici Enciclopedismul francez, nici neokantienii şi neo-hegelieni, nici Husserl şi nici Brentano, de exemplu.
O adevărată rundă de aplauze pentru Cioran.
Ar trebui să ne amintim că prezenţa filosofilor în opera lui Cioran
şi a lui Vălcan, în treacăt fie spus, se datorează ideii conform căreia
filosofia nu este altceva decât o epocă ridicată la rang de concept. Ceea
ce este perfect contrabalansat, de altfel, când ne fixăm asupra lui P.
Valéry.
Cine apare şi cine nu în opera lui Cioran? Trebuie să ne uităm cu
atenţie, de mai multe ori la pagina 108 şi următoarele. O muncă a celui
mai fin aurar şi erudit, întreprinsă de C. Vălcan.
Totuşi, merită să subliniem accentul sugerat de Vălcan. Nu este
vorba de influenţe filosofice şi nici ştiinţifice. Mai mult, şi sub o formă
mai subtilă, tema este reprezentată de influenţele culturale în opera lui
Cioran.
România este mai mult, cu mult mai mult decât ideea statuluinaţiune, de exemplu, după Tratatul de la Paris. De fapt, C. Vălcan
vorbeşte pe bună dreptate de „Ţările Române”. România, o naţiune
(nu o ţară), căreia i s-a întâmplat istoria, dar pe care ea nu a făcut-o;
nu în întregime. Ceea ce spune Vălcan în cele peste 100 de pagini ale
primului capitol este o adevărată lecţie de istorie şi cultură. O viziune
proaspătă cu privire la această istorie eurocentristă cu care am fost
obişnuiţi. Tinerii români merg, au mers dintotdeauna, la studii la Paris
şi în Germania, iar acest fapt a servit ca poartă de intrare reflecţiilor
lui Cioran. Împotriva unei culturi efeminate, lipsită de tensiune şi extazul spiritului, vocea lui Cioran se ridică, cu tonul propriu. Rezultatul
poate fi prezentat ca „transfigurarea României”, după părerea noastră,
în ciuda inspiraţiei spengleriene.
34
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În orice caz, pe tot parcursul operei lui Cioran, franceza şi germana
îşi schimbă importanţa şi locul; din nou şi din nou. Cioran, acest scriitor, acest filosof, acest gânditor care scrie în franceză gândindu-se la
Ţările Române şi dincolo de ele, la destinul românesc al existenţei,
dacă pot spune aşa. Numai că, aşa cum se întâmplă adesea în istorie,
destinul românesc al existenţei sfârşeşte prin a fi, în mod surprinzător,
asemănător destinului altor numeroase popoare şi naţiuni din întreaga lume.
Am spus la început că această carte a lui Ciprian Vălcan şi pe care
o avem în spaniolă mulţumită Lilianei Herrera, a fost a treia teză a
autorului român. Dar ceea ce avem în faţa noastră, cu noi, nu este pur
şi simplu o teză de doctorat. Este o carte, prin urmare, mai mult şi mai
bine – cu un stil clar, simplu, direct, şi puţin academic. O adevărată
capodoperă pentru a gândi lumea noastră, existenţa fiecăruia, istoria
si popoarele din România – toate fiind motive serioase de reflecţie şi
de experienţă.
Un alt merit al celor care văd cultura şi filosofia din aceste colţuri
ale lumii. Vreau să spun o lectură mult mai subtilă a autorilor români
pe care îi citează Vălcan. O lecţie autentică de cultură pentru cei neofiţi
în cultura română. Doar acest lucru ar merita un text separat.
În cele din urmă, să spunem că această carte este formată din trei
mari capitole, fiecare cu cel puţin trei secţiuni, toate adunând un total
de 429 de pagini. Ediţia merită un comentariu ca o coda: editată de
UTP, broşată, avem în mână un exemplar frumos care merită toată
atenţia. Cartea este, de fapt, un obiect, fizic, şi deci, un obiect estetic şi
al plăcerii. Ediţia despre care vorbim are aceste trăsături.
Bunele maniere cer ca orice prezentare şi recenzie a unei cărţi să
includă cel puţin o critică. Introducerea şi concluzia cărţii lui C. Vălcan
nu sunt pe măsura volumului. În timp ce cartea este amplă, profundă,
bogată, erudită, permiţând o viziune generală (the big picture) a culturii europene şi occidentale modus rumano, atât Introducerea cât şi
Concluzia sunt timide, timorate, foarte autonome. Ele nu corespund
nici cărţii, nici personalităţii lui Ciprian Vălcan. Sfatul meu: să citim
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cartea direct, căci este o bucurie. Să lăsăm introducerea şi concluzia
pentru una din acele după-amiezi plictisitoare, pentru una dintre
acele nopţi placide şi insipide când ni se pare că existenţa nu merită
prea mult. Şi atunci putem să le citim. Chiar şi cu riscul ca cele două
secţiuni să nu îmbunătăţească prea mult tragedia vieţii. Ceea ce, de
departe, cartea cu siguranţă, realizează.
Traducere din limba spaniolă:
Luiza Caraivan
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Vitrina cu spectacole

Viaţa se trăieşte şi se recreează
continuu prin gesturi mici,
tandre, de fiecare zi

Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad: Sala „Studio”
– spectacolul „Oraşul nostru”,
scenariu adaptat după Thornton Wilder.
Regia: Cristian Ban;
Scenografia: Cristina Milea.
Cu actorii: Ioan Peter, Cecilia Lucanu Donat, Alex
Mărgineanu, Angela Petrean Varjasi, Dorina Darie Peter,
Ştefan Statnic, Robert Pavicsits, Roxana Sabău
şi Călin Stanciu

S

PECTACOLUL SENSIBIL al arădenilor mi-a amintit
că la capătul zilei e important să revezi toate lucrurile
minunate care te-au înconjurat. Doar pe scenă şi în cărţi
viaţa e mai densă, iar actorii, ca şi scriitorii, te pot ajuta să fii
acolo unde n-ai fost. Să trăieşti ce n-ai trăit. Să îţi aminteşti
ce trăieşti şi nu preţuieşti suficient. Oraşul lui Thornton
Wilder, Grover`s Corners e undeva lângă Massachusetts1,
1

Carmen Neamţu,
eseistă, Arad

În piesă autorul dă chiar şi coordonatele exacte, cu latitudine şi longitudine.
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dar poate fi oriunde, indiferent de geografia locului. Wilder, notează
biografii scriitorului, s-a gândit la oraşul în care îşi petrecea des verile,
Peterborough, New Hampshire.
Regizorul Cristian Ban îl imaginează într-un Arad de odinioară, la
început de secol XIX. Ban jonglează cu temporalitatea. Păstrând structura iniţială a piesei, montarea teatrului arădean mizează pe condiţia
proximităţii acţiunii.2 Căci ce e mai aproape de spectatorul din sala îi
va fi şi mai drag de urmărit (pe principiul abordării jurnalistice „nearest dearest”).
Familiile dr. Gibbs şi Webb, ai căror copii se îndrăgostesc, Myrtle
şi Charles Webb, Howie Newsome etc. sunt pe scenă acum Margareta
(Cecilia Lucanu Donat), Eugen (Alex Mărgineanu), Celia (Angela
Petrean Varjasi), Maria (Dorina Darie Peter), doctorul (Ştefan Statnic),
2
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Acţiunea spectacolului de la Arad urmăreşte felii de viaţă pe parcursul a 10 ani
(1910-1920), piesa lui Wilder, în trei acte surprinde viaţa de zi cu zi, dragostea,
căsătoria şi moartea (între 1901 şi 1913). Pentru a demonstra ceea ce însuşi autorul
american, premiat cu Pulitzer, credea: toate speranţele, disperările, dorinţele sunt
în minţile noastre şi nu în obiecte, recuzită, în scenografie elaborată: „No curtain.
No scenery!” Aceasta îi serveşte doar pentru a încadra acţiunile actorilor, căci, în
fond, trăirile lor sunt cele care contează. Și pot fi ale fiecăruia dintre noi. Pe acest
principiu e rezolvată şi scenografia minimalistă, semnată de Cristina Milea.
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lăptarul şi lăptăreasa lui (Robert Pavicsits şi Roxana Sabău) şi Arthur
(Călin Stanciu). Textul e inteligent decupat şi remixat de regizor, undeva lângă Massachusetts devenind undeva într-un Arad cu puternice
tuşe de limbaj ardelenesc.
Aradul de ieri poate fi Aradul de azi cu aceleaşi emoţii, dorinţe,
supărări, neputinţe. Ce ar fi putut fi Aradul şi n-a fost, se întreabă
personajul-regizor (interpretat de Ioan Peter)? Oraşul nostru e unul
viu, ce respiră prin oamenii lui, peste timp, în ciuda vrem(ur)ilor.
Doctorul din versiunea arădenilor vede Parisul îndelung visat şi se
întoarce „acasă”, „căci tot acasă-i mai bine”. Replica lui mi-a amintit
de I.L.Caragiale care îi scria, într-o scrisoare, lui Vlahuţă: „Să nu ne
facem inimă rea şi spaimă gândindu-ne că lumea românească ar fi mai
stricată decât altele. Nu, hotărât; neamul acesta nu e un neam stricat, e
mai nefăcut încă; nu e pân`acum dospit cumsecade”.
Regizorul dovedeşte fler în alegerea actorilor care să-i servească
montarea. Ştefan Statnic, în rolul doctorului, propune o interpretare nuanţată, credibilă. Merită să-l (re)vedeţi şi în spectacolul de la
Arad, „Crima din strada Lourcin”. E, cred, un actor care mai are încă
multe de spus dacă va găsi regizori inspiraţi. Alex Mărgineanu, în
rolul tânărului Eugen, interpretează rolul cu o naturaleţe ce merită
aplaudată (şi consemnată). În scenă când descoperă îndrăgosteala, m-a
convins că există un limbaj care e dincolo de cuvinte. Şi care nu e chiar
atât de uşor de transmis către sală. Lui i-a reuşit. În replică, partenera
de scenă – tânăra Margareta (Cecilia Lucanu Donat distribuită într-un
rol generos) abordează stângaci personajul. Cu o gestică mai puţin
rafinată, senzaţia transmisă e una de nesiguranţă (nu doar în scena
căsătoriei, ci şi pe textul rostit).
Dorina Darie Peter (în rolul Mariei) şi Angela Petreanu Varjasi
(Celia) surprind esenţa personajului generic – mama – şi îl clădesc
în jurul ideii de protecţie excesivă (Maria) şi devotament familial
(Celia). Căci, nu-i aşa, uneori viaţa e prea grea ca să fii singur. Şi prea
frumoasă ca să fii singur!
Ioan Peter, în rol de regizor-povestitor (vânzător de îngheţată,
preot), punctează momentele acţiunii, reuşind să fie când melancolic,
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când ironic, când meditativ. Iar vocea i s-a auzit foarte clar în sală,
chiar şi fără microfon. Acest personaj introdus de Thornton Wilder
(şi păstrat de regizorul Cristian Ban şi în economia spectacolului de
la Arad) a făcut ca piesa să fie citită/receptată ca aparţinând stilului de
„metadramă” sau „metateatru”3, o modalitate de abordare artistică ce
presupune o conştientizare a publicului spectator. Şi implicit o manieră
de interacţiune cu el. Personajul-regizor se adresează sălii, introduce
personajele şi actorii în scenă, testează răbdarea privitorilor.4
Robert Pavicsits şi Roxana Sabău, lăptarul şi lăptăreasa, au mizat
pe umorul bazat pe acumulări lexicale în dialect. Dialogul romantic
dintre cei doi, sub clar de lună, e haios. Ca discuţia dintre ginere şi
tata-socru, înaintea punerii pirostriilor.
Regizorul aruncă numeroase cârlige spre obsesiile prezentului.
În „oraşul nostru” se visează măreţ. Cetăţi culturale, străzi pietonale,
parcări subterane, grupuri statuare. Şi chiar dacă multe au putut fi, dar
n-au fost, există senzaţia de „viaţă care se repetă”. În alte tipare, fireşte.
Însă sentimentele oamenilor, pasiunile lor sunt aceleaşi indiferent de
epoci sau spaţii. Iar viaţa se trăieşte şi se re-creează continuu prin gesturi mici, tandre, de fiecare zi.

3
4

40

„Metatheatrical style”.
Lionel Abel, în 1963, e cel care, referindu-se la Don Quijote, scria despre metadramă/
metatheatre, referindu-se la publicul care, în faţa tragi-comediei vieţii, e în postura
dublă de a râde şi de a fi în acelaşi timp empatic cu personajul.
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Albumul „Arca” conține o selecție de lucrări de la Salonul Anual de
Artă Arad 2016-2017, găzduit de Galeria de Artă „Delta” din municipiu.

1. Dumitru Şerban, Roţi, lemn, 80 x 145 x 105 cm

2. Elena Stoinescu, Grădina, tehnică mixtă, 140 x 112 x 24 cm

3. Nicolae Popa, Compoziţie caleidoscopică, ulei pe pânză, 120 x 100 cm

4. Ioan Kett Groza, Elipsa privirii, ulei pe pânză, 50x70 cm

5. Rudolf Kocsis, Urme, bronz, 18x30x24 cm

6. Maria Furnea, Dreptul la timp, acril pe pânză, 100x100 cm

7. Sofia Klemenco, Unlimited, acril pe pânză, 100x100 cm

8. Adrian Sandu, house 06, tehnică mixtă, 56 x 76 cm, 2014

9. Mihai Păcurar, Sculptură funcţională, lemn, bronz, 65x105x60 cm

10. Onisim Colta, Umbră pe spini, acril pe pânză, 80x60 cm

11. Matei Păcurar, Cap roman, ulei pe pânză, 120x90 cm

12. Iosif Stroia, The Secret, creion color, 72x101 cm

Pro musica

Johannes Waldmann

Meandrele carierei

pianistului Lucas Debargue

M

UZICIANUL francez prezent în paginile acestui
articol, care, alături de evoluţia lui ca pianist, e şi
compozitor şi cântă şi jazz, a avut o viaţă pe care o putem
numi aventuroasă, şi o remarcabilă desfăşurare a carierei.
De aceea, considerăm că ar putea exista un interes din
partea publicului devotat muzicii clasice, şi nu numai, şi
că s-ar putea ca artistul să-şi facă prozeliţi printre cititorii
revistei de cultură „Arca”.
Foarte numeroasele elogii aduse de critica de specialitate şi acordarea premiului ECHO-CLASIC pentru cel
mai bun debut pe disc (să ne reamintim, în paranteză,
că acelaşi premiu, la aceeaşi categorie, l-a primit în 2010
artista română Mihaela Ursuleasa, cu doi ani înainte de
moartea ei prematură) demonstrează valoarea artistului.
Am avut, în trecutul imediat, posibilitatea să-l ascult,
în marea aulă a Universităţii oraşului vecin Regensburg,
cu un program care îi reflectă posibilităţile actuale, şi îi
prezice evoluţia viitoare. Consideraţiile de pe parcur1-2-3, 2017
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sul articolului sunt o împletire a impresiilor din sala de
concert cu lecturile din revistele de specialitate plus vizionarea mediilor.
O fotografie, luată de aproape, spontană şi revelatoare, a făcut ocolul lumii
artistice în anul 2015. Un bărbat tânăr, de
24 de ani, cu ochelari şi mustăcioară, păr
şaten în dezordine, cu o expresie a ochilor
foarte stăpânită, îşi prinde faţa în palmele
arcuite. Abia îşi poate stăpâni mirarea
faţă de ceea ce i s-a întâmplat de curând
şi care ar trebui, de fapt, să-l umple de
mândrie pentru realizarea sa. În locul
acestui sentiment firesc, e mai degrabă
lucid, conştient de imensa responsabiliLucas Debargue
tate în acest moment de răscruce al vieţii,
care coincide cu începutul unei mari cariere. Acest moment al amorsării, fără nicio prevenire pentru critici,
juriu şi public, al unei faime şi renume fără precedat, a
fost prezenţa pe podiumul laureaţilor (ultimului concert) concursului internaţional „P. I. Ceaikovski”, anul
2015, Moscova. Faptul că nu a câştigat, după cum ar fi
meritat, premiul I, ci numai premiul IV, este reflectarea
dezorientării şi neomogenităţii juriului concursului, surprins de genialitatea acestui interpret, şi de noutatea, de
ineditul programului prezentat de el.
În ceea ce-l priveşte pe tânărul artist, acesta a fost
foarte mulţumit de rezultatele evoluţiei sale. După cum a
declarat el însuşi după aceea, simpla lui prezenţă la acest
prestigios concurs, şi reuşita lui în etapele eliminatorii, i-au demonstrat că poate face faţă în orice întrecere
pianistică, în orice complex de valoare a participanţilor.
Aşa se întâmplă uneori, când primii premianţi sunt uitaţi
după aceea, pe când nedreptăţiţii ajung favoriţii publicu54
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lui, muzicienilor şi ai criticilor mai perspicace. Autorul îşi aminteşte
de anul 1981, anul concursului „Frédéric Chopin” de la Varşovia, şi
de evoluţia necunoscutului (pe atunci) participant Ivo Pogorelici din
Croaţia. Acesta a fost eliminat încă din prima rundă, interpretarea lui
în materie de Chopin fiind considerată imatură şi stilistic falsă. Dar
marea pianistă Martha Argerich, celebră, laureată a premiului I în
ediţia din 1965, preşedinta juriului şi prezentă în sală, s-a opus acestei
decizii şi s-a retras, înfuriată, din juriu, spunând că Ivo Pogorelici e
un geniu, interpretarea lui fiind nouă, validă. Drumul artistic al lui
Pogorelici s-a consolidat; a sporit şi faima „leoaicei Martha Argerich,
acest fenomen al naturii dezlănţuite”, şi s-a demonstrat, în plus, practic, că există profiluri deosebite şi valoroase de interpretare a marilor
compozitori.
De ce am amintit „cazul Pogorelici” şi am invocat-o şi pe Martha
Argerich, cu al ei temperament vulcanic? Despre Martha Argerich
şi sensibilitatea ei deosebită va mai fi vorba în cele ce urmează.
Atât la Pogorelici, cât şi la Lucas Debargue, există, în fundal, câte o
îndrumătoare de mare perspicacitate. Ivo Pogorelici, după ce a învăţat
„normal” pianul la Universitatea din Moscova, profesor Malînin (pianist care a concertat şi la Arad şi Timişoara), a încăput pe mâna profesoarei Alice Kezeradze. Aceasta a fost descendenta spirituală a lui
Liszt şi a lui Rahmaninov (prin filiera Siloti). Personalitatea tânărului
student Pogorelici s-a dezvoltat enorm în contact cu profesoara lui. De
altfel, Alice Kezeradze a divorţat curând după primele mari succese
ale elevului ei, şi s-a măritat cu Ivo Pogorelici. Un cancer incurabil a
pus capăt vieţii acestei mari pedagoge.
În cazul lui Lucas Debargue, a existat o profesoară de mare probitate artistică, care l-a descoperit „întâmplător” la un concurs local
de amatori. I-a propus să-l înveţe gratuit şi să-l pregătească pentru a
se putea prezenta lumii muzicale tocmai la cel mai greu concurs. La
festivalul „Ceaikovski”. Numele ei este Rena Şereşevskaya, absolventă
a Conservatorului moscovit, emigrată în Franţa, profesoară la École
Normale du Conservatoire, ţine cursuri speciale la Colmar. La începutul articolului s-a amintit despre viaţa aventuroasă a pianistului
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Debargue. Ce s-a întâmplat, deci, înainte de importantul debut de la
Moscova 2015? Cu ce s-a ocupat viitorul artist? Lucas a început să
„înveţe” pianul la târzia vârstă de 11 ani. Cine l-a pregătit? Un prieten
şi coleg de clasă i-a arătat pentru prima dată claviatura unui pian şi
cum se poate cânta pe el. După ureche, fără note, şlagăre, frânturi. Familia nu are bani pentru lecţii mai serioase sau/şi pentru cumpărarea
sau împrumutarea unui pian. Totul rămâne în stadiu incipient. Lucas
ajunge, datorită prietenilor, pianist de ocazie şi contrabasist al unei
formaţii juvenile, care cântă muzică de dans şi puţin jazz. La 17 ani,
abandonează muzica, începe să se ocupe de literatură, începe să lucreze
într-un supermarket. Nici urmă de preocupare pentru muzica clasică!
Şi totuşi, la împlinirea vârstei de 20 de ani, interesul i se trezeşte brusc.
Exersează unde poate şi cum poate, se prezintă la amintitul concurs
local. Este remarcat de spectatoarea ocazională Rena Şereşevskaya, i
se propune studiu gratuit şi acces necondiţionat la pianul profesoarei.
Descoperă lumea marilor clasici şi grefează propria viziune de interpretare, bazată pe intuiţie, pe cunoscutele bucăţi clasice. Mai mult:
acolo unde crede că e necesar şi posibil, intercalează variante proprii,
foarte neortodoxe, provenite din lumea jazz-ului şi chiar a muzicii
aleatorii. Începe să compună muzică de cameră. Avansează cu paşi
uriaşi în studiu şi profesoara e încredinţată că prezentarea la festivalul
„Ceaikovski” are sens.
La concursul festivalului „Ceaikovski” trece de primele obstacole,
fazele eliminatorii, cu un calm desăvârşit, tot mai sigur de sine. Între membrii juriului nu are numai simpatizanţi; ba chiar unora dintre
ei, mai puţin progresişti, stilul lui, libertatea lui de interpretare, nu
le place. Aşa se întâmplă că reuşeşte doar pe locul IV! Dirijorul Valerii
Gherghiev, o celebritate, preşedintele juriului şi şeful festivalului, îl
remarcă şi el, la rândul lui, pe Debargue şi îşi impune părerea, astfel
că Lucas participă la concertul laureaţilor, are apoi un recital propriu,
imediat înregistrat pe disc. În afară de aceasta, execută, împreună cu
orchestra Kirov (a Teatrului Marinsky, director Gherghiev) şi marele
dirijor Gherghiev, două mari concerte. Acestea sunt Concertul pentru
pian de Ceaikovski şi mai puţin cunoscutul Concert Nr. 4 de
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Rahmaninov (concertul favorit al lui Dan Grigore). Mari case de discuri fac contracte cu el pentru înregistrarea celor două programe de
recital care stau la baza repertoriului său, dar şi a compoziţiilor sale.
Într-una din ultimele seri ale lunii ianuarie 2017, autorul a avut
şansa să-l asculte, pentru prima oară, pe Lucas Debargue. Calmul şi
modestia cu care a venit şi s-a aşezat la pian, deosebit de lunga concentrare înainte de prima atingere a clapelor, ni l-a reamintit pe celebrul profesor moscovit Heinrich Neuhaus, profesorul şi mentorul
lui Sviatoslav Richter şi al lui Emil Gilels! Primul grupaj care a fost
cântat au fost patru studii succesive (autorul le denumeşte, modest
„exerciţii”) de Domenico Scarlatti. Catalogul clavecinistului şi muzicologului Ralph Kirkpatrick cuprinde aceste studii, trei în tonalitate
majoră, K-208, K-24, K-132 şi unul, K-141, în tonalitate minoră, şi am
avut, de mult, posibilitatea să le ascult şi cu alţi interpreţi, printre care
neuitata Clara Haskil (bineînţeles, pe disc!).
Scarlatti s-a cântat melancolic, sumbru, dar şi exacerbat, retoric şi
apoi vesel, expansiv. Au fost două „puncte-cheie”, prima mişcare din
K-24 şi ultima din K-141.
Originalitatea pianistului Lucas Debargue s-a manifestat fără
rezerve şi limitări în foarte cunoscuta Gaspard de la Nuit a compozitorului francez Maurice Ravel. Virtuozitatea lui Lucas, încurajată de
tehnica pianistică remarcabilă a acestui artist, a creat mari momente,
care au fost minuţios pregătite. Misterul acestei compoziţii hiperromantice juvenile e piatra de încercare pentru orice pianist care se
respectă. Pentru că s-a scris mai în urmă despre Martha Argerich,
cu promisiunea revenirii la personalitatea ei: poate niciun artist, cu
excepţia tocmai a lui Debargue, nu poate pune pecetea tainei pe propria interpretare atât de mult ca marea pianistă argentiniană. Şi tot de
Argerich îşi aminteşte autorul, analizând a treia lucrare prezentată,
Sonata op. 10 Nr. 3 de Beethoven. Martha are o înregistrare din
anul 1974, unde reuşeşte să scoată la iveală întregul caracter tragic,
copleşitor, al sonatei. Şi Lucas Debargue a accentuat, în recitalul de la
Regensburg, introducerea la unison a primei mişcări, şi a amplificat
marea elegie din cea de-a doua mişcare, un mare bocet, culminând în
finalul celei de-a treia mişcări.
1-2-3, 2017

57

Pro musica

Johannes Waldmann

Mephisto-Vals nr. 1 de Franz Liszt, bucată de mare virtuozitate, a
fost a patra şi ultima lucrare în cadrul programului normal, obişnuit.
Execuţia: fulminantă, cu unele mici momente neobişnuite, din care
a reieşit simţul umorului. O anumită ironie romantică a caracterizat
jocul interpretului. Pentru ascultătorul avizat, care a mai avut şi şansa
cunoaşterii celor două bucăţi care au încheiat acest reuşit recital,
prezentate la „bis”, au urmat momente de surpriză! – Sonata în fa diez
major, op. 5, de Nicolai Madtner. Prima parte a constituit un moment
meditativ, cu notă de inedit. Cel mai frumos episod, cu totul altfel
decât ne-am fi putut aştepta, a fost o compoziţie proprie a pianistului,
pe motivul unei compoziţii pentru pian solo de Theloniumonk, Round
midnight. O meditaţie aproape chopiniană despre „agitaţia vieţii” şi
„marea linişte finală”, în care jazz-ul şi muzica clasică, fuzionând în
acelaşi moment de încântare şi armonie, ne-au fascinat!
Weiden, 4 februarie 2017
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O

PETH este numele unei binecunoscute trupe suedeze de metal progresiv. Conform bibliografiei publicate de site-ul last.fm, band-ul s-a format în 1990 în
Södermanland, o suburbie a Stockholmului. Componenţa
a suferit de-a lungul timpului mai multe modificări.
Mikael Åkerfeldt (vocalist, chitarist şi compozitor) nu numai că a fost unul dintre fondatorii trupei, dar s-a dovedit
a fi şi pilonul principal în jurul căruia s-a dezvoltat întregul proiect muzical scandinav.
Titulatura grupului a fost preluată din romanul Sunbird
al scriitorului sud-african Wilbur Smith, unde „Opet” este numele unui oraş fictiv fenician din Africa de Sud, supranumit şi „Oraşul de pe lună”.
Dacă în primele două albume Opeth (Orchid, în 1995
şi Morningrise, în 1996) am avut de-a face mai mult cu
un Death Metal, începând cu cel de-al treilea album de
studio My Arms, Your Hearse (1998) putem vorbi despre
influenţele rockului progresiv şi despre prezenţa instrumentelor acustice. Acesta a fost şi primul album conceptual, fiind povestea unui personaj care moare şi revine pe
pământ ca fantomă.
1-2-3, 2017
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Trupa continuă în acelaşi cadru, următorul
album, Still Life (apărut un an mai târziu, în
1999) fiind de asemenea, unul conceptual. Sunt
transpuse pe muzică păţaniile unui credincios
care a fost izgonit din satul său natal din cauza
convingerilor sale religioase diferite.
În 2001 au realizat cel de-al cincilea album,
Blackwater Park, care este de altfel şi denumirea unui grup german de hard rock din
anii ’70. A fost primul album Opeth produs
de Steven Wilson (Porcupine Tree), prezent şi în calitate
de chitarist şi solist de acompaniament (backing vocals).
Spre finalul anului 2002 au lansat Deliverance. Pentru
că iniţial s-a vrut să fie un dublu album, aceasta fiind
prima parte, discul este cunoscut şi sub denumirea D1.
Băieţii au revenit aici la stilul mai dur din prima perioadă,
adică la Death Metal. În 2003 a apărut şi cealaltă jumătate,
Damnation (sau D2), stilul fiind progresiv, concentrat mai
mult pe partea acustică şi pe compoziţiile lente. Din nou
s-a apelat la colaborarea lui Steven Wilson. Prodigiosul
muzician londonez a fost coautor al piesei Death Whispered a Lullaby, a făcut backing vocals şi a interpretat pasaje la melotron, pian, sintetizator şi chitară. De altfel, este
binecunoscută prietenia care îl leagă pe Åkerfeldt de Wilson,
cei doi realizând în 2012 un minunat proiect muzical denumit Storm Corrosion şi materializat printr-un album cu
acelaşi titlu.
A urmat, în 2005, Ghost Reveries, album care a intrat
pe poziţia a 64-a în topul american şi pe poziţia a 9-a în
cel suedez, având cel mai bun debut de care s-a bucurat
Opeth până la acea dată.
Un şi mai mare succes l-a avut Heritage, cel de-al 10lea lor album de studio, lansat în septembrie 2011, unde îl
regăsim pe Steven Wilson, de data aceasta în calitate de coproducător. Discul cuprinde, în totalitatea lui, piese de rock
progresiv conform dorinţei liderului Åkerfeldt. În SUA
s-au vândut peste 19.000 de copii în prima săptămână de
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la lansare, Heritage debutând pe locul al 19-lea în topul revistei „Bilboard” şi pe locul al 4-lea în topul din Suedia.
Albumul a fost promovat printr-un lung turneu în care
Opeth a susţinut peste 200 de concerte în foarte multe
ţări europene, dar şi în SUA, Japonia, India, Israel, America Latină şi bineînţeles, Suedia. Au concertat alături de
importante trupe, precum Pain of Salvation, Mastodon,
Katatonia, Ghost sau Anathema.
Următorul album, Pale Communion, a fost lansat în
august 2014 şi a fost înregistrat în faimoasele studiouri
Rockfield din Ţara Galilor, acolo unde Queen au înregistrat A Night at the Opera. Deşi ceva mai dur decât precedentul (Heritage), se remarcă prezenţa instrumentelor cu
coarde, care dau o notă inedită compoziţiilor lui Mikael
Åkerfeldt. Avem astfel de-a face cu un disc de hard and
heavy progresiv, care a avut cel mai mare succes de top.
Imediat după lansare, Pale Communion a intrat direct pe
locul 19 în Statele Unite, pe locul 3 în Suedia şi pe locul
14 în Marea Britanie.
Tot la Rockfield Studios a fost înregistrat şi cel de-al
12-lea album de studio Sorceress, lansat la 30 septembrie
2016. Alături de liderul Mikael Åkerfeldt (vocal, chitară,
producţie) îi regăsim pe Fredrik Åkesson (chitară, backing vocals), Joakim Svalberg (pian, claviaturi, backing
vocals), Martín Méndez (chitară
bas) şi Martin Axenrot (tobe,
percuţie)
Albumul se deschide cu
o piesă scurtă, un intro (1.52
min), intitulată Persephone. Chitara rece ne transpune într-o
atmosferă latină, calmă, liniştită,
minunată, în nota lui Ennio
Morricone.
Urmează piesa care dă titlul
albumului, Sorceress. Orga generează o uvertură alertă, preluată
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de tobe şi chitara bas, aceasta din urmă dând şi tema piesei prin riff-uri
scurte şi dure. Spre final, se remarcă un pasaj lent la orgă, a cărui
melodicitate aduce uşor cu Abba. Versurile enunţă o revoltă la adresa
vrăjitoarelor.
“Can you confess that you thrive in chaos?/ You’re a sorceress and
your eye is on the lost// But you’re dying/ t’s in your eyes// You’re
a charlatan/ You get everything you wish/ You’re a harlot/ Carry
poison in your kiss”
„Recunoşti că îţi prieşte haosul?/ Eşti o vrăjitoare şi ochii tăi sunt
tulburi// Dar eşti pe moarte/ Se vede în ochii tăi// Eşti o şarlatană/
Obţii tot ce-ţi doreşti/ Eşti o târfă/ Aduci otravă în sărutul tău”

The Wilde Flowers este cea de-a treia piesă care a fost, de altfel, şi ultimul single lansat înaintea albumului. Un sound cu evidente influenţe
ale anilor ’70, foarte dinamic, beneficiind în mod suplimentar de cor
şi pe alocuri, discret, de harpă. Textul sumbru, aşa cum ne-au obişnuit
trupele nordice de-a lungul timpului.
“Blinding light and the flames grow higher/ Searing skin on a funeral pyre/ hould I speak and they’ll call me a liar/ I’ll retreat to my
funeral pyre”
„Lumină orbitoare şi flăcările cresc mai înalte/ Mistuind pielea
pe un rug funerar/ Ar trebui să vorbesc, dar ei mă vor considera un
mincinos/ Mă voi retrage spre rugul meu funerar”

Will O The Wisp, un cântec inspirat din temele albumului Storwatch
al mega-grupului Jehtro Tull. O baladă, o piesă inedită pe un album
Opeth, prin lipsa vreunei influenţe de heavy sau de progresiv. Chitarele, acustică şi electrică, alături de vocalistul Mikael Åkerfeldt, cu a sa
interpretare în stil Ian Anderson, creează o atmosferă calmă, plăcută.
Versurile sunt însă sceptice, dezolante.
“You’re stuck to the failures of your life/ Marred with the sorrows of
your strife// And time it waits for no one/ It heals them when you
die/ And soon you are forgotten// A whisper within a sigh”
„Eşti blocat în eşecurile vieţii tale/ Distrus de durerile încleştărilor tale// Şi timpul nu aşteaptă pe nimeni/ Te vindecă doar atunci
când mori/ Şi în curând vei fi dat uitării/ O şoaptă într-un suspin”

Piesa cu numărul cinci, Chrysalis, aduce încă de la primele acorduri
un puternic sound de hard-rock clasic, în care duelul dintre chitară şi
claviaturi, precum şi timbrul adoptat de Åkerfeldt ne duce bine cu
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gândul la Deep Purple transmiţându-ne şi prin intermediul versurilor
multă forţă, curaj în faţa provocărilor şi a schimbărilor
“Leave it all behind you, there is comfort in giving up/ A seed in a
barren soil might curl up into a coil/ Flourish into something new/
Give back what you thought was «you»/ And give way to all that is
new.”
„Lasă totul în urma ta, există un confort al renunţării/ O sămânţă
într-un sol arid s-ar putea să încolţească şi/ Să înflorească o plantă
necunoscută/ Dă înapoi ceea ce ai crezut că ai fost «tu»/ Şi fă loc la
tot ce e nou.”

Sorceress 2 schimbă total registrul melodic, trecând la unul acustic,
moale, liniştitor, foarte plăcut. Vocea lui Mikael, ale cărei tonalităţi
melodioase încântă, este însoţită de chitara clasică şi de claviaturi şi
transmite un puternic mesaj de dragoste, un mesaj metafizic, menit să
treacă într-o altă dimensiune, dincolo de moarte.
“And I will never ask you if you will stay/ Or if you will cry when I
go away// Ice melting into the sea/ Your river flowing back to me//
And when you take your final breath/ In many years from now, no
less/ I hope you feel a peace at heart/ Don’t be afraid to kiss the
dark// And don’t ever wonder if I stayed/ My love for you can not
die away”
„Eu nu te voi întreba niciodată dacă vei rămâne/ Sau dacă vei
plânge când eu voi pleca// Gheaţa topindu-se în mare/ Râul tău
curgând înapoi spre mine// Şi când îţi vei da ultima suflare/ Peste
mulţi ani, nu mai repede/ Sper să simţi o pace în inimă/ Nu-ţi fie
teamă să săruţi întunericul// Şi să nu te întrebi vreodată dacă aş
rămâne/ Dragostea mea pentru tine nu poate muri”

A şaptea piesă, The Seventh Sojourn, propune, la fel ca şi prima
piesă, o minunată temă la chitară rece, acompaniată în prima parte de
tobe. În partea a doua întâlnim o temă arabică, în care chitara clasică
şi pianul pregătesc parcă următoarea piesă. Versurile reprezintă un
mesaj de pace, de nonviolenţă, pe cât de simplu pe atât de puternic.
“Never do me harm/ Hold me in your arms// A raging sea in your
eyes/ Gives away your disguise/ Grants me the peace to leave”
„Să nu-mi faci rău niciodată/ Ţine-mă în braţe// O mare furioasă
în ochii tăi/ Renunţă la masca ta/ Dă-mi forţa să plec”
1-2-3, 2017
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Strange Brew, o lucrare (8.44 min., cel mai lung track al albumului), continuă starea molcomă indusă de finalul piesei anterioare prin
sunetele line ale pianului clasic în fundalul vocii calme şi melodioase
a lui Mikael, care ne dezvăluie poate cele mai frumoase versuri ale
albumului:
“There’s eternal night in my gaze/ I’m cast out and I am not like you/
Find my way on through the haze/ I’m liquefied in a strange brew//
An early morn walk through the park/ I look to the sun when it is
cold and stark// I blend with the crows of robot minds/ Never a
leader, I am always behind// A voice through the rain tells me I’m
here/ A glance from a veil brings me to tears”
„E noapte veşnică în privirea mea/ Sunt alungat, nu sunt ca tine/
Îmi găsesc drumul prin ceaţă/ Sunt lichefiat într-o licoare ciudată//
Într-o dimineaţă devreme mă plimb prin parc/ Mă uit la soare
când e rece şi aspru// Mă amestec cu ciorile minţilor robotizate/
Niciodată nu am fost un conducător, rămân mereu în urmă/ O voce
prin ploaie îmi spune sunt aici/ O privire învălurită îmi stoarce lacrimi”

Orga aduce o schimbare bruscă, generând o cascadă de sunete puternice, care ne duce cu gândul la Mahavishnu Orchestra. Tabloul este
întregit de puternice sound-uri de chitară şi mai ales, chitară bas.
În partea a doua se revine la pasajul lin al pianului.
A Fleeting Glance, probabil cea mai britanică piesă a albumului datorită puternicelor influenţe Porcupine Tree şi Pink Floyd. Instrumentaţia luminoasă, plăcută, vine într-un contrast evident cu textul, care e încă o dată, întunecat, pesimist.
“I met with my mother and I asked her why/ For ten years so more
she would never reply/ Suddenly she said we are all born to die/
Gave me purpose, freed me, “How simple it can be”// But it’s fading
away from my mind/ There’s another “me” waiting behind”
„M-am întâlnit cu mama şi am întrebat-o de ce/ Pentru zece
ani cu atât mai mult ea nu va răspunde/ Brusc ea a spus că toţi sunt
născuţi ca să moară/ Mi-a dat un scop, m-a eliberat, «Cât de simplu poate fi»// Dar asta dispare din mintea mea/ E un alt «eu» care
aşteaptă în spate”

Al zecelea cântec este Era. Pianul, lent şi melancolic, ne încântă
în primul minut. Apoi un puternic riff de chitară bas duce piesa la
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hard’n’heavy, iar claviaturistul Joakim
Svalberg trece în zona lui John Lord.
Versurile ne aduc aminte de lupta
cu cel rău care sălăşluieşte în noi, luptă
pe care din păcate, în cele mai multe
etape ale ei, o pierdem.
“Incapacitated, I’m left behind/ In a
sea of hatred I go blind/ A storm is
coming, I hide away/ In the years of
need reason leads astray// The end of
an era/ One starts anew/ You know
the devil/ He lives in you”
Opeth
„Zdrobit, sunt lăsat în urmă/
Merg orbeşte într-o mare de ură/ O furtună se apropie, mă ascund
departe/ În anii răi raţiunea o ia razna// Sfârşitul unei ere/ Alta începe din nou/ Cunoşti diavolul/ El trăieşte în tine”

Ultima piesă, Persephone (Slight Return), foarte scurtă (54 secunde)
este mai degrabă o ultimă parte a precedentei, Era. Dacă albumul a
început lin, cu chitara clasică, se termină în aceeaşi notă, cu acordurile
pianului, aducându-ne aminte de The Wall (Pink Floyd) şi Hand Cannot
Erase (Steven Wilson) care încep şi se termină în aceeaşi notă.
Sorceress este un album dinamic. Majoritatea pieselor demonstrează
acest lucru, mergând de la momente calme, melodioase, liniştite,
interpretate la un volum mai redus, până la momente mai dure, cu
mai mulţi decibeli, care împing în sus dinamica sunetului. Mesajul
transmis prin versuri este unul tipic pentru mulţi muzicieni nordici:
trist, întunecat, sumbru, pe alocuri chiar macabru.
Discul a fost bine primit de site-urile de specialitate. Astfel,
Metacritic.com i-a acordat 81 de puncte (din 100 posibile) iar
allmusic.com l-a clasificat cu patru stele (din cinci posibile). De
asemenea, a avut şi un notabil succes în topul albumelor, ajungând
până pe prima poziţie în Germania, pe locul al 3-lea în Finlanda, al
7-lea în Suedia, al 11-lea în Regatul Unit şi al 24-lea în „Bilboard”-ul
american.
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Dominique Iordache
în afară de
umeri
şi o dragoste învelită în şerveţel
mai este
trenul de dimineaţă
pe peron au rămas mâinile oamenilor
care nu au primit o îmbrăţişare
depărtarea
înţepenită între noi
cu sfârcurile ei tari

Dominique
Iordache,
poetă, Craiova
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un taur
mă întorcea cu o lopată
şi-mi dădea în fluierul piciorului
era cocoţat
dansa
cu mâinile pline de sfori
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amintirea este un obiect
de exemplu o fereastră din lemn vechi în formă de cruce
mai bine mă rostogolesc
îmi curg coastele
să ţip
nu e nimeni
întorc braţele de pe o parte pe alta
oare ce e dincolo
un obiect albastru
cerul sub care am stat
ochii câinelui neadormit pândind
oceanul îmi linge picioarele
un christos-femeie merge pe stradă
cu inima ca o băşică
îmi curgi din gură în fiecare noapte
amintirea este un obiect
îl admirăm
schimbăm între noi întunericul
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cubism şi macaroane
visez apoi
prind realitatea în staţie
ascult tot drumul criticile călătorilor
despre modul defectuos în care mă aşez pe scaun
îi deranjează lipsa hainelor
la prima frână îl prind pe Marcel Duchamp de picior
se deschide cerul se deschide uşa
cu o lumină orbitoare întind piciorul repetat pe treaptă
nud coborând scara
printre sirenele maşinilor gândul la tine se grăbeşte spre şcoală
văd nişte macaroane care vin vertical
plouă
doamna directoare îmi arată cu degetul mijlociu
scris pe tablă cu litere mari
ai întârziat
n-am putere îi spun
ascunzându-te.
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seară
sunt în trafic
luminile fug
frica mă aşteaptă în curte
cu faţa neagră
doar dinţii îi sclipesc
intrăm în casă
şi aprindem lumina

nasture
pierdusem un nasture
şi tot căutându-l pe jos am văzut
chipuri pe care le uitasem
îmi făceau cu ochiul
scoteau limba
îşi întindeau buzele spre mine
am rămas aplecată
şi în unghiul dintre şold şi braţ
timpul s-a răsucit
din gură mi-a curs salivă
şi nasturele de sub pat a râs
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lenjerie
când m-am dat jos din pat
m-am uitat înapoi
şi am văzut că pernele cearşaful şi plapuma
aveau riduri
ca nişte femei care râd de mine
şi mă bârfesc
mă gândesc să le schimb.

nişte îngeri
îngerii au îmbătrânit
stau în faţa mea cu părul alb
fumează iarbă
vrei mă întreabă în şoaptă
nu zice mama din fotografie
mă urcai
s-o ţin de mână

pui prăjit
mi s-a făcut milă de pui
când am mâncat
îi terminasem aripile
mă gândeam s-o rog pe mama
să le pună la loc
cred că ea putea
dar erau în stomac
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dimineaţa care mă are în grijă
unele dimineţi sunt altfel
vin peste mine şi-mi bagă forţat degetele în ochi
îmi scot aerul din plămâni
îmi trag de pleoape
îmi ating obrajii cu halate albe
cu mâini unse cu cremă de gălbenele
îmi cicatrizează visele în dreptul ferestrei
şi ele nu mai trec niciodată în lumină
rămân cu gura deschisă gata să ţipe
dar nu ţipă sunt moarte
nu le învie nimeni nu le îngroapă nimeni
dintre toate dimineţile a mea este de dimineaţă de tot
îşi termină treaba
mă împinge în camera de baie
ridic capacul şi mă aşez
tropăie pe lângă mine cu tălpile ei mici
pe gresia rece
mă gândesc de când nu mai gândesc de una singură
în timp ce dimineaţa mă întoarce pe burtă şi pregăteşte înjecţia
mă bate uşor cu palma peste fesă
îmi înfige acul şi apasă pistonul seringii
mă injectează din şase în şase ore cu tine
apoi îmi bagă în cap nişte pietre
ideile mele preconcepute
o cârpă stoarsă şi lăsată la uscat
sunt pregătită
să ies în curte printre trandafirii
căţăraţi pe gard cu picioarele ridicate
de teamă să nu-i muşte câinele
şi-n sus doamne în sus
iese din ei o spaimă greţoasă
ca nişte flori
şi de fapt asta miroase
1-2-3, 2017

71

Poezie

Dominique Iordache

nici nu era vorba despre tine
îmi las părul pe o parte
şi nu mă uit decât pe jumătate în mine
că nu am ce să văd decât de la gât în afară
sunt toată
când te uitai îmi venea să ţip de nebună
hooo duceai caii la adăpat în mijlocul câmpiei
nici ţipenie doar cerul
şi visele putrede pe care le despachetai
ce aş mai fi fumat
mă enervai stăteai ca un ghiveci
şi mă întrebai dacă îmi place
nici nu puteam să înghit
eu mă încolăceam cu versuri
care erau prea scurte
nu ajungeau.

o dimineaţă
cât de mult se întinde noaptea în mine
mă ruşinez de lumină
îmi pun cearşaful pe cap
şi inspir până mi se lipeşte de gură
trag de o aţă îmi place cum se încreţeşte
fac cu degetul o gaură în cearşaf
şi mă uit prin ea
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un punct
când îmi ridic corpul din scorbură
dimineaţa îşi răsfrânge buze mari
un cer spart din care curg balele soarelui
printre păsări cleioase
viaţa bălteşte
tu cădelniţezi neantul
dintr-o râmă
fericirea cântă prohodul
punctul acela negru din zare
e ţipătul.
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fiecare cu pătratul lui
am atâţia prieteni că nu mai ştiu unde să-i pun
pe masă stau înşiraţi o mulţime
îi mut de colo-acolo când pun lingura
pe marginea farfuriei
unii se dau pe tobogan şi eu iau lingura foarte încet ca să nu-i deranjez
alţii stau în caucul lingurii şi se întind după legume
când mă aşez în pat ne certăm pe pătratele de pe pătură
fiecare are pătratul lui
iar cei care rămân fără pătrat
îmi trimit mesaje solicitând şi ei un pătrat
toţi se descalţă
lângă patul meu se ridică un munte de pantofi
de toate felurile şi de toate culorile
mie îmi plac pantofii cu şireturi
pentru că nu mă plictisesc şi fac fundiţe
şi aşez pantofii cu fundiţe ca pe răsaduri primăvara
pe rânduri câte doi
când mă îndrept spre uşă înaintez pe burtă printre răsaduri
făcând paşi cu mâinile vârâte în câte un pantof
atunci unii prieteni încearcă să mă sune
dar eu nu răspund ca să nu-i trezesc pe cei care sunt adormiţi
ajunsă în hol
spun în gând o rugăciune şi fac mătănii
lovindu-mă de trei ori cu limba în cerul gurii
dumnezeu aude

74

1-2-3, 2017

Poezie
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Sintagma
Privind prin anotimp, l-am confundat
cu alte anotimpuri
o tulburare de memorie voită
Privind printre nori
să nu orbesc de la soare,
am intuit că sunt muritoare
şi vieţile noastre sunt doar fire împletite,
am simţit că
Sânzienele ne veghează nopţile cu lună
potrivind tematic clipele,
mirosul de tinereţe e vindecător,
aceleaşi femei astrale ne încurcă minţile
cu consecinţe plăcute,
hipnozele împiedicând degenerarea
în aşternuturi mult prea moi
E noapte, noapte şi gândurile zboară
eliptic, cuprinzând camera
Se prevăd energii vitale
pentru veşnicele zori de zi
Astăzi e deja un mâine şi
ieri e contopit în azi,
m-am gândit că uitând ceremonia ceaiului
am uitat ceremonia vieţii
în fond totul se rezumă la iubire
1-2-3, 2017
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Deme,
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În pauză
vulpea a furat încă odată din timp
delapidând înţelesul din cifre,
eu mă plimb prin catedrala fără boltă
cu mâinile înfrigurate de rouă
deschid un vitraliu
şi culorile se trec pe pielea mea de sticlă
crăpând colţurile gurii în mirare,
de ce privim înapoi când există mereu înainte?
trebuie să rezolv ecuaţia
ca să fiu fericită în iluzia ochilor betejiţi de soare
odată dansam spărgând pietrele sub fandango
dansam cu rochia înfoiată de toate grijile
petrecute în chenare colorate în crinolină,
dansam cu mine spunându-ţi că existăm
şi e supremul dar,
dansam împreună cu oamenii
devenind fericiţi pentru fericirea lor,
apoi oboseam
şi muşchii deveneau mătăsoşi,
fără turgorul strident de febră
luam un bilet către fericirea din capul nostru
şi aşteptam să se întâmple,
o mare de linişte fără busolă
venea peste noi adormind lumea
ştiu că liniştea din biserici e rece
ştiu că gândesc în octave majore cântând disonant
ştiu că sufletul e doar o părere
dar vezi tu,
am luat o pauză între timp
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Vântul din peisaj
Frunzele vântului învălmăşite de furie
lovesc copacii de pe margini,
există drumuri, există dezlegări
dacă te strecori neobservat prin staţii
găsind desigur maşina potrivită
Să simţi direcţia, să vezi în faţa ta
devine privilegiu de bilet
O să-ţi explic
cum poţi să cazi în bot alunecând prin ceaţă
în derapaj argumentat şi comentat
O să-ţi explic că trăsnirea e un episod accidental
inevitabil dacă are un scenariu,
o electricitate imensă din spaţiu, din aer
se descarcă în tine doborând înălţimea
cu care te-ai căţărat umplând pământul de sudorile tale
dacă te prinde vântul şi zbori pe alte aripi
inexplicabil poţi să pierzi,
o direcţie, două, ce mai contează,
să cauţi un drum mai liber, cu o cărare ascunsă, deviată lateral
să fie doar a ta,
acoperită cu mătase colorată, să fluture în vântul mizerabil
să ducă frunzele lovite, putrezite, obosite
în compostul existenţial
depozitat pe toate câmpurile
ca să rodească un pământ mai bun
Te-am observat suflând vântul prin palme
şi palmele tale duceau a rugăciune,
atunci am descoperit că eu
1-2-3, 2017
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alături de tine
alături de alţii
pot să suflu vântul din faţa mea
să-l deviez, să-l fac din vânt nestăpânit
doar un banal curent de viaţă
să bată în favoarea mea
aşa m-am liniştit
uitând tot ce-am învăţat
în viaţa asta până acum
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Pe înserat
e seară şi în liniştea camerei
îmi pornesc gândurile să le purific,
astfel voi avea solitudinea apei
astfel mă voi strecura prin bolta cheilor de vis
căutând dragostea de viaţă
cu recunoştinţa că exist şi sunt iubită
Apa cade cercuri, cercuri,
curcubee venite din minţi colective
mă adorm,
genunchii ghemuiţi în poziţia fetală
denivelaţi de la lovituri cotidiene
au marcat runele neîncrederii în oameni
în mine, freudian nelamentat
De la atâtea căderi şi ridicări
membrana articulaţiilor s-a poleit
luând aurul de pe icoane ortodoxe
în van strigă poetul
glasul lui se pierde în marea mulţime
adunată în grupuri de stradă
cu flămânzenia gloatei de a devora orice
căci orice înseamnă ignoranţă
scăpată de sub control, o apă vie vălurită
murdărită, mirosind a idei devalorizatoare,
Aici trăim, strigând spre distrugerea noastră
în străzi privind Cerul prin guri de canal,
Până când Doamne, Elohim, Adonai
o să iubeşti poetul cu degete normale?
Afară s-a înserat, miroase a văzduh de ploaie,
aştept un curcubeu personal
să-l folosesc hipnotic
coborând în visuri demult uitate
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Nouă vieţi
bucuria de a trăi
e un ghiocel sub zăpada uşor topită
din faţa caselor,
mai multe case, mai multe vieţi,
crescute prudent sub zăpadă
Câte cozi are o pisică cu nouă vieţi?
o coadă, o viaţă, sau una eternă
prelungind săritul peste obstacole
în traiectorii săltante pe acoperişuri-cifrate,
învăţând mieunatul e mai uşoară vânătoarea
şi mersul pe frânghie cu uimire
eviţi marcajul de stop şi cazi în alambicul vitalităţii
pisiceşti cu smirnă, tămâie şi feromoni adaptaţi la stres
Reflexul de colţi la venirea unui şoricel
metamorfoza blănii cu zburlire
e secretul spre o nouă viaţă
metamorfoza cameleonică de minte feminină
Prinţul motan din vizuina cu miracole
se pregăteşte mereu de un salt licorn
căutând curajul de-a lungul luminii de felinar
nu daţi drumul la păsări ,
să nu creaţi sinucideri ,
folosiţi pe cele cu penaje terne şi modeste
neobservabile
ca vântul, ca ploaia, ca pământul
mi-am pus ochelari pentru polarizarea sentimentelor
când o să te găsesc cu ochii gri ridaţi de griji
să nu plâng după un necaz dispărut
să nu fiu tristă că e un fel de toamnă
şi mai ales
cu coada înfoiată
să cad mereu în picioare
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Dsida Jenö
(1907-1938)

Confiteor
Mă atrage amintirea azi!
Întotdeauna visez o grădină,
unde m-aş duce şi treaz.
Un vis mărunt,
buimac,
şi în zadar:
Înnebunesc,
când vântul
mişcă perdeaua albă de mătasă,
respiră parfum de iasomie în casă.
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Basm (Mese)
Acum spun un basm:
mergem înspre toamnă –
Şi cade frunzişul
Şi bate vântul
Şi mohorât şi ameninţând
Vine iarna,
Vine iarna!
Îţi spun ceva trist:
mergem înspre toamnă –
Şi cad anii
Şi trec anii
Şi mohorât şi ameninţând
Vine iarna,
Vine iarna.
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Cine înţelege? (Ki érti?)
Am vrut să ofer ceva,
nu am avut ce. –
Am vrut să primesc ceva,
N-am avut de la cine.
Am vrut să mănânc ceva,
era goală farfuria. –
Am vrut să mă duc undeva,
dar n-am avut unde.
Apoi am vrut să mor,
m-a ocolit Moartea!
Am vrut să trăiesc,
era zadarnică viaţa.
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O rândunică (Egy fecske átsuhan)
A fost ceva.
Când se opreşte ceasul şi ticăie
mai departe,
un înger trist râde la curcubeu
şi scânceşte din nou.
Între norii risipiţi iese luna.
Din fericire se înalţă un turn,
şi se dărâmă uşor.
Mireasmă plutitoare,
lumină fulgerătoare,
pată multicoloră ochilor licăritori.
O rândunică îşi ia rămas bun zburând
peste fumul casei noastre.
Atât a fost. Trecător.
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Pe drum (Úton)
Noi călcăm pe un grunz,
nici nu ne uităm în spate,
ne străduim înainte.
Noi vedem doar turnuri noi,
şi nici nu vedem, că grunzul
râde sau plânge după noi.

Un buchet de viorele (Ibolya-csokor)
Noaptea am visat un buchet de viorele.
Geamul e îngheţat, fulguie zăpada,
dimineaţa-i somnoroasă, mă duc încet.
Cunoştinţele îmi vin vraişte,
dar nu le cunosc,
şi nu le salut...
În spatele meu vrăbiile şoptesc:
Noaptea a visat o viorea!...
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Pom mare, pom mic (Nagy fa, kis fa)
Domnului profesor Schöber Emil, cu drag

Un stejar bătrân
şi un puiet
stau muţi unul lângă altul.
Un stejar bătrân
şi un puiet
s-au găsit unul pe altul.
Un stejar bătrân
şi un puiet
soare în zadar aşteaptă.
Un stejar bătrân
şi un puiet
înţeleg că nu-i mai vară.
Un stejar bătrân
şi un puiet
plâng în fiecare seară.
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După prânz (Ebéd után)
Obscur
odihnitor,
cer albastru, acoperiş roşu.
Dincolo de geam
copacii discută,
milioane de frunze,
milioane de crengi.
Zumzet
cutremurător,
legănător,
canapea adormitoare...
Atâta-i lumea cea mare.
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Epitaf (Sírferirat)
Am făcut tot ce am putut să fac,
datoriile mele le-am achitat.
Datoriile tuturor le ignor,
uită-mi chipul pământesc şi trecător.

Traducere din limba maghiară:
Regéczy Szabina Perle
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Teodor Roşu

Desfrîu
O femeie cu sufletul cantonat în priviri
o cutie a milei depozitara secretelor noastre intime
un rîu care-şi înghite, în doze mici, peştii
un cartof instigînd la revoltă
cetăţenii oneşti ai cartierelor mărginaşe
pîinea – o prezenţă vie
chiar şi pe masa săracului abrutizat
de alcool
un petec de cer
în mansarda artistului plastic
o sticlă cu vin păstrată-n şifonierul iubitei
pentru vremuri mai bune
un tanc dezafectat în curtea bisericii
un cîine în pielea căruia
visez să mă pot strecura într-o zi
o ploaie în urma căreia nu mai rămîne
nimic de dres
vin să-mi lumineze periodic existenţa
surîsul mecanic
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Voce
Fără ziduri
care văd şi aud totul
fără lămpi care ţi se insinuează în ochi
fără savanţi
dornici să-ţi ghicească viitorul
în măruntaie
fără bocitoare
amplasate, strategic, în tindă
cu mult chiar înainte de a te naşte
fără bătăi amicale pe spate
care te dărîmă
te bagă-n pămînt
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Pădurea
(fragment de roman)

D

UMITRU M. P., scriitorul aproape celebru, se trezi
dimineaţa, pe la şase cu o durere atroce de cap.
Speriat, coborî din pat şi ajunse la masă împleticindu-se.
Înghiţi medicamentele de tensiune cu un pic de apă, apoi
căută prin sertare şi în cele din urmă găsi două fiole de
algocalmin; le sparse şi turnă conţinutul într-un pahar, în
care puse puţină apă şi bău amestecul. Revenind în pat,
greaţa i se înfipse în stomac. Senzaţia de vomă îl chinui
vreo jumătate de oră. Merse în baie, vârî două degete în
gură şi, după câteva poticneli, reuşi să dea afară un lichid
galben, cumplit de amar. Faţa i se umplu de lacrimi; după
alte două poticneli aruncă afară nişte resturi alimentare.
Sleit de puteri, îşi spălă faţa cu apă rece, un pic uşurat, dar
senzaţia de ameliorare ţinu puţin. Opintelile reîncepură,
una după alta, şi Dumitru M. P. căzu în genunchi. Urmă
o vărsătură voluminoasă. Convins că-i venise sfârşitul, se
propti înspăimântat de veceu. Întinse mâna şi apucă prosopul de pe calorifer. Îşi şterse faţa gemând. Chinul îl ţinu
în această poziţie aproape o oră. Abia suflând, ud leoarcă,
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reuşi să intre sub duş, apoi reveni în pat, epuizat şi tremurând ca piftia.
Vedea ca prin ceaţă. Prins de frisoane, trase pătura peste cap şi, după
ceva timp, adormi. Îl trezi o senzaţie chinuitoare de sete. Gura şi gâtul
i se uscaseră. Coborî din pat, abia ţinându-se pe picioare şi bău apa cu
înghiţituri mici, înfricoşat să nu-i revină spasmele, apoi se întoarse în
pat. Îşi aminti de lansarea unei cărţi cretine unde amestecase băuturile.
Scârba i se lipi de suflet şi fruntea i se umple de apă, depresia luându-l
în primire şi ţinându-l ghemuit în peisajul dezolant al eşecului. Peste
depresie se aşeză, crudă, singurătatea. Venită cu frig, aceasta îl făcu pe
Dumitru să plângă: murea ca un câine. Întinse mâna după pachetul
de ţigări de pe noptiera de la capătul patului, scoase una, o aprinse şi
îndrăzni să tragă un fum în piept. Treptat, filmul din parşivul tablou al
memoriei, arse mocnit şi tot ce urmă fu iarăşi o „sfântă” păcăleală.

///
Gheorghe Cucu apăru la poartă trăgând de tomberon. Un acces
de tuse îi aruncă ţigara pe trotuar. O luă de jos, suduindu-l pe nea
Grigore. Îndreptându-şi spatele, ochii i se loviră de un străin.
– Cristos a-nviat! zise acesta, ridicând pălăria şi lăsând geamantanul jos. Gheorghe Cucu întinse mâna, tărăgănându-şi vocea:
– Îmi dai o ţigară?
– Nu fumez, răspunse oarecum vinovat domnul cu pălărie.
– De ce nu fumezi?
– Pentru că nu-i sănătos, zise acesta apucând geamantanul, dar
înainte de a pleca îl întrebă pe Gheorghe Cucu:
– Ştiţi cumva unde vine strada Darwin?
– Fire-al dracu, nea Grigore.
Trecătorul înlemni. Gheorghe Cucu continuă:
– Firea-a dracu, mamă.
Domnul cu pălărie apucă geamantanul şi se îndepărtă, aproape
fugind.
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///
Doamna în roşu se opri la margine de Parc. Trase aer în piept cu
nesaţ şi porni mai departe. Ecoul altor paşi venea, abia auzit, pe urmele ei. După ce mai înaintă puţin, se întoarse brusc dar nu văzu pe
nimeni; auzul prinse din depărtare şoapta vagă, estompată a tăcerii
mişcată de adierea vântului. Reluă mersul şi după ce pătrunse pe una
din aleile laterale avu certitudinea că El este cel care o conduce spre
bancă. Înainte de a se aşeza dădu roată cu privirea şi văzu cum umbra
alunecă pe deasupra trandafirilor, punând petalele în mişcare.
– Unde eşti? şopti ea abia auzit şi se lăsă pe bancă, împurpurându-se.
Mătasea foşni tainic şi şoapta se scurse în liniştea din jur, înfiorându-i trupul. Un suspin tainic marcă susurul tăcerii tulburate şi, peste
locul ales, umbra stârni parfumul rozelor. Ochii Doamnei în roşu
coborâră pe florile surprinse parcă de prezenţa sa şi Parcul ieşi din
linişte, împingând depărtarea înspre colţul de cer rămas liber. Luând
loc pe bancă, simţi că umbra se opreşte în suspinul ei. Mai scăpă o
şoaptă şi buzele Lui o atinseră pe gura întredeschisă. Trecu în picioare,
înaintă câţiva paşi pe iarbă şi plăcerea fremătă în pieptul ei:
– Vreau să te văd…
Îi auzi oftatul prelung, umbra i se topi în braţe, mătasea foşni iarăşi
şi stropii de lumină se prelinseră peste trupul său cald.
– Odihneşte-te la amiază, căci voi veni să te iau. Sunt bolnav de
dragostea ta. Dincolo de mine este apa, dar tu vei sta la umbra trandafirilor, până când voi coborî, la răcoarea dimineţii, în glasul tău;
mi-ai răpit inima cu o singură privire. Când se va răsuci ziua, voi veni
iar la tine. Să nu mă uiţi, iubito, căci plec şi mă fac nevăzut.
Doamna în roşu se ridică în picioare, uluită, şi vocea-i sună
rugătoare:
– Prinde-mă în braţele tale şi înlănţuie-mă!
Sărutul Necunoscutului îi răscoli trupul, iar glasul Lui abia de se
auzi în freamătul despărţirii:
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– Mă vei căuta, dar nu mă vei găsi, mă vei striga, iar eu nu voi
răspunde, căci tu nu vei fi ştiut încotro voi fi apucat.
Umbra Necunoscutului se înălţă pe norul uimirii; ecoul o atinse.
Doamna în roşu întinse mâinile, mirată, încercând să-l înlănţuie la
pieptu-i prins în fierbinţeala şoaptei. Buzele ei nu mai fură în stare să
glăsuiască chemarea înfiorată de magia ce se risipi în liniştea din jur.
Stropii din uluirea femeii se pierdură prin iarbă. Doamna în roşu îşi
auzi vocea întrebând cu aceeaşi mirare nesfârşită:
– Unde este apa… cea de dincolo de mine!?
– Acolo, auzi şoapta Lui şi se trezi în picioare. Întinse mâinile iarăşi
şi, fără să aştepte răspunsul, porni spre pod. Străbătând aleea până
la capăt, ieşi din Parc. Tulburată, văzu cum iarba cea plină de flori
dispare în real, prezentul înconjurând-o cu valurile frustrării în care
dispăruse sărutul lui fierbinte.
///
Daniel păşea vrăjit pe strada ce păstra urma paşilor ei. Trecând
în sus şi-n jos pe dinaintea porţii albe, emoţia îl copleşi şi nu mai fu
în stare să gândească. Întreg corpul se dizolvase în freamătul din jur
ce părea menit să deschidă calea Îngerului. Casa şi curtea formau un
ansamblu secret, în care magicul se ţesea sub paşii fetei. Misterul se
răspândise pe drumul fantasticului, cu voluptate, fixându-l pe Daniel
într-o aşteptare miraculoasă, exemplară, în care strada, albită de o
lumină ireală, îşi ţinu porţile închise cu acelaşi lacăt al fantasticului
plecat la plimbare.
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Visează Mult

S

ECUNDELE TREC pe un cadran solar. Un calendar
prezice sfârşitul timpului, iar celulele noastre o iau
razna. Mă numesc Roşu şi asta spune totul. Nu e vorba
doar de o familie uitată în negura necontrolată a lumii, ci
despre o biografie metafizică. Mai toate familiile, se spune,
sunt nefericite în felul lor, dar fericirea e doar de partea
mea. Sunt ultimul reprezentant al acestei caste. Nicăieri
în lume nu mai găseşti un vlăstar atât de consecvent cu
propria lui culoare. Ne-am născut din îmbrânciturile istoriei, dintr-un incest şi-un fratricid (sic!). Purtăm amprenta
sângelui vărsat. Pe piele. Pieile roşii şi-au legat destinul de
neamul nostru printr-o ciudată apropiere.
Străbunicul meu, cu mustaţă pomădată, boem de prin
părţile Zărandului, era, la începutul secolului douăzeci, un
personaj destul de controversat. Făcuse prima călătorie
transatlantică la bordul Reginei Maria în 1912. Vagabondase printre străzile dezolante ale unui Chicago inimaginabil vreo cinci ani. Se întoarce, transformat, prin anii
‘20 la braţ cu noua lui nevastă, străbunica mea, Visează
Mult. Visează Mult îl naşte zece ani mai târziu, pe bunicul
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meu, Lupul de Stepă. Pe lângă Lupul de Stepă, străbunica mea a mai
născut de unsprezece ori: încă cinci băieţi şi şase fete. Alăturate numele bunicului, a unchilor şi a mătuşilor mele formează un poem dadaist. Pe la cinci ani, am scris toate aceste nume pe bileţele de hârtie,
tata le-a pus într-o pălărie şi le-am extras pe rând. Le-am lipit pe un
carton, pe care tata mi l-a înrămat cu ocazia celei de-a unsprezecea
aniversări a căsniciei lui cu mama mea.
Încă îl am atârnat pe peretele camerei din care scriu. Îl iau cu mine
peste tot unde merg, chiar şi în regatul putred al Danemarcei. Privirile
lor mă liniştesc precum un dream-catcher.
Se spune că bunicii sunt pilda vie, ogorul pregătit de seceriş, oglinda
şi blestemul nostru. De la ei moştenim totul: culoarea pielii, mărimea
penisului, gusturile gastronomice, preferinţele sexuale, înclinările spre
vicii, virtuţile, năzuinţele şi caişii. Întotdeauna grădina noastră avea un
cais înflorit. Chiar şi la minus douăzeci de grade, caisul rămânea înflorit. A încremenit aşa. Nu făcea fructe, nu-i cădeau frunzele, nu avea
viermi. De parcă s-ar fi aflat undeva înafara timpului, înafara vremii,
neatins, mereu în floare. Doar ploaia şi vântul îl mai puteau face să
pară real. Ireală era culoarea petalelor. Un sângeriu gros le acoperea
catifelarea. Roşu aprins e un cais înflorit. Roşu aprins a fost plantat de
străbunicii mei, la întoarcerea lor din America. De fiecare dată, când
scot din cufărul prăfuit al podului, fotografia alb negru a caisului, mă
umplu pe mâini cu sânge.
Când cobor, mă aşteaptă bunica, cu batic în cap, ştirbă, cu ochelari.
Mă duce către cişmea. Mă spală cu puţină sodă caustică şi mă ceartă:
– Ţi-am mai zis să nu-ţi mai bagi mâinile prin toate prostiile!
Apoi mă sărută duios pe frunte. Când a murit au pus-o pe o masă
înaltă, la care-mi făceam lecţiile. Avea culoarea maronie, lucioasă şi
alunecoasă, de-mi tot cădeau coatele de pe colţurile caietelor. Studiam, de multe ori, la o veioză fără lampadar, ce mă orbea de somn
şi plictiseală. Aveam o singură cameră în care locuiam două familii.
Lângă aşa-zisul meu birou, era televizorul alb-negru ce rula filmul
Iedera. Din cinci în cinci minute eram apostrofat, ba de mama, ba
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de tata, că încă nu-mi terminasem adunările şi scăderile. Încă de pe
atunci eram lent. Încă de pe atunci învăţasem mersul melcului. Chestia e că le cam bătea lumina veiozei în ochi şi asta-i cam orbea. Nu mai
vedeau subtitrarea. Un an sau doi mai târziu, mama îmi cumpărase
hârtie de lucru manual, vişinie. Am trasat atent cu liniarul un trapez,
am luat forfecuţa de unghii în mâini şi am început să decupez. Încă de
pe atunci îmi tremurau mâinile, încă de pe atunci eram pe jumătate
alcoolic. Liniile drepte au devenit şerpuite după decupare. Chiar şi aşa
au fost o binecuvântare pentru toată lumea. Televiziunile abia începeau să difuzeze telenovele la greu, iar lecţiile mele deveneau din ce în
ce mai lungi. Aveam şapte-opt ani. Bunica-mi murise prin ’89. Avea
patul exact în locul unde-mi instalase maică-mea biroul, pe aceeaşi
masă unde stătuse coşciugul bunicii mele, trupul ei împuţinat, baticul
tradiţional, faţa bonomă, aproape sfântă şi legendara dragoste pe care
mi-o purta. Memoria lemnului e singura memorie care arde.
În tumultul amintirilor, în episodul anterior am amestecat, două
bunici, le-am contopit într-una singură: bunica milenară, legendară,
unica bunică a memoriei. La început au fost două. Una aparţine caisului, a doua mesei înalte, morţii şi studiului. Timpul amestecă amintirile
şi distilează în colţurile diferite ale scoarţei cerebrale, ca şi cum ar vrea
să-şi vâre sau să-şi ascundă toată bogăţia, în locuri umbroase, întunecate, neumblate. În aşa fel încât, la vârsta priceperii, la vârsta când unchiul meu aduna caisele într-un butoi albastru, aştepta să fermenteze.
Ochii lui începeau să emane un abur ce mirosea a ţuică.
Cu frică îmi ating vârfurile amintirilor şi tot aşa mă cutremur când
e vorba de sânge sau moarte. Prin mintea mea fug copii şi întrezăresc
cişmele, văd femei cu batic în cap, femei tinere şi timide, femei bătrâne
şi înţelepte. În această succesiune îmi întrevăd propria-mi mireasă.
Trebuie să există mereu o armonie a chipurilor pe linie maternă, un
fel de consecvenţă. E cunoscut faptul că ne alegem soţiile după chipul
mamei, al bunicii sau al dragostei. De data asta, a fost diferit. Aveam
chipul ei, ars ca o veche fotografie, arzându-mi în locul inimii, la foc
mic, de când m-am născut. Uneori, în nopţile ploioase mi se ridica de
pe piept un fel de hologramă albăstrie care flutura chipul ei. Când mă
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jucam cu copiii, o priveau fascinaţi şi împietriţi de groază. Apoi spuneau că au văzut chipul îngerilor la pieptul meu. Părinţii mei nu s-au
speriat o clipă. De îndată ce m-am născut au ştiut că, pe undeva, inima
ei bate. Visează Mult nu s-a tulburat de această inimă holografică, nici
nu mi-a dat însă prea multe şanse de reuşită, spunând mai mult într-un
decor sumbru, decât festiv:
– Cei ce au destinul atât de adânc înfipt în carne, vor trăi mereu
sub pecetea lui şi nu rareori vor muri striviţi de el, ca de ghearele unui
şoim care ne prinde de umeri, cu durere ne duce spre înălţimi şi apoi
ne lasă să cădem în mijlocul unui canion fără margini, într-un soare
etern.
Nu vă mai spun de prima dată când mama mi-a citit din Albă ca
Zăpada. Zăceam sub dună. Îmi plăcea duna. Iarna era călduroasă,
vara răcoroasă. Mama mea era încă brunetă. Îşi punea întotdeauna
fruntea pe fruntea mea şi-mi zicea că asta o calmează cel mai tare,
că sunt locul ei de serenitate. Fiecare cu specializarea lui, străbunica
visează, mama se enervează, nepotul calmează. Mama stătea cu mine
sub plapumă.
Visează Mult s-a botezat ortodoxă la câteva săptămâni după ce
a ajuns în România. Nume de botez: Maria. Nu se ştie exact în ce
condiţii au ajuns străbunicii mei înapoi în ţară şi nici anul exact. Eram
prea mic să-mi amintesc când mi-a povestit Visează Mult cu albumul
de poze pe genunchi, povestea vieţii ei. Îmi aduc aminte, totuşi, cum
îmi arăta poze cu câţiva membri ai tribului ei, care au fost capturaţi şi
trimişi în rezervaţie. Cum l-a întâlnit pe străbunicul meu e un mister.
El nu povestea niciodată nimic. Era omul acela care nu povestea. Ca
şi cum totul ar fi fost făcut din tăcere. Îi plăceau plimbările lungi, în
locuri neumblate, tainice. Spre sfârşitul vieţii, devenise foarte credincios. Îşi făcuse un mic şopron în curtea casei unde locuiam cu toţii.
Îşi lăsase barba să crească. De Crăciun venea şi ne aducea cadourile sărăcăcioase, de obicei ciorapi, câteva portocale şi banane. Eu şi
soră-mea când vedeam câte-o portocală ne uitam miraţi la ea. Apoi
străbunicul obişnuia să o taie în două cu cuţitul. Vreo zece minute
lingeam jumătatea de portocală, apoi scobeam şi sorbeam cu dinţii
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sucul ei proaspăt. Ne porceam şi asta ne plăcea la nebunie. Aveam
tot timpul din lume să devenim oameni mari. Deda, cum îi spuneam
străbunicului, ieşea doar de două ori pe an din şotronul lui: de Paşti şi
de Crăciun. Visează Mult îi ducea de mâncare şi câteodată mai zăbovea
înăuntru. Noi, copiii, eu şi zgâita de soră-mea nu aveam voie. Ea era
mai obraznică şi mai curioasă din fire şi repede dătătoare de palme.
Când a murit Deda, l-au spălat şi l-au pus în curte, pe o masă de
fier. Avea pielea galbenă, barba mare, albă, lungă de un metru. Atunci,
eu cu soră-mea nu aveam altceva mai bun de făcut decât să ne jucăm
de-a v-aţi-ascunselea. Atunci, văzând uşa deschisă am intrat în şotron.
Pereţii erau plini de icoane, o fereastră mică lăsa lumina să pătrundă,
o măsuţă de scris dosită cu cărţi deasupra şi dedesubt. În mijlocul
camerei, Visează Mult, îmbrăcată-n negru, cu părul alb, cu pielea
roşie, cu mâinile spre cer levita cam la vreo jumătate de metru deasupra pământului. Țin minte că nu m-am înspăimântat şi am rămas cu
amintirea aceasta de la înmormântarea străbunicului. Și cu gustul de
prăjitură de ciocolată cu cocos.
A fost singura dată când am văzut-o pe străbunica mea levitând
sau chiar rugându-se. Desigur, ca orice bătrânică se închina înainte şi
după masă, iar nepoţilor, adică mie şi nesuferitei de soră-mea, ne citea
din biblia copiilor şi ne punea să facem cruce la pernă şi să spunem
Înger, îngeraşul meu. La soră-mea îi ziceam toţi nana sau nana Cristina,
maică-mea îi zicea Piersicuţă pentru că avea obrajii ca două persicuţe.
Blondă, cu ochi albaştri, cu privire inocentă, ziceai că e desprinsă din
cer. Multă vreme credeam că Înger, îngeraşul meu e soră-mea.
Mai târziu, poreclele soră-mii s-au strâns într-un atotcuprinzător
numitor comun: Cap Pătrat. Deja crescuse, iar fruntea şi vârful capului îi deveniseră pătrate. Arăta ca o cutie de carton. Câteodată, când
nu se uita, încercam să-i netezesc unghiurile drepte cu un şmirghel.
Cum se prindea mă alerga prin toată curtea. Apoi mă forţa să-mi frec
mâinile şi picioarele cu şmirghel până se făceau roşii. După aceea
mergeam plângând în casă. Visează Mult mă lua atunci în braţe şi mă
băga sub dună. Zicea că nicăieri nu te simţi ca în pene şi în puf. Stai
printre aripi, visezi şi îţi vindeci toate rănile.
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– Vino şi stai puţin sub dună, puiule! Erau cuvintele ei duioase. Ne
puneam amândoi sub dună, ea cu părul alb ce abia îi ieşea de sub baticul negru, pielea roşie, arsă poate de soare, ochii albaştrii ca cerul sau
verzi ca pădurea, niciodată nu mi-am putut da seama. De fiecare dată
când o priveam în ochi şi-mi imaginam cerul erau albaştri. Când îmi
imaginam pădurea se prefăceau în frunze, irisul ei mustea de verde.
Nu-mi doream decât să mă ţină în braţe o veşnicie sub pene şi puf,
să mă mângâie uşor pe păr şi să zburăm împreună peste păduri, prin
văzduh.
Mai târziu, mult mai târziu, cam pe la vremea maturităţii, cam pe
acum pe când scriu, cam pe vremea asta, într-un noiembrie aproape
de mijloc, aproape de final, aproape înspre dimineaţă, după ce am
băut trei cafele şi am fumat ultima, dar absolut ultima ţigară din viaţă
mea, holograma din dreptul inimii străluceşte cel mai tare. E ca un
răsărit, e ca un amurg atoatevăzător. Îi văd chipul întorcându-se spre
mine, din profil, cu părul negru, dat puţin peste umăr, cu pielea albă,
dar atât de roşie în obraji.
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Francisc Vinganu
(1938-2004)

Desen de pace*
Copiii au desenat pe nisip
oraşul trenurilor.
Pe fiecare vagon
în care au închis un porumbel
au scris un nume de ţară.
Cu roţi de gînduri
au dat drumul trenurilor
în toate colţurile lumii.

Francisc Vinganu,
poet, născut în
Vinga, învăţător în
Curtici, a fost unul
dintre cei mai iubiţi
şi talentaţi poeţi
arădeni din ultimele
decenii

* Poeme inedite, din 1969, oferite revistei „Arca” de ing. Ioan Rancov
din Vinga. Îi mulţumim!
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Cod
Soarele
seceră iarba ploii
crescută în anotimpul dragostei
dintre doi nori
şi adună lumina
la rădăcinile lumii.
Eu reazăm drumurile cîmpiei
înmiresmate de rod,
mă uit în urmă
şi ceasul
a îmbătrînit în mine
cu încă un ceas.

Azi toate lucrurile
Azi toate lucrurile
sînt vopsite în voi
Îmbrăcat în vise de sărbătoare
la un colţ de amiază.
Te aştept, să vii
Cu sărutul învăţat
pe de rost
într-un decor
în care orele
au desenat căldura,
vertical.
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Mă ascund de alfabetul ars
Mă ascund de alfabetul ars
de atîtea plecări şi întoarceri
ca să-ţi ascult paşii de ulcior
creionînd pămîntul a Fata Morgana
şi mă închin ţie
cu toate rugăciunile albe
din frunze
şi vîntul adulmecă liniştea
noaptea răsturnată peste stele
şi sărutul de fluture
cu pofta de şarpe rotind
discul fierbinte al sînilor tăi
dar n-am să pot trăi
ocrotit de tăcere
de aceea revino
şi am să te ascund în mine
de anotimpuri sub cer.
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Nera
Împrumută-mi câteva stele
din constelaţia iubirii
cu care să-mi răscumpăr somnul,
şi liniştea imaginaţiei
pierdută prin univers.
Legat cu luceafărul la ochi
traversez întunericul
buzelor tale,
iar dimineaţa
pun noaptea
semn de vise,
gîndurilor.
Sărutul mîinii
cu care încerci să acoperi
soarele sînilor
privit de ziua ochilor mei,
Nero!
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Paşii spiralei
În fiecare noapte
îmbătrînesc c-un luceafăr
şi cîteva momente de iubire.
Dimineaţa sar în adîncul luminii
perii haina de cuvinte şi îmbrăţişări
mătur paşii obosiţi din cameră,
încalţ pantofii
surzi de drum,
vînaţi din pădure
şi mîn spre mîine.
În fiecare zi
îmbătrînesc c-un soare.
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Evoluţie
Am furat paşii
din scalda de olar
a vremii
tot fugind
pînă cînd timpul
a strigat din oglinda lui
OMULE!
Am oprit fuga
în două picioare
cu braţele încrucişate sfidător
cu ecou,
din care am cules eul
anotimpurilor
devenit punctul meu!
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Camil Petrescu

şi dificultăţile Banatului

A înţelege oamenii locului
Prezent la Timişoara, în perioada 1919-1922, foarte tânărul Camil Petrescu va avea unele dificultăţi în a înţelege
Banatul. În acest timp, el va fi mai puţin scriitor, lucrând ca
jurnalist, editor şi profesor. Va fi şi un agent al schimbării,
venind de la Bucureşti, de la centru (noul centru!) pentru
a asista şi contribui la noua aşezare a lucrurilor, încercând
să atenueze influenţele de la Budapesta şi Belgrad. Neadaptarea lui C. Petrescu se simte în special cu specificul
locului, un Banat cu propria-i identitate şi verticalitate, nu
contrare, ci diferite în câteva aspecte de aspiraţiile oricărui
centru. Schimbările geopolitice erau resimţite ca fiind de
suprafaţă, mişcând încet şi greu profunzimile. Oamenii
locului se arătau reticenţi, conştienţi că simpla aderenţă
la o conducere statală, diferită naţional, nu aducea nici
imediat, nici mai târziu progresul şi viaţa îmbelşugată. De
fapt, bănăţenii (şi atunci, şi mai târziu) îşi vor exprima
scepticismul cu privire la modul cum era şi este guvernată
1-2-3, 2017
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ţara. Doar în imaginaţia unora discursul înflăcărat, propaganda pură
uneori, ţinea loc de management eficient. Iar bănăţenii lui Camil
Petrescu (români, germani, unguri, sârbi, bulgari, slovaci, croaţi, italieni...) ştiau acest lucru. Poate era şi o neadecvare a tânărului jurnalist bucureştean la spiritul zonei. Banatul, la acea oră, însemna un
conglomerat etnic, în care românii nu erau majoritari, ci formau doar
cea mai mare minoritate. Importantă era şi reţinerea faţă de modul de
lucru balcanic în Capitala regatului, o respingere a stărilor de acolo
fiind cultivată îndelung de spiritul bănăţean, prin familia Mocioni,
Vicenţiu Babeş, Pavel Rotariu, dar şi de Ioan Slavici, Iuliu Maniu sau
Alexandru Vaida-Voievod.
C. Petrescu avea propriile reticenţe faţă de evoluţiile de la centru, din Vechiul Regat. Spaima că tarele de la Bucureşti se vor disemina în noile provincii, dar mai ales în Banat, devenit patria sa în
această perioadă, îl vor obliga pe ziarist să avertizeze mereu asupra
acestui pericol. Aşa cum o făcuse şi Slavici mai înainte, va încerca
să promoveze spiritul civilizator al Timişoarei, în comparaţii destul
de greu de suportat de clasa politică din noua capitală, Bucureşti.
Când aduce argumente pentru apariţia cotidianului Ţara face şi un
proces politicianismului regăţean. Reproşurile le va ordona în patru
puncte, din care primul sună astfel: „În ţara cea mai bogată în cereale
– proporţional din Europa – ţăranii mureau de pelagră, boala porumbului stricat. Aceiaşi ţărani, roşi de tuberculoză şi de alte boale, locuiesc în locuinţe infecte, în care ţăranii de aici nu şi-ar ţine nici vitele.
Trebuie să o spunem odată”1. Sunt adevăruri crunte, autorul nevăzând
motivele pentru care ardelenii şi bănăţenii ar trebui să intre în această
horă a suferinţei.
Răul de la Bucureşti se întinde...
În toamna anului 1919, când apar şi semnele politicianismului, victoriile şi entuziasmul din vara încheierii ostilităţilor militare nu mai
oferă o rezolvare pentru problemele concrete. Banatul, cu întreaga
1
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ţară, este în schimbare, dar aşezarea pe făgaşe noi se face greu. Demagogia politicienilor începe să ocupe viaţa publică, iar jurnalistul are
ocazia să observe acum că instituţiile din Regat, care funcţionau prost
şi acolo, îşi extind competenţa şi în noile provincii. Înţelegem termenul
„competenţă” aici doar în sensul de acoperire teritorială, mai puţin în
cel de pricepere... Este un prilej pentru denunţarea demagogiei, cu axare pe diferenţieri: „Cât rău a făcut acest politicianism Ţării Româneşti
nu se poate închipui. Atât de mult, încât cei de aici, de prin Ardeal
şi Banat, au sfârşit prin a nu mai deosebi ţara adevărată, ţara bună
românească, de această plantă parazită, care acoperise totul, cum
acoperă verdeaţa îmbolnăvitoare suprafaţa apei. Politicianismul, timp
de cincizeci de ani, nu a făcut decât să speculeze tot ce ţara moştenise
cu atâta greutate de la nişte strămoşi, care o creaseră şi o apăraseră cu
vitejie (...), murdărind totul”2. Sunt cuvinte grele, iar aici C. Petrescu
se apropie de articolele incendiare ale lui Eminescu, care, aidoma şi
oferind un model, satiriza oamenii prezentului, desfiinţându-i şi prin
antiteza cu înaintaşii consideraţi mult superiori.
În discuţie este pus chiar parlamentul, cea mai democratică
instituţie a unei ţări, loc de dezbateri aprinse şi de soluţii pertinente.
Aceasta însă doar în teorie. Dincolo de ciocnirile verbale aprige din
organul reprezentativ al puterii poporului şi singura instituţie legiuitoare, parlamentul ar trebui să fie, cu adevărat, un for călăuzitor.
Însă problemele apăreau încă de la constituirea lui, de la sistemul de
vot, la scrutin luând parte puţini cetăţeni, aceştia nefiind consideraţi
reprezentativi, pe fondul dezinteresului şi al lipsei de informaţii: „Dar
parlamentul acela de tristă memorie nu a fost al poporului român.
Cinci milioane şi jumătate de români nu aveau, din cei trei sute de
reprezentanţi, decât vreo treizeci şi şase, pe când un milion jumătate
de venetici îmbogăţiţi în majoritate şi intelectuali neputincioşi aveau
restul de mandate. Cine e deci vinovat de această stare de lucruri de
dincolo? Sunt vinovaţi alegătorii care şi-au vândut voturile şi tot atât
de vinovaţi sunt şi acei alegători care s-au dezinteresat de conducerea
2

Banatul românesc, II, nr. 77, 19 octombrie 1919.
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ţării”3. Fusese instituit votul universal, iar C. Petrescu se aştepta ca
situaţia să se schimbe în bine. Într-o măsură s-a înşelat: dreptul de
vot pentru toţi majorii, inclusiv pentru femei, nu a dus la limpezirea
vieţii politice, iar cele două tare, vânzarea votului şi dezinteresul, sunt
evidente şi în prezent.
Mişcări geopolitice şi jurnalistice
Când va sosi la Lugoj, în primăvara anului 1919, Camil Petrescu va
publica o serie de articole sub genericul Scrisori din Sibiu. Structura
este de reportaj, aspect vizibil în dimensiunile mai mari, în redarea
mai multor idei, în prezenţa unor elemente descriptive şi de culoare şi
în prezenţa şapoului (chapeau). Acesta din urmă adună, imediat sub
titlu, principalele idei dezbătute, redate aici sintetic. Cum autorul era
în drum spre Banat privirea se îndreaptă spre oamenii acestui ţinut.
Sunt văzuţi agitându-se pe străzi şi prin cafenele în Sibiu, la restaurant având mese rezervate. Soarta Banatului e neclară, de aici întreaga
agitaţie. Trupele române şi franceze au ajuns la Lugoj, iar cele sârbeşti
au cucerit Timişoara şi împrejurimile. Cele trei armate au învins
duşmanul: trupele Puterilor Centrale, administraţia austro-ungară fiind înlăturată. Doar că aliaţii de ieri sunt acum faţă în faţă, pe picior de
război, căci fiecare vrea cât mai mult din Banat. La Sibiu îşi avea sediul
conducerea provizorie a Transilvaniei şi a celorlalte ţinuturi locuite de
români aflate în trecut sub administrarea Budapestei4. Disputa pentru
Timişoara constituia subiectul zilei, unul important şi pentru ziare.
În acest context, C. Petrescu notează: „Toţi însă sunt de acord pe o
singură chestiune. A Banatului. Abia aici pot pricepe hotărârea din
vorbele preşedintelui Consiliului Dirigent5: „«Cu sârbii suntem încă
pe picior de pace». Nimeni nu vrea să audă de niciun compromis”6.
Idem.
A fost ales Sibiul din motive de continuitate. Aici funcţionase, înainte de 1867, atunci când a fost instaurat Pactul Dualist, o dietă românească.
5
Iuliu Maniu.
6
„Banatul”, I, nr. 18, 21 mai 1919.
3
4
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În acest timp, nici organizarea vieţii social-economice în jumătatea
de Banat (la est de Timişoara) ocupată, în iunie 1919, de trupele
franceze şi române nu cunoştea o reaşezare. Situaţia din teren era
complicată, deoarece existau dificultăţi cu privire la păşunat. Locuitorii
zonei aveau multe vite, însă accesul lor în zonele cu iarbă era îngrădit.
Jurnalistul va cere Consiliului Dirigent înfiinţarea unui comisariat, cu
sediul la Timişoara, abilitat să rezolve această problemă. Este şi locul
pentru a semnala o diferenţiere de Arad, într-o dispută Ardeal-Banat
devenită istorică la acea dată: „Instituţia acestui comisariat e cerută şi
de faptul că Direcţia bunurilor erariale din Arad nu poate avea nicio
legătură cu Banatul. Lasă că de prezent această Direcţiune stă – în
urma echivocului de la Arad – sub influenţa maghiară. Afară de acest
inconvenient momentan, situaţia economică din Banat este cu totul
de altă natură decât aceea din jud. Arad”7.
Disputa se prelungeşte, iar rezultatul alegerilor din toamna anului
1919 devine prilej de confruntare, publicistică şi politică, între Ardeal
şi Banat, între Banat şi vechiul Regat. Afirmarea unei identităţi proprii
va fi sancţionată, ca de atâtea ori în istoria anterioară şi posterioară
a locului, prin toate metodele economice, politice şi, mai ales, politicianiste posibile. Jurnalistul bucureştean altoit bănăţean la acea
dată va sesiza diferenţele de atitudine: „Ştiam că niciodată Consiliul
Dirigent nu va ierta Banatului trânteala, pe care i-a dat-o cu ocazia
alegerilor. C. D. nu poate uita că o parte din candidaţii săi au căzut în
mod aproape ruşinos, iar o mare parte din cei care au reuşit, hai să zicem – aproape tot atât de ruşinos – adică cu voturile străinilor (votanţi
de altă etnie decât cea română, n.n.). Nu ne aşteptam, totuşi, ca toate
aspectele înduioşătoare de dragoste de la Lugoj (dinaintea alegerilor)
să se transforme chiar atât de repede – abia trecură câteva luni – în
apostrofe violente, la adresa aceluiaşi colţ de ţară către care toţi alergau cu braţele deschise”8.
Idem, I, nr. 32, 27 iunie 1919. Chestiunea „echivocului” era dată de discuţiile de la
Conferinţa de Pace de la Paris, una din variantele aflate în dezbatere fiind râmânerea
Aradului în cadrul Ungariei.
8
Chestia Banatului în Parlament, „Banatul românesc”, I, nr. 100, 19 decembrie
1919.
7

1-2-3, 2017

111

Restituiri

Lucian-Vasile Szabo

Calvarul comunicării şi al... telecomunicaţiilor
Ţinerea promisiunilor, mai ales a celor făcute de domnii de la centru,
pare un lucru imposibil. Bucureştean chiar el, Camil Petrescu nu se
va putea împăca cu aceste apucături, mai ales când le va observa de la
Timişoara. Banatul era mai ferm, însă la sfârşitul anului 1920 nu părea
a avea o prea mare legătură cu restul ţării şi mai ales cu Capitala. Iar
termenul „legătură” este folosit aici într-un sens cât se poate de concret.
Vorbim de comunicare în sens tehnic, de tehnologie, de transmitere de
semnale, cât şi de comunicare în masă. Suferinţa era profundă la acea
dată. Nu funcţiona nicio linie telefonică directă Bucureşti-Timişoara,
iar firele telegrafului se rupeau des. În aceste condiţii, nici autorităţile
nu puteau comunica, iar ştirile, informaţiile pentru gazete, aveau mari
întârzieri. Uneori, nici după o săptămână nu se ştia foarte clar ce s-a
întâmplat în cazurile importante care au zdruncinat Capitala. Editorul
cotidianului Ţara ne va da o imagine completă: „În ce priveşte telegraful, situaţia e aproape tot atât de proastă. Cu ocazia atentatului de la
Senat9, am remarcat faptul că 24 de ore după comiterea crimei, nicio autoritate10 nu ştia nimic despre ceea ce se petrecuse acolo. În zilele cari au
urmat, a fost o încurcătura nemaipomenită. De altfel, nici astăzi, după
o săptămână, nu se ştie precis numărul victimelor sau starea lor. Acest
neajuns se răsfrânge întâi asupra presei locale, care niciodată nu poate fi
la timp informată. Şi apar aici vreo zece cotidiene. Se mai răsfrânge apoi
şi asupra bietei agenţii telegrafice, care se vede redusă la rolul comic de
a comunica ziarelor abonate ştirile a doua zi după ce le-au adus ziarele
din Bucureşti”11. Afaceri importante au fost surpate, Timişoara fiind un
fel de sat mai mare, neglijat de la centru...
Atentatul a avut loc în 8 decembrie 1920. O bombă artizanală a explodat în incinta
camerei superioare a Parlamentului, ucigând două persoane şi rănind alte câteva.
Atentatul a fost pus pe seama socialiştilor revoluţionari. Pericolul unei revoluţii
bolşevice nu era subestimat, autorităţile reacţionând destul de dur la acea dată.
După cum se ştie, comuniştii au fost prigoniţi cu tenacitate, iar socialiştii au pătimit
destul după gratii.
10
În discuţie sunt cele din Timişoara, evident.
11
Ţara, I, nr. 22, 15 decembrie 1920.
9
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Cotidianul Ţara a avut o existenţă zbuciumată. A apărut aleatoriu, în formate diverse şi într-un număr de pagini inconstant. Sunt fie
două pagini mici, format redus, cunoscut astăzi şi de tip tabloid, când
în patru pagini mari, formatul extins al cotidianelor quality, când însă
în câte două pagini, deci o coală imprimată şi pe o parte şi pe cealaltă.
Explicaţia e dată de faptul că resursele erau limitate. Micile tipografii
timişorene făceau greu faţă numărului mare de publicaţii existente.
Camil Petrescu menţiona, la începutul anului, zece cotidiene, ceea ce
înseamnă foarte mult. Grosul presei era alimentat însă în germană şi
maghiară, o diversitate care presupunea alte dificultăţi în editare. Ţara
era şi informativă, şi combativă, însă nu s-a impus...
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ESPRE ISTORIA ORALĂ ca disciplină ştiinţifică se
vorbeşte din ce în ce mai mult. Deşi în sens modern,
metoda debutează în 1930, printr-o mare anchetă asupra
amintirilor foştilor sclavi negri din SUA, în spaţiul românesc cercetarea istorică în această manieră, este practicată
de doar câţiva ani. Interviul, povestea vieţii, autobiografia, obiectele de uz cotidian, plăcile comemorative, statuile, clădirile etc., bunurile unei generaţii, se înregistrează,
selectează, editează şi se publică, venind în întâmpinarea
interesului crescând pentru trecutul recent. Este un domeniu azi la modă, promovat de clujeni, ca echivalent al
jurnalelor sau memoriilor, într-o societate care are din
ce în ce mai mult nostalgia originilor. Se trece imperturbabil peste riscul renunţării la obiectivitate, în favoarea
subiectivităţii şi a introspecţiilor. Există primejdia, ca
duse de amintiri, subiectele să se aventureze, traversând
timpul fără teamă, de la sentimentalismele şi inocenţa
copilăriei, până la nostalgia unor întâmplări şi evenimente
care i s-au întipărit în memorie ca experienţe unice, limitându-se, însă doar la acestea.
1-2-3, 2017
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Prin 1972, Tudor Arghezi spunea că Bucureştiul nu trebuie perceput doar ca nişte grămezi de case, hoteluri, teatre şi cazinouri, adică
un cimitir de monumente şi inscripţii glorioase. Interesul pentru oraş
se datorează mai ales contrastelor întâlnite la fiecare pas. Căruţele se
încrucişează la răspântii cu limuzinele, cârciumile cu miros de usturoi,
stau alături de localuri somptuoase unde serviciul se face în trei limbi
europene, pe străzi asfaltul se întrerupe brusc continuând cu piatra
de râu şi pământ, iar industriile vechi se risipesc pe zeci de străduţe,
prin prăvălii mici, într-un pitoresc amestecat, unde meşterii, negustorii şi clienţii sosiţi din mahalale şi satele risipite prin câmpia din jur,
se mişcă printre căruţele cu lemne şi fumul grătarelor de pe ambele
laturi ale celui mai murdar râu din lume. Dar tot el spunea că acest
ambient este însăşi esenţa şi farmecul capitalei. Amintirile trăite pe
străzi, rămân vii formând pete de culoare, aşternute peste cele cinci
veacuri ale oraşului.
Dar iată că a venit valul înnoirilor din anii 80 ai secolului trecut,
început prin demolarea unei vaste suprafeţe construite din Bucureşti
şi odată cu aceasta ştergerea unui segment din istoria sa. Se preconiza
aplicarea postmodernismului urbanistic promovat de Carta de la Atena
(1933), în care principalul instrument al edificării este casa pariziană
de raport (locuinţe colective). Ideea oraşului funcţional îmbrăţişată de
întreaga Europă şi socotită o bună perioadă de timp drept îndrumar
al arhitecturii moderne, a generat şi la noi mentalitatea raderii istoriei,
dezvoltând oraşul prin desfiinţarea străzii tradiţionale. S-a făcut bine?
s-a făcut rău? nu este momentul şi locul de a concluziona. Oricum revitalizarea unui oraş vechi nu se poate face doar prin lanţuri nesfârşite de
localuri improvizate ci şi prin demolări cu recuperarea potrivită a patrimoniului valoros. Care este acesta? O spun specialiştii, iar vocea lor trebuie să răzbată cu autoritate, nu prin şopârle, strecurate discret printre
rânduri, care dau satisfacţie, atunci când mesajul nu a fost descoperit.
Gândită aidoma unor impresii de călătorii în Bucureştiul deceniului opt al secolului trecut, cartea Esenţa unui oraş. Despre demolări,
case şi oameni1, care cuprinde mai mult de 20 interviuri (pot fi numite
1

Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului, Esenţa unui oraş. Despre
demolări, case şi oameni, Editor Georgeta Pop, Fundaţia Academia Civică, 2016.
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şi studii de specialitate), se constituie într-un mesaj uman, care trece
gradat de la nostalgie la strigăt de alarmă, protest public, până la învinuire. Autorii: arhitecţi, istorici de artă, medici, specialişti cu înalte
calificări în protejarea şi restaurarea valorilor de patrimoniu cultural,
au devenit atunci martori tăcuţi, spectatori şi chiar părtaşi, instrumente docile înscrise în drama demolărilor din Bucureştiul acelor ani.
Unii din cei implicaţi chiar spuneau: „Sunt de la Patrimoniu trebuie
să scoatem asta şi asta, sunt lucruri valoroase, aşa e legea, daţi utilaje,
daţi oameni”, uitând că locul omului de la Patrimoniu, era acela de a-l
proteja, nu de a asista (ajuta) la distrugerea lui. Se zice azi că nimeni
nu ştia exact, ce era mai riscant: să distrugi sau să salvezi, de parcă
fişa postului acestor specialişti, unii şcoliţi peste hotare, nu era suficient de clară. Cert este faptul că oraşul se schimba odată cu ţara, cu
oamenii, cu obiceiurile, criteriile valorice şi idealurile. Iar arhitectura
influenţează şi preface oamenii, iar oamenii fac o nouă arhitectură,
care influenţează generaţiile viitoare.
Departe de a fi o prelegere de istorie aridă şi greoaie, volumul oferă
panorama unui segment din oraş care astăzi nu mai este. A căzut
pradă înnoirilor neterminate, perpetuând agonia unui bolnav fără
speranţe. Cititorii sunt invitaţi şi pe această cale să pătrundă în lumea
Bucureştiului de după război, chiar dacă el mai aparţine, în bună
măsură, doar mental, generaţiei noastre care încă nu s-a sfârşit. O carte
fascinantă de istorie orală, în care editorul Georgeta Pop a reuşit să armonizeze textele intervievaţilor, în capitole cu titluri incitante: Oraşul
care a fost, Casa noastră, viaţa noastră sau Construcţii pe pământ ras.
Azi demolatorii şi asociaţii lor cuprinşi de tristeţe şi mânie, percep altfel intervenţia lor brutală şi ireversibilă făcută oraşului în urmă cu decenii. Eroarea e făcută public, cu un timid mea culpa, plin de regrete,
argumentele răzbind năucitor prin: „nu am ştiut..., nu am putut.., nu
am fost întrebaţi...,nu s-a ţinut cont de părerea noastră..., dacă şi profesorii mei...” etc. Atunci la ce bun regretele? În istorie acestea nu sunt
înregistrate, ci doar asumarea faptelor şi a urmărilor acestor acţiuni.
Pagini de istorie orală, interviuri de Raluca Pop, Georgeta Pop, Andreea Marchidan
şi Silica Tănase. Şi masă rotundă Dărâmarea Spitalului Brâncovenesc
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Raportul lui Petre Apătean

despre alegerile din 1948

„Î

N PLASA TÂRNOVA, alegerile au decurs în cea mai
perfectă ordine. Ele au avut un caracter sărbătoresc.
Muzicile locale au cântat marşuri, străbătând satele. În
comune au fost arborate drapele, lozinci şi portretele
marilor noştri dascăli, dându-se aspect naţional. La ora
opt dimineaţa când a început votarea, cetăţenii au mers la
urne în cea mai perfectă ordine. Nu s-a întâmplat nici un
incident deosebit şi nici manifestări ale opoziţiei...”
Cu aceste fraze şi-a început Petru Apătean, secretarul
local al PMR, darea de seamă către judeţeană. Era spre
seară, în 29 martie 1948, adică a doua zi după alegeri.
Gânditor a lăsat pentru o clipă, lângă călimara şcolară,
tocul din lemn cu peniţa tocită. Hârtia jilavă, absorbea
cerneala ca o sugativă, îngroşând literele scrise apăsat,
parcă pentru a face cuvintele mai grele. Camera scundă,
mobilată auster era dominată de portretul lui Stalin. Zâmbea din imagine pe sub mustaţa durdulie, privindu-l ironic.
Ei! să vedem cum le ticlueşti acum, când lupta de clasă
se ascute. Raportul îl obosea peste măsură. Cum trebuia
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oare să prezinte activitatea reacţiunii care încă se foloseşte de alegeri
pentru a-şi arăta şi mai mult ticăloşia? Să nu creadă cumva cei de la
judeţ, că aici în plasa asta pierdută din Lunca Cigherului, lucrurile
merg ca pe roate, dar nici, doamne fereşte, că organele au intrat în
cârdăşie cu înrăiţii vrăşmaşi ai poporului acoperindu-le faptele de tâlhari. Oamenii au rămas tot îndărătnici şi nehotărâţi, iar satele risipite
la poalele Highişului, sunt la fel de sărace şi mocirloase. E drept că
acum nu a fost ca în 1946, când la 19 noiembrie, în secţia de votare
din Măderat, a intrat trântind uşa şi vociferând cu glas tare avocatul
Păuşeşti, candidatul Partidului Liberal–Brătianu. Ajuns lângă biroul
primarului, acesta, susţinut de un grup de instigatori condus de
Antoniu David – directorul şcolii, împreună cu fiul Cornel, elev de
liceu la Arad, învăţătorul Teodor Jelecutean, locuitorii Ioan zis Budulea,
Cosma Ilie al Marinei, Moţiu Gheorghe zis Bodoş şi alţii, a început să
strige împotriva guvernului. La puţin timp s-a mai adăugat preotul
Sabin Bursaş din Agriş cu enoriaşi turmentaţi de băutură, toţi făcând
scandal, cu înjurături şi ameninţări, răcnind că în primărie sunt
delegaţi străini, care trebuie daţi afară, că sunt unguri cu acte false
de români, care fură voturile. În continuare, au spart geamurile, au
lovit cu ciomegele în podelele murdare, iar unii şi-au scos bricegele cu
plăsele din lemn. Domnul director David, urcat pe scările primăriei
striga ca la catedră cu vocea lui piţigăiată: „Trăiască Maniu, jos Groza,
afară cu străinii din Secţia de Votare”, după care a forţat uşa pentru
a-i prinde personal şi scoate din clădire pe delegaţii Blocului Popular
Democrat (BPD). În agitaţia generală aceştia abia au putut fi scăpaţi
prin ieşirile din dosul casei, în timp ce unii au fugit chiar sărind prin
geamurile sparte, urmăriţi de echipele agitate, peste grădini, printre
pomi şi parii răzleţi de vie. Seara, aceleaşi grupuri, s-au întors şi au
rămas până la terminarea numărării voturilor, manifestând pentru
opoziţie şi contra guvernului. Unul din ei, a făcut cu var adus într-o
găleată „Ochiul” mâzgălind cu meseleul Soarele de pe gardurile din
jur, semne care se menţin şi astăzi. Delegaţii care au mai rămas în local, au fost nevoiţi după ce şi-au încheiat treaba, să părăsească secţia
de votare prin ieşirile dosnice, deoarece uşile din faţă erau baricadate
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de aceste echipe înarmate cu bastoane, cuţite de altoit pomii, bice şi
hamfăuri scoase de la căruţă.
Începea să se întunece, dar Petre Apătean nu se zorea să aprindă lampa cu petrol, atârnată de peretele spoit cu humă. Se apropia primăvara,
iar ziua a crescut. Cuvintele se aşterneau greu pe hârtia aspră. Fără
să se grăbească şi-a scos o ţigară din pachetul aruncat neglijent pe
masă. După ce a frământat-o delicat cu degetele-i rigide, atinse de reumatism, a aprins-o pe jarul din sobă. A tras câteva fumuri lăsânduse dus pe gânduri... De atunci au trecut doi ani şi aceşti bandiţi s-au
mai dat pe brazdă. Ca să li se bage-n cap disciplina, au fost ridicaţi,
ca exemplu, câţiva agitatori recalcitranţi, care îndemnau populaţia
la nesupunere. Totuşi la Camna, chiar ieri, înainte de alegeri, de cu
noapte, pe pereţi şi garduri iar au fost mâzgălite semnele liberalilor,
iar tabla de la intrarea în comună cu inscripţia „Trăiască Republica
Populară Romînă”, care era bătută în cuie pe un copac, a fost smulsă
şi fixată pe teiul uriaş din mijlocul satului, fircălită cu lucruri murdare
la adresa guvernului. La Drauţ, cu o zi înainte, reacţiunea a reuşit
să-l ducă la ei acasă pe Ilie Grozescu, candidatul coaliţiei democrate
pentru ca pe urmă, să-l îmbete, pentru a fi aruncat în stradă şi bătut,
anume pentru al compromite. Reacţiunea s-a manifestat, e drept mai
slab şi la Arăneag, unde în organizaţia de bază sunt două fracţiuni, din
una făcând parte tagma chiaburească. Ori chiaburul, foloseşte situaţia
sa economică, legăturile sale create ani de-a rândul, experienţa sa şi
tradiţiile înapoiate ale satului, pentru a-şi menţine influenţa în faţa oamenilor de rând. El face chiar concesii sărăcimii, cu scopul de a le slăbi
vigilenţa şi a-i îndrepta împotriva măsurilor economice şi politice ale
partidului. Această chiaburime, în special cea care a reuşit să se înfiltreze în Frontul Plugarilor, nu se împacă cu partidul muncitorilor şi
ţăranilor, deoarece sunt demascaţi în faţa populaţiei de îndrumătorii
politici, pentru hoţiile, bătăile şi beţiile pe care le fac. Doar gospodăria
colectivă şi izolarea chiaburului de masa ţărănimii duc la pieirea lui.
Miliţia nu ia măsuri aspre asupra reacţiunii, de parcă i-ar fi frică sau
poate are ordine să nu-i mai ridice (aresteze) noaptea, decât pe cei pe
care-i vor ei, aşa cum este cazul speculantului Pavel Raţ care a furat cu
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acte de la Serviciul fiscal din Târnova. Foarte bine că a fost ridicat, dar
cel mai sigur este că nu i se va întâmpla nimic, deşi ar trebui pentru
asemenea fapte, să înfunde ani grei de puşcărie.
Strivind capătul ţigării, în pământul uscat al muşcatei din glastra
de la capătul mesei, Petru Apătean încerca să-şi adune gândurile...
Acum chiar şi sectele religioase s-au mai domolit. E drept, că nu de tot,
fiindcă se manifestă încă, dar cu frică. La biserica baptistă din Agriş,
a început cearta între ei, dar asta pentru partid nu e rău. În loc să
explice scriptura, aşa ca între fraţi, se bârfesc unii pe alţii, predicând,
în vorbirea lor păsărească, despre lupta de clasă şi dictatura proletariatului, ca fiind lucruri necreştineşti, potrivnice învăţăturilor despre
iubirea aproapelui. Acum aşteaptă alte ajutoare de la americani, care
le-au mai trimis, nu se ştie pe ce căi, nişte bani şi biblii. La ortodocşi,
preotesele sunt prietene cu femeile chiaburilor şi altele de teapa lor,
iar atunci când merg cu froşpontul primăriei să-şi facă mendrele pe
la Pâncota şi Ineu, se amestecă şi în politică. Că vine colhozul şi vor
mânca toţi cu şaica de la cazan, că unii după ce li se va confisca averea
vor fi duşi cu duba în Bărăgan şi altele de felul acesta. Auzind că popa
Crişan, s-a exprimat la înmormântarea lui Pavel Debeleac, omorât cu
securea de propriul fiu, la vorbele „că în vremurile de astăzi, astfel
de tineri cresc”, toţi au ştiut că loveşte în partid şi în regimul democrat-popular. De aceea Onaga Augustin, instructorul de partid nu s-a
putut răbda când, a doua zi, vâzându-l în primărie, i-a spus-o de la
obraz, în prezenţa unei populaţii destul de însemnate, că este adevărat
că acest tânăr este un criminal ce trebuie pedepsit. Dar victima, tatăl
său, foarte bine seamănă chiar cu preotul şi cu fostul rege Carol al
Doilea, fiindcă, în mai multe rânduri, răposatul a fost divorţat de mai
multe femei lăsând copiii pe străzi, el stând mai mult prin birturi, la
gară şi pe uliţele satului, după care sărea din pat în pat pe la muieri
străine. În urma acestor fapte imorale, şi-a ruinat mica sa gospodărie,
iar băiatul, drept răzbunare l-a omorât. Astfel de lucruri a făcut şi fostul rege Carol, cu divorţurile şi amantele sale, dar şi preotul Agrişului,
care a fost păfugat de un cetăţean în miezul nopţii prinzându-l la fata
lui, lucru ştiut de tot satul.
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Aşa ar trebui să procedeze toţi îndrumătorii politici ai partidului. Să fie necruţători şi să ia atitudine imediat, dezvăluind faptele
murdare ale duşmanilor noştri. Este adevărat, că aceştia stau de vorbă
cu populaţia mai mult prin şezători şi şedinţe, dar nu merg să provoace
cetăţenii direct la discuţii, iar nivelul lor politic nu e prea ridicat. Au
învăţat să combată zvonurile lansate de reacţiune, dar parcă le e teamă
sau se jenează de ei ezitând să-i demaşte. Cel mai grav este că unii
au legături cu chiaburii, împrietenindu-se şi făcând beţii împreună,
le cumpără pământul ajutându-i să se deschiaburească. Alţii se lasă
conduşi de zvonuri şi amăgiri, că vin americanii, că în munţi a început
lupta de partizani, că în ţară va fi foamete mare deoarece avioanele
împrăştie norii şi nu va mai ploua şi alte asemenea bazaconii. Oricât
ne-am străduit nu am putut afla cine a scos în Dud vestea că sârbii din
Jugoslavia călăului Tito au ocupat Banatul, ajungând deja la Vinga,
unde au aprins satele din jur ducându-i pe români la ei în lagăre. Cu
greu i-am liniştit şi pe oamenii din Arăneag la zvonul că cele două
stafii apărute în Oradea, numite Mirele şi Mireasa, vin spre Mureş
aducând moartea marhălor, a porcilor şi chiar a oamenilor. Cursurile
serale de partid sunt de folos, dar cei mai mulţi nu vin la ele. Au trecut câteva luni, dar cei mai mulţi nu cunosc nici măcar însemnătatea
cuvântului bolşevic, cine a fost Plehanov sau narodnicii. Unii dintre
cursanţi, chiar dacă citesc, nu studiază citirea şi nu discută asupra ei
în dezbateri aprofundate.
Scărpinându-şi începutul de chilie, cu un oftat, Petru Apătean a
muiat de mai multe ori tocul în cerneală scriind de la capăt: „Spiritul
populaţiei e calm, doar chiaburimea e nemulţumită că în organe au
fost aleşi oameni noi, ieşiţi din adâncurile poporului, care au luat locul
celor învechite, moştenite de pe vremea lui Franz Josef şi Brătianu.”
S-a oprit din scris pentru a schimba peniţa, care făcea literele prea
groase.... Şi cât s-a căznit să găsească oameni potriviţi pentru a-i trece
pe noile liste electorale. La scurt timp de la instalarea sa ca secretar
în plasa Târnova, a constatat că aici membri de partid, nu erau ca în
fabricile din Arad, pătrunşi de spirit de sacrificiu, ei urmărind doar
acapararea de posturi de conducere în administraţie şi în puţinele
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unităţi economice locale. Doreau să fie paznici de câmp ori la romcereal, pădurari ai statului, păstori, magazioneri, angajaţi la cooperativă,
achizitori, casieri, să ocupe orice alte posturi la stat bine plătite. În
cine oare să mai aibă încredere? Pe cine să susţină? Cei mai mulţi,
mai ales dacă au ceva şcoală, sunt elemente necorespunzătoare, chiar
duşmănoase: predicatori baptişti, foşti legionari nazişti, ţărănişti, care
se manifestă fără nivel politic şi nu puţini sunt descompuşi moral:
beţivi, bătăuşi, hoţi, mahalagii ori cu neamuri chiabure. Câţiva membri de bază, pe care partidul voia să-i pună pe funcţii, după cercetări
atente au fost demascaţi şi excluşi conform statutului. Unul din ei,
Bodea Iovan, mecanic fără avere, a fost militar pe frontul sovietic în
Regimentul 5 Vânători de munte. S-a aflat însă, deşi a ascuns acest
lucru, că în această calitate a fost prezent la executarea a 30 partizani
sovietici şi incendierea satului Frodental din stepa calmucă. Cu altă
ocazie a participat împreună cu alţi soldaţi la prinderea unui ofiţer
partizan pe care l-au legat şi ars de viu cu paie, ca pe un porc. Este
străin de politica partidului şi în loc să vină la şedinţe, merge la
baptişti unde este predicator, din această sectă, făcând parte toată familia. A spus mai multor oameni că decât să se lase de baptişti, mai
bine se lasă de partid. Mai este şi contra înfiinţării de GAC şi nu a
văzut justă condamnarea chiaburului Neamţu care nu şi-a plătit cotele
la stat, susţinând sus şi tare că nu el e vinovat de revărsarea Cigherului
din luna iunie care i-a distrus semănăturile. Numai că, cu legea nu te
joci. Planul de colectare, trebuia îndeplinit şi cota predată, indiferent
de situaţie, altfel erai însemnat ca sabotor şi înfundai puşcăria. Bodea
trebuia să-şi ţină gura, deoarece ştia de acest lucru elementar, de la
Şcoala de Partid din Timişoara unde a stat câteva luni pe bani grei
plătiţi de partid. Surpriză a fost şi în cazul lui Ursuţ Traian, pedepsit mai înainte cu admonestaţie pentru intenţii afaceriste şi exprimări
împotriva partidului. Mai grav e faptul că deşi la cercetări s-a constatat că acesta suferă de nervi, fiind violent şi cu nivelul politic foarte
scăzut, totuşi s-a priceput să organizeze un bal, de unde, dacă partidul
nu era vigilent, voia să ia tot câştigul. Bine că s-a prelucrat şi situaţia
lui Ignişca Nistor, preşedintele cooperativei, care fiind demascat de
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Ignişca Sinesie, ciurdarul satului, văr cu el de-al doilea dinspre bunic,
a recunoscut în şedinţa Biroului că a fost legionar, a purtat diagonală,
cămaşă verde şi buhai ca Zelea Codreanu, căpitanul lor, că a fost şef
de cuib şi făcea premilitara, otrăvind tineretul cu idei fasciste. S-au
făcut cercetări şi la anchetarea inginerului agricol de la plasă, Ifrim
Dumitru, când s-a constatat că acesta avea intenţia să sustragă bani
de la lucrările executate la păşune. Degeaba a încercat el să se apere
spunând că au fost greşeli de administraţie, că nu s-a socotit bine nerespectându-se normativele, dacă vrei poţi să pricepi şi aşa, dar partidul
înţelege altfel şi anume, că a fost intenţie de furt.
Numai cei de aici, de la munca de jos, pot şti cât trebuie să te
zbaţi până să purifici organizaţiile din satele plasei de elementele
duşmănoase. Rând pe rând au fost demascaţi şi înlăturaţi Giura
Gheorghe cantor bisericesc în Drauţ, Ion Crăciun din Arăneag, fost
pădurar care după un chef a vândut ilegal chiaburilor, arborii statului, Dalca Teodor din Dud, legionar înfocat, Scrob Alexandru din
Camna, chiabur, fost cuzist şi alţi bandiţi infiltraţi în partid, elemente
duşmănoase, străine liniei partidului, care nu au nimic comun cu clasa muncitoare. Pe cine să se mai bazeze atunci partidul? Au mai venit
câţiva noi, fiind trecuţi de altfel pe lista de candidaţi şi votaţi: ţăranul
sărac Ioan Delamarian, moaşa comunală Butaru Vasilica din Tulcea,
fochistul Barna Arcadie şi alţii mai vechi în partid. Este drept că, aşa
cum ştie toată lumea, Delamarian, se cam îmbată uneori, dar a făcut
pe bani mulţi şcoala de partid la Timişoara ca şi erou, fiind dezertor de pe frontul antisovietic. A şi fost condamnat la moarte pentru
aceasta, dar a scăpat, venind în ţară împreună cu armata eliberatoare
şi decorat. Moaşa Vasilica, urmează linia partidului, fiindcă deşi este
total lipsită de avere, nu are casă, pământ sau utilaje şi doarme pe unde
poate, se manifestă zgomotos pentru colectivizare, demascând pe faţă
elementele îndărătnice şi pe agitatorii chiaburimii din Drauţ, Dud şi
Arăneag. Om cinstit şi Barna Arcadie ăsta. Păcat că a avut noroc de
nevastă beţivă şi curvă, care l-a făcut de râsul satului. Au o droaie de
copii, de pe urma cărora trăiesc, pentru asta fiind şi scutit de front ca
şi cap de familie numeroasă. Nu s-a ales cu nimic, deoarece, aşa cum
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a învăţat la cursurile serale, s-a lăsat exploatat de unii şi de alţii. O
vreme, cât era vara de lungă, umbla cu batoza ca fochist la locomobila moşiei lui Gabnai Ştefan, apoi, în timpul războiului a fost slugă
la conacul Bogdanffy, de unde a fost însă dat afară pe motiv că a furat
din ovăzul cailor. Nici la varniţele preotului Motorca din Agriş, nu a
stat prea mult, afurisitul de popă lăsându-l fără slujbă în cap de iarnă,
dând crezare reclamaţiei băieşului Dubensky, că a încercat să vândă
din lemnele potrivite pentru ars piatra în cuptor.
Amintindu-şi de toate acestea, faţa lui Petru Apătean a fost luminată de un zâmbet. S-a făcut curăţenie în plasa Târnova şi bine s-a
făcut, deoarece populaţia trebuie să vadă în partid o putere şi forţă,
să aibă încredere şi să vină la organizaţie după sfaturi, astfel ca prin
exemple să priceapă cum e cu lupta de clasă, dictatura proletariatului,
întovărăşirea, pădurile urbariale, colectivizarea, drepturile sindicale
sau în ceea ce priveşte cooperativele. Cine poate mai bine decât partidul, să-l apere pe ţăranul muncitor împotriva exploatării şi să contribuie la ridicarea bunului trai al său şi al clasei muncitoare? Chiar şi
în chestiuni personale, oamenii trebuie să se consulte cu organizaţia
de bază din fiecare comună cât şi cu organele de la plasă. Văzând că
şi oameni cu posturi mari de conducere sunt excluşi, datorită faptelor
mârşave pe care le-au făcut, populaţia va şti că partidul nu cruţă pe nimeni din cei care lucrează pentru popor. E drept că nu se pot satisface
greutăţile sută la sută, nici măcar la cei săraci, cu pretenţii mai mici,
că nu sunt mărfuri la cooperativă nici măcar pe cartele, chiar şi sarea
atunci când se aduce, se vinde la suprapreţ, fiindcă oricum nu ajunge
la toţi.
Luat de amintiri, Petru Apătean nici n-a observat că s-a lăsat întunericul de-a binelea. A aprins lampa cu sticla afumată şi a mai băgat
în soba de tablă câteva lemne potolind astfel din răceala pereţilor
acoperiţi cu ciupercuţe şi pitici zugrăviţi cu rolul pe huma stacojie.
Fregându-şi palmele de pantalonii croiţi în stofa groasă, a luat tocul şi
a aşternut cuvintele de încheiere:
„Şi în plasa Târnova, ca în întreaga ţară, alegerile au însemnat o
nouă etapă importantă în drumul consolidării regimului democrat124
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popular. Prin exercitarea votului, fiecare cetăţean a contribuit la întărirea lagărului Păcii, în fruntea căruia se găseşte glorioasa Uniune
Sovietică, dând astfel o lovitură fără cruţare, duşmanului de clasă
imperialiştilor anglo-americani, aţâtâtori la război.
Luptăm pentru Pace! Trăiască Partidul Muncitoresc Român, inspiratorul tuturor victoriilor noastre.”
Punând punct, Petru Apătean a mai privit odată pagina scrisă până
mai jos de jumătate, după care a împins spre mijlocul mesei călimăra
cu cerneală albastră marca Pelican. Aşezând tocul în curmeziş, lângă
tamponul cu sugativa colorată de cernelurile notarului, şi-a mai
aprins o ţigară. Printre cuvintele scrise cu litere trasate inegal, ici colo
ieşeau în evidenţă liniile orizontale, ce ţineau loc de ştersături. Pe
masa acoperită cu pânză roşie au mai rămas câteva file, îngălbenite
de vreme, găsite prin sertarele vechilor structuri administrative, acum
cufundate în istorie. Uşurat şi-a împins scaunul spre spate pentru a se
ridica. Ridicând privirea a zărit în penumbra camerei surâsul complice
al lui Iosif Vissarionovici Stalin. Un fior îi trecu prin şira spinării. Şi-a
amintit de subsistenţele datorate armatei sovietice eliberatoare. Până
de curând bravii soldaţi au fost cantonaţi în hotarul Agrişului, când,
ridicau tot ce le cădea în preajmă: păsări, porci, vite şi în funcţie de sezon, legume, fructe, grăunţe, struguri şi vin. Oricum comuna a rămas
restantă la predarea cotelor de lapte, unt, fasole, cartofi, ceapă, carne şi
cu statul nu e de glumit. Au mai rămas de îndeplinit sarcinile de partid
locale: arăturile, însămânţările, drumurile, electrificarea... iar oamenii
sunt încăpăţânaţi. O ţin pe a lor, cu ţărăniştii, liberalii, sărbătorile şi
tradiţiile vechi. Zâmbind trist, a deschis uşa camerei oficiale privind
întunericul din interior. Focul aprins din vreme de Ilarie – vizitiul,
ardea mocnit. I-a şi pierit foamea la gândul că mâine va pleca din nou
cu froşpontul primăriei prin satele pierdute în sărăcie şi noroaie, cu
oameni îndărătnici şi ostili, manipulaţi de reacţiune, pentru a duce
muncă de lămurire şi convingere pentru îndeplinirea....
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M. Eminescu – repriviri biografice
Motto: M. Eminescu a fost un asidiuu oaspete al Parlamentului, al Camerei deputaților și al Senatului, în
calitate de jurnalist. Eminescu a fost receptiv la evenimentele vremii: Războiul pentru Independență,
revizuirea Constituției, răscumpărarea căilor ferate,
înființrea Institutului de credit al Băncii Naționale și
alte acțiuni, la care Eminescu a vibrat din plin la dezbaterile parlamentare, pe care le-a urmărit cu plăcere
și implicare.
„Îl văzui la Cameră, unde mă salută politicos...”
– relatează Mite Kremnitz. Eminescu a fost spectatorul, amuzat sau dezamăgit al unor ședințe inutile.
Scrisoarea a III-a este rodul activității lui Eminescu
la Parlament.

C

Iulian Negrilă,
istoric literar, Arad
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ÂND E VORBA de marile personalități ale culturii
și literaturii române orice amănunt al vieții lor este
important, pe lângă ceea ce reprezintă curiozitatea atât de
explicabilă a publicului.
Fiind un copil precoce, M. Eminescu a avut mai multe
idile. E vorba, mai întâi de iubita sa din sat, care apare
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amintită în poezia Sara pe deal (1871), Ileana , fata morarului din
Cocorani.
Poezia este o amintire proaspătă a trăirii din sat, într-un cadru
rustic, la începutul serii, dangătul clopotului, toaca, oamenii care se
întorc acasă de la muncă – sunt tot atâtea elemente ale unei atmosfere
emoționale, tulburătoare:
„Ah în curând satul în vale-amuțește,
..........................................................
În satul natal, Mihai lua o carte și se pierdea în luncă. Acolo a visat
și s-a întâlnit cu prima lui dragoste, o fată din sat, așa cum se afirmă
în versurile :
Apoi, mi-aduc aminte ... O zi de primăvară
Și m-am trezit în luncă c-un pui cu ochi de foc ,
Cu părul negru-n cozi, cu fața zâmbitoare,
Ea-și pleacă ochii timizi – și eu am stat pe loc.
.........................................................................
S-a dus ....de-aceea însă aș vrea încă o dată
Să văd lunca cea verde, să văd calea cu flori
Unde adesea de brațu-i în noapte înstelată
Ședeam pe stânca stearpă, spunându-i ghicitori...”
(Manuscrisul 2259, filele 37, 38)
Amorul lui Eminescu devine în alt loc un înger blond pe care credea că l-a uitat și nu va mai veni să-l caute:.
„O dulce înger blond,
Cu ochi uimiți de mari
La ce mai reapari
Să-ngreui al meu gând?
Părea că te-am uitat,
Că-n veci nu-i mai veni
Să-mi amintești o zi
Din viața mea de sat.”
(Manuscrisul 2262, fila 33).
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Mihai Eminescu își petrece copilăria și adolescența în ținutul
Ipoteștiului, acolo unde a avut primele uimiri și întâia iubire. Acolo a
cunoscut cel dintâi rai din basme, dar și cuptorul vetrei părintești de
la Ipotești:
„Îmi plăcea – atuncea-n scaun să stau în drept de vatră,
S-aud câinii sub garduri că scheaună și latră ,
Jăratecul să-l potol , să-l sfarm cu lunge clești,
Să caut basme mândre, poetice povești.
Pe jos să șadă fete, pe țolul așternut
Să scarmene cu mâna lâna, cu gura glume,
Iar eu s-ascult pe gânduri și să mă uit la lume
Cu mintea s-ă umblu drumul poveștilor ce-aud.”
În natură Eminescu se întâlnea cu iubita, o fată din satul lui.
De altfel, dragostea lui Eminescu în toate poeziile lui se desfășoară
în natură, în codru. Contemporanii poetului ne aduc aminte de idilele
poetului din sat cu iubita din poezia Sara pe deal, care aparține perioadei de tinerețe (1871). Din această legătură ar fi rezultat un băiat. Fata,
presupusă mama copilului, ar fi putut fi cea din Mortua est. Poetul
susține că:
„Am sfărâmat arfa – și a mea cântare,
S-a înăsprit, s-a adâncit, s-a stins!”
Iubita de la Ipotești apare în diferite ipostaze în poezia lui și nu
dispare nici în ciclul veronian.
Augustin Z. N. Pop (eminescolog important) a întreprins o anchetă pe teren privind viaţa şi activitatea literară a poetului, în 1955.
Cercetătorul s-a deplasat la Ipoteşti şi a obţinut importante date despre familia poetului, din amintirea sătenilor.
Din aceste surse, contemporanii lui Eminescu, prin urmaşii lor,
susţin că Eminescu a avut un fiu natural, pe nume Ilie Lăzăreanu,
născut pe 19 iunie 1877 şi a cărui mamă, Ileana, era de 25 de ani. Tatăl
copilului, Ioan Lăzăreanu, era pădurar şi avea 32 de ani.
La vârsta de 50 de ani , Ilie Lăzureanu cere Tribunalului din
Botoşani să-i schimbe numee în Mihai. El s-a născut în Ipoteşti şi a
fost botezat de Henrieta.
128
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Poetul s-a interesat de el, când acesta era elev la Pomârla, şi l-a vizitat. Din mărturiile vremii , se constată că „tatăl reclamantului, Ioan
Lăzureanu, stătea în căsuţa boierească Ichim, iar peste drum stătea
boierul Eminovici. Bătrânul Lăzăreanu era paznicul acestei păduri.
Între ei se amesteca adesea şi juca cu plăcere mingea – ţic Mihai
Eminescu – sau cum îi ziceau copiii satului: „Cuconaşul Mihai”.
Cel ce reclama avea pe vremea aceea (1883 – 1884), 5-6 ani şi duduca Henrieta, sora lui Eminescu, venind să privească şi ea hârjoana
copiilor, aducea de mânuţă pe fiul paznicului, reclamantul de azi, pe
care îl dezmierda şi îl numea întruna Mihai, zicând că ea l-a botezat şi
ea i-a dat numele Mihai, ca şi al fratelui ei.
Despre mama copilului se spune că era foarte frumoasă, o blondină,
tânără. Ea sta mai mult singură, pentru că bărbatul ei era plecat mereu
la pădure. Familia lui Lăzureanu sta poartă-n poartă cu cea a
Eminovicilor, făcându-şi vizite reciproce.
În 1886, Mihai Eminescu fusese pe la Ipoteşti, şi presupunem că
s-ar fi putut întâlni cu vecina sa Ileana, mama copilului. La maturitate, Mihai Lăzăreanu a fost funcţionar fiscal la Botoşani. A stat singur
toată viaţa, ca un pustnic, murind în 1944.
Al doilea copil al poetului l-a avut cu Veronica, în 1880. Fata
Veronicăi, Virginia Micle-Gruber, îi spunea aceasta lui Victor
Eminescu, fiul lui Matei Eminescu, fratele poetului. Acesta a transmis
ştirea lui Corneliu Botez. „Corneliu Botez, 1870 – 1928. A fost jurist
gălăţean, care a scos primul studiu dedicat lui Eminescu în revista:
„România literară” din 1889. În 1909 a apărut la Galaţi primul Album
Eminescu şi o medalie comemorativă, pentru strângerea fondurilor
necesare ridicării unui mnument Eminescu. În 1911 a fost dezvelit
acest monument în parcul din Galaţi, în prezenţa lui Duiliu Zamfirescu,
din partea Academiei Române”.
După cât se pare, Veronica a rămas însărcinată în iarna 1879 – 1880
de la Eminescu, dar a avortat, deşi ar fi vrut să aibă un copil de la el.
*
Dar Veronica a avut o fiică de la Eminescu, numită Valeria Sturza,
născută la Mănăstirea Văratec, Valeria s-a stins din viaţă la vârstă fragedă şi a fost o poetă talentată.
1-2-3, 2017

129

Restituiri

Iulian Negrilă

Data naşterii sale n-a putut fi stabilită, dar se poate fixa în jurul datei când s-a sfârşit marele poet. Valeria s-a căsătorit cu boierul Mihai
Sturza.
Lângă Gheorghe Grigoriu, primul învăţător din Boureni, se afla
conacul boierului Sturza. În mâna lui a fost un caiet cu multe poezii ale Valeriei Sturza care a murit în 1919. Familia Sturza a plecat în
Franţa şi pe locul conacului este mănăstirea Sihăstria.
În regimul trecut, mormântul Valeriei Sturza a fost devastat,
menţiona directorul şcolii care-i poartă numele din Boureni. Osemintele Valeriei au fost transportate la Văratec.
Profesorul universitar doctor Mihai Drăgan, care a plecat prea
devreme dintre noi, şi pe care l-am cunoscut, are în biblioteca sa o
mare parte din poeziile fiicei nelegitime a lui Eminescu. Unele dintre acestea au fost publicate în revista „Natura”, periodic lunar, care
a apărut la Iaşi, înainte de primul război mondial. Versurile sunt în
cunoscutul stil eminescian:
„Dacă-n viaţa ce-am trăit-o am avut eu vreun regret
E că nu mi-a fost dat mie, darul sacru de poet
Ca să pot cânta, în versuri şi să dau un înţeles
La tot ce-am văzut pe lume, mai măreţ şi mai ales
Din ce port în al meu suflet, cărţi întregi eu aş fi scris
Dorul meu însă-i zadarnic şi rămâne-un tainic vis.”
(Din preajma mea)
Valeria Sterian a avut un fiu, Ghighi Sturza care a trăit la Paris, iar
un nepot al ei, Bubulea Sturza, a trăit tot la Paris.
În memoria ei, şcoala din Boureni Iaşi, poartă numele Valeriei
Sturaza, pentru că ea a trăit la Boureni.
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Dionisie Păscuţiu (1825-1902)
(Contribuţii la cunoaşterea lui)

P

ERSONALITATE COMPLEXĂ şi contradictorie, cu
un larg orizont intelectual, Dionisie Păscuţiu a fost
unul dintre marii cărturari ai Ardealului şi Banatului
care a slujit cu patriotism, credinţă, dar şi cu probitate
ştiinţifică ideea continuităţii românilor şi latinităţii limbii
române.
Născut la 1 Aprilie 1825 în comuna Buteni1, jud.
Arad, într-o perioadă de adânci prefaceri prin care trecea societatea românească în plin proces de modernizare,
Dionisie Păscuţiu şi-a făcut studiile secundare la Oradea,
iar cele teologice la Tîrnavia. In 1849 a fost sfinţit preot
greco-catolic, fiind numit în acelaşi an profesor de limba
română la gimnaziul din Beiuş de unde va fi transferat
în anul 1853 la gimnaziul greco-catolic din Oradea, pe
1

Dumitru Tomoni,
profesor dr., Făget

Traian Mager, în vol.II al monografiei Ţinutul Hălmagiului
susţine că Păscuţiu s-a născut în satul Ghenetea din judeţul
Bihor.Vezi: http://www.darnick.com/halmagiu/revolutia1848.
html#25
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catedra de limba română rămasă vacantă prin plecarea renumitului
om de cultură Alexandru Roman2. Aici va găsi climatul favorabil pentru manifestarea potenţialului său cultural, beneficiind de o puternică
tradiţie spirituală şi de o emulaţie permanent întreţinută de activitatea
„Societăţii literare a junimii române studioasă la Academia de drepturi şi arhigimnaziul din Oradea Mare”.
În perioada de activitate a societăţii, s-au perindat patru profesori
de limba română: Alexandru Roman (1851-1853), Dionisie Păscuţiu
(1853-1861), Vasile Pop-Silaghi (1861-1863) şi Iustin Popfiu (18631879)3.
Conducerea efectivă a societăţii a revenit, după Alexandru Roman,
lui Dionisie Păscuţiu. Plecând de la ideea că poezia reprezintă baza
culturii, că viabilitatea unei limbi constă în capacitatea ei de versificare, Dionisie Păscuţiu hotărăşte scoaterea unei antologii a poeziei
române contemporane de la mijlocul secolului al XIX-lea. Apariţia în
1854 a almanahului cu titlul Versuinţii români adecă culesiune versuaria din foile Naciunale de la anul 1838, în paginile căruia erau incluse
creaţii ale poeţilor din toate regiunile locuite de români, Ion Barac,
Vasile Cîrlova, Ienăchiţă Văcărescu, Grigore Alexandrescu, Costache
Negruzzi, Alexandru Donici, Gheorghe Asachi, I. Heliade-Rădulescu
etc. era prima realizare notabilă a societăţii literare din Oradea.
În anul următor, tot sub conducerea lui Dionisie Păscuţiu, apare
almanahul Diorile Bihorului, Almanac Naciunal de la Societatea de
lectură a Junimei române studinte la şcolile orădene”, ce prezintă în
cele peste 300 de pagini, creaţii originale ale membrilor societăţii.
Din iniţiativa lui Păscuţiu se publică în almanahul Diorile Bihorului
şi Poema Munţilor Beiuşului, scrisă de Dimitriu Meciu în anul 1816.
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Dumitru Tomoni, Dionisie Păscuţiu - contribuţii bibliografice în „Orizont”,
Timişoara, serie nouă, an XL, nr.19 din 12 mai 1989, p. 2

3

Vasile Bolca, „Lepturiştii” din Oradea, în „Transilvania”, an 74, nr. 11-12, noiembriedecembrie 1943, p. 920
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Şi în 1855 Dionisie Păscuţiu continuă să fie conducătorul Societăţii
literare, reuşind în acelaşi timp să publice la Oradea prima sa lucrare,
o gramatică românească pentru cei care vorbeau limba maghiară Magyar roman nyelvtan -, donând un exemplar din această lucrare
bibliotecii societăţii, în şedinţa din 20 ianuarie 18564.
Din cauza unor neînţelegeri cu episcopul greco-catolic Vasile
Erdeli5, Dionisie Păscuţiu părăseşte, în anul 1861, catedra de limba
română şi conducerea Societăţii literare din Oradea. În acelaşi an a
fost ales preot şi protopop în comuna Ghenetea, unde „şi-a petrecut
timpul ocupându-se cu filologia, sculptura şi pictura”6. În anul 1864
abandonează şi preoţia, pentru a studia dreptul. Reuşeşte să-şi depună
cenzura avocaţială la 11 august 1866 la Arad, şi să profeseze, în perioada 3 iulie 1875-31 martie 1882, avocatura la Buteni7.
La începutul anului 1869, avocatul din Buteni a lansat o listă de
subscripţie pentru ridicarea unui monument fostului prefect al
Zărandului din timpul Revoluţiei de la 1848-1849, Ion Buteanu spânzurat din ordinul lui Hatvani, localitatea Iosaşi.
Era acum o personalitate culturală, numele lui figurând alături de
al marilor cărturari ai românilor, devreme ce atunci când se punea
problema înfiinţării Academiei Române ca Societate literară a tuturor românilor, Iosif Vulcan, exprimându-şi bucuria pentru acea zi
„măreaţă” în care reprezentanţii naţiunii împrăştiaţi de soartă se vor
aduna laolaltă, propunea ca din această societate să facă parte alături
de T. Cipariu, G. Bariţiu, Al. Roman, S. Mangiucă, Vicenţiu Babeş şi
4

Fenice. Almanacu beletristice de la Societatea de lectură a Junimei române
studioase la Academia de drepturi şi arhigimnaziul din Oradea Mare,
Oradea, 1987, p. 262

5

Petre Dejeu, Instituţile culturale din municipiul Oradea şi judeţul Bihor, Oradea,
1937, p.143
6
Octavian Lupaş, Câteva date despre Dionisie Păscuţiu în „Vestul”, an.III, nr. 700, din
23 decembrie 1932, p.1
7
Emil Arbonie, Avocaţii arădeni (1875-1989), Ediţia a II-a, Arad,” Vasile Goldiş”
University Press, 2014,p.494
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Dionisie Păscuţiu: „Nu voim a preocupa opiniunea d-lui ministru
Rosetti, totuşi încât priveşte pe românii din Austria ne luăm libertatea a spune, că după modesta noastră părere, pe noi în acea societate ne-ar putea reprezenta mai bine următorii domni: din Transilvania renumitul filolog Timotei Cipariu şi celebrul publicist George
Bariţiu, amândoi bărbaţi cunoscuţi la toată românimea şi profesorul
din Braşov, Munteanu; din Ungaria, profesorul de limba şi literatura
română la Universitatea din Pesta, Alexandru Roman, care pentru îndelungatele sale studii lingbistice ocupă cu drept locul între cei mai
eminenţi filologi români, – şi Dionisiu Păscuţiu, fostul profesor de
limba română la gimnaziul din Oradea Mare, un bărbat de rară capacitate, a scris însuşi o gramatică română pentru maghiari, afară de
limbile romanice, cunoaşte şi limbile din patria noastră”.8
Părăsind Buteniul se stabileşte în Făget, remarcându-se în 1885
printr-un cuprinzător şi documentat răspuns dat la chestionarul lui
B. P. Hasdeu, „Program pentru adunarea datelor privitoare la limba
română”. Răspunsurile concise, dar documentate la cele 206 întrebări
ale chestionarului, dovedesc largul orizont intelectual al acestui cărturar, cunoştinţele temeinice în domenii foarte diverse: limbă şi
literatură, gramatică, etimologie, tradiţii şi obiceiuri populare, aşezări
şi arhitectură, folclor, ocupaţii tradiţionale şi meşteşuguri săteşti9 etc.
În articolul La cestiunea ortografiei, scris în Făget, la 10 iunie 1885
şi publicat în revista „Familia” din 9/21 iunie acelaşi an, Păscuţiu ia
atitudine faţă de cei care „cântă etimologismului ortografiei noastre
veşnică pomenire” şi îi serbează „părăstasul”10.
În acelaşi timp se poziţionează împotriva „etimolgismului luat în
înţelesul strâns al cuvântului, care exclude toate alte principii”, dar se
închină „cu reverenţă memoriei şi umbrelor mărăţe ale bărbaţilor care
8

„Familia”, Oradea, nr.11 din 15/27 aprilie 1866, p.131; vezi şi V.Curticăpeanu, Mişcarea
culturală pentru unirea din 1918, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1968, p.231

9

Biblioteca Academiei, Fond Manuscrise, cota 3436

10
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ne-au dat impuls spre lăpădarea literelor cirilice din literatura noastră,
înlocuindu-le cu literele noastre străvechi”. Cu deplin temei, Păscuţiu
respinge ortografia fonetică pură, militând pentru „fonetismul moderat şi raţional”, fără a exclude şi influenţe etimologice: „bătrânii au cunoscut demult că ortografia noastră numai pe calea etimologismului
poate fi dezvoltată, mulţămită lor; progresiştii au adus fonetismul, şi
sunt de acord cu dânşii, pentru că aceste două, îmbinate ne pot duce la
limanul dorit; lasând una, şi primind alta, secole întregi vom fi nevoiţi
a ne lupta cu anormalitatea anacronismului ortografic ce domneşte
azi în literatura noastră în privinţa ortografiei”11.
Deşi a urmărit cu atenţie, timp de 40 de ani, confruntarea celor
două direcţii ale ortografiei limbii române, cea etimologică şi cea
fonetică, Păscuţiu nu dorea să se implice în „polemici deşarte prin
foile publice” pentru că „polemicile noastre literare, totdeauna au degenerat în subiectivitate”. În schimb, pentru „a combate fonetismul
absolut”, Păscuţiu propunea redactorului revistei „Transilvania” să
publice un ciclu de articole, cu condiţia ca ele „să fie reproduse cu
aceeaşi ortografie cu care am scris”.
Răsfoind colecţia revistei „Familia” constatăm că din motive necunoscute propunerea nu s-a finalizat. De aceea, acest fapt poate fi o
motivaţie a dorinţei lui Păscuţiu de a tipări la Făget, în anul 1892, o
revistă literară bilunară intitulată „Filologul român”12, proiect eşuat
din cauza numărului insuficient de prenumeranţi13.
Făgetul, veche vatră de cultură şi civilizaţie românescă, liant spiritual între Ardeal şi Banat, receptiv la frământările vremii, s-a dovedit a
fi locul favorabil pentru desăvârşirea creaţiei lui Dionisie Păscuţiu. În
liniştea aparentă a Făgetului, Dionisie Păscuţiu reia ideile unui studiu
mai vechi, publicat la Arad la 1881 în limba maghiară, cu titlul Despre
11
12
13

Ibidem
Liviu Jurchescu, op. cit., p. 156

Virgil Vintilescu, Secvenţe literare. Repere literare bănăţene (1880-1918),
Timişoara, Editura Facla, 1987, p.29
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originea română a naţiunii române (valahe) şi despre latinitatea limbii
ei. Răspuns domnului Rethy şi tovarăşilor săi, îmbogăţindu-l cu noi
informaţii şi argumente ştiinţifice. Astfel, la 1892, la Lugoj vede lumina tiparului lucrarea fundamentală a lui Dionisie Păscuţiu Originea
limbii române valahe14.
Închinată memoriei lui Petru Maior, lucrarea dovedea o temeinică
documentare filologică, autorul posedând o cultură impresionantă.
Pe lângă limbile română, maghiară şi germană, mai cunoştea greaca,
portugheza, latina, franceza, italiana, spaniola, fiind astfel pe deplin
justificate afirmaţiile lui Liviu Jurchescu, din păcate unul dintre puţinii
exegeţi al acestei lucrări, potrivit căruia lui Dionisie Păscuţiu „nu-i
găsim ca rival în Banat decât pe Paul Iorgovici, al cărui nume dacă
ar fi amintit în cărţile de şcoală alături de Şincai, Maior şi Clein,
acesta n-ar putea dovedi decât competenţă şi obiectivitate din partea
autorilor cărţilor respective...”15.
Spre deosebire de Samuil Micu şi Gheorghe Şincai care susţineau
că limba română „continuă limba latină clasică”, dar la fel ca Petru
Maior16, şi Păscuţiu susţine că limba română, ca şi celelalte limbi romanice s-a format din latina populară, din care s-a dezvoltat latina
literară sau clasică: „limba română (valahă) este mama limbii latine
clasice şi a tuturor limbilor latine de azi”17.
La sfârşitul lucrării, Păscuţiu se declară adeptul sistemului ortografic stabilit de Timotei Cipariu: „Acest principiu s-a prefăcut în sângele
meu; acela îl susţin azi şi-l voi susţine până-n finitul vieţii mele, în ferma convingere că oricât vor roti cărturarii noştri în privinţa aceasta,
14
15

Păscuţiu Deneş, Aromân (olah) nyely erdetei, Lugoj, 1892
Liviu Jurchescu, Dionisie Păscuţiu în „Analele Banatului”, Timişoara, an.IV,
1931, p.156

16

Florica Elisabeta Nuţiu, Contribuţia Școlii Ardelene la dezvoltarea limbii române
literare, în „Libraria, Anuar III, Studii şi cercetări de bibliologie”, Târgu-Mureş, 2004
(http://www.bjmures.ro/bd/B/001/08/B00108.pdf.)
17
Octavian Lupaş, Dionisie Păscuţiu – omul şi opera,în „Hotarul”, Arad, an. I,

nr. 3-4, iulie-august, 1933, p. 10
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în cerc vicios vor roti şi la calea dreaptă cu fonetismul curat nicicând
vor ieşi; ci din ce merge mai rău vor întuneca tipul maiestos al limbii noastre materne, decât a fost în timpul regimului literelor cirilice,
pentru că atunci barem ştiam cum să scriem, acum însă scrie tot insul
de după placul său”. Păscuţiu împărtăşeşte convingerea „că toţi voim
binele, numai căile ni sunt diferite; căile ar trebui unificate, atunci am
prospera mai curând având una şi aceeaşi ambiţiune toţi, adecă a vedea glorificată limba noastră străbună, precum i se cade”18.
Referindu-se la cele două lucrări, publicistul Liviu Jurchescu consemna: „O caracteristică în adevăr esenţială a scrisului lui Dionisie este
fără îndoială ironia fină, incisivă, curajoasă. Din fiecare slovă a sa reiese
în plus superioritatea pe care ţi-o dă dreptatea indiscutabilă a cauzei pe
care o susţi. El nu era silit, ca adversarii săi, ca din lipsă de argumente să
facă ceea ce în limbajul curent se numeşte «a bate apa în piuă». E greu
de închipuit o lucrare mai serioasă din punctul de vedere al conţinutului
sau al scopului de nemărginită importanţă naţională pentru românii
subjugaţi pe atunci, cu toate că solemne şi grave nu sunt într-ânsa decât
argumentele şi nicidecum tonul pe care le spune.”19
În 1902 părăseşte Făgetul, trecând în Ungaria unde, în acelaşi an,
publică la Boldoghâza o broşură intitulată Contemplatio apocalyptica
aut meditatio interreligionaris et religio futuri. In cele 57 de pagini,
scrise într-o aleasă limbă latinească, Păscuţiu evidenţiază marile progrese la care a ajuns omenirea în a doua jumătate a veacului al XIX-lea, şi
face apologia liberalismului şi a virtuţilor creştine. La sfârşitul broşurii,
autorul anunţă subiectele următoarelor lucrări: „despre Moise şi prima
lui doctrină artificială. Despre originile creştinismului, despre papalitate, despre cărţile ambelor alianţe, despre celibat, despre latifundiile
ierarhice şi despre religia viitorului”.20
18

Păscuţiu Deneş, Aromân (olah) nyely erdetei, Lugoj, 1892, p. 294-296
Liviu Jurchescu, op.cit., p.15
20
Dionysius Pascutius, Contemplatio apocalyptica aut meditatio interreligionaris et
religio futuri, Boldoghâza, 1902, p. 57
19
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Din păcate, aceste proiecte au rămas doar în mintea autorului,
deoarece în anul 1902 Dionisie Păscuţiu moare la Nagyszombat, in
Ungaria.
Fire contradictorie, introvertită şi nu prea sociabilă, Dionisie
Păscuţiu a fost un valoros dascăl, filolog, lingvist şi etnolog apreciat de
contemporani, dar prea puţin cunoscut şi preţuit de urmaşi.
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În perspectiva postumităţii

O

PERA pe care ne-a lăsat-o Matei Călinescu, vastă,
scrisă de fiecare dată cu o miză culturală majoră, face
acum obiectul unui ambiţios proiect editorial recuperator, asumat de Editura Humanitas. El se conturează sub
îngrijirea benedictină, empatică şi de o înaltă competenţă
a doamnei Raluca Dună, care, cum însăşi mărturiseşte,
„urmăreşte indicaţiile testamentare din 2009” ale autorului, adică din chiar anul morţii sale. Din seria volumelor
apărute până acum, însemnările de faţă au în vedere numai ultimul jurnal1), despre care doamna Raluca Dună
consideră, în nota asupra ediţiei, că „reprezintă într-un
fel cheia de boltă a operei atât de diverse a lui Matei
Călinescu.” După o lectură de durată, deloc uşoară, întrucât extrem de solicitantă emoţional, obligând totodată
la frecvente pauze de reflecţie, nu pot decât să subscriu
acestei opinii, începându-mi astfel însemnările, contrar
uzanţelor, cu concluzia.
1

Radu Ciobanu,
scriitor, Deva

Matei Călinescu, Un altfel de jurnal. Ieşirea din timp. Ediţie îngrijită
de Raluca Dună. Bucureşti. Humanitas, 2016
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Argumentele în temeiul cărora Un altfel de jurnal. Ieşirea din timp apare acum,
retrospectiv, în poziţia cheii de boltă a
unei creaţii de o viaţă, sunt mai multe şi
imediat sesizabile. Întâiul e chiar faptul că
e altfel nu doar decât toate celelalte scrieri
ale autorului, ci chiar altfel decât jurnalul
său anterior, apărut în 20062, întrucât jurnalul de acum, ultimul, deşi tot jurnal,
este, cum însuşi autorul ne previne, „conceput de la început ca postum.” Or, în
viziunea mea, o scriere concepută în perspectiva postumităţii, cu asumarea lucidă
a ignorării destinului ei de către autor, e
o operă eroică şi, prin însuşi acest fapt,
altfel, dar şi alt fel, adică o specie cu totul
aparte. Al doilea element care-i conferă acestui jurnal
specificitatea nu ţine de structura sufletească a autorului,
precum eroismul, ci de tragismul nepremeditat, devenit
de la un anumit punct intrinsec însemnărilor sale: Un altfel de jurnal este o operă eroi-tragică. Dacă ţinem seama
de împrejurările genezei şi configurării sale în timp, vom
admite că nici nu putea fi altfel. Totul a început cu pierderea de către soţii Uca (Adriana) şi Matei Călinescu a
unicului lor copil, tot Matei. Se născuse în 1977, la trei
ani după ce părinţii se stabiliseră în Statele Unite, dar,
din nefericire, era destinat autismului. A fost vegheat cu
acel spor de dragoste pe care părinţii îl au îndeobşte pentru copiii suferinzi, până în 2003, când Matei jr., la 26 de
ani, s-a stins subit. Nu cred că e cazul să insistăm asupra
violenţei cu care orice părinte resimte un asemenea şoc
şi nici asupra golului devastator pe care îl resimte. Tatăl
2
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Matei Călinescu, Un fel de jurnal (1973-1981). Iaşi, Polirom, 2006,
Bucureşti, Humanitas, 2016.
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a reacţionat însă într-un mod tipic oricărui scriitor autentic care, în
împrejurările severe ale vieţii, se refugiază în sau reacţionează prin
scris. Scrisul e salvarea şi resursa de păstrare a echilibrului sufletesc
şi, la urma urmelor, de supravieţuire, dar, totodată, e şi o necesitate
irezistibilă, oarecum fiziologică, cu funcţie defulatorie. A trăit-o din
plin şi Matei Călinescu şi astfel, la scurt timp după nenorocire, a scris,
pare-se „dintr-o suflare”, Portretul lui M3, o nouă carte, apărută în
acelaşi fatidic an 2003. E o biografie profund şi firesc afectivă a fiului, dar în acelaşi timp, inevitabil, şi o autobiografie a tatălui. A fost
un prim demers salutar, dar nu suficient şi se va dovedi că nimic de
acum înainte nu va putea şterge sau măcar estompa amintirea celui
dispărut, ceea ce putea duce la o resuscitare a fazelor acute ale crizei
sufleteşti. Matei Călinescu a perceput pericolul unei astfel de regresii
şi a reacţionat tot prin scris şi prin refugiul în labirintul memoriei.
Astfel a început să se contureze Un altfel de jurnal. Ieşirea din timp,
unde prima însemnare datează din 25 mai 2004 şi sună astfel: „De
la moartea lui M totul a fost altfel.” Şi, puţin mai departe, precizarea: „Dar când şi când, îl învie brusc în mine câte un obiect care se
transformă, nu ştiu cum, în semn. Un semn de la el.” Ai zice că ceea
ce va urma e previzibil: un nesfârşit şi patetic lamento. Nicidecum. E
suficient să străbaţi doar câteva pagini, ca să devină evident că autorul
are puterea să se ridice asupra împrejurărilor şi să le domine raţional,
având totodată, cum se vede şi din citatul de mai sus, acces la mesajele
transcendentului. Aspiraţia de a supravieţui cu demnitate, percepută
ca o datorie, îşi află resursele în lectură, în scris, în reflecţie şi recursul
la memorie, ducând, toate, la o desfăşurare în evantai a unei problematici extrem de diverse şi complexe care de asemenea conferă specificitatea acestei ultime opere. Jurnal fiind, ea creşte în direcţii imprevizibile, înspre care însăşi existenţa cotidiană îl cheamă pe autor.
Cred că, pentru desluşirea resorturilor intime care au determinat
configurarea acestui jurnal în două părţi separate ca de o brusc ivită
falie, dar continuând să comunice prin fondul ideatic, e important
3

Matei Călinescu, Portretul lui M, Ia;i, Polirom, 2003, Bucureşti, Humanitas, 2016.
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să nu neglijăm precizarea pe care Matei Călinescu a ţinut s-o anexeze titlului: Ieşirea din timp. Cum am văzut, în 2004, după ce cu un
an în urmă scrisese Portretul lui M, el se simte din nou la discreţia
unei depresii şi recurge tot la salvarea prin scris, începând acest jurnal în paginile căruia se refugiază în memorie. Ulterior probabil,
această primă parte va fi intitulată Problema memoriei pentru că nu
e vorba numai de evocări de o mare pregnanţă artistică şi importanţă
documentară, ci şi de reflecţii eseistice pe tema memoriei, până la o
foarte originală schiţă tipologică a lecturilor de memorii. „ Ceea ce
rămâne în memorie e fără îndoială ireal, dar nu fals”, scrie diaristul
în postură de memorialist, reflectând asupra a ceea ce face: „Participă
[memoria], într-un fel, la viaţă, la viaţa celui care-şi aminteşte.” Şi, în
cazul de faţă, chiar participă la viaţă, ajutându-l s-o ducă mai departe:
„Sunt mereu îndemnat să-mi amintesc”. Prima dată când a simţit acest
îndemn a fost în Amintiri în dialog, carte din 19944, scrisă împreună
cu definitivul prieten Ion Vianu, care, împreună cu Mircea Ivănescu,
ocupă şi în acest jurnal un loc important. Acolo însă, amintirile erau
reciproc şi nostalgic provocate (Eheu, fugaces...) şi relaxate, în timp ce
aici ele se configurează sub semnul tragic al absenţei fizice, dar simţită
în permanenţă ca prezenţă spirituală, a lui M: „Căci el continuă să
trăiască pentru noi şi memoria noastră refuză să-l înconjoare de aura
celor dispăruţi [...] Continuă să trăiască într-un spaţiu fără dimensiuni, dar nu mai puţin real în însăşi irealitatea lui: intangibil, dar
prezent. Prezenţa lui intră – când te aştepţi mai puţin, şi totuşi atât de
nesurprinzător de firesc – în ţesătura vieţii noastre cotidiene. E un fir
inobservabil, care din când în când devine luminos şi dă zilei întregi
sensul unui surâs enigmatic.”
Toate acestea, care ţin de fapt de o întoarcere în timp, au durat până
în februarie 2008, când s-a produs falia şi a început Ieşirea din timp.
Într-una din zilele acelea, lui Matei Călinescu i s-a confirmat un diagnostic ireversibil şi letal, aflat în stadiul 4 (din 5). Cum îşi va aminti
peste şase luni, vestea „...m-a lovit în moalele capului, m-a ameţit, m-a
4
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Ion Vianu, Matei Călinescu, Amintiri în dialog. Memorii. Iaşi, Polirom, 1998, 2005,
Bucureşti, Humanitas, 2016.
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devastat.” Dar nu l-a doborât. Îşi revine, se repliază, învaţă din mers să
se acomodeze cu ideea morţii. De data asta cu ideea propriei morţi.
Şi o face nu plângându-şi de milă şi nici bravând, ci gândindu-se
– superbă reflecţie! – la cei pe care-i poartă în sine şi, implicit la tot
ce va pieri odată cu el: „Ideea morţii mă sperie totuşi, şi fizic [...], şi
metafizic – căci cu mine vor pieri toate amintirile mele şi toţi morţii pe
care i-am iubit vor muri încă o dată.” Această a doua parte a jurnalului
e intitulată cu o parafrază după Ecleziast – Cu plăcere privesc lumina
soarelui – divulgând vitalitatea iubirii de viaţă, care, în pofida evidentului declin fiziologic, îi infuzează paginile. În august 2008, şocul veştii
din februarie produce încă efecte: „Tema profundă a acestor pagini ar
fi deci drumul spre moarte.” Drumul spre moarte e însă curând asumat
oarecum gospodăreşte şi străbătut prin recurs la tot ce este în jurul său
şi în sine însuşi frumos şi stenic: amintiri, peisaje, plimbări cu Uca,
lecturi (dominate de Proust), muzică, prietenii, – graţie cărora rezistă
unui regim de viaţă devenit treptat atroce, printre şedinţe de radiaţii,
infuzii perfuzate cu ştiutele reacţii devastatoare, puncţii toracice şi abdominale, dureri, somnolenţe „albe”, nesfârşite investigaţii stresante.
În 7 iunie 2009, cu câteva zile înainte de sfârşit, nota, străin de orice
patetism: „Vocea mea a ajuns irecognoscibilă [...] Nu pot să beau, nu
pot să mănânc. Uneori îmi amintesc ce putea însemna să bei un pahar de apă rece, băut cu sete. Nici o idee: doar răsuciri şi fantasme
fără vreo urmă.” Şi, totuşi, imediat după aceea: „Ieşirea din timp nu-i,
teoretic (implicând totuşi anumite sofisme tragice), extraordinar de
grea. Ieşirea practică (despre care trebuie vorbit puţin, despre care în
mod obişnuit nu trebuie vorbit) e partea grea.” Aşadar, puterea de a
reflecta, de a-şi „monitoriza” împuţinarea propriilor zile, deşi tot mai
evanescentă, rămâne vie şi prin infernul suferinţei. Nu doar vie, ci şi
revelatoare a unor ultime descoperiri: „[...] apropierea de moarte îşi
revelează cu nuanţe mereu noi şi cu totul neaşteptate, miracolul care
este viaţa [...] întrevăzut vag în anumite momente extatice, în iubire şi-n
creaţie” [subl. RC]. Aceasta mi se pare a fi fraza-cheie a întregului jurnal, cea care devoalează secretul întâmpinării cu demnitate şi luciditate a unei morţi anunţate. În comentariul pe care l-a dedicat acestei
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opere, criticul Alex Goldiş a făcut observaţia esenţială pentru definirea şi specificitatea ei, anume că ea „devine un adevărat tratat de ars
moriendi, în care «ieşirea din timp» e pavată de experienţa atemporală
a cărţilor” („Vatra”, 7-8/2016). Neîndoielnic, mi-aş îngădui să adaug,
experienţa cărţilor a fost fundamentală în deprinderea acestei tragice
arte, dar, în aceeaşi măsură decisive au fost experienţele iubirii şi ale
creaţiei, id est a scrisului până în ultima clipă.
Cred că ponderea pe care iubirea şi creaţia o au în configurarea acestui jurnal ar merita un eseu aparte. Iubirea în acest context e destinată
tuturor celor apropiaţi şi îmbracă toate cele trei ipostaze, agape, philia
şi eros. Dar întâia dintre ele, care i-a fost vreme de 46 de ani parte a
propriei fiinţe, iar în faza ieşirii din timp, unicul sprijin concret, eficient şi profund ataşat prin afecţiune, a fost ipostaza eros, întruchipată
de Uca. Sentimentele de iubire şi recunoştinţă pe care le poartă acestei
brave camarade răzbat în cele mai grele clipe, ba poate mai mult chiar
atunci, în numeroase şi tulburătoare însemnări: „Iubita mea Uca pe
care o surprind uneori plângând cu gândul la dispariţia mea din micul
nostru univers. Lăsând deoparte spaima mea de moarte, de care mi-e
ruşine, mă simt vinovat că o fac să sufere [...] Şi încă mai vinovat mă
simt că văd în plânsul ei un semn de iubire, de care am o mare, egoistă
nevoie subiectivă.” Sau, în aprilie 2009: „Uca mă ajută enorm. Avem
împreună momente mai lirice decât oricând în trecut [...] În mijlocul
diferitelor suferinţe fizice apar spontan momente de îngemănare
emoţională cu Uca, preţioase, cu vibraţii largi de clopote interioare.”
Am convingerea că acest subtextual roman de dragoste reprezintă
ecoul remanent al uneia dintre cele mai frumoase iubiri nonfictive
din lumea literaturii noastre. Cât despre creaţie, Matei Călinescu se
înscrie în familia marilor scriitori pentru care scrisul a fost un mod
de existenţă şi un suport al supravieţuirii în cele mai dure împrejurări.
Şi această temă l-a preocupat aproape obsesiv până în ultimele clipe,
cum de asemenea se vede în numeroase însemnări care apar dezvoltate ca nişte mici eseuri sau spontan, prin cine ştie ce asociaţie de idei,
constituindu-se însă de fiecare dată în noi surse de (auto)reflexivitate:
„Scrisul e un calmant – o reasigurare că pot funcţiona cumva în faţa
144
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morţii, că-mi pot reface mental identitatea sau identităţile, că din trecutul meu, desigur ireal, nu s-au şters încă anumite imagini, chipuri,
icoane [...] Singurul mod de a-mi măsura «vitalitatea» e scrisul (în
acest jurnal), şi nu scrisul, cât pofta de a scrie, nerăbdarea de a scrie,
meditaţiile pe teme care să fie reluate în scris.”
Matei Călinescu n-a fost doar un profesionist de elită din lumea
literelor, ci şi un hărăzit ale cărui opere, indiferent de genul abordat,
au capacitatea integratoare a marilor subiecte de meditaţie umanistă.
După cum şi acest Un altfel de jurnal. Ieşirea din timp – cheie de boltă,
cum bine s-a spus – recheamă într-o alcătuire diversă dar armonioasă,
toate iubirile, gândurile, obsesiile, aspiraţiile, spaimele şi nădejdile
unei tragice şi, în cele din urmă, eroice vieţi.
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Un idol asasinat tocmai

de cei ce-l adoră*

N

Gheorghe
Schwartz,
prozator, Arad

U AM INTENŢIA să analizez aici situaţia scriitorului de limbă română de azi în diaspora, însă, gândindu-mă la multele mari speranţe dintre congenerii mei
care au emigrat, constat că n-au prea reuşit să se integreze
în fluxul realităţii concrete din noul lor areal geografic
şi cultural. Sigur, sunt şi excepţii notabile (în frunte cu
Norman Manea), dar printre cei mulţi, aceştia reprezintă
doar excepţii… Iar una dintre excepţiile fericite este indiscutabil Gheorghe Săsărman.
Inteligent, cult, tenace în toată modestia sa, Gheorghe
Săsărman a rămas un scriitor extrem de incitant. Recentul său volum, Adevărata cronică a morţii lui Yeşua
Ha-Nozri, aduce în scenă un subiect venit din ceea ce aş
numi realismul fantastic: într-o dimineaţă devreme, nişte
poliţişti din München descoperă azvârlit lângă statuia
Fecioarei – Patroana marelui oraş – un trup agonizând
* Gheorghe Săsărman, Adevărata cronică a morţii lui Yeşua Ha-Nozri,
Polirom, Iaşi, 2016.
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înfăşurat într-un linţoliu. O ambulanţă îl duce
chiar la spitalul Ordinului Adoratoarelor
Patimilor lui Isus, unde este tratat cu mult
profesionalism şi unde se constată, aproape
de la început, că muribundul este marcat de
atât de cunoscutele răni ale consecinţelor
unei flagelări sălbatice, precum şi ale crucificării. De altfel, după o miraculoasă revenire din apropierea morţii, omul găsit lângă
statuia din Marienplatz, lângă Mariensäule,
este identificat mai înainte de către un erudit
doctor în teologie, liber cugetător militant…,
că ar fi Iisus din Nazaret, iar, apoi, cel adus
la reanimare îşi spune şi el foarte natural
„Yeşua Ha-Nozri”!
Din această situaţie, aparţinând mai degrabă de un
roman SF, se trece la o palpitantă tramă de percepţie:
cartea se deschide cu două moto-uri: unul din Matei 24, 4-5
(Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni
mulţi în Numele Meu şi vor zice „Eu sunt Mântuitorul”.) şi
al doilea din Lev Nicolaevici Tolstoi (Dacă Hristos şi-ar face
acum apariţia, i s-ar cere un autograf şi nimic mai mult.)
Numai că demersul lui Săsărman nu se opreşte nici pe
departe aici. Ar fi prea simplu, prea tezist. Intriga, într-o
succesiune filmică, ne prezintă marile surprize ale cuiva
– fie Acela chiar Fiul Domnului (dar nu ştim nici până la
sfârşit dacă a fost vorba într-adevăr de Acela), surprize ale
cuiva venit dintr-un timp de mult apus, surprize născute
nu numai din uriaşul salt tehnic, ci, în special, din ceea
ce a devenit doctrina faţă de intenţiile Sale. Dar intriga ne
prezintă şi surprize la fel de mari pentru contemporanii
noştri: Cel Aşteptat le apare cu totul altfel decât şi-l pot ei
imagina.
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Ambalajul de film poliţist, cu toate accesoriile intrigii în domeniu,
ironia şi ritmul extrem de palpitant al acţiunii, nu constituie decât
butaforie: nimic, nici chiar marile teme ale devenirii, nu constituie
monumente din marmură incasabilă înfăţişând aceeaşi imagine o dată
pentru totdeauna. Chiar dacă ceea ce ne place să numim „evoluţie
umană” ţine mai mult de tehnică, folosirea acesteia în uriaşul ei
progres – etica – nu s-a schimbat de-a lungul epocilor. Adică nu s-a
schimbat omul, ci doar posibilităţile sale de a elibera noi energii. Ceea
ce – şi aici se găseşte marele paradox – a modificat radical percepţia
individului asupra a tot ce este în jurul său. Precum şi în el însuşi.
Percepţia şi nu neapărat substanţa.
Adevărata cronică a morţii lui Yeşua Ha-Nozri este o carte ce poate
deveni oricând un film de mare succes. Un film doar de mare succes
dacă s-ar ecraniza acţiunea, însă un film profund, în primul rând,
dacă ar sublinia marile întrebări reieşite din scenariu, întrebări la
care fiecare trebuie să-şi răspundă singur în legătură cu modul cum
înţelege celebrul monument din marmură. Marile întrebări pe care le
sugerează Gheorghe Săsărman în această carte uşor de citit şi mult de
gândit.
P.S.
Şi vorbind despre multele mari speranţe dintre congenerii mei
care au emigrat şi n-au prea reuşit să se integreze în fluxul realităţii
concrete din noul lor areal geografic şi cultural, dispărând la orizont,
Gheorghe Săsărman rămâne vizibil, acelaşi cu sine şi aici şi acolo:
- în Germania, multă vreme principalul animator al revistei APOZIŢIA, al cărei redactor şi „co-autor” între, 2005 şi 2010, a fost. Revista
APOZIŢIA, în condiţii grele, le-a mai dat o posibilitate scriitorilor
români din Germania să se exprime;
- în lume, Gheorghe Săsărman rămâne vizibil cu cărţi asemenea
celei despre care am vorbit.
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Ioan Moldovan

– integrala poeziei*

P

OETUL IOAN MOLDOVAN a editat la Editura
Paralela 45 o antologie de aproape 400 de pagini,
intitulată semnificativ Opera poetică. Apariţie de-a dreptul
monumentală. Pesemne integrala de până acum a poeziei
sale. Dimensiunile Cărţii şi vastul aparat critic inhibă
cititorul. La cuprins sunt enumerate cele parcă zece cărţi
de poezie ale autorului, începând cu Viaţa fără nume,
Editura Dacia (1980) şi încheind cu Timpuri crimordiale, Editura Eikon (2014), care îl recomandă, aşa cum îl
înregistrează şi critica literară, respectiv, istoria literară,
ca pe un optzecist de frunte. Titlurile menţionate, ca şi
alte titluri: Arta răbdării; Tratat de oboseală; Interioarele
nebune; Mainimicul, mărturisesc aproape singure despre
natura poeziei lui Ioan Moldovan, poet de o sensibilitate
deosebită, de o originalitate pregnantă.
Poetul este situat între nume importante ale optzecismului literar: Al. Cistelecan, Nicolae Oprea, Al. Th. Ionescu,

Petru M. Haş,
poet, Arad

* Ioan Moldovan, Opera poetică, Editura Paralela 45, 2016
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Alexandru Vlad, Virgil Mihaiu, Virgil
Podoabă, Aurel Pantea ş.a.
Evenimentul literar foarte bine gospodărit este prefaţat de Al. Cistelecan
printr-un adevărat studiu exhaustiv, intitulat Între lehamite şi entuziasm imaginativ. Adevărată piatră de temelie pentru
ulterioarele abordări ale Operei poetice,
Al. Cistelecan ia în discuţie întregul evantai de observaţii şi abordări critice ale
poeziei lui Ioan Moldovan. El subliniază
„temperamentul” expresionist al poetului, „experienţa bibliotecii” şi „nostalgia
contactului cu elementarul”, „imaginaţia
acută care demonizează peisajul şi-l încarcă de premoniţii sumbre”. Este subliniată şi componenta meteorologică prin raportarea la bacovianism,
cu diferenţierea ce se impune. Unii critici au constatat
afinităţi ale poetului cu Mircea Ivănescu. Dar şi apropierea de Bacovia sau de Mircea Ivănescu ţine mai mult
de apartenenţa poetului la o familie mai largă de stil
şi sensibilitate poetică, o familie universală, decât de
influenţă, eventual bine asimilată. Ironia şi autoironia
sunt evidente. Delabrarea lumii, veştejirea, în vremea din
urmă aşijderea.
Mai scrie Domnul Al. Cistelecan, în concluzie: „E
om blând, afabil, Ioan Moldovan; nici scriitura lui nu e
agresivă; dar de propus, propune cu umilitate, cu tandreţe,
doar atrocităţi.” Complexă ipostază!
Fenomen evident la generaţia sa, nu lipseşte din Opera
poetică, livrescul. Unii vorbesc de intertextualitate.
Capitolul Referinţe critice este demn de toată admiraţia,
ele fiind o sumedenie, iar numărul lor de ordinul zecilor.
De menţionat ar fi: „Este un martor hiper-lucid al apoca150
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lipsei care ne traversează fără să o simţim.” Desigur, sentimentul apocaliptic traversează textele, dar fără a fi clamat cu orice preţ, retoric.
Bună este şi prezentarea unui Octavian Soviany: „Poezia lui Ioan Moldovan e străbătută de anxietăţi existenţiale tratate în spirit minimalist,
cu un perfect simţ al parodicului şi al derizoriului.” Domnul Nicolae
Manolescu surprinde „sonuri din Viaţa lumii a lui Miron Costin”. Lucru demn de laudă.
Prin Viaţa fără nume I, pătrundem în memoria artistului: „ninge
‘cum illo tempore’/ printr-un labirint imaculat cu chipul necuprins în
încruntările/ zilei ce începea/ un vers dezvinovăţindu-se: ‘n-am nicio
vină, n-am’.” Voci surprinzătoare, lapidare, se aud pe coridoarele poemului. Sau o interpelare a lui Lucreţiu: „pâinea în gură se-amestecă
cu umezeala cuvintelor/ nu-i aşa, Lucreţiu/ uscatul şi umedul, caldul
şi recele într-o iubire activă”.
Şi Viaţa fără nume V: „viaţa însăşi nu permite elipse/ şi întrebarea dacă poemul e altceva decât viaţa/ întrebarea privitoare la tine,
Horaţiu/…/ şi năuc febril intram în manuscrise”. Şi mai departe, un
fel de lecţie despre poezie şi claustrarea în lectură: „Mi-am întocmit
un dosar în care povesteam visele/ vanitos, creionul chimic nota data
nopţii/ ulterior am aflat că visul nu poate fi utilizat ca o amprentă,
că/ personificarea e un procedeu artistic, că/ metafora e un procedeu
artistic/ chiasmul e un procedeu artistic şi că/ ‘un sentiment nu poate
fi înlocuit decât de un alt sentiment/ de o intensitate egală sau mai
mare’/ mi-am privit mâinile: erau verzi şi vechi/ lipit de acest pământ/
chipul mi se umple repede cu mici vietăţi străvezii/ am închis uşă după
uşă/ mai târziu am citit şi m-am liniştit.”
Tandre şi delicate sunt poemele din Viaţă de familie şi Bunicul e
pregătit.
În alt text, poetul e prieten cu propria gură, căreia-i face nuntă şi-i
dăruieşte averi. Dar sunt şi scene ultrascurte în care, într-o oralitate desăvârşită, poetul ne conduce prin derizoriul cotidian: „Stau la
Amante şi beau una mică/ Apoi mă voi duce la Geamuri şi Oglinzi să
văd/ dacă sunt geamuri şi oglinzi// O tristeţe tânguitoare, asta e// N-ar
trebui să am nimic împotrivă// Salut o femeie mică albastră/ pe care
1-2-3, 2017
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o ştiu de undeva/ sau mă ştie ea tot de pe-acolo/ Asta e, ieri am fost
la o lansare: Politica de Aristotel/ Autorul a lipsit// Visele sunt oricum
o ruşine pentru om/ zice tânărul filosof// Asta e, mă voi duce la Geamuri şi Oglinzi să văd/ ce şi cum” (joi de decembrie).
Toamna, de la o vreme, cântă tot mai convingător refrenul
sfârşitului: „Nimic de ascuns/ Nimic de-mpodobit// Trageţi, odată,
cortina” (Toamnă). Tot trăind printre himere, şi eul se arată a fi o
himeră sau poate nici atât: „Aveam şi noi un eu – o frumuseţe/ care
nu împăca pe nimeni din trib. Istoria/ mormăie indiferentă. Profesorii
ei/ condicuţele lor – cu zaţ/ în care ghiceşte Mne-ei/ Aveam şi noi un
eu! Să-l văd venind/ aş mai trăi o viaţă?/ care se dovedeşte cum că nici
n-a fost acolo/ nu e aici/ Nu este (n-a fost, nu e).
Ar fi multe de citat din Ioan Moldovan, dar, în încheiere, mai bine
să cităm din Dan Cristea, cu care s-ar putea să fim de acord: „Spirit
subtil şi cultivat, agreând umorul, jocurile inteligenţei şi chiar jocurile
de cuvinte (…), Ioan Moldovan se dovedeşte din ce în ce mai mult un
poet remarcabil al sentimentului de oboseală, de plictis, de insatisfacţie
şi declin, de iritare şi dezgust faţă de viaţă” (2014 – „Luceafărul de
dimineaţă”, nr. 8).
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Gheorghe Mocuţa

– libertate vs. ocupaţie*

P

OET, CRITIC LITERAR, ISTORIC LITERAR, MEMORIALIST, TRADUCĂTOR, Gheorghe Mocuţa
şi-a început activitatea literară prodigioasă în secolul
trecut. A început ca poet autentic. Pe lângă poezie, memorialistică şi traduceri, a scris cel puţin opt cărţi de
critică şi istorie literară. În Literatura vestului apropiat dă
lecţii de ceea ce înseamnă onoarea, pertinenţa şi onestitatea profesională a disciplinei numite istorie literară.
Recenta sa carte, deopotrivă critică şi istorie literară,
intitulată Lecturi libere într-o ţară ocupată, demonstrează
calitatea autorului de a da titluri inspirate, care pot deveni adevărate teme de meditaţie. Ne întâlnim cu pasiunea
cititului cărţilor, pentru că se poate citi şi în stele, de la
Miron Costin la Maxim Gorki (Patima cititului), Borges,
din care autorul citează că „este mai greu să citeşti decât
să scrii”.
* Gheorghe Mocuţa, Lecturi libere într-o ţară ocupată, Editura Emia,
Hunedoara
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Libertatea lecturilor nu e rea, deşi de-a
lungul istoriei universale, şi ne referim la
ţări mai renumite ca a noastră, lecturile
nu erau întotdeauna libere; existau cărţi a
căror lectură era interzisă, cărţi condamnate, cărţi arse pe rug.
Considerăm că ar fi de glosat pornind de la un asemenea titlu, cu libere şi
ocupată, dar autorul mi-a luat-o înainte.
Prea ocupată, cu referire la ţară, exprimă
neliniştea în legătură cu „nepăsarea tot
mai evidentă a publicului (n.n. a ţării)
faţă de literatură”. Publicul, mă mir că
nu şi-a pierdut vederea, citeşte peste măsură: liste de preţuri, facturi şi, când se
întâmplă să pună mâna pe ele, bancnote, care se înghesuie mai mult în buzunarele răufăcătorilor noştri dragi,
aşa-zis demnitari etc. Criticul literar e întristat de „efectul
globalizării”, care „ne răvăşeşte minţile”. Şi aşa mai departe.
În Grecia Antică, oamenii oscilau între tiranie şi democraţie (libertate), dovadă că niciuna nu era, pesemne,
bună. Astfel că, perşii i-au ocupat pe unii, ca să fie şi ei ţări
ocupate. Au făcut satrapii şi le-au adus satrapi.
De aici şi nobleţea criticii literare. Ea compensează ţara
ocupată. În repetate rânduri Gheorghe Mocuţa îl citeşte
pe Gheorghe Schwartz şi tot în atâtea rânduri scrie despre
dumnealui. Ceea ce e bine, pentru că distinsul prozator
nu este frustrat de lectură; dacă „publicul” nu-l citeşte,
fiind el dintr-o „ţară ocupată”, nu pierde nimeni nimic.
La începutul cărţii sale, autorul nostru consacră un
studiu aprofundat Doamnei Herta Müller, laureată a Premiului Nobel pentru literatură. Criticul desfăşoară o adevărată acribie în prezentarea operei literare a laureatei, fos154
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tă disidentă de marcă. Marcată de „frică”, într-un univers kafkian sau
orwellian, ea şi-a anesteziat frica prin scris.
În una dintre cărţile sale, Mircea Eliade, mare personalitate a culturii române şi universale, scriind despre vestitul premiu, era deconcertat de faptul că Liviu Rebreanu, mare scriitor român, nu a fost nici
măcar nominalizat pentru Premiului Nobel, deşi era un scriitor peste
nivelul multora dintre laureaţii acelui premiu. Din vina cui?
Gh. Mocuţa are virtutea lirismului în contextul comentariului critic, când scrie: „În orizontul redus al copilăriei, trenul văzut de fetiţa
care păştea vaca era vehiculul providenţial spre o altă lume.” (despre
H. Müller). Tot un citat din H. M. este memorabil: „Când tăcem, devenim dezagreabili, când vorbim devenim ridicoli.” Când plecăm, devenim adorabili.
De un inspirat comentariu critic se bucură Amazoanele. O poveste,
cartea Adrianei Babeţi. În context, autorul emite despre scris idei cu
valoare de maxime: „Încredinţarea că nu numai viaţa e o luptă, ci şi
scrierea unei cărţi (…). Condeiul e tot o armă cu două tăişuri pentru
omul de litere. După cum biblioteca e utopia tuturor bătăliilor.”
Scriind despre prozatorul Horia Ungureanu, criticul aduce elemente care ţin de geografia literară sau de estetica punctuaţiei: „Spre
deosebire de autorul (n.n. – Florin Bănescu) fabulosului roman Calendar pe o sută de ani, Horia Ungureanu nu iubeşte virgula, paranteza, digresiunea, ci punctul.”
Lungul drum al vocii de la poem la roman analizează Simfonia lupului de Marius Daniel Popescu, devenit „scriitor european”, într-o
altă limbă, al cărui stil „păstrează acea inocenţă à la Prévert sau, dacă
preferaţi, à la Zaharia Stancu”. I s-a decernat premiul Robert Walser.
Criticului nu-i scapă licenţiozităţile piperate.
Uneori criticul descinde spontan şi captivant în citatul de senzaţie,
spre a sublinia miraculosul „autorului cu două feţe”, ca în cazul
lui Marius Ianus. Înclinaţii ale criticului spre studiul literar ocult,
circumspecţia criticii şi concluzia tranşantă, sunt evidente.
Cartea desfăşoară un evantai de referinţe teoretice şi critice europene ş.a. În comentarea prozatorului se face referire la Violenţa sa1-2-3, 2017
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crului, eseul lui René Girard. Iar romanul lui Ion Corlan, Dulap de
vânătoare, „e unul dintre cele mai agresive şi mai halucinante romane
apărute în ultimul timp, atât la nivelul concepţiei, cât şi al limbajului”.
Scriind despre Nicolae Manolescu, Istoria literaturii române pe
înţelesul celor care citesc, autorul descifrează pertinent formaţia, informaţia şi metoda istoricului literar.
Sunt autori deosebit de importanţi, radiografiaţi în tripla lor
ipostază, cum ar fi aceea de: poet, critic literar şi memorialist (Vasile
Dan). Criticul se exprimă în fraze sintetice bine cumpănite. „Lirica lui
Vasile Dan a dobândit încă de la primele volume un timbru autentic,
un sunet propriu, inconfundabil.”
Biografia literară, portretul memorabil şi caracterizarea poeziei se
îmbină în textul consacrat poetului Francisc Vinganu, „un romantic greu de consolat”, cu „prenume de sfânt”: „Poet al meditaţiei şi al
sfâşierii, al înstrăinării şi revoltei…”
Comentariul la marele poet braşovean Alexandru Muşina este o
adevărată contribuţie la cunoaşterea operei poetice a acestuia.
Ar trebui să scriem o carte întreagă aici, deoarece numărul autorilor asupra cărora se opreşte condeiul lui Gh. Mocuţa este foarte
mare, iar noi ne-am străduit să urmărim doar câteva dintre lecturile
sale „libere”. Lecturi libere ale unui apostol al citit-scrisului.
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Amânarea, peisajul şi călătoria*

C

E FACE OMUL ÎN VIAŢĂ? Amână, se ipostaziază
în peisaj; înregistrându-l într-un desen cu stări şi
imagini şi călătoreşte. Călătoria este însăşi viaţa. Sau viaţa
este numai o călătorie spre altceva. Altceva este ceea ce
omul caută mereu. Dar altceva se tot ascunde, îi place să
fie iluzoriu. Iar omul trăieşte atunci cu sentimentul că deşi
caută şi tot caută (alt)ceva, găseşte nimic. Vidul. Vacuitatea. Aşa constată şi poeta Ana Pop Sîrbu în culegerea sa
anterioară de poezii, intitulată Poesii: „Totul e gol. Lecţia
de viaţă nu e grandioasă.” (Vacuitate). Mai încolo este
misterul. Misterul este curiozitate şi incertitudine. Adică:
ce? Ce ar putea fi grandios?
Poeta, aflată acum la a opta carte, este uneori ermetică,
oraculară, misterioasă, tentată de ezoterism, dar şi de exotism, când nu cultivă interioarele adumbrite, şi acestea
misterioase.
Având o bună instrucţie filosofică ea este cum vedem
reflexivă. Poate tocmai pentru că firea ei este reflexivă, a
* Ana Pop Sârbu, Eudemonie. Eudaemonia, Editura David Press Print,
Timişoara, 2016
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preferat o asemenea instrucţie. Tocmai din firea
contemplativ/ autocontemplativă şi din sensibilitatea lirică întemeiată pe proiecţiile, adesea
melancolice, ale eului se nasc poemele sale.
Eudemonie. Eudaemonia, noua sa carte
de poeme, ne pune în proximitatea unei discipline filosofice, etica aristotelică. Legată
de fericire, de prosperitatea omului. Etica
fericirii la Aristotel este apropiată uneori de
etica virtuţii, dar apropierea nu funcţionează
absolut. În chestiunea fericirii, unii pun accent pe plăcerea simţurilor, alţii acordă atenţie detaşării de bunurile lumeşti. La Toma
d’Aquino fericirea înseamnă contemplarea
eternă a lui Dumnezeu. Considerând că şi
în exerciţiul poetic există o anume plăcere a simţurilor şi
că textele Anei Pop Sârbu se întemeiază pe contemplarea
lui Dumnezeu, am situa textele sale între cele două alternative ale eudemonismului.
Şi sentimentul părăsirii produce uneori o stare euforică, ca abandonarea în locuri pustii. În noiembrie. Primul
capitol al cărţii de faţă se deschide emblematic tocmai cu
un astfel de poem: „Pe o sârmă stau păsări/ negre, albe/
Se afundă-n dimineaţa de noiembrie/ Văd norii, Nilul,/
Eternul azuriu/ Şi eu sunt o pasăre oarecare/ Pe un deal
părăsit” (Dimineaţa de noiembrie).
Păsările sunt aici „Negre, albe”, ceea ce sugerează o
undă de melancolie. Contemplativitatea este în viziunea
„norilor” şi a „eternului azuriu”. Comuniune cu nemărginirea. Marcată cultural de marele fluviu care veghează
străvechi monumente funerare, evocate de poetă în alte
texte ale sale. Aspiraţia spre misterul altei lumi, unde
pesemne ar sălăşlui „grandiosul” este în metafora subtil
detaşată: „Şi eu sunt o pasăre oarecare”.
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Nu e de mirare că există viziuni ascensionale: „Urcam muntele/
Fapte fragile mă loveau/ De pereţi atmosferici./ Cineva scria vieţi inexistente, texte în dezordine...” (Pereţi atmosferici). Ezoterism spaţial
scris de „cineva”. Poeta este ipostaza preotesei care pronunţă oracolul
în vechime, în textele despre întâmplări ale lumii sau despre sine.
În Drumeagul, poem în care „Luna stă cu faţa întoarsă”, „Un
muşuroi/ Se îngroapă tot mai adânc”, peisajul este animat de o pictură
cinetică: „O fată trece pe lângă fântână”.
Sentimentul trecerii, al dispariţiei iminente este accentuat în acest
capitol (Amânarea), în mai multe locuri. Să menţionăm unul: „Repeţi
moartea zi de zi,/ Un glorios exerciţiu” (Exerciţiul). În „Exerciţiu”, moartea este askezisul grav al vieţii. El are loc zi de zi, începe cu dimineaţa,
continuă cu gesturi de interior, care aduc osteneala: „Osteneşti până
ajungi la el”. Este ritualul unei lumi „închise definitiv”, în care atitudinea finală este una iluminată, reflexivă, imprimată de cromatica
amintirii: „te aşezi pe prag/ Şi-ţi închipui lanuri de rapiţă”. Pentru că
şi „bătrâneţea arămie” tot o vietate este, „O vietate, ca oricare alta”
(Săgeata)
Nostalgia existenţei rurale dispărute, care i-a inspirat lui Lucian
Blaga reflexii profunde, apare aici în ipostaze inedite: „Azi nu vreau să
mor printre rânduri /.../ mă voi sui în ultimul tramvai,/ crezând că-s
într-o căruţă cu fân/ Părul, inima, umbletul nu vor mai simţi/ Înghesuiala. Ultimii vor coborî la prima”. (Fără titlu)
Într-un alt capitol vocea interioară bulversează macro-universul:
„răstoarnă constelaţii”. Fenomenul se manifestă ritmic, „Din când
în când”, funcţie de relaţii intime, misterioase, între om şi marele
univers. Textul închide elemete ce ţin de mişcarea stihială blândă,
aproape estompată: „O boare închide sihastre pietrificări”, unde lutul
acţionează ca un mecanism ce înregistrează timpul ocult: „pământiul
arătător de lut” (Şoapta din interior).
În Cumpene, iniţierea are drept spaţiu două elemente, elementul amfibiu şi elementul eteric, întunericul şi lumina, teluricul cu
mineralele sale. Impactul este resimţit semnificativ: „Sihaştrii sunt
izbiţi de cumpene /.../ freamătă aramă, argintul, roua...”
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Eudemonie. Eudaemonia este o carte structurată în trei părţi bine
armonizate: Exerciţiul amânării; Peisaj barcelonez; Călătoria. Ea apare
ca o ediţie bilingvă: română şi engleză. Versiunea engleză aparţine
domnişoarei lector dr. Aba Carina Pârlog, care îi scrie şi postfaţa,
Limbajul volatil al sferelor. Postfaţa este şi un eminent excurs despre
arta traducerii dintr-o limbă romanică într-o limbă germanică şi
dificultăţile acesteia.
Valoarea constantă a cărţilor Anei Pop Sârbu a fost dovedită de
comentarii critice pertinente, între care şi cele aparţinând AbeiCarina Pârlog: „Limbajul volatil al sferelor formulat de către poetă ne
transpune într-o lume spaţială nebănuită, unde trecutul, prezentul şi
viitorul se recreează prin prisma sentimentelor trezite de evenimente
concrete sau abstracte...” sau Liviu Antonesei care, admirator recent al
poetei, scrie pe coperta a patra ca despre o poetă: „revenită în forţă cu
volume remarcabile, pe trei am avut prilejul să le comentez...”
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Voluptăţi şi necazuri incendiare*

L

ITERATURA MOTIVAŢIONALĂ, zidită pe principiul discursurilor motivaţionale, prinde aripi. Editorilor dependenţi de piaţă, nu de banii de la buget, situaţia
le prieşte de minune, căci oamenii îşi doresc cărţi de alinare, cam cum era filosofia elenistică în comparaţie cu
filosofia mainstream a vremii. Fireşte, nimic nu împiedică
acest gen de literatură să se adreseze şi cititorilor care au
şi alte nevoi, în afară de cele terapeutice. Prin mixarea elementelor de new age cu altele din zone mai intelectuale,
se poate obţine un cocktail literar chiar interesant.
Aşa procedează Aurora Dumitrescu, autoare a două
romane, Cagliostro şi Bipolara (Tracus Arte, 2016). Deja
în Cagliostro ni se propunea un erou terapeut, generos şi
cu dotări paranormale. Partea cea mai solidă era asigurată
de informaţia istorică şi de împletirea diverselor perspective narative.
Bipolara îşi plasează acţiunea în contemporaneitate şi
aplică tehnici narative nu foarte diferite. Apropierea de

Felix Nicolau,
critic literar, poet,
prozator, Bucureşti

*Aurora Dumitrescu, Cagliostro, Tracus Arte, 2016.
Aurora Dumitrescu, Bipolara, Tracus Arte, 2016.
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modelul Coelho este evidentă, însă aş zice
că Aurora Dumitrescu îşi respectă mai
mult cititorii, căci le stimulează inteligenţa.
Singura carte onorabilă din încărcata
panoplie a lui Coelho a fost pentru mine
Veronika se pregăteşte să moară. În rest, filosofare diluată şi sloganuri motivaţionale
pentru corporatişti.
Revenind, Bipolara ţinteşte mai sus,
către un S. Fitzgerald, cu eroinele lui fatale şi dezechilibrate. Scriitoarei îi plac
personajele uşor ireale, aflate în posesia
unor calităţi şi defecte excesive. Suntem
oarecum într-un joc video ofertant în ce
priveşte soluţiile şi speranţele.
Iată-o pe Gloria, protagonista superbă, aproape suprafemeie, umilind bărbaţii (masculi foarte şi ei) ca o
prinţesă capricioasă, dar instabilă emoţional şi chiar
psihic. Or, mai bine zis, neîmplinită, dar în căutarea împlinirii. 29 de ani, iubitoare de Metallica (jos pălăria!),
cu antecedente suicidale şi talent literar. La deschiderea
povestirii, ea suferă de „inerţie mintală” şi de „lipsă de
gândire şi de conexiuni neuronale simple”. Aşa se face că
luăm împreună cu ea drumul clinicilor din Europa, dar şi
al itinerariilor iniţiatice din India (în căutarea vibraţiei).
Un alt atu al autoarei este că într-adevăr ştie despre
ce vorbeşte: metodele neconvenţionale, medicina alopată,
homeopatia şi acupunctura îi sunt la degetul mic. Apoi
romanul stă în picioare şi datorită unui cosmopolitism
bine documentat (vom face plimbări perfect ghidate prin
Praga, Viena etc).
Capitale pentru mesajul dorit al cărţii sunt viziunile,
adevărate revelaţii ce reaşază cursurile vieţilor: „Pomii
şi ei se modulau după muzică, devenind o singură fiinţă
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într-un dans al armoniei desăvârşite. David îşi dădu seama că vede,
aude şi miroase prin alte simţuri, nu prin cele pe care le cunoscuse
până atunci”. Iubirea este un ingredient esenţial în această metanoia,
căci, iată, prin ea „începi să te eliberezi de toate programele în care
eşti blocat prin ADN-ul tău. ADN-ul cu care te-ai născut nu este cel
adevărat, ci este o iluzie”. De aici până la eros mai este doar un pas. El
este făcut cu dorinţă arzătoare: aceste fiinţe iniţiabile, atrase ca de un
magnet de Zlata Ulicka (Străduţa de Aur) a alchimiştilor, „fac amor”
cu maximă dăruire şi curaj. Extrasenzorialitatea, ocultismul şi astrologia sunt toate trepte către iluminare. Maeştrii sunt diverşi medici
spiritualizaţi sau vindecători clarvăzători, cum este Matylda Prusova.
Hipnoza şi psiho-oncologia sunt printre metodele terapeutice care
favorizează miracolul. Ele pot deschide chakrele şi dezvolta al treila
ochi.
Însă literatura, deşi conţine toate (para)ştiinţele, este mai ales despre cum şi mai puţin despre ce. Relatarea, aşadar, este adesea una
confortabilă, la persoana a treia, cu interludii de monolog interior şi
fragmente de corespondenţă. Deşi nu are ambiţii experimentale, scriitoarea deţine orgoliul stilistic de a varia povestirea, presărată cu adjective flamabile şi comparaţii voltaice, cu diferite tipuri de discurs.
La fel şi în ce priveşte extensia indiană a romanului. Ştiu că scriitoarea a făcut un drum până acolo pentru a simţi şi înţelege ceva din
spiritualitatea cea faimoasă. Autenticitatea se simte la lectură.
Două tactici pune în aplicare la modul strălucit scriitoarea: una
este poveştile de dragoste pasionale şi cu oarece năbădăi (aşa cum este
şi cea dintre „posedata”, adică bipolara, Gloria şi David cel operat pe
creier. În acest caz, de exemplu, cei doi, deşi cu serioase probleme de
sănătate, arată trăsnet (ca în benzile desenate, unde personajele sunt
călcate de tren, dar se ridică mai în formă decât înainte); cealaltă este
detalierea profilurilor psihologice, în combinaţie cu diverse teorii
astrologice. Spre pildă, David e convins că nu îi va mai recidiva tumoarea vreodată pentru că, în moarte clinică fiind, a ajuns în paradis
unde i s-a rescris ADN-ul. N-a vrut să rămână acolo, ci s-a întors pe
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pământ pentru a experimenta iubirea. Morala? Marele secret e schimbarea frecvenţei!
În cele din urmă, Bipolara stă în picioare datorită documentării
în privinţa diverselor tehnici de tămăduire (mai puţin „ştiinţifice”) şi
datorită intercalării tehnicilor narative. Un roman ce merită citit până
la capăt, în pofida unor exagerări bollywoodiene.
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Ovidiu Pecican între

romanul memoriei şi
ficţiunea rocambolescă*

Romanele şi locurile memoriei istorice
Dacă urmărim cu atenţie eseurile lui Ovidiu Pecican din
serialul „Locurile memoriei”, observăm cu uşurinţă campania de demitizare a istoriei naţionale pe care o duce în
ultima vreme cărturarul. El nu scapă ocazia să se revolte
împotriva tarelor din vechile tratate academice şi din
manuale. Locurile importante ale memoriei româneşti
sunt pentru istoric, alături de personajele importante
(Decebal, Traian, Manole, Al. I. Cuza), şi câteva repere
simbolice cum ar fi: opincile, mămăliga, palinca, prazul etc. Repere care redefinesc dimensiunea istorică şi
metafizică a omului de deasupra vremilor, fără a scăpa
din vedere anecdotica vie a rememorării. Discursul său
are un puternic efect antioxidant şi dezinhibant şi con* Ovidiu Pecican, Bokia, roman foileton realist postsocialist, adică
telemanelă de tranziţie cu apariţie zilnică în noile media, Editura
Tracus Arte, 2011
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tribuie la reaşezarea valorilor într-o concurenţă loială şi într-o matcă firească.
Demersul său pluridisciplinar (istoric,
prozator, poet, istoric literar, eseist, autor s.f., animator cultural, coordonator
al unor colecţii de carte universitară şi al
unor volume colective) se desfăşoară pe
mai multe fronturi.
Dacă romanul Eu şi maimuţa mea,
apărut în 1990, e un text experimental
cu multe trimiteri la „înfrânţii societăţii
totalitare” şi la spaimele lor, în romanul
Imberia, 2006, ni-l prezintă pe tânărul
profesor de istorie Dragodan, personaj-narator, amator de experimente
existenţiale. Descoperim scene din viaţa profesorului la
Lipova, Arad şi Cluj, văzute din prisma unui eu transfigurat, autoficţional. Personajul modern e un fel de inadaptat
«un fel de misogin, camuflat îndărătul unui atât de mare
macho»; acest Don Juan bovaric amestecă frivolităţile
cu cinismul şi fronda cu actul gratuit. Existenţa sa e
presărată cu îndoieli, crize, reacţii normale, dar atipice, în
care răzbat gesticulaţia şi ticurile individului contemporan în tranziţie. Dar şi o savanterie a profesorului care îşi
bate joc de prostia savantă. Detaşarea ironică şi formula
epică insolită sunt calităţi care recomandă cartea drept o
lectură accesibilă şi plăcută.
Fuga din nişă e soluţia protagonistului şi refugiul lui.
Un mod de a-şi crea «cosmosul compensator» Formula
prozatorului, – indecis între atâtea specii: istorie, eseu,
dialog, s.f., hermeneutică,– prinde până la urmă contur:
personajul experimentează pragurile existenţei aruncându-se în vâltoarea vieţii, cu hazardul şi jocul erotic, cu
relaţiile sociale şi iritările individuale, pentru a descoperi
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noul, ineditul şi pentru a-şi contura o filosofie de viaţă. Profesorul, savantul, oricât de mult s-ar adânci în cunoaştere, preferă până la urmă
viaţa cu frivolităţile ei, în locul «respectabilităţii lipsite de viaţă». Cred
că paginile cele mai bune sunt acelea în care prozatorul se detaşează
de ştiinţa celorlalţi, de omniscienţă şi face o proză cinstită, autentică.
În a doua parte a romanului se observă mai bine fascinaţia exercitată
de romancierul Nicolae Breban şi de personajele sale atât de atipice
şi postmoderne: Rogulski din Don Juan, Grobei din Bunavestire şi Castor
Ionescu din Drumul la zid. Cât priveşte factura livrescă a discursului
şi ficţiunea barocă a prozei, aici presupunem un alt model, al primei
tinereţi: prozatorul arădean Gheorghe Schwartz. Fiind un roman de
sertar, scris şi rescris pe o perioadă de zece ani, autorul a avut timp să
revină şi să modifice unele pasaje. Oricum pasiunea lui pentru dialog,
controversă şi pentru reabilitarea fiinţei istorice, aşa cum e reflectată
în disputele lui Dragodan sau în monologurile sale interioare, – nu a
diminuat.
Concepţia sa, cum că «romanul e un cosmos compensator, o uriaşă
revanşă la mediocritatea existenţei a cărei frumuseţe se destramă în
timpi exagerat de descompuşi», începe să prindă contur în a doua parte a romanului. Aici, profesorul revine la o anume luciditate şi caută
să-şi lămurească propriul crez. Renunţă la experimentul erotic pentru
a-şi îndrepta atenţia asupra suferinţei şi morţii individului. Cartea se
încheie cu moartea tatălui şi cu un epilog mistic, purificator. E invocat
episodul din viaţa lui Iisus în care acesta predică pilda semănătorului
care a ieşit în ţarină. La nivel simbolic, călătoria tânărului profesor prin
infernul propriei existenţe şi prin purgatoriul tranziţiei, a luat sfârşit.
Recunoaştem în acest final opţiunea pentru soluţia dostoievskiană,
invocată şi în motto-ul romanului. În intervalul dintre Însemnările din
subterană şi Apocalipsă stă toată revanşa fiinţei, adaptată la maladiile
secolului XX. Chiar dacă romanul e inegal la nivelul epic, cu lungimi
sau reducţii exagerate, el reuşeşte să transmită un mesaj clar cititorului
şi, în primul rând intelectualului, sedus de atâtea ispite şi predispus la
trădări.
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Boc + Nokia = Bokia
Neobositul şi experimentatul istoric, eseist, prozator, cercetător în studii europene şi mai vechiul redactor al revistei „Arca” din Arad nu
întârzie să publice Bokia, acest „roman foileton realist postsocialist,
adică telemanelă de tranziţie cu apariţie zilnică în noile media”, un
monstru epic, cum îl numeşte, în care autorul pare că filmează cu un
aparat invizibil şi se joacă de-a literatura, în ritmul ofensiv al unui rebel
perpetuu, gata să intervină în destinul personajelor sale şi să devină el
însuşi inamicul nr. 1 al provinciei într-o epocă de mari transformări.
Jucăreaua literară se rostogoleşte şi se face bulgăre ameninţător, antrenând în fibrele intrigii motivele cotidianului penibil şi bufon şi
depănând în ghemul textual toate viciile şi boalele tranziţiei de tip
Bokia. Personaje inofensive şi pitoreşti, absurde şi groteşti populează
paginile acestei utopii vesele care debutează taman în buricul târgului, pe terasa barului „Motopompa”. De la „nişte oameni acolo”,
cu nume şi fapte de tot hazul (Elvisa Paradis, „o jupâneasă fiţoasă,
plină de protuberanţe şi de voluptoase curburi”, Csongor Ţapoi, „un
clasic al birtului”, fostul primar Minodor Purdelea, Şandor Ventuză,
popa Duduială, sărmanul cetăţean Crăceanicolau, nea Purcelea, Puiu
Scrofiţă, comisarul Crăcănel) la „paraziţi şi dăunători exotici”, personagiile ilustrează nu doar nişte caractere, ci tot felul de situaţii ale
stupidului bobor caragialesc, văzute prin lupa tendenţioasă a cronicarului cumplitelor vremi. Autorul încalecă şi struneşte naraţiunea
până la clăbuci (doar e vorba de o operă soap, de săpun!) şi surprinde
cu inocenţă şi umor nebun aspectele cele mai suspecte ale vieţii sociale, intime şi politice. Cu un ochi de fachir, de satir şi de desperados
ce cutreieră urbea în căutarea de breaking news. Bokiada e o utopie
compusă, foiletonistic, din combinaţii şi faze, din vrăji, servicii, Marea
răsturnică, murmure, bârfe, conversaţii şi întâmplări palpitante,
gânduri cu perdeluţă, teorii, evocări pugilistice, lecturi şi impasuri,
chestiuni istorice, bruiaje, legi nescrise, story-uri, mitologicale şi ale
taine. Aflat mereu în vervă, bagatelizant şi cârtitor, cu un picior în realpoliticul cotidian, cu celălalt înfipt în metafizica reacţionară, autorul
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face şi desface structuri, se amuză copios şi produce enorm poveşti şi
mitologeme. O proză bună, cam scurtă, dar cu largi perspective către
oglindirea timpului prezent. O utopie rocambolescă, postmodernă şi
contemporană, o radiografie a colectivităţii în care trăieşte, de o uimitoare dezinvoltură şi umor:
„Ce să-i faci? Boborul bokian era învăţat cu telenovelistica de
ajunsese să îi ţină loc de viaţă. Nefăcând mai nimica, unii, şi făcând
nimic toată, alţii, zi după zi, mereu şi pretutindeni, cam toţi aveau
deja, indiferent de ocupaţia de bază, o cultură temeinică alcătuită din
zicale poporane, din picturi parietale ce includeau şi expresii de o
trivialitate medie, din îndemnuri extremiste niciodată puse serios în
aplicare, însă repetate până la nemurire, ca nişte mantre, din imagini
picturale clasice, popularizate distorsionat, deşi cu mare succes de
vânzare, de publicitatea pe seama retezării băuturilor, a periilor de
dinţi cu supapă, a beţigaşelor de scobit în nas şi urechi într-o ordine
după placul fiecăruia, din poezele cretinoide, cu poantă (dar nu limerikuri, că alea sunt anglezoide, şi deci complicate), din băut cu vadra
şi bătut cu parul, din jocuri fără reguli – singura regulă fiind fraierirea
cinstită a celuilalt, conform principiului „Numai fraierii pierd!”–, din
replici sexiste şi rasiste, spuse bonom şi blajin…”
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Lia-Dana Bălan: Trepte spre azi,
exerciţii lirice de imaginaţie*

L

IA-DANA BĂLAN debutează cu cerneala simpatică
a vârstei şi chiar dacă „foaia” gândului şi a fiinţei mai
păstrează urmele petelor, din acest accident se întrupează
timid, o noua poetă. De altfel poeta, ca mulţi din tinerii ei
colegi de generaţie mizează pe această prospeţime a gândului insolit:
„Cerneala îmi picură/ gândul pe foaie./ Tu, te ridici
pe vârfuri/ încercând să-mi/ ajungi la inimă.// Roşie e
haina/ ce-o poartă cuvântul,/ când urme laşi/ în poezia
vieţii mele.” (Scriu)
„Vreau să învăţ/ să te văd cu ochii închişi”, scrie ea
şi îşi reia dorinţa până la ţipăt: „Vreau să văd lumina!”,
sună titlul unui alt poem, iar altul se intitulează tot aşa:
Vreau lumină. Scrisul e pentru Lia chiar procesul ţeserii
pânzei, intuind cu puterile ei că are nevoie de lumină şi
linişte pentru a-şi desăvârşi lucrarea. Mai e şi o caligrafie
interioară, uşor ezitantă. Reverberaţia viselor, a aventuri-

* Lia-Dana Bălan: Trepte spre azi, versuri, Editura Scrisul românesc,
2015
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lor şi a lecturii se resimte în aceste exerciţii lirice şi desene
care fac vizibil invizibilul:
„Se destramă/ părţi din suflet,/ se decolorează/ visuri,/ reînvie amintiri./ Ploaia asta blestemată!/ E zi de
toamnă.../ şi câte zâmbete/ se pierd!”
Fie că se numesc Miros de trecut, Vise uitate sau
Amintiri, poemele realizează sinestezii şi împing puterea
gândului spre căutarea purităţii şi a divinului. Frânturile
de cântec ale adolescentei care descoperă lumea nu sunt
altceva decât exerciţii lirice de imaginaţie. Hrănind ideile
cu propria ei fiinţă, poeta îşi explorează latura profană,
încercând să descopere legăturile tainice dintre fiinţe:
„Trecutul s-a jucat/cu legătura dintre noi./ mă uit la
tabloul/ cu doi străini/ ţinând în mână/ un capăt de aţă.”
Aşa cum accidentul petelor de pe hârtia de scris sau
al acuarelelor scăpate în apă îi marchează existenţa prin
experiment, aşa cum „scrisul se-aşterne pe/ treptele existenţei” sale, tot aşa poezia tinereţii devine „mai mult decât
un strigăt”, o alergare în întuneric, căutând lumina; o deschidere a sufletului spre ascultarea şi înţelegerea liniştii
şi nu în ultimul rând, o deschidere patetică spre misterul
iubirii:
„Iubim/ cum se topeşte/ sufletul/ în arşiţa/ dorului,/
cum iubirea/ ne poartă/ în dansul/ senzual/ al ielelor./ Iubim/ a muri/ prin iubire.”
Pledoaria poetei din Petroşani pentru poezie izvorăşte
din bucuria de a trăi şi a spera; am putea spune că mâna
ei, continuă să scrie şi în vis:
„Stau adesea şi mă întreb:/ Cum ar fi viaţa mea fără
poezie?/ Îmi imaginez c-ar fi asemenea/ unui deşert/ ars
de sete,/ lipsit de speranţă şi bucurie.”
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Vase comunicante*

O

CARTE, DOUĂ AUTOARE, două limbi, trei secţiuni, una aparţinînd uneia, una comună, una celei
de-a doua.
Cititor – critic – autor jucîndu-mă cu cuvintele: a traduce, a trăda, a duce dincolo/ peste, a vinde, to translate,
traduire, übersetzen, (reluate, unele, de către autoare în
secţiunea mediană a cărţii). Adăugîndu-l în lista celor
invocaţi pe George Steiner, cu ideea înţelegerii propriei
limbi drept un proces de traducere intralingvistică, dar
fără formula rituală George Steiner a spus.
Mai departe: literatura ca dialog intertextual e ceva
ce există de la începuturile ei. Teoria, adică momentul
conştientizării, e mai nouă, din secolul XX. Aplicarea ei
în cunoştinţă de cauză, şi mai nouă. Să zicem, de la schiţa
pe care o face Frank O’Hara în Personism: A Manifesto
(1961): „M-am întors la muncă şi am scris un poem pentru persoana în cauză. În timp ce-l scriam, mi-am dat
seama că, dacă voiam, aş fi putut folosi telefonul în loc
să scriu poemul, şi aşa s-a născut Personismul. […] Pune
* Svetlana Cârstean – Athena Farrokhzad, Trado, Nemira, 2016.
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poemul de-a dreptul între poet şi persoană.
[…] Poemul e, în sfîrşit, între două persoane
şi nu între două pagini”.
Cartea devine poemul înregistrării momentului cînd comunicarea devine comuniune: „nimic nu-i haotic/ în rotaţiile maşinii/
în spălarea rufelor noastre/ nimic nu-i haotic/ în această întâlnire/ în poezii/ totul e
lux/ calm şi/ voluptate a/ trădării/ nimic nui haotic/ în cuvintele noastre/ iar limba pe
care-o vorbim/ în timp ce maşina spală/ nare un nume/ de ţară/ e doar/ limba noastră
comună” (S. C.)
Estomparea, eventual ştergerea diferenţelor, altfel spus, neutralizarea opoziţiilor
(„diferenţele dintre locul din care ai plecat şi
cel în care ai venit se şterg” (S. C.)) deschide posibilitatea
unei lecturi (cel puţin) duble: „când se lasă ceaţa peste
Bagarmossen/ e ora trădării/ oamenii nu se mai recunosc
unii pe alţii/ se strigă pe nume/ caută cele mai potrivite
cuvinte/ ca să se găsească/ aproximează cuvintele printre care se mişcă/ realitatea/ evită cu greu obstacolele/ şiatunci/ din această rătăcire prin ceaţă/ din această lipsă
de contururi precise/ apar făpturi noi/ diferite de toate
cele de dinainte”. (S. C.)
Nu se mai ştie, nu se mai distinge adevăratul de fals,
sensul principal de cel(e) secundar(e), succesul punerii în
aplicare a intenţiei de eşec: „iar falsele lupte/ fostele cauze/
falsele ţeluri// din vechile războaie”. (S. C.)
Sunetul e cel cunoscut din Gravitaţie şi, da, e vorba
de segmente reluate de acolo, ceea ce, la urma urmei, nu
înseamnă nimic altceva decît revenire, reluare, travaliu
artistic.
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Traduttore/ traditore e reluat, întors pe toate feţele, tălmăcit şi răstălmăcit, curăţat şi refolosit: „cuvintele trădează în fiecare clipă în care
spui ma chère” (S. C.), „definiţia prieteniei./ definiţia înaltei trădări/
cine poate dovedi că nu e nevoie să traduc iar/ şi ceea ce am tradus
deja/ ca să ne înţelegem” (S. C.) „la sfârşit ni s-a spus/ cine a trădat
dintre voi să traducă ce-a vrut să spună/ inamicul/ astfel inamicul va
fi salvat/ a început să ningă/ oraşul e scufundat în ninsoare şi ceaţă/
acum fac eforturi maxime/ traduc/ ceea ce în dicţionar nu există” (S.
C.). Reciclat şi repus în circulaţie: „Traducerea ca pretext pentru a
scrie./ Scrisul ca pretext pentru a iubi./ Iubirea ca pretext pentru a
trăda./ Trădarea ca pretext pentru a traduce” (S. C. – A. F.); „Iubirea
dintre noi s-a născut atunci când am recunoscut fiecare în cealaltă o
soră de trădare” (S. C. – A. F.).
Poezia, adică traducerea, devine un no man’s land, „spaţiul dintre
dulap şi perete”, locul întîlnirii, al schimbului, al dialogului, cu tot ce
implică acest lucru, atît în bine, cît şi în rău: „Eu am spus: Cred că în poemele tale ar putea exista o casă pentru mine” (A. F.) –„Svetlana a spus:
Cred că în poemele tale ar putea exista o casă pentru mine” (A. F.).
Pierdere, trecut, confruntare, iubire, duşmănie, luptă, traumă, plus
o mulţime de alte teme existenţiale devin secvenţe ale acestui poem
dialogic:
„Eu am spus: Încă de la început, mi-am scrutat mama cu/ privirea
unui luptător aflat în tranşee.// Svetlana a spus: Ea nu înţelegea cum
propria ei prăbuşire/ putea lua naştere din ea însăşi.// Eu am spus:
Încă de la început, faţa mea era o sentinţă că mama mea devenise de
prisos” (A. F.).
Sau: „Svetlana a spus: Dacă vrei să scrii despre pierdere, cineva pe
care-l iubeşti trebuie să te părăsească, numai aşa vei înţelege sensul
acestui cuvânt.// Svetlana a spus: Când cineva te părăseşte, el a încetat
deja să fie cel pe care îl iubeşti.// Svetlana a spus: Cel pe care îl iubeşti
rămâne lângă tine oricare ar fi distrugerea pe care o pricinuieşti” (A.
F.); „Eu am spus: Acolo de unde vin, fugim dintr-un loc care nu ne-a
aparţinut niciodată.// Svetlana a spus: Acolo de unde vin, suntem nostalgici după un timp pe care nu l-am trăit.// Eu am spus: Acolo de
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unde vin, ne înarmăm pentru câmpuri de luptă care au fost deja abandonate.// Svetlana a spus: Acolo de unde vin, pansăm rana înainte ca
ea să apară” (A. F.).
O carte de o tensiune la limita suportabilului, dar care se citeşte cu
bucuria de a fi admis, de a participa la dialogul dintre două personalităţi
fragile şi puternice şi de a avea o serioasă temă de reflecţie după încheierea lecturii.
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Să tăiem, să tăiem, oricum

rămâne prea mult. Cum
cenzorii mărşăluiesc după
tot felul de intenţii răuvoitoare

C

ÂND AM CITIT CARTEA1, România era cutremurată de un nou scandal. O serie de dezvăluiri făcute
de fostul deputat Sebastian Ghiţă, dispărut cine ştie unde,
despre turnători, măsluiri de dosare în justiţie, corupţie la
nivel înalt, posibile fabricări de dosare... Ce mai, în atmosfera încinsă plutea suspiciunea, acompaniată de delirul
verbal al comentatorilor. Despre suspiciune, complicitate şi mecanismele represiunii artistice şi al manipulării
vorbeşte şi noul volum al profesorului Liviu Maliţa.
Liviu Maliţa face parte din categoria cercetătorilor
pasionaţi şi documentaţi serios asupra unui fenomen important din istoria culturală românească – cenzura. După
ce a semnat Viaţa teatrală în şi după comunism. Cenzura
1
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Liviu Maliţa, Cenzura pe înţelesul cenzuraţilor, Editura Tracus Arte,
Bucureşti, 2016.
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în teatru. Documente. 1948-1989, (Editura
EFES, 2006) şi Teatrul române sub cenzura
comunistă (Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
2009), autorul extinde acum aria cercetării
cenzurii2 de la teatru la literatura în ansamblul ei.
Dacă astăzi oricine poate să scrie şi să
publice orice, oricum, oricând, cartea profesorului clujean stă mărturie, cu documente,
că au existat vremuri de tristă amintire în
care poliţia cuvântului aresta, interzicea,
maltrata opinia semnatarului incomod regimului comunist.
Volumul este un adevărat manual al
cenzurii comuniste, o punere sub lupă a
unei epoci, parte din istoria trăită de români.
Între 1949 şi 1977 a funcţionat DGPT – Direcţia Generală pentru Presă şi Tipărituri numită, din 1975, Comitetul pentru Presă şi Tipărituri – CPT. Cu obiectivul clar
de a cenzura adică „de filtrarea informaţiei, de monitorizare a publicului, de deblocare a manuscriselor şi a produselor intelectuale susceptibile a fi ostile regimului „.
Studiul prezintă cadrul legislativ de funcţionare al cenzuri, dar şi cine erau cenzorii. „Cenzura a fost utilizată
de PCR ca instrument predilect de impunere a ideologiei marxist-leniniste (de fapt staliniste într-o epocă
inaugurală a regimului naţionalist comuniste, în final),
2

Nota fenomenul cenzurii a fost tratat şi de Liliana Corobca,
Controlul cărţii. Cenzura literaturii în regimul comunist
din România, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2014
şi Ioana Macrea-Toma, Privilighenţia. Instituţii literare în
comunismul românesc, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj,
2009.
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considerate infailibilă (...) În subsidiar, dar mascat propagandistic,
funcţiona principiul sacrosanct şi el că binele e unul singur iar acesta
se suprapune până la confuzie cu binele partidului. Literatura şi Arta
au fost identificate cu propaganda iar neutralitatea scriitorului sau a
intelectualului asimilată cu adversitatea”.
Aflăm cum un întreg sistem bine pus la punct de cenzori3 mărşăluia
atent cu indicaţii precise în paginile autorilor, cu scopul de a descoperi în operele lor intenţii răuvoitoare. Sub deviza „să tăiem să tăiem
oricum rămâne prea mult”, cenzorii erau parte dintr-un sistem în care
compromisul, suspiciunea, presiunile sistemului (=epurări politice)
erau vedetele zilei, iar dialogul era un nonsens. 4
Primul organism autonom specializat în cenzura publicaţiilor
periodice, a cărţii, a tuturor formelor de artă şi cultură, precum şi a
informaţiilor publice din România comunistă, a fost Direcţia Generală
a Presei şi Tipăriturilor. În 1975 îşi schimbă numele, nu şi năravul, în
Comitetul pentru Presă şi Tipărituri. Capitolul Instituţia cenzurii oferă
un scurt istoric al fenomenului, cadrul legislativ, structura internă, pe
servicii specializate, relaţiile cu alte instituţii, criteriile cenzurii. Astfel,
aflăm cum se recrutau cenzorii. Dacă la început instrucţia cenzorilor
era una deficitară, predominând impostura şi în acest domeniu, anii
care vor veni vor aduce un nivel de instrucţie diferit, tot mai mulţi cenzori având studii superioare. Scriitorul Paul Goma mărturisea într-un
interviu din 1972 că „cenzorii nu mai sunt ciocănarii analfabeţi nici
komisarii aduşi pe tancuri de aiurea, necunoscători ai limbii române
şi care respingeau tot ce nu înţelegeau ei tovarăşii. (...) Cei de astăzi
sunt toţi oameni instruiţi, intelectuali rafinaţi ieşiţi din universităţi,
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3

Liviu Maliţa identifică trei categorii de cenzori. Cei cu simţ valoric autentic
„exersat cu intermitenţe” şi „obligaţi să şi-l suprime”; O a doua categorie
de cenzori intimidaţi de poziţiile publice ale scriitorilor „de rang înalt”
din Comitetul Central al PCR, care uzează de funcţiile lor pentru a fi
Salvatorii zeloşi; În fine, o a treia categorie de cenzori, propagandiştii
pioni ai sistemului.

4

Nu era posibil să dai replică cenzurii, ale cărei sentinţe cădeau asemenea unei ghilotine.
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doctori, profesori de filosofie, chiar de logică (...) Mulţi sunt scriitori
rataţi (cine mai rămâne scriitor în timp ce-i cenzurează pe alţii?) sau...
viitori autori”.
Aflăm cum se recrutau cenzorii, cum erau ei remuneraţi şi despre
atmosfera în care lucrau. În total, trebuiau să lucreze 287 de zile fără
sărbători, numărul mediu – norma de lucru – era de 100 de pagini
pe zi, dacă erau pagini de literatură română originală – 90 de pagini
pe zi, pentru literatură universală – 110 pagini pe zi , 60 de pagini
reviste format carte controlate în şpalt. (vezi pp. 152-153). Documentele cercetate de profesorul Maliţa atestă monitorizarea5 permanentă
a activităţii cenzorilor pentru a nu se constata o „slăbire a spiritului
de vigilenţă de care trebuia să fie pătrunşi angajaţii Direcţiei”. La 26
decembrie 1977, prin decretul 427, se anunţa încetarea activităţii
Comitetului pentru Presă şi Tipărituri, formal cenzura fiind oficial
desfiinţată în România. „Nu şi funcţiunile sale”, adaugă autorul. De
fapt, cenzura „se ajustează”. Surprindem o „lovitură de maestru” în
urma căreia cenzura nu numai că nu a dispărut, dar chiar s-a întărit,
devenind mult mai eficientă în blocarea sau întârzierea publicării.
Citind astăzi aceste precizări ale cercetătorului, te întrebi dacă s-au
schimbat multe la acest capitol al cenzurii. Astăzi, cenzura în presă
este una economică. Pentru a supravieţui pieţei, jurnaliştii fac deseori
compromisuri pe multiple planuri, îmbrăţişează divertismentul facil
de dragul publicului. Pentru a nu supăra finanţatorul publicaţiei, omit
să scrie ceva ce l-ar putea deranja. Înfloresc, îndulcesc realitatea pe
gustul plătitorului, ridică în slăvi sau coboară în mocirlă după cum
primesc comanda. Aş numi cenzura de azi un soi de „coordonare
şi îndrumare” din partea şefilor, în aşa fel încât la finalul zilei să
supravieţuieşti financiar. Chiar dacă ai capitulat profesional, adică ai
5

Aflăm ce recompense sau sancţiuni li se ofereau. Rapoartele prezentate, dar
şi cele câteva portrete ale cenzorilor făcută de şefii lor (pp. 196-213) sunt
de tot hazul. Dar cine erau „pacienţii cenzurii”? Cu excepţia secretarului
general al partidului oricine era cenzurabil, nimeni nu beneficia de protecţie
deplină. (p. 317)
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pierdut pe drum standardele unei profesii pe care ţi-o doreai a fi una
onorabilă.
Cartea lui Liviu Maliţa este o cercetare necesară pentru a înţelege
radiografia unei epoci istorice de metehnele căreia şi astăzi ne mai
împiedicăm.
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Misteriosul Trax al fiecăruia*

A

TUNCI când deschid o carte de debut care începe
cu versurile „să-ţi spun câteva lucruri despre timp/
despre viu, fiinţă şi vremuri”, am aşteptări destul de mari.
Când autorul acestei cărţi este un poet matur, deja cunoscut în mediile literare, aşteptările sunt şi mai mari. Cartea
Trax a lui Mircea Pascariu apărută la editura Casa de Pariuri Literare (2016), s-a lăsat mult aşteptată. Autorul a
publicat de-a lungul timpului prin presa literară şi este
un obişnuit al cenaclurilor literare arădene, unde practică
o critică acidă. Dar prezentarea şi-o face însuşi autorul
într-unul din poeme: „ probabil vă interesează cine sunt/
şi cu ce mă ocup/ nu ştiu cum am fost prezentat/ eu am
venit să înlătur/ nişte iluzii despre poezie” Să vedem dacă
a reuşit...
O calitate uşor de observat încă de la început, este spiritul novator în formă şi conţinut prin care poetul încearcă
să se detaşeze de formulele consacrate ale poeziei actuale.
O viziune proprie, uneori ludică, asupra felului în care

Ioan Matiuţ,
poet, editor, Arad

* Mircea Pascariu, Trax, Editura Casa de Pariuri Literare, 2016
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putem percepe lumile din jurul nostru şi
felul în care ne raportăm la ele. Pentru
că, până la urmă, despre asta este vorba:
O jonglare perpetuă între realul perceptibil complicat şi cel ascuns în lucrurile
simple: „niciodată e un cuvânt sec/ un fel
de colivie// din exterior vezi o oglindă/
din interior vezi doar ce vrea fata cu
hulubaşi// uneori te amăgeşte şi/ dispar
gratiile de sticlă/ poţi să adormi pe gratii
albe/ în fiecare dimineaţă/ soldăţelul de
plumb/ îţi mişcă degetele amorţite// de
frigul baionetei/ uneori oglinda se întoarce/ ca să am un nume// aripile se
transformă în plumb/ soldăţelul/ se uită la mine”.
Construcţia poemelor este una, totuşi, riguroasă în
sensul că este o poezie cu dus întors care nu lasă prea mult
spaţiu de implicare cititorului, acesta devenind un fel de
spectator al viziunilor poetului.
Trax, personajul misterios, teluric, un fel de alter ego
interpus între ficţiune şi real, însoţeşte poemele şi pune
lucrurile într-o anumită ordine, nu întotdeauna convenţională, dar care îl readuce pe autor din cele nelumeşti,
într-un concret imediat: „ce copaci frumoşi avem/ spunea Trax/ şi îşi aşeza ochelarii/ privind de jos în sus/ era
singurul jos pe care-l ştia”
Alteori este un substitut al celuilalt, umplând un gol
afectiv sau matern: „Trax vine dimineaţa/ să vadă cum repir/ apoi aprinde focul/ din asta/ trăiesc/ aşa cred”
Raportarea la fragilitatea lumii în faţa trecerii este una
complicată, undeva între viziune tehnică şi metafizică:
„poţi da timpul pe repede înapoi/ sau pe foarte repede
înainte/ apeşi pe pauză şi lucrurile/ nu se opresc ci îşi
schimbă/ culorile aromele văzul/ până îţi cade retina”
182
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Celălalt personaj misterios este Ortiz, partener de dialog cu Trax,
opusul lui, un fel de spirit infantil care refuză maturizarea şi asumarea
vreunei responsabilităţi materiale: „Ortiz strigă/ UNDE EȘTI/ aici/
îi răspunse Trax”. Sau: „Ortiz a deschis ochii într-o dimineaţă/ e un
fel de negură – a spus/ ca şi atunci când e/ şapte dimineaţa/ ceasul
deşteptător/ fireşte/ devine o victimă pozitivă”.
Sunt şi reflecţii filozofice în aceste poeme, notate simplu dar care
vizează esenţa lucrurilor: „îţi eram dator cu un secret/ timpul e un
tren marfar/ abandonat în depoul din spatele casei/ abia respiră”. Sau:
„am respectat toate regulile din joc/ încetez să-mi doresc moartea/
pentru că nu ştiu s-o definesc// o înţeleg ca pe un şofer de taxi/ uite,
moartea e o recepţioneră frumoasă căreia îi spun:/ vă rog să-mi daţi
cheia de la camera paişpe”
Deşi cartea este coerentă din punct de vedere stilistic, multe poeme
sunt diluate excesiv sau nu se termină acolo unde trebuie. Un fel de
autosuficienţă specifică unor autori tineri care cred în spontaneitatea
poetică necenzurată. Numai că emoţia crudă, subiectivă, insuficient
acoperită estetic duce de multe ori la formulări facile de genul:„desenat
patru oiţe/ le-am încadrat/ nor colorat cu galben roşcat/ le-am legat cu
nişte sfori/ de care să mă pot ţine/ până când ies/ acolo unde uitarea
e un ceas „. Sau: „poţi vedea nişte urme/ proaspete pe zăpadă/ lăsate
de un iepure speriat/ pentru că tu/ te plimbi într-o pădure/ de fagi/ că
aşa vrei tu/ el nu are de unde să ştie/ că nu-l urmăreşti/ din cauza asta
fuge/ nu e nimic”
În final, citez un poem pe care îl consider în întregime reuşit, în
speranţa că în viitor, autorul îşi va lua mai în serios potenţialul poetic:
„să mai stăm un pic de vorbă/ tipul tocmai a intrat/ şi ne spune
hei/ noi ne uităm la faţa de masă/ plină de firimituri/ ne e frică/ nu
avem saci de dormit/ şi nici nu respirăm prea bine/ în limba franceză/
e departe şi e un/ fel de târziu/ ca în Lisabona// aici intervine Trax/
cu zâmbetul din ultima zi/ e transpirat/ stă cu un microbus plin/ cu
oameni şi se uită la ei/ toţi vor discuri de frână/ nimeni nu poate să
meargă/ mai departe// apoi Trax/ spune/ iată”
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Imagini secunde*

S

Ioan Biriş,
eseist, Timişoara

CRISUL, fie el literar ori ştiinţific, filosofic sau teologic
etc., ne impresionează mereu (când e autentic) prin
imaginile pe care mintea le produce în legătură cu mesajul. Imaginile nu sunt, fireşte, „de oglindă”, ci un fel de
re-prezentări (Vorstellungen) subiective, adică ale noastre.
Dar chiar „ale noastre” fiind, ele, imaginile – pentru a putea fi luate în seamă – ar urma să fie permise logic (zulässig), să fie corecte (richtig) şi cât mai adecvate (zweckmässig). Aceste cerinţe (formulate cândva de către Hertz, mai
ales pentru cunoaşterea obiectivă) le urmăreşte, explicit
sau nu, aproape orice autor care încearcă să transmită
raţionamente şi informaţie. Prin imagini, ceea ce se
transmite ajunge să fie „vizibil”, clar. Dar în spatele acestor imagini clare, vizibile şi accesibile, imagini de „primplan”, găsim adesea „imaginile secunde”, cele din laboratorul secret al creatorului, de multe ori lăsate acolo, în
„uitare”, dacă autorul nu ţine să le mărturisească la un
moment dat.
* Florea Lucaci, Elogiul drumului – Aforisme. Paradoxuri. Jocuri de
limbaj, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016
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În această cheie a imaginilor secunde am
putea înţelege şi recenta carte a lui Florea
Lucaci (Elogiul drumului – Aforisme. Paradoxuri. Jocuri de limbaj), carte despre care
vorbesc în rândurile ce urmează. Pentru
cine nu cunoaşte, Florea Lucaci este profesor la Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, conducător de doctorate în filosofie
la Universitatea de Vest din Timişoara, autor al mai multor volume de istoria filosofiei, de filosofia şi logica religiei ori de filosofia creaţiei şi filosofia artei. Volumele
sale de filosofie ne dezvăluie un spirit riguros, analitic şi profund, aşa cum „stă bine”
autorului de „filosofie serioasă”. Imaginile
cu care rămânem în urma lecturilor din volumele sale
răspund cerinţelor de care vorbeam mai înainte. Imaginile de laborator erau, totuşi, ascunse! Dar acum?
Cunoscând opera autorului, acum aş putea spune că
„imaginile ascunse” atâta vreme vin să lumineze mai bine
ceea ce ştiam, vin să dezvăluie câte ceva din laboratorul intim al creatorului. Iar imaginile acestea „secunde” (şi „ascunse” până acum) ne sunt transmise în cartea amintită
prin aforisme, prin paradoxuri şi jocuri de limbaj. Căci,
aşa cum mărturiseşte autorul, exerciţiul fişelor de lectură
l-a trimis adesea către formularea de cugetări condensate,
către metafore şi paradoxuri, către aforisme. Iar aforismul
ca formă specială de gândire, în înţelegerea lui Florea
Lucaci, ne oferă ceva din „jocul luminii cuvintelor între
sufletul metaforei şi raţiunea conceptului” (p. 13). Frumos
spus, să recunoaştem! Nu există doar o lumină religioasă,
întemeietoare precum în gândirea hristică, nici doar lumina ce îi fascinează pe pictori ori radiaţia luminoasă în
expresia aurei, ci există, de asemenea, lumina cuvintelor,
o lumină regăsită între metaforă şi concept.
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În acest cadru nu trebuie ocolit nici paradoxul, întrucât acesta, chiar dacă
„nu convinge, cu certitudine seduce” (p. 15). O gândire prin aforisme
şi paradoxuri, prin jocuri subtile de limbaj, ne oferă imagini mai speciale, iar munca aceasta seamănă cu migala bijutierului. Oare nu o astfel
de imagine „secundă” ar trebui să ne însoţească mereu când descriem
filosofia lui Spinoza, de exemplu? „Şlefuind lentile şi diamante – scrie
Florea Lucaci – , Spinoza îşi câştiga traiul de zi cu zi. Cizelând ideea de
substanţă, şi-a câştigat nemurirea vieţii de filosof ” (p. 17). Sau, dacă
ne gândim la Pascal, „trestia gânditoare” (ca expresie pentru condiţia
umană) este o simplă ficţiune? Răspunsul aforistic al lui Florea Lucaci
vine prompt: „Nu! Este osia fragilă ce dă sens rotirii universului” (p.
25). E greu de ales – spre ilustrare – dintre numeroasele perle oferite
de cartea lui Florea Lucaci. Iată încă una, aleasă aproape la întâmplare:
„Apa trece, Heraclit rămâne!”... (p. 33).
Cartea lui Florea Lucaci nu ne oferă însă doar aforisme şi paradoxuri referitoare la filosofi. Ea se deschide, la fel, în capitole distincte,
unor teme privind relativismele axiologice, ipostazele aporetice, întemeierile şi interogaţiile, dar şi principiile morale, credinţa şi gândirea
speculativă. Meditaţii scurte, penetrante, au darul de a pune cititorul
mereu pe gânduri, precum în următoarea formulare: „Dacă pe scara
timpului coborâm în istorie, atunci de ce îl privim pe Kant de jos în
sus?” (p. 93). O imagine structurală din laboratorul creaţiei lui Florea
Lucaci este aceea a condiţionalului implicativ „dacă..., atunci...”. Este,
dacă vrem, o „imagine logică” având valoare de arhetip, căci ea ne
însoţeşte inclusiv la Judecata de Apoi: „Vor plânge oare păcătoşii?
Dacă da, lacrimile nu vor stinge focul Iadului?” (p. 98).
Cu această imagine secundă implicativă autorul încearcă să ne
introducă şi în înţelegerea logică şi subtil hermeneutică a textului biblic, avându-i mereu ca model pe Origene, Grigorie de Nazianz,
Augustin ori pe Ioan Damaschin. Puse în lumina acestei imagini
secunde, textele patristice ne dezvăluie – prin încercările lui Florea
Lucaci – noi întrebări şi dileme, noi reliefuri ale propoziţiilor ispitirii,
paralogisme neaşteptate şi proaspete, toate având parcă menirea să-l
pună pe cititor în situaţia de a încheia un nou pariu pascalian.
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Poetul balerin” – Octavian Doclin*

„

D

UPĂ ANII ’70 ŞI PÂNĂ ACUM, s-a scris despre
Octavian Doclin (n. 1950, 17 februarie) din plin, pe
diverse paliere de consemnare în viaţa literară a Reşiţei,
la început ca despre o tânără speranţă, mai apoi ca un
pariu cîştigat şi în final, clasicizat printre seniorii poeţi
ai Reşiţei. E drept că şi material s-a strâns în timp din
belşug, peste 40 de volume (inedite, antologii, traduceri
etc.). Răsfăţat cu prefeţe semnate de critici la fel clasicizaţi
(Mircea Martin, Gh. Grigurcu etc.), chiar cu placheteeseu exclusiv despre creaţia sa (de Adrian Dinu Rachieru,
Ionel Bota, Doru Timofte), inclus în Dicţionarele reper
de literatură română, ca „parte din întreg”, multipremiat
de USR filiala Timişoara, dar şi la Festivaluri din Serbia,
Octavian Doclin se impune nu doar prin creaţia poetică
(şi literatură pentru copii), ci şi prin activitatea de promotor cultural de referinţă în zona Reşiţei, printre altele, ca
redactor şef al revistei „Reflex” şi organizator al Colocviilor revistei „Reflex”, de anvergură unică în zonă.

Maria Niţu,
eseistă, Timişoara

* Octavian Doclin, Baletul de noapte, poeme, Timişoara, Editura
Gordian, 2015
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Volumul Baletul de noapte, cu
o prefaţă de Marcel Pop-Corniş,
pornind chiar de la metafora titlului şi trecând prin cele şase secţiuni configurează o ars poetica
docliniană – o scriitură a scriiturii
metaforizată, despre actul scrisului, poet, cuvânt, cititor etc. – şi de
asemenea o întreagă filosofie poetico-existenţială a autorului.
Arta poetică rezidă în jocul între
poem şi poemă, ca yin şi yang, când
doar prin unirea lor, convieţuirea
în simbioză, e perfecţiunea Totului, cunoaşterea completă. Poemul
„el – un animal pofticios/ care se
satură repede/ cu cele în pârgă deplină”, Poema „ea – un
mormânt veşnic deschis/ înghiţind mereu flămândă/ pe
cele ajunse în coacere/ (fără să se sature vreodată)”.
Volumul are motive firesc recurente din celelalte plachete, cum este metafora cuvintelor în „pârgă” – pentru
maturitatea valorică poetică, cuvintele inspirate, cu fior
poetic, care înverzesc mâna ce le aruncă seminţe în brazdă.
Poemul cu minusculă e „poemul minim”, „poemul putred”
sau „poemul sterp”, care la plural se feminizează, întru
fecundare, prin „cuvintele poemelor noastre.”, sămânţa
roditoare a poemei „din care se iveşte/ chipul nevăzut al
poemului”. Altfel, Poemul e vulnerabil, precum călcâiul
lui Ahile: „Poema ochind cu arcul călcâiul Poemului”.
Creaţia este din suferinţă, muncă şi trudă, un drum
iniţiatic ce implică trecere prin diverse probe. Cuvintele
Scribului sunt cele date de Stăpân – cel care înstăpânise
Domeniul Poetului, cuvinte însângerânde „în luptele
pentru ivire”, care vor să scrie „poemul încă nescris”,
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„poema nescrisă”. Actul creaţiei se trăieşte poetic ca o halucinaţie,
iar halucinaţiile sunt în trei „Scrib Stăpân Poem”. Secţiunea III vise.
viziuni. halucinaţii. accentuează propensiunea spre i– realitate, lumea
proprie poetului fiind într-un imaginar al unei stări de vis, dincolo de
starea de veghe, de proiecţie spre viitor ori tangenţă cu profeţiile, prin
viziuni şi prin halucinaţii – care la confluenţa real-ireal, sunt forme
iluzorii pe care le domini, ori care te domină: „experimentează şi
acum frica/ precum o halucinaţie neîntreruptă”
&
Cum „cartea vieţii” şi „viaţa cărţii” (după distincţia şi a lui G.
Călinescu) sunt consubstanţiale, ca într-un sistem de vase comunicante, este un subteran transfer de gânduri, stări dintr-un (eco)sistem
în celălalt. Ambele sunt vieţuire şi fiinţare întru viaţă şi moarte, într-un
drum iniţiatic sub semnul jocului, în diverse ipostaze, până la dansul
suprem, baletul de noapte.
Motto-ul din Arghezi fixează această tutelă a jocului: „Aşa este
jocul./ Îl joci în doi, în trei,/ Îl joci în câte câţi vrei/Arde-l-ar focul.”
În acest balet – opera artistică, apare acel „desen secret”, „desenul din covor”, care nu e descifrat de oricine, doar de iniţiaţi, de cei
binecuvântaţi cu darul de a da şi a primi har.
E continuă pendulare între certitudine şi mister.
Secvenţa II, ...şi alte jocuri ca o completare, este chiar povestea unui
joc anume, „jocul vieţii dragostei şi al morţii/ brâul în contratimp”,
pentru că jocul dintre viaţă şi moarte, este invers proporţional măsurat
de clepsidră: timpul pierdut de una e câştigat de cealaltă parteneră.
Acea „Hartă Coregrafică”, însemna „drumul spe desăvârşire al Maestrului”, iar pentru a o întocmi, Servitorul rupsese o sumă de perechi
de încălţări, într-o mulţime de alte jocuri din străbuni – necesarele
experienţe şi probe pe parcursul iniţiatic. Pentru jocul suprem însă nu
e încă pregătit „deocamdată picioarele îţi sunt prea moi”, trebuie forţă,
rezistenţă, măiestrie – toate date de ucenicia pe acest drum iniţiatic.
Corelaţia dintre dans şi arta poetică implică o măiestrie comună
artistică întru coregrafie a paşilor şi a cuvintelor. Şi ţelul este comun:
obţinerea acelei stări de purificare întru desăvârşire, de catharsis, prin
comuniunea cu divinul, precum în dansul dervişilor zburători.
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Poezia este balet tocmai prin această consubstanţialitate cu diafanul,
plutirea în ireal, halucinaţie, vis şi viziune, e delicateţe şi evanescenţă,
baletul e cel mai poetic halucinatoriu dans, când pluteşti rupt de realitate, spre cer.
&
Pentru „experienţa /unor viziuni mai înalte” trebuia o existenţă
„cu ochii la Cer/ şi Cartea la piept”. dincolo de vieţuirea comună în
care e „plin de remuşcări /trăind în frică şi vină”.
Repetate scrierile cu majuscule şi raportări biblice, accentuează sugestia, explorată în cronici de către Olimpia Berca şi Eugen Dorcescu, a
lecturii scripturistice a textelor.
Unele trimiteri religioase, din experienţa neoprotestantă, dobândesc o semnificaţie ce transgresează imediatul, până la Geneză. Piatra Eben Ezer („piatra de ajutor” – care apare în Biblie, în Samuel 7),
nume preluat în domeniul ecleziastic, ca simbol al puterii bisericii de a
fi de ajutor celor care caută mântuirea, devine reperul fundamental în
drumul iniţiatic, pentru momentele de restrişte ori victorie.
Încă din preambul, în „Mărturisire” fixează piatra ca bornă şi loc
regenerator de energii, între etape şi drumuri „doresc să re-fac un alt
cerc, care să înscrie în interiorul lui noul drum, după ce mă odihnesc
puţin pe piatra Eben-Ezer”. E loc de odihnă luminoasă, împlinită, în
cercurile concentrice ale vieţii, înainte de a porni pe un nou drum
dinspre margine spre centru: „a călătorit din centrul poemei/ pînă la
marginea poemului/ aici şi-a odihnit fruntea/ pe piatra Eben-Ezer”.
Este locul cu dublă ipostaziere, ca Ianus bifrons, îngerul bun şi cel
blestemat, spate în spate, cum piatra fusese dublu revendicată, la confruntarea dintre filisteni şi israelieni, „şi poetul înger şi poetul blestemat” care „s-au rugat/ unul cu spatele la celălalt/ lîngă piatra EbenEzer”. Deopotrivă cu viaţa şi moartea, ca pierderea şi recucerirea chivotului, „viaţa cu faţa moartea cu spatele/ lîngă piatra Eben-Ezer”, în
final victorios „aşteptau naşterea”.
Localizarea pietrei nu e exactă în Biblie, doar presupusă, astfel
că devine simbol şi al perioadei de căutare pe orice drum iniţiatic.
Căutarea comorii era „cu gîndul însă la nevăzuta/ negăsita încă piatră
Eben-Ezer”, găsibilă doar pentru cei iniţiaţi.
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&
Întregul volum – enunţul poetic în plinătatea sa – este atent organizat arhitectonic, prin etajările secvenţelor, unitare în sine şi în ansamblu. Fiecare secvenţă este riguros construită, inginereşte, cu precizie matematică, prin numerotări cu cifre arabe, şi cu titluri noţiuni
cheie.
Poetul este ca un regizor cu gustul spectacolului în vene cu voluptatea unui maestru de ceremonii ce mânuieşte ca un păpuşar recuzita
de rigoare: anunţuri, afişe, programul spectacolului, scenă, cortină,
spectatori, aplauze...
Jocul presupune o întreagă poveste: cu acţiune, cu personaje –
partenerii de joc, cu relaţionarea lor în angrenajul unor determinări
spaţio-temporale.
Se construieşte astfel un epic al poemelor, cu personaje antrenate în
scenarii de mici scenete, dramatizări ale întâlnirilor dintre personaje,
prin dialog, cu replici cheie, parabolice.
Personajele au nume generice, ca denominalizări simbolice, metaforice: Servitorul, Maestrul, Poetul, Scribul, Stăpânul, Pivnicerul, Profetul, Sacerdotul, Răscumpărătorul, Cel Absent, Dresorul de la Glimboca,
Marele Domn etc.,fiecare cu rolul său şi interrelaţionând pe diverse
paliere. Uneori un întreg poem este un flash de scenetă. Este dialogul
dintre Scrib şi Stăpân, cel dintre Profet şi Sacerdot, ori Servitorul în
dialog cu „Dresorul de la Glimboca”, devenit prieten (în fond, Poetul
este un dresor de cuvinte, când le supune ideii sale poetice) .
Personajele acţionează într-un spaţiu anume – o geografie singulară, la fel cu nume generice, Domeniul propriu, cu Subterana sa.
Se configurează un imaginar ce cuprinde deopotrivă susul şi josul,
un înafară, extra muros, lumea exterioară, de la suprafaţă, „realitatea reală”, în lumină, unde poetul apare celorlalţi „bolnav de o boemie de nevindecat” şi un înăuntru, intra muros, lumea ireală, loc de
„penitenţă quasitotală”, „subterana docliniană”, imaginarul cu „vise,
viziuni şi halucinaţii”, lumea interioară a poetului, „în subterană eşti
singur cu fantomele doar ale tale”. Este deci în noapte, de aceea, bale1-2-3, 2017
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tul – actul creaţiei, într-un dans şamanic, este „de noapte” .Iar dansul
este destinul său, ca „o boală incurabilă”, poetul fiind „pacientul lui
Dumnezeu”.
Întreaga poezie este sub semnul acestei glisări continue cu întoarceri şi reîntoarceri, între cele două lumi consubstanţiale, „i-realitatea
realităţii” şi „ realitatea irealităţii”.
Poezia se naşte din suferinţă, e un demers dificil, o rană, un trup
cu coastele fisurate „la atâtea reîntoarceri din subterană/ în realitatea
reală”, ce nu se mai pot vindeca după atâtea „căderi continue/ în irealitatea reală ori mai bine zis în realitatea i-realităţii/ după atâtea reîntoarceri la suprafaţă/ cu o altă memorie”. În această epopee, Poetul
este navetistul, cu „viaţa în dedublare/ în realitatea reală/ la suprafaţă
adică/ şi în realitatea i-realităţii/ adică în pajiştile subteranelor lui”,
născând poemul la liziera „dintre sub-pământ şi Cer”.
Această fracturare e proprie, simbolic, poeziei însăşi: întru ceva
dincoace de poem, realitatea cotidiană care, prin transfigurarea
poetică, generează un dincolo de poem, misterios, inefabil, percepută
unic, de fiecare
Cu o poetică între generaţiile ’70 şi ’80, Octavian Doclin cochetează
cu metafora şaptezecistă, cu simboluri emblematice (nominalizate şi
prin scrisul cu majusculă), dar şi cu ludicul persiflant, cu limbajul
cotidian şi epicul autobiografic din recuzita optzecistă. Astfel, la
această intersecţie, între tranzitiv şi reflexiv, ca o într-o alchimizare, e
deopotrivă ludic şi grav, în căutarea programată a metaforei profunde
din cotidianul derizoriu.
Poemul final, Superluna cîinii mei şi imperiul alb, ca un compendium al registrelor specifice, e o mostră pentru felul cum, chiar şi
poemele cu aparente raportări autobiografice sfârşesc în metafore ale
scrisului. Iniţial, un pastel cu lună plină admirată la ţară cu familia,
în fir şi păr cu „căţelul în creştere Brunuţu”, în ton optzecist, persiflant, umoristic, demitizant, cu date din banalitatea cotidiană, derizorie, cu „superluna” la care îi venea să ţipe „borţoaso”, ca treptat, să se
convertească într-un text cu final în registru grav, metaforic: în acest
imperiu al lunii, cercul de lumină albă din jurul ei e coala albă de
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hârtie, pe care a început să scrie, revenind la registrul nocturn dominant – Domeniul inspiraţiei.
În poemele purtătoare de mesaj, uneori prea explicit, alteori subtil
metaforizat, Octavian Doclin, cumulativ, de la un volum la altul, ca
într-un flux continuu, îşi creează o mitologie personală, un dominion
recognoscibil doclinian, sub semnul unei sensibilităţi libere, fără cenzuri exterioare, doar sub propriul control, îndelung cizelat şi „înavuţit”
în timp. În plus, cu tandreţea, mai greu de obţinut, a fraternizării complice cu cititorul, întru recitire necesară.
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„ icidecum nu-i uşor
să gândeşti simplu”

Î

Lucia Cuciureanu,
poetă, eseistă, Arad

NTR-UN RECENT ESEU1, Virgil Diaconu face o
excelentă radiografie a fenomenului poetic contemporan. Concluzia: ne-am afla „sub dictatura poeziei proaste”.
L-am citit pe Kocsis Francisko la pachet cu eseul amintit.
Ulterior am hotărât, pe propria răspundere, că opul2 său
liric s-ar încadra în zona poeziei autentice, estetice sau de
valoare. Cea care, după părerea criticului, respectă principiile poetice universale: unitatea ideatic-vizionară şi
stilistică, autenticitatea, tensiunea existenţială, originalitatea, miraculosul şi insolitul.
Cartea abordează problematica existenţială, destinală.
Discursul liric afişează atitudini grave, trăiri şi stări de
spirit tulburătoare: nelinişte, melancolie, singurătate, tristeţe, „neagra reverie”. Evocate în timpuri elegiace: toamnă, octombrie. Titlurile sunt ilustrative în acest sens:
1

Virgil Diaconu, Revolta poeziei, în revista „Ex Ponto”, nr. 3-4, 2016,
pp. 107-111
2
Kocsis Francisko, Teste de identitate, Editura Ardealul, Tg. Mureş,
2015

194

1-2-3, 2017

„Nicidecum nu-i uşor să gândeşti simplu”

Lecturi paralele

Octombrie 2012, O seară grea, O noapte
ca dohotul, Toamnă cu melancolii, Strigăt,
Lupta cu îngerul negru, Octombrie 2015,
ziua 5. Orizontul amintirii „plămădeşte o
altă fiinţă” care îşi doreşte imposibilul: „ce
dor mi se face uneori de cel de demult,/
cel mânat de-o superbă nesocotinţă/
de-a pune mâna pe ce apucă/ din risipa
divină care nu cere arvună de cuviinţă,/
ce dor mi se face de mine,/ tânărul cu
plete, cămaşă neagră, pantaloni trapez/
care de la nimeni nu-şi cerea voie să
trăiască,/ îşi lua singur raţii de viaţă”
(Dar pedepsitor).
Poetul-personaj îşi suplineşte deficitul de confort existenţial prin transpunere în visare. Se
creează astfel un univers imagistic compensatoriu. Scenarii mai puţin sau mai mult realizabile. De cele mai
multe ori graniţa dintre vis şi realitate se estompează
ori pur şi simplu dispare. „dar nu ştii care-i real şi carenchipuire,/ nici unul nu face vreo clintire/ din care să-ţi
dai seama fără urmă de eroare/ cine pleacă din lume/ şi
cine rămâne în prelunga ei reflectare;/ de parcă de-această
imensă răbdare şi împietrire/ ar depinde tot destinul deacum înainte,/ nici unul nu se mişcă, nu trădează prin
nimic/ cine-i captiv într-un corp precar/ şi cine doar în
minte” (Laviţa). O notă de originalitate am remarcat în
transferul de trăiri între om şi „năluciri”: „dar e acolo, îşi
face de lucru c-un lăstar de pom/ de parcă n-ar fi alcătuire
de aer, ci om” (Octombrie 2012); „lumea e dată peste
cap, sunt nopţile/ în care nălucile văd oameni pe drum”
(Nopţile nălucilor).
O altă ipostază a personajului liric este cea care conversează cu Divinitatea, oscilând între tăgadă/ dovadă şi
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credinţă. „Vânatul” are o singură „Rugă profană”: „îţi cer doar să te uiţi
în altă parte/ când vreau să gust/ toate motivele de pocăinţă” (p.15).
Cel mai reuşit text mi se pare Opera perfectă, o meditaţie pe tema
cosmologiei. Lumea creată de Dumnezeu a fost tulburată de o explozie
ori de „o colosală facere de lumină” care a desfiinţat perfecţiunea:
„mă plimb printre fragmentele acelei perfecţiuni şi mă gândesc/ că
nici Dumnezeu n-ar putea să ne mai pună laolaltă aşa cum am fost-/
poate nici nu-i el ce încearcă, ci vreun arhanghel nostalgic/ ne tot ia
pe rând ca să ne pună la loc în marele tot/ şi-şi dă seama că nu ne
potrivim deloc-,/ ori priceperea lui e prea mică pentru un asemenea
joc” (p.74).
Volumul cuprinde şi un minunat poem de dragoste care ar putea
intra în orice antologie de gen. Pe care, dacă nu mă înşel, am citit-o
cândva în revista Vatra. Intitulat Ehei, poemul valorifică, într-un mod
original, cunoscutul motiv al Anei din balada meşterului Manole.
Există apoi texte care fac, indirect, elogiul literaturii. Trăind în arealul
spiritual al cărţilor şi al autorilor, e firesc ca poetul să viseze întâlniri şi
conversaţii cu Pessoa, Trakl, Kavafis, Coleridge, Richard, lady Macbeth
(à propos, cel învăluit în absint, lumânare şi mosc să fie Rimbaud?).
Din instrumentarul tropic, poetul optează pentru metaforă,
oximoron (umbră, întuneric/lumină; real/nălucire; spaimă/împăcare,
credinţă), dar mai ales pentru comparaţia neaşteptată, proaspătă: „ca
o internare în moarte/ tăcerea de aici,/ tăcerea de departe”; „ca un
pictor care amestecă culorile,/ vin zilele, trec nopţile”; „va sângera iar
ca o rodie tăiată”; „ceva ciudat se răsuceşte în noi, cu forţă,/ ca un
sfredel mânuit pătimaş de gânduri negre”; „singur cu tine însuţi,/ ca
un magazin închis pentru inventar”; „ca un copil orfan, rebegit, a ieşit
tristeţea la soare” etc. Că poetul e preocupat de formă o dovedeşte şi
poemul „Geometrul şi poezia” (p. 80), o elocventă artă poetică.
Poemele din volum spun lucruri semnificative, vibrante. Pe mine
multe m-au înfiorat. Ceea ce s-ar putea să-l bucure pe poet, dacă va
afla.
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Poezia între fascinaţia călătoriei

şi luciditatea prieteniei*

C

ĂLĂTORIND printre cărţi, descoperi una*, dovadă
a efervescenţei laboratorului de creaţie, când poetul,
iată, călătoreşte, sfidând meridianele, menţinându-se într-un
fus orar singular şi etern. Tot el, poetul, îşi calibrează memoria, parcurgând propriile-i amintiri într-un prezent
continuu, dar fără fetişuri şi autosugestii vulgare. Minerva
Chira este un astfel de poet. Pentru ea, călătoria este mai
mult decât un drum pietruit doar de curiozitatea ochiului, sau de neliniştile celui care doreşte să afle tot timpul
noi orizonturi. Poeta etalează altfel de nelinişti, şi anume
acelea prin care îşi suprapune propria voinţă celestă peste
drumul rece al călătorului obişnuit. „Euforia turistică
eşuează în notaţii dramatice, fie cât de senin (implacabil)
consemnate. Un curent sumbru trece pe sub toate monumentele contemplate şi converteşte reveriile privirii întrun bocet auster, enunţat sec, fără patos”. Este confirmarea
lui Al. Cistelecan în „Cuvânt înainte”. Cât priveşte „partea

Constantin
Dehelean,
eseist, Arad

* Minerva Chira, Drumul pe sub pământ duce în cer?, Casa Cărţii de
Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2016
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documentar-epistolară” (A.C.), o dovadă în plus e că aceste călătorii
în spaţiile celeste ale orizonturilor comunicării cu ceilalţi sunt dovezi
„palpabile” ale nevoilor de comunicare, propriu-zisă, cu ceilalţi
confraţi întru poezie şi reverii la fel de frumos neliniştitoare. Partea
a doua a cărţii cuprinde documente indubitabile ale prieteniilor şi ale
legăturilor calde şi la fel de încărcate de reverii. Poeta se construieşte
pe sine apelând la ce este mai puţin vizibil în vremurile noastre precare, şi anume la prietenie.
Drumul pe sub pământ
Aparent debusolată, însă cuprinsă de un delir delicat al călătoriei
„pe sub pământ”, pe sub pământul aneantizat şi efemer al rocilor reci
care alcătuiesc drumurile noastre de pe oriunde, bătătorit de călcâiul
drumeţului indiferent, Minerva Chira caută substanţa drumurilor, şi
anume memoria lor. Debusolarea venită dinspre indiferenţa călătorului
ostenit de povara de deasupra cărării, acoperită de neliniştea cuprinsă de
un alt drumeţ, şi anume al drumeţului cu memorie împreună cu delirul
delicat, plin de poezie şi de metafore, sunt cei doi „vectori” (un cuvânt nu
prea fericit, n.a) care se aşează cu asupra de măsură pe neliniştile creatoare
ale poetului călător. Nu turist, ci călător. Călătoria este pentru autoare un
ritual iniţiatic, continuare a definirilor din Prăpastia din care singur te
înalţi (Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015) unde respiră aerul exotic din tărâmuri precum Peru, Ecuador, Africa de Sud, Zimbabwe,
Zwaziland, Israel, Argentina, Ţara de Foc, Brazilia, Uruguay, Olanda,
Belgia, Luxemburg, Japonia sau Coreea de Sud, volumul despre care
scriem acum stăruie pe noi meridiane iniţiatice: Mexic, Macedonia,
Cambodgia, Albania, Myanmar, Vietnam, Tailanda, ori Bulgaria. Parcursuri sentimentale ori transpuneri în medii istorice ori de civilizaţii
unde timpul stă pe loc, etern în nemişcarea lui: „Insomniacă harpă/
urzeşte între plopi şi nori/ Încerc să descifrez/ visul cu ochii deschişi/
ca harta Imperiului Macedonean/ din muzeu/ Portretul făcut în oglinda lamei/ îl expun pe mozaicul din Bazilică/ În dialogul cu gheţarii/
aflu că din gândurile mele/ e întunericul Sălii de reanimare/ Sângele
negru în simfonie albă dirijată/ de musoni ce poartă năluci la adrese/
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Colivia mă strigă pe nume/ Ce duşman
îmi sunt eu, mie! –/ constat lângă Fântâna Înţelepciunii/ Uită râsul şi dorinţa/
Priveşte la vârful picioarelor/ să nu
te împiedici/ Mulţumeşte-te cu atât”.
(Heraclea din Macedonia). Periplul,
călătoria iniţiatică sunt spaţii interiorizate: „peisajul de artă devine oglindă a
stării lăuntrice; Minerva umblă printre
fascinaţii, dar mai mereu cu sufletul
greu”, spune Al. Cistelecan în prefaţă,
socotind că euforia turistei „eşuează” în
notaţii dramatice, cu suprapuneri peste setea căutărilor iniţiatice. Aproape
toate poemele, câte trei-patru pentru
fiecare mediu de călătorie iniţiatică
sunt reverberaţii intime suprapuse peste solemnitatea
pietrelor, monumentelor, adevărate arhetipuri care nu se
golesc de sensuri. Dimpotrivă. Toate cele trăite sunt spuse
cu deosebită profunzime. Acest al paisprezecelea volum
al autoarei pare să încheie un ciclu al iniţierii, al cercului
de foc spiritual, atât de rece şi de fierbinte în acelaşi timp.
În orice caz, lectura acestor poeme este un suport stabil
pentru cei care doresc să „vadă” drumul pe sub pământ,
căutat mereu de cei care se încumetă în propriile lor
călătorii iniţiatice.
Drumul în cer
Menţinându-ne în cheia interogativă din titlu, în sensul unei alte direcţii de această dată, ni se indică un altfel de drum: acela spre propriul interior, unde întrebări
de tot felul par să se fi pus: despre prietenie (unde aflăm
că poeta este căutată, printr-o altfel de călătorie, pe un
altfel de drum, spre un altfel de cer, mistic, când, prin
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imagini fotografice, mesaje şi dedicaţii ale unor nume reprezentative
ale poeţilor şi ai altor reprezentanţi de cultură, toţi călătoresc, venind
spre polul siderat care este Minerva Chira, de pe şi spre Crişul clujean;
sunt peste şaptezeci de prieteni cu care călătoreşte virtual spre marea
prietenie), despre locul natal (spre Negrenii Clujului, puternic marcat
de nevoia unei monografii, încă nescrise, unde cu siguranţă vor exista
„pagini sincere şi profunde ale copilăriei şi adolescenţei, cu descrierea
muncilor câmpului şi ale pădurii într-o viziune foarte personală, cu
figura tatălui şi cea a mamei străbătând saga unei familii îndoliate de
pierderea primilor doi născuţi, pagini din cufărul tatălui şi al bunicului unde se păstrează arhiva săracă a familiei izvorăşte firul poveştilor
şi harul de a le perpetua”, cum spune Gh. Mocuţa într-o optimistă
cronică, la o carte la fel de recentă a autoarei), sau despre sublimul purgatoriu al poeziei (iată un emblematic fragment din poemul Înaltul:
„Copil fiind/ cînd tata urca în pod/ mă lua în braţe/ O, gîtul strîns de
frică/ precum într-un cleşte/ Am păstrat ecoul acelei lacrimi/ Privită
de sus/ prăpastia îngrozeşte mai mult/ decît când îi aparţin/ Nu înaltul/ de unde căderea va fi simţită/ din plin/ Şi furtuna loveşte mai tare/
Cîtă pace cînd simt/ pămîntul copilăriei sub tălpile goale!/ Mai multă
cînd/ privind lumea din rouă/ o floare mă scrie cu umbra/ Ce magnet
atrage spre adînc?/ Întind morţii mîinile după mine?/ Nu m-ar smulge
nici cel mai mare vînt? Dacă aş avea şi deasupra pămînt”).
Această a doua secţiune a volumului este, cu siguranţă, efectul
nevoii unei călătorii totale, poate cu multe enigme, dar şi cu multe
certitudini: ce este prietenia?, ce este poezia?, care este seva eternei
origini?
*
„Tot ce trebuie să facem e să alegem inspiraţi partea pe care evoluăm, sau să nu călcăm pe de lături” scrie Liviu Ioan Stoiciu într-o
pagină de jurnal din anul 2006, vorbind cu prietenie despre această
sensibilă călătoare care calcă apăsat pe luminile şi umbrele întâlnite pe
drumurile vieţii, şi care este poeta Minerva Chira.
Citind şi reflectând la limpezile mesaje lirice ale poemelor, la imaginile, şi dedicaţiile din partea marilor prieteni, nu poţi să nu reflectezi
tu însuţi, la ce este pentru tine adevărata poezie.
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De la proză la poezie*

C

UNOSCUT ca autor de proză umoristică, Horia
Ştefan Simon a publicat trei volume de proză: Filozofie de trei stele, proză scurtă, 1998, Civilizaţii nepământene
şi pământeni necivilizaţi, microroman umoristic, 2000 şi
Întreprinderi (scrise) mici şi mijlocii, proză scurtă, 2010.
Gustate de cititori pentru umorul lor fin, din păcate,
nu s-au bucurat de atenţia cuvenită din partea criticii de
specialitate, cu toată penuria ce se manifesta în domeniu.
Pe timpul tăcerii celor şase ani, apropiaţii răspândiseră
zvonul că Horia Ştefan Simon lucrează la un roman cu
care să ne dea pe spate, să-i trezească din amorţire pe cei
ce nu-l băgaseră în seamă, şi, iată, surpriza, el vine cu
un volum de poezie în care vechile amprente ironice şi
băşcălioase, întâlnite în proză, nu au dispărut.
Prin porţile larg deschise ale postmodernismului,
„poezia coboară în stradă” (Mircea Cărtărescu) şi nu
se mai adresează doar elitelor, „poezie tranzitivă”, cum
o numeşte regretatul Gheorghe Crăciun, ce deschide
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*Horia Ştefan Simon, Viaţa pe dezbrăcate, Editura Atelier, Arad, 2016
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„libertăţi riscante”, la care Horia Ştefan
Simon aderă fără să clipească.
Viaţa pe dezbrăcate este denumirea
cu care îşi face intrarea, în mod curajos, în poezie, Horia Ştefan Simon. Titlul este şocant, ne duce cu gândul la o
luptă acerbă cu existenţa, până la ultima
suflare, dar, lucrurile nu par să stea aşa,
după cum se vede în poemul omonim:
„la curăţătorie n-am curaj s-o dau/ nu
ştiu la ce tratamente/ o vor supune şi
dacă// va mai ieşi viaţă din ea/ părea
grozavă la-nceput/ /şi promitea că va
ţine /la tăvăleli mult şi bine/” (p. 16)
Sau pentru a ne convinge să luăm drept autentice
întâmplările ce se perindă prin paginile cărţii, spre exemplu intimităţile divulgate, în unele din poeme cu temă
erotică: „când te sărut bine-nţeles că mă săruţi şi tu/
când ţie-ţi plouă mie îmi fulgeră şi tună” (p. 33) şi: „la
naiba fereastră uşă şi poartă/ de gheaţă de să fie nu-mi
pasă/ doar inima ta înspre mine/ fierbinte să fie/ să nu-mi
îngheţe inima şi mie” (35)
Poemele, în genere, sunt de tip narativ, autorul, în
mod voit, este interesat de ansamblul construcţiei lor,
interiorul este neglijat, versurile nu au greutate, liricul
este presărat parcimonios într-un epic dezlănţuit până
la verbalism: „la margine de-oraş avea / printre clienţi
şi căruţaşi/ veneau să-şi bea puţine bucurii/ multe necazuri şi mai ales/ mereu să-şi reîmprospăteze/ stocul de
înjurături/ acum e bar şi s-a mutat în centru/ deşi nu s-a
mişcat din loc/ doar s-au mutat periferiile/” (p. 38) sau „
am găsit lângă bordură o potcoavă/ părea purtată la greu/
aproape în faza terminală/ obosită de multele călcături/
pe caldarâmuri asfalturi/ pământuri sau gazoane” (p. 60)
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Există şi poeme, le-aş spune de viziune, prin care autorul ne pune
la dispoziţie repere privind orizontul său poetic din care nu lipsesc
ironia şi ludicul care vor stârni, cu siguranţă, interesul cititorului şi
vor face lectura plăcută: fântână-n cer până la iad (p. 8), vă dau cuvântul meu (p. 46), garcia lorca (p. 42), noaptea fără umbre (p. 18), poetul
toamna (p. 55), livada de cuvinte (p.62) etc. Cităm din cel de la pagina
42: „poetul stă cu spatele la viaţă/ trăindu-şi convingerile cu tărie/ aşa
cum altul stă cu spatele la zid/ strigându-şi nevinovăţia”
Poemul dragoste cu năbădăi (p. 36) iese în evidenţă prin tonul
colocvial cu care este rostită declaraţia de dragoste şi mai ales prin
recuzita la care recurge autorul pentru a-şi clama iubirea: „dovadă
supremă de iubire/ să încaseze în locul tău/ împunsăturile ţânţarilor/
am instruit-o la plecare/ să fie cuviincioasă/ dar e capricioasă/ şi s-ar
putea să ai probleme/ aşa că la prima obrăznicie/ arde-i cu sete două
palme/ împacheteaz-o şi trimite-o acasă”
De remarcat uşurinţa cu care scrie despre diverse fapte, aparent
fără importanţă („căutarea siamezului”, „strict secret”, „şcoala vieţii”,
„miză şi cacialma” etc.), dar care brusc devin semnificative. Pe spaţii
mici, când devine mai concis, poetul obţine adevărate perle: „iarna de
după”– un pastel marca Horia Ştefan Simon, sau „n-am loc de autografe”, un poem inspirat, pe care îl redau integral: „am reuşit să mai
îndes/ trei cărţi în bibliotecă/ de-acum aici nu mai încape/ nici măcar
o dedicaţie/ cu autograf pe o/ pagină de gardă/ unde naiba să mai pun/
şi cărţile nescrise”
Cu acest volum, Horia Ştefan Simon marchează un debut poetic la
o vârstă apreciabilă, refăcând drumul invers, de le proză la poezie, pe
când, de cele mai multe ori, se trece de la poezie la proză.
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Un alt „prieten al viitorului”*

A

UTORUL VOLUMULUI Oţet de furnici, Kocsis
Francisko, a debutat editorial în volumul colectiv Caietul debutanţilor anului 1979, apărut la Editura
„Albatros”, Bucureşti, 1980, un volum propriu publică
abia în 1998, cu titlul Umbrela profetului. Au urmat apoi,
parcă încercând să recupereze, volumele: Oceanul interior (2000), Codul de bare (2002), Alteritate şi duminică
(2004), Ceva trece pe aproape (2009), Melancolii în formă
continuată (2012), la care se adăugă şi Compendiu de melancolie (2013), o antologie realizată de Editura Tipo
Moldova, şi cu toate acestea, deşi ar merita, nu a depăşit
cu mult notorietatea locală.
Noua sa apariţie editorială este structurată pe patru
cicluri: Poeme patriotice, Lucruri mărunte, copilăreşti,
Lucruri şi mai mărunte, necopilăreşti (cel mai consistent
cantitativ) şi Îmbrăţişări.
Unele poeme pot fi luate drept proze scurte precum cele
de la paginile: 22, 77, 78, 126, 80 etc., citez din cel de la p.
* Kocsis Francisko, Oţet de furnici, Editura Ardealul, Târgu Mureş,
2016
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22: „noi făceam scârţâitul să se viseze/ muzică, eram virtuozii ceterilor de tulei, le meşteream cu brişca despicând
cu băgare de/ seamă între noduri marginile părţii cu
văiugă/”, cel mai reprezentativ în speţă fiind Bufniţele din
care redăm următorul fragment: „în clădirea cu lucarne
ca nişte ochi cu pleoapele ridicate pe jumătate, imaginate
de meşterii vechi cu rostul privirii departe, lucrau peste zi
câteva ateliere mărunte, iar după masă şi noaptea doar un
paznic bătrân şi-un câine cu albeaţă aveau grija clădirii
şi a acareturilor pustii” (p.127); poetul este de părerea că
există şi alte posibilităţi de textualizare a realităţii ocolind
modalităţi de genul mizerabilismului, exhibiţionismului,
forţarea sintaxei şi a limbajului cizelându-şi poemele în
formule elegante: „să nu transformi marea de griji într-o
băltoacă,/ să nu zici despre-o zgârietură că-i rană/ să nu
deplângi izbelişti pentru că n-au uşi care se deschid în
rai” (p.106).
Oţet de furnici, poem care dă şi titlul volumului, evocă
întâmplări din copilărie cu un aer nostalgic: „am deprins
tehnica preparării oţetului de furnici de la cei mai mari,
era printre lecţiile de iniţiere la primele ieşiri la pădure
cu ei, după ce îţi câştigai de la părinţi dreptul de a avea
celebru briceag cu plăsele în formă de peşte drept răsplată
pentru dovezi de cuminţenie” (p. 19); iar în „Demult,
tare de mult” invocă divinitatea pentru a putea să-şi facă
cunoscută copilăria nepoţilor: „lampa copilăriei atârnă
în bucătărie (…) dă, Doamne, să nu se spargă, las-o
neciobită, s-aprind într-o seară, într-o simulantă pană de
curent, magica feştilă îmbibată în petrol, ca să-şi sature
nepoţii sufletul cu lumina poveştilor” (p. 25).
Multe poeme abordează motive ce ţin de cotidian
într-o existenţă precară, cu soluţii ce pot stârni nelinişte:
Marşul oştilor de nisip (p. 55), Lumea (45), Vecinătatea
(47), Meseria poetului (p. 49), Starea care-mi convine (55)
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etc., citez din ultimul: „melancolia e starea care îmi convine, e limbajul în care comunic, limba maternă a stării mele de spirit – tristeţea
mea e fără fisuri, ca un atom; nu are cauze, ci sens şi energie;” Atât de
convingător încât nu putem să nu-l credem.
Poetul este un mare iubitor de natură şi în poeme inspirate, care
seamănă cu pastelul, îşi mărturiseşte aceste sentimente cu multă
delicateţe şi ingeniozitate: „sus pe coamă, copacii răzleţi par surprinşi
fugind dintr-o parte în alta ca bărbaţii de la o codană la altă codană,
ştergeţi-mi din minte această închipuire şi voi fi mai sărac cu o viaţă”
(p. 12) sau: „nu de cetate mă simt apărat, ci de faptul că voi fi îngropat
în acest pământ, îl voi ţine cucerit în singurul fel în care niciodată
nu-mi va fi luat” (p. 15)
Printre cele mai frumoase poeme, cu siguranţă, ale volumului sunt:
Draga mea (7) şi Dragă patrie (p. 8), în care se exprimă sentimentul
patriotic (mai puţin în vogă astăzi) printr-o modalitate ciudată; necazurile şi suferinţele de tot felul sunt aduse la cunoştinţă ţării care
trebuie să aibă grijă de tine pentru că o iubeşti şi nu-i vrei răul: „dragă
patrie, îţi aduc la cunoştinţă în scris că-mi merge prost (…) de aceea
îţi vorbesc frumos atât de frumos, ca să afli că m-am înfuriat şi pot fi
declanşat în orice clipă; (…) şi crede-mă, tot ce-am spus e rugăminte,
nu ameninţare”. (p. 9)
Bruioane poetice ce ţin de arta poetică la care aderă autorul întâlnim în amplul poem „ Coala de hârtie” din care cităm: „eu iubesc
textul care te face să vezi;/ şi-i iubesc pe grecii care le-au văzut clare,/
le-au descris ca pe oricare dintre fiinţele reale” (p. 72).
Prin epistole, monologuri şi dedicaţii, în ciclul Îmbrăţişări, sunt
evocate personalităţi din lume artelor cu care poetul s-a întâlnit direct
sau în plan mental, fapt ce ne permite să tragem cu ochiul la propria
lui personalitate.
Se ştie că Charles Baudelaire a fost primul în epocă care a publicat poeme în vers alb, apărute postum într-un volum intitulat Mici
poeme în proză; Kocsis Francisko se arată un demn continuator a lui
numindu-şi mentorul – „prieten al viitorului”.
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Poeme post-moderne

la semafoare*

C

ARTEA lui Vasile Rodian, Sigilii, peceți, apărută la
Editura Anthropos, din Timișoara este un exemplu peremptoriu despre ceea ce a însemnat și ceea ce
reprezintă, mai ales, poezia optzecistă timișoreană în
contextul post-modernismului românesc. Căci, spre deosebire de mulți alții, consider că, deși unitar structural,
optzecismul a cunoscut diferențe de nuanțe de la un areal (geografic și, implicit poetic) la altul. Neavând șansa
„centrismului”, a editurilor bucureștene și, mai ales, a
unui mentor, (precum bucureștenii, în persoana nimănui
altcuiva decât a unuia dintre cei mai importanți critici
români din toate timpurile, și ne referim aici la Domnul
Nicolae Manolescu), cei „din provincie” s-au descurcat cum au putut, editorialicește vorbind, aproape toți
„răbufnind”, din punctul de vedere al tipăririi, abia după
anul 1989. Unii au făcut-o chiar și așa cu o anume zgârcenie, iar Vasile Rodian, pe care Daniel Vighi îl încadra în

Gheorghe
Secheşan,
critic literar,
Timişoara

* Vasile Rodian, Sigilii, peceți, Editura Anthropos, Timişoara
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categoria „poeților – ouvrieri” face parte din
această „specie”.
Există, însă, așa cum spuneam, o specificitate. În primul rând, o oarecare reținere (în
sensul bun al cuvântului) în folosirea „mijloacelor de expresie poetică optzecistă”. Vasile
Rodian nici nu „hăhăie” (poetic vorbind,
firește), și nici nu ricanează, decât arareori și
chiar și atunci, parcă în șoaptă.
Nu își exhibă cunoștințele teoretice,
critice, filosofice, religioase care, în pofida
etichetării sale, nu sunt deloc puține. Le
pune, însă, pe toate acestea, la treabă, la ceea
ce am numi „construcția textului”, în buna
tradiție a intertextualității optzeciste.
Fragilitatea profundă a ființei umane, a propriei existențe și a eu-lui sunt, astfel, enunțate printr-o superbă
imagine tipic post-modernă (având, adică, și o oarecare doză – nu foarte mare – de comic), a unui simbol al
perisabilității acestei lumi, ceramistul, ținând în mâini
destinul efemer al lumii (zarul), dar și măreția acesteia
(alea jacta est) (Lecție galică, p. 7).
Am putea spune, fără a exagera prea mult, că acest
volum este un fel de „colecție” de versuri post-moderne,
superbe dar și (deloc paradoxal) dure în egală măsură,
ilustrând ideea că viața, în orice colțișor al universului
ne-ar fi aflat, nu este deloc gingașă cu noi, oamenii: „E
miezul nopții, împărțit în viscolul din orașul tău” (Sigilii,
peceți, p.12)
Tipic optzecismului, Vasile Rodian ne aduce în față
imagini, instantanee, frânturi de existență: „Mereu focul/
goliciunea dansatoarei/ agitată de ochii stăpânului:/ în
oglinda fulgerului/ fântâna de la marginea sitului” (Circuit, p. 19). Aparent ele sunt niște simple „acuarele poe208
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tice”, surprinzând în fond o tensiune permanentă a umanității de azi,
o pândă a „omului lup”, o mișcare browniană feroce și canină.
O existență obișnuită, comună (ori, cel puțin, „jucată” ca atare)
care rezonează la tensiunile și frământările cetății, așa cum o face și cu
frământările urbei din decembrie 1989, intitulate, în final, Revoluție:
„filele unui altfel de manual, Sandu Farcaș în zilele/ Timișoarei îmi
sugera când vin trupele să/ mă acopere cu trupul lui ca să nu fiu manipulat/ de oarece gloanțe și să-mi văd fata măritată/ el e șomer, eu…”
(Poem cu semafoare, p. 37)
Ceea ce impresionează în poezia lui Vasile Rodian este faptul că, pe
un spațiu textual minimal, uneori (poezia nu este discursivă, nu se fac
ample discursuri „lirice”, autorul nu își exersează aici, în acest volum,
sintaxa pe suprafețe largi), „se construiesc” reflecții adânci, importante, despre om, viața, suferința și frământările sale.
Am putea spune chiar că, pe alocuri, aceste gânduri poetice îmbracă aspecte filosofice, cum este imaginea, altfel inedită și realmente
poetică, ce ipostaziază omul de odinioară, de pildă (adică ființa umană
de acum câteva sute de mii de ani) față în față cu cel de odinioară:
„Omul fosil/ unul în fața altuia/ cantități în uitatul/ la sfera de cristal”
(Sigilii, peceți, p. 8)
Am putea spune, forțând puțin, că ideea despre om și relația sa cu
Universul este oarecum panteistă, căci pentru autodidactul Vasile
Rodian (și o spunem aceasta în sens pozitiv, și nicidecum peiorativ) omul este cel care ține legate energiile de pe Pământ: „Înăuntrul
zilei/ ce nu poate fi înțeles/ mai trebuie să și dezlegi/ calea cu izbândă/
energiile asmuțite spre cer” (Circuit închis, p. 19). Nu este însă mai
puțin adevărat că tot de aici, din adâncurile profunde ale ființei
umane pândește pericolul, al chemării: spre pierzanie, spre o formă
superioară a conștiinței, cine poate ști? „Răsări-va înăuntrul zilei/
nedeslușirile unei chemări” (Sigilii, peceți, p. 22). Și tot de aici, din
acest abis insondabil, urcă, intempestiv și de nestăpânit, sentimentul
acut al libertății: „Libertatea – un proiect înaintea asaltului” (Sigilii,
peceți, p. 13)
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De altfel, nu sunt puține încercările (și reușitele) de a da definiții
poetice omului, strădaniile de a cuprinde, fie și într-o formulă poetică,
misterul ființei umane: „intră mult întuneric și în apă și în om/ îmi
sugera el rezemat de podul copilăriei” (Fratelui, p. 29)
Adeseori, aceste formulări sunt reușite în adevăratul sens al cuvântului, veritabile filigrane filosofico-poeotice: „Și de vrei și de nu vrei/
ești prins la cârligul substanței” (Alternative, p. 31)
Alteori, definițiile „dobândesc” accente clasice, definind viața drept
o luptă, cu acel cinism ricanat propriu generației, însă: „sălile de clasă
au geamuri antiglonț” (Ieșirea din front, p. 33). Cu alte cuvinte, un
adevărat tratat de educație post-modernă ori, mai exact, un procesverbal de constatare a locului în care a ajuns omenirea, azi (și) din
punctul de vedere al educației. În fiecare clipă, existența îi pare autorului o opțiune, între „îndestulare” și „faimă” și a trăi în adevăr: „La
câte se întâmplă prin gimnastica legii/ e atâta năvală la faimă/ ferit
de îndestulare omul zilei/ cine are puterea trece și în onorul gărzii”
(Semnalizare, p. 62).
Am păcătui, ca să spunem așa, dacă am crede că omul din poezia lui Vasile Rodian este, cumva, o ființă „diafană” plină de farmec
și suavități. Nu, nicidecum. Adeseori, imaginile pe care textul le sugerează desfid cele mai cumplite imagini ale unui Goya, ori Bruegel
cel Bătrân: „Empirica întâi caută/ mușchi, bale, autori secunzi/ binecuvântata maică privind:/ femeie, iată-l pe fiul tău…/ craii au venit cu
daruri!” (Jaloane, p. 62)
Dintr-o dată, omul devine atât de mic în fața imensității Divinului, încât orice gând „de mărire” devine superfluu, rizibil, chiar: „Un
Ana, un Caiafa n-au pierit în aglomerație/ ci în străfundurile lumii:/ învierea lui ne-a dat peste cap/ legi, datini, de acum vor veni
încercările/ tu intrat în rândul celor de la spital/ mănânci semințe, o
sumbră animație/ împins ca o navă către ultima licărire/ tatăl nostru
cel căutat, se termină combustibilul!” (Simetrii, p. 68)
Și de aici, extrem de ușor se ajunge la ideea vieții ca deșertăciune
a deșertăciunilor, la „cântarea” deriziunii existenței umane în ansamblul ei: „depărtându-te înțelegi că nu ai nimic acolo” (***, p. 46) sau...
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„și totuși cântă fanfara/ bătrânii, copiii prin parcuri/ dau drumul baloanelor ce se tot ridică” (Peisaj, p. 17)
„Concluzia” poetică amară este aceea că singurul câștig (pradă) a
vieții este Infernul: „plonjând în lumea de jos/ căutată pradă”, p. 49).
Mai mult decât atât, insignifianța ființei de azi, lipsa de sens a omului
de acum transpar cu o dureroasă luciditate: „Nedespărțită la intrarea
în cheie, asta să fie perechea/ ai ales să tragi valul lui nimeni/ căutări
de virtuoși, nu reușiră să umple luntrea” (Sfârșit de sezon, p. 51)
Dacă ar fi să rezumăm acest volum (exemplar pentru poezia
optzecistă și post-modernă, în general) l-am putea cataloga, nu fără
tristețe, drept un fel de istorie catastrofică a propriei ființe și a omului
în general, firește: „Ce nu se repetă un dat să te însoțească/ scrii cu
trei degete ei n-au auzit de tine/ avem vești că din spațiu trăinicia dinastiilor/ cei din stepă/ din șaua clipirii lor sute de ani/ ce-o fi dincolo
de zid/ suntem așa cum suntem proprietari de ferestre/ să-ți cunoști
strămoșii dacii romanii/ dar prada” (Dincolo de zid, p. 60)
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„

Cine a ucis poezia?”

A

CEST TITLU, alarmant, mi-a atras atenţia de multă
vreme. Imediat după evenimentele din 1989, având
acces liber la presa culturală occidentală, am descoperit
în „Sinteza” (nr. 3-4, 1989), revistă de cultură, editată de
Ambasada S.U.A. din Bucureşti, un articol semnat de
publicistul american Joseph Epstein, redactor şef, la acea
vreme, a publicaţiei „The American Scholar” şi propunător
al unor cursuri de literatură la „Northwestern University”
din Evanston (Illinois).
Desigur că referinţele la „situaţia” poeziei americane
contemporane, la vremea aceea (dar nu numai a celei
contemporane) mi-au stârnit interesul, ştiut fiind că paralelismele şi aprecierile care se fac şi acum, după mai bine
de trei decenii de la poziţionarea culturală americană din
anii optzeci, sunt în mare parte aceleaşi, referitor la paralelismele între „arte” şi „economia de piaţă”, şi care sunt,
într-un fel, reprezentative, tocmai acolo unde această
corelare apare mai pregnant.
Fără a vorbi de recesiune, de crize economice sau culturale, dar evocându-se cu bună ştiinţă această dihoto212
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mie a momentului, vom afla mai târziu, că falia între curentele canonice şi experimentalismul textualist şi postmodern se adânceşte. Cele
două continente culturale, canonice şi noncanonice, se îndepărtează
vizibil acum, între ele apărând un ocean în care nu ştim dacă vor apare, cândva, oarecari insule. Joseph Epstein se întreba atunci, punând
o fatală întrebare, să-i spunem tipic americană: „Cine a ucis poezia?”. Într-o societate în care, atunci, ca şi acum, totul se vindea şi se
cumpăra, evident în dimensiunea calităţii şi a utilului, poezia era, şi
este, susţinută în America într-o manieră gen „campanie electorală”,
în care protagoniştii au fost, sau sunt, chiar cei care „combat” (în sensul francez de această dată).
Aflam atunci că autorul articolului s-a născut şi s-a educat într-o
ambianţă a divinizării poeziei. „Lectura poeziilor a fost pentru mine o
sursă de instruire, am fost învăţat să proslăvesc poezia. Sau, mai precis, am fost învăţat că poezia este un lucru înălţător”. Apoi mărturisea
în continuare: „Nici un gen literar nu era mai apropiat de divin decât
poezia; în nici o altă îndeletnicire, scriitorul nu se putea înălţa aşa cum
putea face acest lucru într-o poezie”. Aflam că tinereţea acestui reputat publicist a fost învăluită de aura fierbinte şi sensibilă a lui Robert
Frost, care susţinea că „cititorul potrivit al unei poezii bune simte în
momentul în care ea îl străpunge, că a căpătat o rană nemuritoare, că
nu se va vindeca niciodată de ea”. J. Epstein ne trimite la generaţia de
poeţi a anilor ’50 şi de dinainte, adevăraţi „înalţi prelaţi ai acestui cult”
care este poezia: T. S. Eliot, Wallace Stevens, Robert Frost, William
Carlos Williams, e. e. cummings, W. H. Auden, aceştia fiind repere
în echilibrul intelectual şi artistic ai Americii acelor ani, universitarul
american subliniază: „Publicul cititor de poezie era pe atunci mai puţin
decât vast; acest public se micşorase mult în comparaţie cu vremea
poeţilor Browning şi Tennyson. În parte, aceasta se datora gradului de
dificultate al poeziei”. Gradul de dificultate a fost însă reclamat cu mult
înainte, T. S. Eliot în 1925 sesiza: „Se pare că poeţii civilizaţiei noastre,
aşa cum este ea în prezent, trebuie să fie dificili”. În articol, profesorul de la Evanston încearcă să compenseze, sau poate să diminueze
importanţa efervescenţei acelei perioade, făcând o trimitere certă spre
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un anumit snobism, dar un snobism fals, recunoscând că „generaţiile
de poeţi cuprinse între W. B. Yeats (1865-1939) şi W. H. Auden (19071973) au produs un ansamblu impresionant de scrieri poetice – scrieri de tipul celor care lasă, într-adevăr, «răni nemuritoare»”. Profesionalismul şi artisticitatea poeziei acestor corifei americani din prima
jumătate a secolului XX erau caracteristici impuse de valoarea poeziei
lor şi nu de ocupaţiile lor profesionale, care erau foarte diverse: medic
(W. C. Williams), redactor (Marianne More), director de societate de
asigurări (W. Stevens). Spre a sublinia şi mai mult spiritul american al
epocii, Joseph Epstein ne informează că aceşti corifei «convieţuiau»
într-o diversitate de stiluri de viaţă: formalism tradiţional (Eliot),
boemă (cummings), disperare vecină cu moartea (Hans Crane).
Însă meritul poziţionării universitarului american este că recunoaşte, tranşant, cu toată alarma din titlu, caracterul de spirite «universitare» ale acestor nume celebre ale poeziei americane moderne,
ei fiind primii poeţi în viaţă cărora le-a fost acordat pe deplin un
tratament universitar. „Operele lor au început să fie disecate în săli de
clasă, revistele trimestriale de mare calibru intelectual publicau eseuri
solemne despre ei, în timp ce aceştia continuau să-şi publice poeziile, iar studiile critice sub formă de carte, consacrate lor, au început
curând să apară şi continuă să apară şi azi”. Apoi, această generaţie
glorioasă este venerată de generaţia de poeţi care i-au urmat. Spune
Joseph Epstein că urmaşii „pe lângă faptul că au scris unele dintre
cele mai iscusite şi strălucite eseuri despre precursorii lor: Randall Jarrell,
Robert Lowell, John Berryman, Delmore Schwartz, erau obsedaţi de
ei”. Autorul articolului cu titlul fulminant încearcă să găsească în biografia acestor dezastre o cauză. Cauza ar fi că poezia era implicată în
vieţile lor dezastruoase, ei hotărând să-şi construiască, aidoma idolilor lor, rosturi strălucite, precum ale predecesorilor lor. Ei ştiau însă
că, dintr-o complexitate de motive, nu puteau să-şi atingă acest ţel.
„Poeţii modernişti ai acelor vremuri scriseseră cu o certitudine pe
care o simţeau plenar în oasele lor, ştiind perfect care este valoarea lor.
Bănuiau, însă, că posteritatea îi va cunoaşte şi pe ei. Poeţii care i-au
urmat erau însă mai puţin siguri de aceasta; ei ştiau că ceva apucase
pe un drum greşit”.
214
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Joseph Epstein face o remarcă fără drept de apel: „În Statele Unite
poezia contemporană prosperă într-un vid. Astăzi (în 1989 – n.n)
există peste 250 de universităţi americane în care sunt predate cursuri
de tehnică literară, iar în toate cazurile este inclusă poezia, ceea ce
înseamnă că toate aceste universităţi nu numai că instruiesc tineri cu
aspiraţii literare în sfera poeziei, ci angajează totodată oameni care
au publicat poezie în scopul de a-i instrui pe tinerii respectivi. Mulţi
dintre aceştia din urmă părăsesc ca studenţi un program de instrucţie
literară şi intră apoi ca profesori în alt program, fără – am putea spune
– ca picioarele lor metrice sau anatomice, să fi atins pământul”. După
ce relevă experienţa lui Robert Frost, formidabilă, ca recitator al propriei poezii, publicistul Joseph Epstein îl citează pe Donald Hall, care
în 1985 făcea următoarea remarcă: „În ultimii treizeci de ani, recitările
de poezie, care erau odată rare, au devenit principalul mijloc de comunicare cu publicul în cazul poeţilor americani. În fiecare an, sute de
mii de oameni ascultă zeci de mii de recitări”. Este acreditată ideea că
atunci (mijlocul anilor 89– n.n.), datorită acestui «festival permanent»
de poezie, se publică foarte multă poezie, dar de către case de editură
universitare, sau mici case de editură în tiraje simbolice. La acestea
se adaugă şi pagini de poezie publicate de majoritatea revistelor de
literatură lunare sau trimestriale, iar revista „Poetry”, care apare încă
din anul 1912, este «invadată» de un număr semnificativ de nume
noi. Paradoxal, după ce trece în revistă aceste realizări, manifestări
fireşti ale unei democraţii tipic americane, ale poeziei şi ale poeţilor,
eseistul american remarcă: „Oricât de mari sunt onorurile de care se
bucură poezia contemporană ea este foarte puţin citită în afara unor
cercuri foarte mici. Poezia contemporană nu mai face parte din hrana
intelectuală obişnuită. A existat o vreme când londonezii se îmbulzeau
ca să-l vadă pe Tennyon, probabil că nu ar scrie poezie şi s-ar putea
chiar să nu mai citească poezii. Poezia a fost evacuată – s-au s-a autoevacuat? – din centrul scenei. În sens literar, poezia nu mai poate să fie
în nici un fel locul în care se petrece vreo acţiune. De fapt, ea începe să
pară a fi o activitate marginală, neobişnuită, bizară, dar care se bucură
de existenţa unui mic cult de admiratori, care jură pe ea”. Argumentul
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profesorului american se suprapune pe o experienţă deja trăită, dar
fără delimitări cronologice finite şi precise.
Fiindcă astăzi, la mijlocul deceniului al doilea din mileniul trei,
aceleaşi dihotomii par să apară în aventura poeţilor, pornindu-se de
la o argumentare, de la un program şi de la convingerea că natura
vieţii se schimbă fundamental, acum, ca şi în mijlocul anilor optzeci
oamenii de artă trebuie să se schimbe în conformitate cu schimbarea
fundamentală”. Se invocă „cercul elitist” în care se „face” şi se „spune”
poezia.
Joseph Epstein susţine că „Poetul contemporan este considerat mai
curând un profesionist intelectual – un profesionist al poeziei. Ca oricare profesionist adevărat, el este oarecum izolat în interiorul lumii,
alcătuită exclusiv din colegii săi profesionişti. Poeţii care s-au format în
această atmosferă ocupă poziţii precare atât în lumea universitară, cât şi
în lumea de ansamblu în care trăiesc; ei nu sunt întru totul «academics»,
nici întru totul oameni de artă. Ei publică însă mai cu seamă în reviste
patronate de universităţi, circulând necontenit în ţară, vizitând alte colegii şi universităţi, unde îşi recită poeziile şi conduc seminarii”.
Joseph Epstein nu uită de opinia lui Delmore Schwartz care în 1941
în „The Isolation of Modern Poetry” declară că „nu este vorba pur
şi simplu de poeţi lipsiţi de un public, întrucât acesta este un efect
al caracterului poeziei moderne, nu o cauză a lui”. Profesorul de la
Evanston, pe baza acestei remarci, iată, cu mai bine de patruzeci de
ani înainte, decide: „poezia contemporană a devenit mai puţin dificilă,
iar publicul continuă să lipsească”. Apoi conchide că moartea poeziei
s-ar trage de la ...romantism, de la... progresele ştiinţei, pentru că ar fi
secat „bucuria de viaţă a poeziei”, dar şi din cauza versificaţiei libere,
care „ar fi privat poezia de minunăţiile metricii şi rimei”. Sentimentul deprimant al acestei activităţi umane, care era odinioară cea mai
înaltă manifestare artistică, a devenit oarecum secundară”. Afirmaţia
pare, în intenţie, o scuză pentru poeţi. Parafrazându-i pe W. Whitman
şi pe D. Schwartz, J. Epstein contrabalansează: „pentru a exista poeţi
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mari trebuie să existe şi auditori mari”, deasemenea se invocă un anumit ciclu „bizar” de înflorire şi declin. Comentariul publicistic despre
cărţile de poezie ar fi într-o derută şi într-o imposibilitate de a alege
cărţile importante.
Amintind de Dante, Shakespeare, Flaubert, Proust sau Poe, Joseph
Epstein subliniază interferenţa dintre modalităţile creaţiei romaneşti
cu cele ale creaţiei poetice, ca fiind o motivaţie a valorii şi, de ce nu, a
celebrităţii operelor literare, epice sau lirice ori dramatice. Comparând
poezia actuală cu poezia trecută, el afirmă că „poezia contemporană
şi-a impus mari restricţii, ea renunţând în mare parte la ceea ce a făcut
întotdeauna: ca literatura să fie o activitate relevantă, ea renunţând la
puterea de a spune poveşti, de a relata cum trăiesc şi cum trăiau oamenii, de a se lupta pentru a discerne acele adevăruri cu privire la viaţă,
a căror descoperiri constituie justificarea finală a lecturii”. Tot el se
referă la cuvintele criticului şi poetului Brad Leithhauser, care spune
că „poezia este o formă de artă de tristă statură periferică”.
În opinia lui J. Epstein, „se manifestă sentimentul tăios că s-a
întâmplat ceva rău”, şi că „întreaga activitate a creaţiei poetice pare
ameninţată prin faptul că este scoasă din lume, este răcită în sala de
clasă şi este propusă în cantităţi ultraexcesive de oameni îndreptăţiţi
de diplome, dacă nu de talent sau spirit, să scrie poezii”.
Vorbind despre această înnebunitoare «tragedie» a sensibilităţii americane, se tuşează gros şi violent pe manşeta atât de fragilă a poeziei,
eseul încheindu-se astfel: „Astăzi o întrezăreşti din când în când, deşi
nu prea des, în eforturile celor mai buni dintre poeţii contemporani,
dar faptul că pretindem că această pasăre delicată se plimbă ca o
pasăre pe câmpiile ţării în văzul tuturor, nu o va scoate din ascunziş
– nu curând, ci poate niciodată”.
Pentru a nu-i alarma pe cititorii noştri, suntem datori ca, în replică,
să comentăm altădată şi opinia unuia dintre cei mai mari poeţi americani, Donald Hall, care semna , în sept. 1989, în revista „Harper ’s”,
articolul „Trăiască Poezia!”.
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Să te îndrăgosteşti de gândul de moarte
Să te îndrăgosteşti de gândul de moarte e un fel de a nu
muri, de fapt. Laşi doar gândul să te strângă în braţe. Dacă
vrei să iubeşti cu adevărat stai în vârful unui copac şi încerci la nesfârşit să arunci un balon roşu dincolo de râu.

Chioşcul de reviste
Zachary
Schomburg
este tatăl a 35 de
copii, dintre care
niciunul nu e
vizibil. Sunt atât de
micuţi că trăiesc în
părul lui. Ei sunt
cei care au scris
aceste cărţi: The
Man Suit (2007),
Scary, No Scary
(2009), FJORDS vol.
I (2012) şi The Book
of Joshua (2014).
Zachary Schomburg
e o fetiţă. Zachary
Schomburg e un
vârcolac vorbăreţ
şi editor la Octopus
Books. Trăieşte în
Portland.
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Răsfoiam mai multe reviste la un chioşc când 1000 de franci
au căzut din poşeta unei doamne. Am acoperit cu talpa cei
1000 de franci sperând să nu observe. N-a observat însă
s-a întors şi m-a privit drept în ochi de parcă acolo şi-ar
fi pierdut banii. M-am fâstâcit destul de stângaci şi mi-am
dat seama că şi ea s-a fâstâcit destul de stângaci. Cândva în
viitor vom fi ambii lebede în acelaşi iaz cu gâturile noastre
lungi şi negre îmbrăţişate şi strânse de durere.

Diferenţa dintre tristeţe şi suferinţă
Lumea a devenit o pungă cu seminţe. Nu e vina nimănui.
Nimic nu se întâmplă din vina nimănui şi ar fi bine să
ţinem minte asta. Lumea e doar o pungă cu seminţe şi nu
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există loc pe pământ unde să le poţi semăna. Aceasta e rugăciunea pe
care am invocat-o în casa mamei tale. La ce serveşte această rugăciune?
m-a întrebat ea. Nu ştiu. Poate e o rugăciune pentru fiica ta i-am
răspuns. Apoi le-am dezvăluit tuturor celor de la masă că diferenţa
dintre tristeţe şi suferinţă e locul de unde vine iubirea. Doar ce-am
crezut c-am dezlegat misterul, când un pumn a ieşit din orbită.

Cineva se îndrăgosteşte de cineva
Cineva se îndrăgosteşte de cineva dar acea persoană se îndrăgosteşte
de altcineva şi aceasta se îndrăgosteşte de altcineva care la rândul ei
se îndrăgosteşte de altcineva. Eu sunt cea de-a treia persoană şi tu eşti
cea de-a patra. Eu sunt un şofer de ambulanţă şi tu eşti un şofer de
ambulanţă. Eu readuc la viaţă pe cineva într-un subsol şi tu readuci
la viaţă pe altcineva în acelaşi subsol. Te îndrăgosteşti de altcineva? întreb din celălalt capăt al subsolului dar nu mă auzi. Sunt strangulat de
persoana asfixiată pe care o readuc la viaţă şi tu eşti strangulat de persoana asfixiată pe care o readuci la viaţă. Sper că asta e totul. Sper că
aşa vom muri cu toţii, în braţele altcuiva, tineri şi frumoşi şi sinceri.

Descântecul animalelor
Cineva mi-a spus mai demult că animalele sunt fiinţe umane sub
vrajă şi, dacă te îndrăgosteşti de ele, vraja se risipeşte. De curând
m-am îndrăgostit de o lebădă neagră. Am urmărit-o ore întregi cum
îşi zburleşte penele de pe gât şi ciuguleşte purecii de pe piept. Sunt
convins că ar fi o mireasă minunată, dar tot lebădă neagră ar rămâne.
Cândva am periat un cal timp de 3 ani până n-a mai rămas nimic din
el. Adevărul e că vrăjile nu există. Lumea e aşa cum ni se arată şi exact
aşa cum pare. Iar iubirea e doar vocea noastră plăpândă pe care ne-o
şoptim în sânge.
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Scrisoare de adio
Dimineaţa, primesc o scrisoare din care aflu că femeia pe care o iubesc
a murit, strivită în picioare de elefanţi. N-am văzut-o de ani de zile,
dar mă gândesc la ea de fiecare dată când fac patul şi de fiecare dată
când pun masa. Mă gândesc la cât de minunat ar fi fost să rămânem
împreună. Când ajung la ea acasă ca să-mi exprim condoleanţele, o
văd la geam ştergând praful de pe pervaz. Nu pare deloc moartă. Nu
arată semne că ar fi fost strivită în picioare, deşi hainele ei par să fi fost
presate de o greutate colosală. Bat la uşă şi îmi deschide. Nu ai murit îi
spun. Cine eşti? îmi spune. Ce vrei să spui? o întreb. Sunt eu. Însă ochii
ei se chiorăsc la mine de parcă aş fi microscopic. N-ai fost strivită în
picioare de elefanţi? o întreb. Nu îmi spune. Nici măcar nu-s elefanţi
pe-aici. După ce o părăsesc, cu florile în mână, mă gândesc la toate
felurile în care poţi muri. Îmi doresc să fi fost moartă, aşa cum scrie în
scrisoare. E mai multă sinceritate în acel gen de moarte şi m-am simţit
mult mai apropiat de ea atunci.

Cinematograful
Lucrez în casa de bilete a cinematografului când dai buzna şi-mi dai jos
pantalonii. Eşti foarte pornită. Îţi dai şi tu jos pantalonii până când ne
trezim amândoi goi în bezna casei de bilete, cu pantalonii în vine. Niciunul nu purtăm chiloţi. Spectatorii aşteaptă în rând şi cer nerăbdători
bilete pentru că filmul stă să înceapă. Nu pot face asta îţi spun. Din cauză
că începe filmul? mă întrebi. Nu, pentru că tocmai am făcut sex cu Barbara.
Te îndepărtezi şi te afunzi într-un lac sărat ce seamănă cu laptele. Devii
o bărcuţă cu glazură mentolată în loc de piele.

Sentimentele
Am servit o cină zbuciumată cu sentimentele. Am stat la capetele
opuse ale mesei şi ne-am evitat privirile. Îmi venea să sparg un balon
roşu sau să îmi atârn gâtul de ventilator. Ce s-a întâmplat cu noi? am
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întrebat. M-am culcat, însă sentimentele au rămas pe canapea şi s-au
uitat la televizor până târziu. Dimineaţa, au dispărut, o pungă goală
de chips-uri şi o pereche de pantofi lipsă. Peste câteva săptămâni, am
primit o ilustrată goală din Paris. Mi-am imaginat că aşa se simte Parisul acum, gata să se mistuie, gata să cedeze nervos, lipsit de
cuvinte, numărându-şi zilele rămase. Am mers la alimentară şi mi s-a
părut că văd sentimentele făcând cumpărături.

Veveriţa problemă
În drum spre lucru văd o veveriţă călcată de maşină. Deşi zace moartă
în stradă, ţine o ghindă în mânuţe. Mă minunez cât de ataşată e de
ghindă după ce-a fost strivită în asemenea hal şi azvârlită cu atâta
forţă. Mă apropii de veveriţă şi îi văd figura descompusă în bucăţele
ca o conservă de cârnăciori în suc propriu stoarsă pe asfalt. Cu câtă
hotărâre strânge ghinda în braţe! O ridic de coadă, îmi dau jos cămaşa,
o înfăşor bine şi o pun în poşetă. O port sub braţ în timp ce intru în
birou şi toţi mă privesc miraţi că umblu în ţâţele goale. Lumea e atât de
ţintuită de parcă ar fi fost cusută direct pe pielea universului.

Inspectorul de frigidere
Sunt înfăşurată într-un prosop umed când inspectorul de frigidere
bate la uşă. Trebuie să vă verific frigiderul îmi spune. Nu puteţi da buzna doar ca să verificaţi frigiderele oamenilor îi spun, în timp ce aerul
rece de afară îmi săgetează coapsele. Dar, doamnă, sunt inspectorul
de frigidere îmi spune. Pot să văd o legitimaţie? îl întreb. Inspectorul
de frigidere caută în buzunarul de la piept şi scoate o legitimaţie ce
seamănă cu un frigider în miniatură. Foarte ingenios, dar nu dovedeşte
nimic îi spun. Doamnă insistă el cu îndărătnicie şi dă să intre. Vai, am
doar prosopul pe mine îi zic. Liniştiţi-vă, doamnă, sunt un profesionist
îmi răspunde din bucătărie. Nici măcar n-am frigider îi spun. Exact
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cum am bănuit îmi zice. Stau nemişcată în colţul bucătăriei şi încep să
bâzâi stins. Se opreşte din notat şi se holbează la mine cu ochi de liliac.
Doamnă? Doamnă? mă strigă în timp ce sângele-i dispare din obraji.
Îmi desface ferm dar tandru prosopul şi priveşte atent. Pot vedea în
ochii lui cât de mult şi-ar dori să redevin umană.

Persoana aşteptată
Un bărbat stă la masă. O femeie îl întreabă Pot să mă aşez şi eu?
Bărbatul îi răspunde Îmi pare rău, dar aştept pe cineva. Femeia se
aşează oricum şi îi spune Sunt soţia ta. Bărbatul îi spune Nu, nu eşti
soţia mea, dar îmi pari cunoscută. Cred că sunt tatăl tău. Femeia spune
Ah nu, în nici un caz pentru că eşti fiul meu. Unde ai fost până acum?
Se holbează unul la altul până când persoana aşteptată soseşte şi îi
aşează bărbatului în braţe un bebeluş fermecat. În timp ce-l ţine în
braţe, sugarul creşte văzând cu ochii. Părul i se revarsă pe podea. Cei
patru trăiesc într-un viitor unde totul are înţeles, sub un nimb albastru
de lumină ciripitoare.

Oamenii cu braţe
Nu aveam braţe. Nici ea n-avea braţe. Să ne îndrăgostim unul de altul
a fost cel mai uşor. Aveam atâtea lucruri despre care puteam vorbi:
lipsa noastră de braţe, doi cetăţeni infirmi într-o lume atât de crudă
şi neînţelegătoare. Când ne-am mutat împreună, oamenii cu braţe
s-au ocupat de majoritatea treburilor casnice: grădinărit, gătit, spălat.
Întâmpinam unele probleme în a face dragoste, având nevoie de câte
o persoană cu braţe în spatele nostru, care să ne îmbrăţişeze şi să ne
mângâie. Când închideam ochii, braţele lor păreau nişte inutilităţi cu
încheieturi şi vene cu sânge rece. Când închideam ochii, atingerea
palmelor străine era mai mult decât aveam nevoie.
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Viaţa în spaţiu
Mi-ai promis că vom trăi într-un alt univers, dar când am ajuns acolo
totul era la fel: gravitaţia, alinierea stelelor. O femeie pe nume Barbara
trăia acolo, exact ca aceeaşi Barbara ce locuieşte alături. Ne-a gătit un
tort aniversar tocmai precum Barbara pe care o cunoaştem. Mereu pe
fugă, de parcă un pian stă să cadă peste ea, şi cu aceleaşi gene lungi
peste care atârnă întunecimea noastră.
Îmi place tehnica ta de luptă
M-am luat la bătaie cu o femeie cu şoldurile cât buştenii şi după ce
şi-a încolăcit coapsele în jurul gâtului meu m-a strâns până m-au
apucat convulsiile. Acum sunt la spital şi toţi membri familiei mă
vizitează, chiar şi cei morţi. Îmi vorbesc de parcă nu i-aş auzi, dar
eu aud tot ce spun. Ar trebui să-l deconectăm de la aparate spune
bunicul meu mort. Dar sunt viu, voi nu vedeţi? Apoi femeia cu care
m-am bătut face ţăndări fereastra spitalului şi se rostogoleşte în
cameră. Nimeni nu o poate vedea în afară de mine. E-n pielea goală,
înfăşurată într-o scufiţă roşie. Vrea să mă sufoce cu sânii. Coapsele
ei sunt moarte curată.

Bancul cu hoţii
Îmi spui un banc în care doi hoţi se ascund de poliţie. Un hoţ se
ascunde sub forma unui sac plin cu pisici şi celălalt se ascunde sub
forma unui sac plin cu cartofi. Asta e şi poanta bancului, sacul cu
cartofi, însă tot ce îmi amintesc eu este felul în care tata mă ţinea pe
umăr când eram micuţ, ca pe un sac cu cartofi. Am un sac cu cartofi
striga el şi mă învârtea în aer. Cine vrea să-mi cumpere sacul cu cartofi? Nimeni nu dorea să mă cumpere. Pentru că mereu eram doar
noi doi.
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Căutarea
Maică-mea s-a pierdut în mall în urmă cu trei zile. Cu toţii am crezut
c-a murit. Tata, unchiul şi cu mine am căutat-o cu o haită de câini de
vânătoare. Planul nostru era s-o găsim după miros, dar am căutat-o
insistent doar în patiseria cu fursecuri uriaşe pentru ocazii deosebite
şi pe care sunt scrise cu topping mesaje personalizate. De Valentines
Day, fac şi fursecuri în formă de inimă.

Clădirea pisicilor nevăzute
Când m-am trezit, era miezul nopţii şi clădirea luase foc. La început nu
s-a văzut fum pe coridor, dar apoi a început să apară. Am salvat câţiva
bătrâni din căzile lor de baie şi câţiva prunci din leagăne. Afară, aerul
era plin de păr. Toţi în afară de mine aveau câte o cuşcă de plastic cu o
pisică înăuntru. Creşterea lor nu era permisă în clădire, dar acolo erau
toate, o naţiune invizibilă de pisici. Cu toţii mă priveau cu o expresie
de hai să nu vorbim despre asta. Hai să nu ne grăbim să înţelegem ce
înseamnă să fim iubiţi pe ascuns. Hai, de exemplu, să ne imaginăm că
marea se revarsă permanent în direcţia noastră, iar clădirea pisicilor
nevăzute e locul de unde merită să evadezi.

Ciuma din vecinătate
Vecinii mei au început să moară pe rând, unul după altul, zilnic,
dinspre est spre vest. Mi-ai spus că ar fi bine s-o pornesc spre vest
dacă nu vreau să sfârşesc precum vecinii mei. Să fim serioşi, e ultima
direcţie spre care m-aş îndrepta.
Traducere de
Andrei Mocuţa
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Robert Şerban, Vorbesc în gând cu voce tare, dialoguri
cu un cristian, Casa de pariuri literare, 2016
Activismul, proiectele numeroase şi intensitatea trăirii în
spaţiul cultural îl proiectează pe Robert Şerban în avangarda profesioniştilor culturii. El cucereşte publicul prin
farmec personal, spirit catalizator şi prin inteligenţa vie,
mobilizatoare, provocatoare. „Piper pe limbă”! Robert
se mişcă repede şi surprinzător în poezie, în jurnalism,
în zona interviului, în lumea artiştilor plastici, în televiziune, ca un actor grăbit care profită de vogă şi talent
şi improvizează cu graţie. Într-un singur an a publicat o
carte de poeme, două de interviuri şi alta, despre întâlniri
scriitorilor cu miliţia şi poliţia. Spiritul polivalent şi pasiunea pentru dialog şi confesiune l-au adus în situaţia de
a răspunde la rândul său la întrebările celuilalt şi de a se
defini par lui-même. De a-şi motiva implicarea pe frontul
literaturii, de a căuta soluţii la criza lecturii. Să nu uităm că
are un public „personal”, la lansările lui de carte vin în jur
de 200 de oameni, cărţile sale sunt premiate sau nominalizate, e un autor trendy cu un cont înfloritor pe Facebook
şi cu toate astea el deplânge cu luciditate concurenţa de pe
piaţa timpului liber, lipsa unei ofensive reale a industriei
cărţii, decăderea rolului formator al şcolii, dispariţia redactorilor de carte („profesionişti ai cititului”) care au stat
mereu în spatele marilor autori. „Vorbesc în gând cu voce
tare” e deviza unui cap limpede, nu doar pentru propria
biografie, ci şi pentru neliniştile şi spaimele literaturii:
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„Nu e uşor să alegi solitudinea lecturii într-o lume atât de gălăgioasă,
de dornică să fie văzută, aplaudată, lăicuită, care atrage atenţia asupra
ei, dar dacă nu o faci, măcar din când în când, te scufunzi...”
(****)
Mircea Petean, La drum, Editura Limes, 2016–
Farmecul scriiturii lui Mircea Petean nu se lasă descoperit la prima
lectură, cum nici farmecul omului la prima întâlnire. Ardelean rânzos
cu limbă ascuţită, iubeşte la fel de mult viaţa şi literatura. Pe care le
trădează, inevitabil, una în favoarea celeilalte. Nu se dă în vânt după
experimente, deşi le mai practică, e direct, tăios, uneori antipatic. Ai
zice că nu ţine la imagine, e abrupt, contondent, indiferent. Avantajul
jurnalului de călătorie e că poate fi deschis la orice pagină, e o carte de
nisip şi reţine nu doar itinerarul unui autor/ călător încercat, locurile,
oamenii în general, ci fragmente de timp (timpul trăirii) şi imagini
decupate din viaţă care ne arată cât de mult vibrează cu acel paysage
d’âme, originar. Oriunde s-ar afla (în Italia, Franţa, Vietnam) e lipsit
de complexe şi se adaptează la situaţii, ba chiar ia o distanţă faţă de
ceilalţi, notând sec şi ironic nu doar întâlnirile cu oamenii ci şi cu
cărţile lor, penetrând adesea cu un soi de cabotinism trucat, straturile
ce-l despart de lume şi de înţelesurile ei. E pătrunzător, curios, iscoditor.
Unde nu gândeai acolo îl aflai. Şi asta pentru că mintea îi umblă mai
mult decât bietele simţuri. E, aici, un alt Nicanor, un sedentar învins de
dorul de ducă, un călător de profesie care „gândeşte cu voce tare”.
(****)

Alexandru Ruja, Rotonde critice, Editura Universităţii din Oradea,
2015
După o serie de volume cu texte critice menite să întregească perspectiva sa asupra istoriei literare, criticul timişorean publică acum o
nouă serie de texte despre cărţile şi citite şi consemnate în ultimii ani
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în presa literară. Pentru istoricul preocupat de viaţa şi opera lui Aron
Cotruş, dar şi de valorile lirice actuale, critica literară „reprezintă
o înaltă magistratură”. Dovadă sunt volumele Parte din întreg şi
Dicţionarul scriitorilor din Banat, al cărui iniţiator şi coordonator
este. Ar mai fi „efectul de igienizare” al spaţiului literar şi rolul valorizator al criticului, de plasare a scriitorului într-un sistem de valori.
Criticul îşi adaptează metoda în funcţie de propriul orizont şi gust.
El nu crede în dispariţia cărţii ci doar în modificare ei: „Poezia va
modela încă mult timp sufletul omului, proza îl va purta printr-un
nebănuit imaginar artistic, critica îl va ajuta să perceapă mai uşor şi
să înţeleagă.” Volumul cuprinde articole despre ediţiile operelor unor
scriitori importanţi (Rebreanu, B. Fundoianu, Budai-Deleanu, Blaga,
Doinaş, Pavel Dan, G. Călinescu, E. Lovinescu, Mihail Sebastian) dar
şi despre cărţile unor critici importanţi implicaţi în critica ideilor
(Eugen Simion, Mircea Muthu, Ioan Derşidan). Sunt apoi cronici literare referitoare la volumele unor poeţi remarcabili: O. Doclin,
M. Bârsilă, G. Vulturescu, A. Pantea, M. Turcu ş.a.
(****)

Marian Oprea, Şi aeru-i erotic, Editura Waldpress, 2015
Aventurile galante ale poetului timişorean continuă cu acest volum
erotikos, plin de amoraşi şi fete cuminţi (Ludmila, Gabriela, Marilena Razara Anca ...) şi chiar dacă fanteziile personale nu mai merg
atât de departe ca în prima tinereţe, el găseşte în viaţa cotidiană surse
de inspiraţie, transpiraţie şi respiraţie, căci până şi aerul pe care-l
respirăm ar fi erotic. După opinia unui cititor specializat, consemnată
pe coperta IV, Marian Oprea „îl obligă pe cititorul impotent să aibă
erecţie, îl obligă pe cel pudibond să-şi salveze sinele amoros.” Ei, nici
chiar aşa! Poetul continuă parada de scene tari şi moi, cu notaţii cotidiene, de închipuiri şi amintiri pentru uzul adolescenţilor naivi şi a cititorilor avizi – cu inepuizabile resurse livreşti şi evocări care-i implică
nu doar pe confraţi, – care au n-au treabă se trezesc chemaţi la apel,
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– fie şi de dragul posturii scandaloase, ca martori ai crochiurilor sale
egografice. Manual erotic şi jurnal de bord, cu developări indiscrete şi
pe alocuri licenţioase ale întâmplărilor şi plăcerilor care-l prind din
urmă, Marian provoacă şi demască ostentativ uşurătatea moravurilor
sau intimitatea unor personaje reale, lăsându-le mereu în ofseit, atras
el însuşi de un libidou când „divin”, când prea omenesc. Fără să ne
pregătească emoţional, eul iubăreţ plonjează în miezul plăcerii sau al
actului voyeurist, fără a ţine cont de rasă, naţionalitate ori frontieră,
lăsându-se purtat de „fluxu” memoriei străzii spre orizontul sufletelor-pereche:
„o fluxu străzii ce mereu ne-mbie/ cu o erotică sindrofie/ mustesc
de seve rotitoare/ ocheadele de-mpreunare/ pioşi cu gându la Divin/
le convertim, le înmulţim/ se lasă fotografiate cu nonşalanţă/ îşi dau
întâlnire la mall/ o bibliotecă vie-n mişcare-i fundul lor gol/ copiii din
ziua de azi ard karma părinţilor fazi/ fetele ce dragi mi-s mie/ mereu
pe alţii cu de toate-i îmbie/ fata ce de sus mi-a fost dată/ se odihneşten lumina curată/ în memoria noastră sufletele pereche/ ţin nesfârşite
orgii la curtea veche”
Ipostazele femeii: divă, odaliscă, gheişă, iubită, logodnică de-a
pururi, diafană, carnală, provocatoare, jună poetă, visătoare, lascivă,
muză, negresă, asiatică, – toate fac obiectul unei divinaţii şi a unei
resemnări textuale.
(****)
Katherine Sand, Eu nu am amintiri, Editura Trinom, 2016
Katherine Sand e pseudonimul unei doamne care scrie romane sentimentale. Nu e de mirare că îşi ascunde numele şi identitatea pentru
că inginera care scrie roman iubeşte misterul pe care îl transferă în
paginile şi destinele personajelor care trăiesc drama şi zbuciumul iubirii neîmpărtăşite. Nu e o regulă, dar intrigile pe care le conduce cu
destulă pricepere misterioasa prozatoare arădeană ne aduc aminte de
proza sentimentală şi cultivată a Elisabetei Chişa. Lectorul Virgil Dima
se îndrăgosteşte de studenta Sorina, căsătorită cu doctorul Vornicu.
228

1-2-3, 2017

Contact
Iubirea lor, la început platonică, se transformă într-o relaţie normală
şi după o vreme se căsătoresc. Destinul le joacă feste: Sorina care crede
în valorile creştine e înşelată de noul soţ cu menajera. Pleacă la un
combinat din Moldova, hotărâtă să avorteze, dar acolo îl întâlneşte
pe doctorul Bauer care o convinge să renunţe. Şi aşa mai departe. Romanul te prinde are un stil simplu şi alert şi are un anumit public ţintă:
adolescenţii, doamnele fără noroc în dragoste şi pensionarii. Katherine
Sand, un nume uşor de reţinut.
(**)
Carmen Focşa, Scrisori de neiubire, Versuri, Editura eLiteratura,
2015
Carmen Focşa s-a născut în 1960 şi după ce a debutat în revista „Amfiteatru”, girată chiar de Ana Blandiana şi-a publicat destul de târziu
cărţile de versuri şi un roman, după 2004. Lirica sa fragilă şi ternă, cu
rime şi metafore căutate şi nu întotdeauna găsite, ne introduce într-un
labirint de vorbe din care cu greu se mai poate ieşi. Notaţia personală
se remarcă printr-o anumită ingeniozitate, dar fără performanţe şi rezultate spectaculoase:
„Ninge la Istambul şi mă mir
Că tocmai mie mi-e dat să aflu de această-ntâmplare
O voce albă, ca o lume brusc apărând
Anunţă ştirile cu nepăsare…”
(**)
Brigitte Sepe-Zitzmann, Poezii, ArtPress, 2015
Intenţia doamnei Brigitte de a scrie în limba română e lăudabilă, având
în vedere că limba ei maternă e alta. Aşa cum scrie ea cu modestie pe
coperta unuia din cele trei volume, ilustrate cu amoraşi dintr-o altă
lume, „Vocabularul …mi-e prea sărac pentru a exprima… recunoştinţa,…
iar viaţa… prea scurtă pentru a compensa… bunăvoinţa…!” Iar moto-ul
„câteodată… Viaţa …/ e un aisberg plutitor…/ spre Ecuator!” ne spu1-2-3, 2017
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ne multe despre poezia ei naivă şi sentimentală, ivită parcă din alt
veac. Îngeraşii şi declaraţiile sentimentale foarte retro nu fac decât să-i
transforme expresia într-o artă a fericirii, într-un kitsch ce-i trădează
imaginarul banal, plin de dulcegării. Pe cine mai impresionează aceste
versuri penibile?
„O vioară într-o încăpere/ Scoate un sunet de durere./ Inimioara
îmi plângea –/ Sufletul, nu-mi respira.”
(*)
Ion Căliman, Imagini şi simboluri animaliere în colinde, Editura
Mirton, Timişoara, 2016
Este cunoscută preocuparea lui Ion Căliman pentru definirea arealului etnografic din Nord-Estul Banatului. Profesor, poet, eseist, este
preocupat de promovarea acestui spaţiu situat la interferenţa dintre
Ţinutul Hunedoarei, Ţara Zarandului şi Banatul Timişului. Această
lucrare, în egală măsură o culegere de colinde din zona Făgetului, este,
prin introducerea lucrării, un studiu extrem de bine documentat asupra simbolurilor animaliere în datinile şi eresurile care stau la baza
civilizaţiilor de peste tot. Folcloristul Ion Căliman este de astă dată un
teoretician, un antropolog, care degajă o solidă transpunere a mediului
etnografic local între meridianele cercetărilor consacrate ale multor,
importanţi, cercetători etnologi, antropologi străini şi români. Dintre
simbolurile consacrate, autorul studiului introductiv se opreşte asupra
cerbului, acesta fiind cel mai vizibil, cel mai complex şi mai conturat,
nu numai în palierul folclorului, ci şi un simbol al multor forme de
viaţă rurală. Este remarcabilă observaţia că prestigiul cerbului în folclorul românesc este ieşit din comun, „primele atribuţii care îi conferă
acest prestigiu ar fi inversarea procesului de hrănire, în sensul că în
loc să îşi caute hrana, acest animal o primeşte direct, deoarece codrul
îşi apleacă ramurile şi îi oferă mugurii cruzi. În acelaşi timp, cerbul şi
ciuta sunt imaginaţi ca umblând prin locuri inaccesibile omului, deci
interzise acestuia, de fapt locuri fabuloase, cu dimensiuni şi ecouri mitice” (p. 33). Cerbul, alături de alte animale (bourul, leul), este un simbol comun ţinuturilor învecinate (Valea Mureşului, Arad sau Ţinutul
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Pădurenilor, Hunedoara) şi reprezintă un liant pentru alte eresuri şi
datini ale acelor locuri. Dubele sunt printre cele mai pregnante. Ion
Căliman dovedeşte, cu asupra de măsură, că acest obicei legitimează
perenitatea simbolurilor animalere din folclorul românesc.
(***)
Aurelian Sârbu, Orologiu împietrit, poeme, Editura Emia, Deva, 2016
O poezie livrescă, cu fine alcătuiri metaforice, cu formule lirice, uneori insolite, dau volumului, semnat de Aurelian Sârbu, o fineţe care
ascunde un lector pasionat de poezia mare, şi care ascunde totodată şi
multele imagini dintr-un muzeu al poeziei. Autorul ştie că Erato, muza
Poeziei, este cea care apropie şi astăzi poeţii, indiferent de generaţie, de
mode, ori canoane, într-o geografie poetică cu meridiane nenumărate.
Poemele ascund un cititor de poezie consacrat, el însuşi fiind dependent de lecturi şi de alchimii hermeneutice dintre cele mai inedite.
Toate cele citite filtrează inspiraţia spre texte limpezi. Un profesionist
al poeziei, nicidecum dependent de mişcări neprevăzute, sau fruste.
Ilustrăm cu un poem: „nu păstoresc/ turmele altora –/ ale mele urcă/
poteci pe sub piscuri// fiecare apă/ curge în felul ei// nu mă vreau/ la
marginea fluviului lent –/ am fire de izvor” (Campestră).
Autor a încă 12 volume de poeme, Aurelian Sârbu ne oferă în volumul de faţă o poezie limpede, „tributară” unor maniere în care poetul
şi cititorul de poezie este una şi aceeaşi fiinţă. Radu Ciobanu, în cuvintele care însoţesc volumul, întăreşte părerile de mai sus: „Poezia lui,
este o poezie elitară, pregnant personalizată, imună la tentaţia oricăror
«trenduri», deplin accesibilă doar cititorului cultivat, îndelung familiarizat cu subtilităţile expresivităţii poetice. Şi, desigur, impactul,
deopotrivă raţional şi emoţional, pe care ea îl are asupra acestui tip
de cititor, nu se reduce la performanţele «tehnice». Acestea nu sunt
nicidecun un scop, ci doar calea cea mai eficientă de acces în profunzimile eului poeticesc”.
(***)
N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.
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