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Alice Valeria Micu

Călătorul fără oprire*

A

NTOLOGIILE de autor sunt adesea
o mângâiere vanitoasă a ego-ului pentru poetul care îşi vede concentrate între copertele aceluiaşi tom cele mai reuşite poeme
publicate, cărora le adaugă, cu parcimonioasă
grijă, câteva inedite. Cu totul altfel stau lucrurile când e vorba de poeţii al căror spirit
critic jalonează parcursul creator cu volume
memorabile. Antologia Poezii 1971-2018
a lui Adrian Popescu, apărută la Editura
Şcoala Ardeleană anul trecut, cu prilejul
semicentenarului Echinox, este un bun prilej de a reciti o operă poetică ce dezvăluie
de fiecare dată valenţe noi, nearătate parcă
la întâlnirile anterioare. O poezie ce se descoperă şi se redescoperă treptat.

Alice Valeria Micu,
poetă,
Cluj

* Adrian Popescu, Poezii 1971-2018, Editura Şcoala
Ardeleană, 2018
1-2-3, 2019
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Foto: Alice Valeria Micu

În construcţia volumului de
faţă se porneşte cronologic cu
cel de debut, Umbria, apărut în
1971, din care Adrian Popescu a
ales să înceapă cu Prin pulberea
lumii, un poem de ipostaziere a
copilăriei („Prin pulberea lumii,
copil, cu părul plin/ De viespi
mari de aur şi fluturi de noapte”)
ca să încheie cu Hadrianus, de
această dată, un poem sapienţial
(„Când eram tânăr eram mândru/
Adrian Popescu
Că mă strigaţi ca pe-mpărat”).
Deşi antologia reuneşte peste
500 de pagini de poezie, autorul a operat cu exigenţa-i
cunoscută o selecţie drastică uneori, în volumele
ce o compun, reţinând doar câteva poeme uneori
(Focul şi sărbătoarea din 1975, Câmpiile magnetice
din 1976, O milă sălbatică din 1983, Poezii din 1998,
Drumul strâmt din 2001). Acestora li se adaugă şi
patru inedite.
Adrian Popescu iubeşte literatura pentru că aceasta i-a oferit o cale de a înţelege lumea. El citeşte
cu pasiunea cu care îşi rosteşte rugăciunile şi scrisul
îi este deopotrivă amprentat nu de dogmă, de mult
pomenita sa filiaţie franciscană, ci mai ales de spiritul
acesta formator atât pentru practica scrisului şi trăirii, cât şi pentru viziune. Aşa cum Poverello vorbea
tuturor fiinţelor, înfrăţindu-se cu soarele şi natura
sub toate formele ei, Adrian Popescu ne invită în dimensiunile unui suflet de Peter Pan. Poetul păstrează
8
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un nivel al inocenţei de-a lungul anilor, asumându-şi o hermeneutică a
discreţiei, a detaliului cuminte, a reveriei onirice diurne, fără stridenţe,
atent la partea frumoasă a lucrurilor şi
la potenţialul lor taumaturg. El priveşte
spre lume şi orice lucru aparent banal e
convertit în materie poetică: bucătăria,
sarea, mierlele, vinul, băncile, cimitirul,
albinele, bradul, mărul, moneda, zmeura, munţii îşi capătă pe rând eternitatea. Acestea compun spaţiul unei
ample confesiuni, o perpetuă căutare
a sublimului în materie, cu prieteni şi
amintiri, oameni dragi şi păsări, locuri, notaţii, reflecţii, şi recompun o Umbrie paradisiacă, metaforă
a vieţii visate cu ochii deschişi spre lume, dinlăuntrul
unui suflet în continuă purificare prin smerenie.
Poetul, destinul său, sensul scrisului apar adesea
în poeme de-a lungul volumelor din care e compusă
antologia de faţă: Struguri, Intertextualism, Poeţii,
Renta poeziei, Toate versurile mele, Nu sfătuiesc pe
nimeni, Plajă cu poeţi, Poetul, sunt câteva titluri doar
ce compun o temă asupra căreia Adrian Popescu
revine căutând mereu cuvântul, sensul, nuanţa şi
rostul scrisului. „Dacă nu suntem la fel cu versurile
noastre/ la ce bun să mai scriem?// Eminescu şi
Rilke, Byron şi Bolliac şi Mureşanu/ Voiculescu şi
Mandelştam au reuşit.// Struguri nevăzuţi storşi în
presele/Timpului.// Dacă nu-şi pot încarna imaginile/
ce le mai rămâne poeţilor?// Roua şi cernelurile, da,/
1-2-3, 2019
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broboanele de trudă, simetria, da// dar mai cu seamă sângele
spălând/ obrazul şi mâinile care ţin cartea”. (Strugurii, din vol.
Călătoria continuă, apărut în 1989).
Fără să fie un citadin, în geografia sa lirică, parcurgem străzi
din Cluj, stăm la Arizona, urcăm Cetăţuia, străbatem coridoare
în fosta mănăstire Marianum sau în Clinica de oncologie la fel
de firesc precum ne duce pe valea Vaserului cu Mocăniţa sau în
Italia, din Umbria adesea invocată şi evocată până în Toscana,
pe ţărmurile mărilor ori în Veneto-ul ce-i aminteşte de Ardeal.
Dacă nu călătoreşte, Adrian Popescu evocă o călătorie, o doreşte
sau regretă că nu o poate relua, iar această metaforă a vieţii o pune
fără echivoc în căutarea desăvârşirii umane pe cale spirituală,
nu prin sanctificarea fiecărui gest, ci prin vederea cea cu inima
spălată. Nu prin mortificare, ci prin iubirea atotcuprinzătoare.
O permanentă alternanţă între sudul mediteranean de care se
simte legat spiritual şi nordul transilvan natal, acesta e fondul pe
care se împleteşte sacrul şi profanul, sublimul şi banalul diurn,
o poezie desprinsă din suburbiile Cerului, coborâtă în profanul
cotidian, doar ca să fie înălţat din nou în căutarea graţiei divine
„Tu ce zici, de unde era copilul,/ vreau să zic cine-l trimisese,/ cei
de deasupra, / sau cei de dedesubt?” (Am visat, din vol. Ieşirea
în larg, 2010). Lipsită de preţiozităţi omiletice, într-o continuă
ipostaziere nesacramentală a beatitudinii edenice, poezia sa e un
elogiu adus luminii, deopotrivă curăţitoare şi capabilă să arate
tot ce e frumos şi bun în om şi împrejurul său.
Poezii 1971-2018 aduc în amplul discurs poetic al echinoxistului
ce şi-a asumat cosubstanţialitatea formală cu poezia blagiană, şi
teme mai puţin reţinute de critica literară în cazul său, aşa cum
e erosul, blând şi necarnal, sublimat în trăirea spirituală a iubirii
sau socialul militant. Ţara dinăuntrul ţării, Lupii negri, Recviem
pentru tinerii din Decembrie, sunt poeme din volumul Pisicile
10
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din Torcello (1997), ce aduc laolaltă momente dramatice din
istoria recentă, locuri cu mare încărcătură emoţională: tancurile,
zeghea episcopului, închisorile de la Sighet, Gherla, Piteşti,
Aiud, biserica dărâmată, Făgăraşul, Delta, morţii din Decembrie
1989, Piaţa Universităţii, Timişoara, Sibiu. Vehement, dar lipsit
de agresivitate, el cheamă litanic la întâlnire pe calea rugăciunii:
„Veniţi, voi, cei duşi în Decembrie când moartea e aspră,/ şi
trebuie-ntr-o clipă să decizi de care parte rămâi (...)/ Veniţi,
voi, care aţi îmbătrânit cu o viteză ameţitoare în câteva zile/ din
băetani trecuţi în bărbaţi şi din copile în fecioare îndurerate/
voi, care v-aţi grăbit să-i ieşiţi înainte Mântuitorului încă
nenăscut,/ purtând colindele bucuriei Naşterii Sale pe buzele
voastre tumefiate şi crăpate,/ la liziera pădurii, să ne întâlnim
în rugăciune, veniţi./ Veniţi, voi, care nu veţi mai înota în mare
anul acesta şi nici/ în preajma lacului Sfânta Ana nu vă veţi mai
întinde cortul,/ voi, care nu veţi mai sta sub viţa de vie a caselor
de ţară, părinteşti,/ voi care nu veţi mai dansa în discoteci şi
nu veţi mai citi romane, / în rugăciune, şi viii şi morţii aceeaşi
limbă vorbind-o, să ne-ntâlnim”. (Recviem pentru tinerii din
Decembrie).
Bilocând, precum Sf. Anton, dar poetic, în Transilvania natală şi în Italia mult dorită, în citadinul îmblânzit de privirea-i
înţelegătoare şi în ruralul naturii generatoare de revelaţii, în teluricul uman şi în celestul divin spre care îndreaptă imagini reconvertite în inima sa, Adrian Popescu îşi asumă fără ezitare
călătoria pe urmele Domnului în materie şi în poezie.

1-2-3, 2019
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Geografia transcendentă

Proza românului Mircea

Cărtărescu recuperează
dimensiunea mitică a
conştiinţei şi clădeşte
propriile ei lumi

Î

Luis S. Krausz,
profesor de literatură ebraică
şi evreiască la Universitatea
din São Paulo, romancier şi
traducător
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N ESEUL intitulat Modern novels (Romane
moderne), publicat pe 10 aprilie 1919 în
suplimentul de cultură din ziarul „Times”
de la Londra, Virginia Woolf îi acuza pe
scriitorii englezi cunoscuţi de pe vremea sa,
precum Herbert G. Wells, Arnold Bennet
sau John Galsworthy, de a fi „materialişti”,
adică, de a se ţine de aparenţa personajelor
lor, de linearitatea unor scenarii clădite
pe principiile cauzalităţii şi de convenţiile
literare ale romanului realist. Pe partea opusă a acestor autori care practicau o literatură ce se baza pe tradiţia secolului al
19-lea, ea îl situa pe tânărul James Joyce, pe
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care îl considera drept adevăratul scriitor „spiritual”: cel care,
în ciuda predecesorilor şi contemporanilor săi, nu ţine cont de
„convenţiile în mod normal respectate de romancieri”.
Pentru ea, Joyce era un scriitor interesat în „a revela scânteile
celei mai intime flăcări”, cineva care ţinea să urmărească drumurile bizare ale conştiinţei, livrându-se lor pe de-a întregul,
fără frică să se rătăcească în detalii. După Virginia Woolf, ceea ce
Joyce a făcut constituia adevărata misiune a scriitorului modern,
ceva ce Joyce însuşi a descris, la sfârşitul din Portretul artistului
în tinereţe, prin următoarele cuvinte: „Plec, pentru a mia oara,
în căutarea experienţei reale, spre a forja, pe nicovala sufletului
meu, conştiinţa nefăurită încă a rasei mele”.
Noile drumuri ale unei literaturi experimentale şi îndrăzneţe
precum aceea practicată de Joyce, care lua în considerare noi
orizonturi estetice, au fost de asemenea urmărite de mari
exponenţi ai avangardelor literare din alte ţări europene din
primele decade ale secolului al 20-lea. Modernismul neamţului
Alfred Döblin, cu al său Berlin Alexanderplatz; al polonezului
Bruno Schulz, cu Prăvăliile de scorţişoară şi Sanatoriul timpului;
al românului Max Blecher, cu Întâmplări în irealitatea imediată;
al lui Hermann Broch, cu Moartea lui Virgiliu, ca să nu mai
vorbim de Elias Canetti, cu Auto da fé; al lui Marcel Proust,
cu În căutarea timpului pierdut; al lui Franz Kafka, cu Procesul
şi Metamorfoza şi al altora, avea în vedere o transformare şi o
reînnoire a culturii literare. Odată cu ei, romanul s-a eliberat
atât de greutatea tradiţiei realiste cât şi de compromisul cu
unele cauze şi datorii, atingând astfel un statut autonom şi
independent. Aceştia şi alţi autori de la începutul secolului al 20lea au întreprins o luptă personală împotriva convenţiilor literare
şi au depus eforturi pentru a atinge, fiecare în felul său, limbaje
şi structuri proprii, înzestrând subiectivitatea şi mişcările ei cu o
1-2-3, 2019
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libertate nouă şi absolută: cea a unui elan poetic care, eliberat de
lanţurile utilităţii, îşi urmează cursul într-o manieră spontană.
În perioada următoare a celui de-al Doilea Război Mondial
a avut loc o amorţire a avangardei, al cărei punct culminant
fusese în decadele 1920 şi 1930 şi ai cărei protagonişti au devenit simbolurile unui modernism părăsit. În Estul Europei,
stăpânit de regimuri care gravitau în jurul stalinismului, cultura
şi literatura au devenit subiecte de Stat, supuse unor agende
ideologice. Autori care ieşeau din şablonul romanului erau
respinşi de cenzură, fiindu-le interzisă publicarea. În Occident,
dictatul pieţei a făcut de asemenea ca mulţi autori înrudiţi cu
avangarda perioadei interbelice să nu se mai bucure de atenţia
cititorilor. Conservatorismul searbăd al romanelor ce se lasă
reduse la parafraze, care o revolta atât de mult pe Virginia Woolf
în 1919, s-a întors din nou în centrul atenţiei, unde într-un fel a
rămas până în ziua de azi.
Sigur că există excepţii remarcabile în aceasta reluare conservatoare care începe în mijlocul secolului trecut, precum două
scriitoare din Europa centro-orientală – austriaca Elfriede Jelinek
şi românca (de limbă germană) Herta Müller – amândouă laureate
cu Premiul Nobel, respectiv în 2004 şi 2009. Protestul şi revolta,
tipice pentru avangarda literară interbelică, reapar, într-un
registru nou, în operele lor, care reiau expansiunea graniţelor
limbajului şi întrevăd aspecte noi ale „realităţii” – sau chiar realităţi noi.
Aceleiaşi stirpe îi aparţine şi românul Mircea Cărtărescu. După
o remarcabilă carieră ca poet, Cărtărescu a debutat ca romancier
cu un roman publicat într-o versiune cenzurată în România,
la 1989, sub titlul Visul şi, în 1993, în versiunea integrală, sub
titlul actual, Nostalgia. Această carte ajunge la cititorii brazilieni
la douăzeci şi cinci de ani după apariţia ei, după ce i-a dăruit
14
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autorului cele mai importante premii
literare ale Europei (numai în ultima
perioadă, Cărtărescu a primit Premiul
Statal Austriac, Premiul Thomas Mann
şi Premiul Formentor).

Dincolo de „realitate”
Nostalgia se împarte în cinci segmente,
legate între ele numai prin stilul exuberant al unei scriituri neobaroce şi
prin marele lirism al evocării unui
univers care transcende discursurile
împărtăşite pentru a parcurge lumi
întregi care se află ascunse în spatele
cojilor lucrurilor, în spatele aparenţelor Coperta ediţiei braziliene a romanului
Nostalgia, în traducerea din limba
oamenilor, în spatele conştiinţei coti- română semnată de Fernando Klabin
diene comune. Proza lui Cărtărescu
– totodată introspectivă, onirică şi nostalgică – recuperează
dimensiunea mitică a conştiinţei, prin care tot ce este banal sau
lipsit de importanţă devine transfigurat, dezvăluind astfel ceea
ce se află în esenţa sa, prin care atinge magma incandescentă de
unde ia naştere atât viaţa cât şi scriitura poetică. Poeticul deci
este, de fapt, demiurgic, este clădirea unor lumi proprii, o sarcină
căreia Cărtărescu i se dedică în chip exemplar. Întoarcerea la
conştiinţa copilăriei, încă nedomesticită, încă liberă de lanţurile
raţiunii şi ale cauzalităţii, este procedura aleasă pentru a atinge
scopul de a parcurge un teren neobişnuit, în care alte înţelegeri ale
vieţii, precum şi alte realităţi, care sunt în mod normal ignorate,
apar prin intermediul unui scris strălucitor, îndrăgostit, bogat şi
minunat ca o epifanie.
Este vorba de o carte care se poate citi şi reciti aşa cum se
vizitează şi se revizitează un loc de neuitat, un peisaj de o frumuseţe
1-2-3, 2019
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îmbătătoare. Galaxii întregi se deschid printr-o uşă din lemn, printr-o
cutie de creioane, printr-o mască. Lumi particulare necunoscute se
dezvăluie prin cuvinte care, folosindu-ne de metafora concepută
de Bruno Schulz în vestitul său eseu Mitificarea realităţii, par
a se întoarce la originea tuturor lucrurilor, la măduva scriiturii
poetice, pentru a-şi însuşi din nou puterea şi iradierea care le
fuseseră furate de folosirea cotidiană.
Cărtărescu îi propune cititorului o revrăjire a lumii, o plimbare prin tărâmuri care se află deasupra şi dincolo de „realitatea”
consensuală, o călătorie magică, în timpul căreia ne putem
uita la schimbarea la faţă a lumii. Câteva scene din cotidianul
Bucureştiului, cum ar fi un câine lovit de o maşină; un adolescent
care caută, într-un oraş îngălbenit şi incandescent al verii balcanice, discurile de muzica pop americană pe care dictatura lui
Nicolae Ceauşescu încerca să le îndepărteze de cetăţenii săi; un
grup de copii care se adună în faţă intrării unuia dintre sutele de
blocuri anonime care ocupă suburbiile discrete îşi însuşesc, aici,
dimensiunile caracterului magic care sunt capabile de-a genera
cea mai infantilă dintre emoţii: mirarea absolută.
Fiindcă mirării absolute faţă de „realitate”, obişnuită în copilărie, i se potriveşte mirarea adultului faţă de vis, faţă de
nebunie – sau faţă de o literatură precum cea a lui Cărtărescu,
care reinventează viaţa, care se livrează unui joc nesfârşit de
preschimbări şi metamorfoze şi care îşi croieşte propriul său
drum, ca al unui fluviu vârtos. În vis şi în nebunie se află călăuzele
pentru orice artist dornic să se elibereze de haosul care îl înconjoară, dornic să-şi găsească glasul, să-şi plăsmuiască lumea
– care poate fi chiar o lume vrăjită, formidabilă şi misterioasă
precum aceasta care se găseşte în paginile din Nostalgia.
Dacă toate fluviile duc spre mare, ceea ce contează este, până
la urmă, teritoriul parcurs până la sosire. Geografia însufleţită
16
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de naraţiunea din Nostalgia lasă urme definitive în cititor, semănând unei mari călătorii prin tărâmul necunoscut unei
străinătăţi nesfârşite.
Romanul apare într-o traducere impecabilă direct din limba română, semnată de Fernando Klabin, care a răspuns de
asemenea pentru remarcabila traducere din Întâmplări în irealitatea imediată, cartea românului Max Blecher. În acest caz,
datoria dificilă şi paradoxală de-a fi invizibil, care îi apasă pe
bunii traducători, este îndeplinită în mod riguros, astfel încât
cititorului îi devine imposibil să-şi dea seama că citeşte, de
fapt, o traducere. Nu poate exista merit mai mare pentru un
traducător.
Traducere din limba portugheză braziliană:
Ferdinand Brotstadt

* Articolul a fost publicat pentru prima oară în ediţia 224, din decembrie
2018, a ziarului brazilian de literatură „Rascunho” din oraşul Curitiba.
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Elogiul nisiparniţei*

M

Radu Ciobanu,
scriitor,
Deva

-A PREOCUPAT întotdeauna, întrucât o consider în cel mai înalt grad
elocventă, geneza cărţilor care au sfârşit prin a
mă cuceri, dându-mi sentimentul că sunt mai
înţelept şi devenindu-mi „cărţi de căpătâi”.
Procesul e tainic, aparent (sau realmente?)
ezoteric, rămânând uneori obscur chiar pentru autor, oricum rareori devoalat. Una dintre
puţinele excepţii am aflat-o în Cartea ceasului
de nisip*, operă cardinală a lui Ernst Jünger,
unde, încă din prima pagină, el povesteşte
întâmplarea care i-a revelat importanţa şi
bogăţia de semnificaţii a nisiparniţelor şi,
de aici, aspiraţia irezistibilă de a scrie acest
eseu.
Ernst Jünger, dincolo de funciara sa vocaţie de scriitor gânditor, problematizant,

* Ernst Jünger, Cartea ceasului de nisip. Traducere și
prefață de Viorica Nișcov. București, Humanitas,
2018.
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deschis înspre cercetarea misterelor
şi paradoxurilor Lumii, a fost şi un
pasionat entomolog şi bibliofil, preocupări din care a derivat probabil şi
pasiunea de colecţionar de obiecte rare
şi ciudate, „de felul acelora pe care ne
place să le vedem pe rafturi sau printre
cărţi” (p. 35). În prefaţa intitulată Ernst
Jünger – o călătorie prin casele timpului,
care, ca în toate traducerile d-sale, se
constituie într-un documentat studiu
introductiv, doamna Viorica Nişcov
reflectează asupra acestui hobby aparent bizar de a colecţiona lucruri
percepute ca „purtătoare de sarcină mitică”, cum
spunea Lucian Blaga despre unele cuvinte (nu intră
aici în discuţie colecţionarii derizoriului, nasturi,
cutii de chibrituri...): „De reţinut în această ordine
de idei întrebarea dacă activitatea de colecţionare şi
depozitare, indiferent la ce nivel s-ar situa, în realul
vieţii sau în realul operei, nu exprimă cumva aceeaşi
irepresibilă şi universală pornire a conştiinţei de a se
împotrivi puterilor maligne ale timpului devorator,
care debuşează în moarte” (p. 14). Nu văd decât un
răspuns afirmativ, care vine totodată să numească
una dintre propensiunile definitorii ale personalităţii
lui Jünger, aceea de a se împotrivi oricărei puteri
maligne menite a dăuna unităţii dintre spiritualitate,
creaţie şi transcendent.
Aşadar, cunoscându-i pasiunea de colecţionar, un
bun prieten îi dăruieşte, ca pe o curiozitate din alt
1-2-3, 2019

19

Cronica literară

Radu Ciobanu

timp, un ceas de nisip. Asta s-a petrecut desigur în preajma celui
de Al Doilea Război Mondial, deoarece E.J. ţine să amintească
faptul că prietenul „asemenea altor prieteni dragi, a dispărut în
Rusia” (p. 35). Acesta este grăuntele modest din care a încolţit
extraordinara incursiune în istoria instrumentelor de măsurat
timpul, în care, în prim plan, rămâne mereu ceasul de nisip. De la
el pornesc de fapt toate reflecţiile despre timp şi despre modul în
care acesta lucrează asupra spiritului. Nisiparniţa primită în dar
va fi stat astfel cât va fi stat, tăcută, pe un raft, printre cărţi, dar în
timpul acesta îşi îndeplinea lucrarea tainică asupra Cărturarului,
până când acesta a prins de veste. Iar Cărturarul redă momentul
într-un pasaj pe care-l redau integral, deoarece este exponenţial
nu doar pentru întreaga carte, ci, în general, pentru eleganţa şi
portanţa afectivă a stilului care personalizează întreaga operă a
lui E.J. În viziunea sa e vorba iniţial de o anume stare de spirit
determinată de un obiect care devine atrăgător, chiar dacă nu
se impune atenţiei din prima clipă: „Acesta e începutul oricărei
simpatii şi oricărei colecţionări. Pornim pentru a ne adânci în
obiect şi pătrundem înlăuntrul lui. El ne revelează tainele sale,
iar dacă avem răbdare, vom vedea că o taină urmează alteia.
Până şi cea mai mică floare are rădăcinile în nemărginire, şi
simpatia noastră e cea care o descoperă. Umilitatea nu e decât
ascundere. La fel mi s-a întâmplat cu nisiparniţele” (p. 35). La
urma urmelor, Cartea ceasului de nisip, nu e decât o călătorie
fantastică în timpul căreia Cărturarul-călător descoperă bogăţia
de tâlcuri, noime şi învăţăminte ascunse în umilitatea discretei
nisiparniţe, care, la rândul lor, generează desfăşurarea unui larg
evantai al unora dintre cele mai surprinzătoare asociaţii de idei.
Cartea a avut, cum toate cărţile de seamă au, o gestaţie lentă,
în cursul căreia, după încolţirea ideii, a urmat faza documentării,
care, fără îndoială, ameninţa să devină fără sfârşit, deoarece, de
20
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cele mai multe ori, o carte trimite la alta. Astfel, noua pasiune a
colecţionării ceasurilor de nisip i-a adus, fireşte, şi îmbogăţirea
bibliotecii cu o impunătoare secţiune a cărţilor despre venerabilul
obiect. Ceea ce a decis în cele din urmă configurarea arborescentă
a eseului prin apariţia unor teme colaterale, cu reflecţiile
consecutive, evoluţie a cărei turnură E.J. şi-o asumă în mod
deliberat, întrucât, se pare, nimic nu-i face o mai mare plăcere
decât să povestească despre cărţile în care-şi recunoaşte propriile
preferinţe: „Stă în natura temei să stimuleze digresiunile. Motiv
pentru care nu le vom evita”, îşi previne el cititorul, adăugând:
„Dacă vrem să sporovăim despre timp, trebuie să avem timp. Dar
să nu ne plictisim” (p. 43). Oricum, în compania lui Jünger nu
te poţi plictisi, dar de data asta primejdia e exclusă şi ca efect al
momentului în care apare Cartea ceasului de nisip – anul 1954 –
ea fiind, deci, concepută şi elaborată nel mezzo del cammin, adică
la apogeul pasiunii şi puterii creatoare. Aşa se explică detaliul
important, relevat de d-na Viorica Nişcov ca fiind unul dintre
elementele care sporesc interesul şi valoarea cărţii, – regăsirea în
aceste pagini a principalelor teme devenite obsesive pentru E.J.
şi circulând ca atare, ca o apă freatică, prin întreaga-i operă, de
la jurnale până la eseu şi ficţiune: libertatea, puterea, moartea,
creaţia divină sau umană, ebuliţia tehnologiei cu versanţii ei, cel
benign şi cel demonic. Insolitul eseu al lui E.J. surprinde prin
capacitatea autorului de a oferi acest veritabil spectacol de idei şi
reflecţii, care pleacă de la „un slujitor modest din alte timpuri”
(p. 42) – nisiparniţa – şi străbate epoci şi destine fără a deveni
haotic. Performanţa a fost posibilă graţie faptului că, indiferent
de subiectul şi amploarea digresiunilor care contribuie şi ele la
farmecul poveştii, mesajul profund uman al firului de nisip care
se aşterne într-o altă rânduire „se aude” ca un murmur de fundal
şi continuă să-şi păstreze actualitatea: „Timpul nisiparniţei tră1-2-3, 2019
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ieşte în noi toţi, nu doar în zilele copilăriei, în zilele petrecute
în grădină, în zilele de vacanţă, ci adânc în profunzimile fiinţei.
El este altceva decât timpul ceasului mecanic, altceva şi decât
timpul solar” (p. 42).
Nisiparniţa face parte dintre ceasurile elementare, cele care
măsoară timpul cu ajutorul gravitaţiei, a luminii, a apei sau
focului, toate aflate în strânsă legătură cu natura, rămânând
apropiate de însăşi natura omului. Ea a fost născocită pe la anul
1000 de „un venerabil călugăr, Liuptrand din Chartres, care, de
când se scrie despre nisiparniţe, rătăceşte ca o nălucă prin istoria
lor, fără ca cineva să fi aflat ceva mai precis despre el” (p. 156).
Se simte în această frază marca Jünger acea boare de mister care
învăluie nu doar trecutul nisiparniţei, ci şi lucrarea ei asupra
spiritului celui ce o deţine. Spre deosebire de ceasurile mecanice,
animate prin angrenaje de roţi, care măsoară timpul liniar, ceasul
de nisip marchează timpul ciclic, făcând posibile întoarcerile,
inclusiv cele ale strămoşilor „dacă nu în calitate de persoane, măcar
prin virtuţile lor magice. Acesta e temeiul legitimităţii” (p. 82).
„Timpul care se întoarce” – remarcă E.J. – „şi timpul progresiv corespund celor două dispoziţii fundamentale ale omului, anume
amintirea şi speranţa. Ele sunt cei doi arhitecţi ai palatelor sale.
În ele se întâlnesc Tatăl, şi Fiul, spiritul de conservare şi cel de
transformare” (p. 83). Excursul pe tărâmul ceasurilor mecanice,
care trebuie considerate ca fiind primele maşini şi automate, îi
oferă lui E.J. prilejul uneia dintre cele mai captivante digresiuni
privind, bunăoară, roata, descoperirea şi evoluţia ei în istoria
omenirii. Arhetipul este piatra măcinării grăunţelor, care a dus
la roata de moară. De aici, adaptată la diverse nevoi, inclusiv ca
roată de vehicul, ea îndeplineşte numai sarcini materiale, în timp
ce, pe o altă treaptă a evoluţiei, rotiţa de ceas îşi asumă o misiune
spirituală, ceea ce reprezintă „un mod mai înalt de producţie
22
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decât prelucrarea de materii prime sau decât transportarea lor”
(p. 105). Este doar un exemplu a tipului de digresiune cu care
E.J. îşi cucereşte cititorii. De fiecare dată însă, el rămâne fidel
propriilor convingeri şi găseşte ocazia să revină, într-un fel sau
altul, cum spune d-na Viorica Nişcov, la „demonia ascunsă a
maşinăriilor şi automatelor, dar mai ales [la] fatalitatea care
le apasă inexorabil evoluţia, viziune ce coagulează neliniştitor
întreaga materie a eseului” (p. 11). Pe scurt şi mai prozaic spus,
E.J. meditează şi avertizează asupra efectelor dezastruoase ale
sindromului ucenicului vrăjitor, care însoţesc marile invenţii
şi descoperiri. Cum, bunăoară, odată cu inestimabilul aport
civilizatoriu, sunt evocate, în pasaje cu tipic jüngeriene infiltrări
poematice, şi consecinţele nefaste şi ireprimabile ale apariţiei
roţii: „Procesul merge mână-n mână cu defrişarea pădurilor de pe
vechile locuri de refugiu ale libertăţii. Prelucrarea minereurilor şi
executarea marilor planuri de construcţie pustiesc şi degradează
lanţurile muntoase din jurul Mării Mediterane, se prăbuşesc
stejarii din Hymette şi cedrii din Liban” (p. 107). Iar consecinţele
previzibile, pe care însă nu mai putem să le prevenim, au bătaie
lungă, până în zilele noastre, când o ştire de ultimă oră anunţă
că „Ceasul Apocalipsei” a ajuns la doar la două minute înainte
de miezul nopţii: „Inventarea avionului, salutată la început ca
un nou triumf al spiritului asupra gravitaţiei şi ca împlinire al
unui vechi vis al omenirii, iniţiază o eră a incendierii oraşelor. Şi
aşa se întâmplă cu fiecare roată, cu fiecare rotiţă care e născocită”
(p. 146).
Ernst Jünger descoperă prezenţa ceasului de nisip, silenţios
şi util pentru perioade scurte de timp, în cabinetele de studiu şi
biblioteci, la pledoarii, alături de preoţi când îşi rostesc predicile
(ce bine ar fi să şi le apropie şi preoţii ortodocşi, care uită de
ei vorbind în faţa enoriaşilor cuviincioşi, stând în picioare!), în
1-2-3, 2019
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examene, pe mândrele corăbii de odinioară, măsurând carturile,
unde aerul sărat ar fi erodat ceasurile mecanice, în mănăstiri,
veghind la ora şi durata rugăciunilor, ba chiar şi în bucătării,
unde vestesc fără glas că oul e fiert. Dincolo de toate acestea,
ceasul de nisip, prin prezenţa sa liniştitoare, îl duce întotdeauna
pe omul cultivat cu gândul „în împărăţia cărţilor şi în pacea lor”
(p. 171). Pe drept cuvânt, pentru d-na Viorica Nişcov „Pledoaria
în favoarea nisiparniţei reprezintă, evident, şi un îndemn de a
reacţiona, potrivit instinctului de apărare, în faţa efectului
abrutizant pe care îl are asupra fiinţei umane nu doar frecventarea
abuzivă a tehnologiilor de comunicare supersofisticate [...], ci
şi bombardamentul informaţional frenetic, manipulând realul
şi obstaculând gândirea proprie” (p. 30). Şi să luăm aminte că
Jünger nu apucase tableta şi smartphonul... Admiraţia sa rămâne
definitiv orientată înspre nişte principii ascunse în umilitatea
nisiparniţei: simplitatea, discreţia, statornicia, tainica legătură
cu Nevăzutul. Toate încercările de a-i aduce „îmbunătăţiri”, au
eşuat deoarece ele „îi contraziceau esenţa. Ea semăna cu acei
soldaţi bătrâni care mai degrabă pier decât să pună mâna pe
arme necavalereşti” (p. 198).
În filigranul acestei ultime fraze, desluşesc autoportretul disimulat al lui Ernst Jünger însuşi.
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De data asta, la rece,
despre Profesor*

D

E LA CURSUL de lingvistică generală
din anul I n-am lipsit niciodată, impresionată de spectacolul de idei pe care-l
realiza G.I. Tohăneanu. Îmi amintesc şi acum de primul meu examen şi de satisfacţia
cu care profesorul mi-a pus nota 10 în
carnet, sub privirile încântate ale asistentului
Dumitru Craşoveanu. A fost prima mea
notă maximă din anii studenţiei. Şi nu singura. Recunosc, mai târziu, mi-am trădat
profesorul, alegând să urmez cursul special
„Lucian Blaga”, condus de Eugen Todoran.
Aşa se întâmplă când trebuie să alegi între
doi profesori care îţi sunt deopotrivă de
dragi. Când Ionel Funeriu mi-a dat cartea*,
anul trecut, cu prilejul Festivalului „Dorel
Sibii” de la Săvârşin, m-am bucurat. Ştiam că

Lucia Cuciureanu,
poetă, eseistă,
Arad

* I. Funeriu, G. I. Tohăneanu Optimus Magister, Editura
Universităţii de Vest, Timişoara, 2017
1-2-3, 2019

25

Cronica literară

Lucia Cuciureanu

mă aşteaptă fericita reîntâlnire cu un
profesor pe care l-am preţuit mult.
Prima parte a cărţii transcrie un
dialog între maestru şi discipol. „Convorbiri”-le au avut loc între 1996-1998,
iar apariţia lor se va petrece după 20
de ani (îi las pe matematicieni să facă
aproximarea cuvenită), ca în romanul
lui Alexandre Dumas. Nu e un interviu
propriu-zis, în care întrebările sunt
scurte, la obiect, pentru că discipolul
şi-a propus să aibă şi el un rol activ în
dezbatere. În consecinţă, convorbirile
pun în lumină personalitatea profesorului, dar şi impresii, păreri şi preocupări ale discipolului, devenit între timp un lingvist cunoscut.
Din mărturisirile savantului atipic, care îmbina în
cursurile sale şi în operă rigoarea ştiinţifică cu lumea mirajului artistic, aflăm întâmplări de viaţă,
clarificări, convingeri. Semna G.I. Tohăneanu, pentru
că avea deja un h în nume. Şi, ca „o reacţie juvenilă,
un protest, naiv poate, împotriva încercărilor unor
politruci de a dijmui latinitatea limbii noastre şi
de a exagera importanţa „pecetei slave” asupră-i...”
(p. 9). I era, evident, iniţiala tatălui, profesorul Ion
Tohăneanu, directorul Liceului „Vasile Alecsandri”
din Galaţi, deputat liberal şi mai apoi primar al
oraşului. A pătimit pentru aceasta, având domiciliu
forţat, iar fiul va fi exclus din învăţământul superior
bucureştean. De la tată a moştenit discreţia, decenţa,
dragostea şi ardoarea cu care şi-a îndeplinit meseria
26
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de profesor, sentimentul propriilor margini, condiţie sine qua
non a depăşirii de sine, cât şi modestia (pe uşa de la apartamentul
său era scris doar numele, fără titluri şi nu avea nici carte de
vizită, aşa cum era moda). Părintelui său îi va dedica prologul la
cartea Arta evocării la Sadoveanu, traducerea Eneidei şi motto-ul
la cartea Expresia artistică eminesciană.
Dascălii care i-au călăuzit paşii în anii de studiu au fost, printre
alţii, Tudor Vianu, Al. Rosetti, Al. Graur, Iorgu Iordan, profesori
care au scris „opere trainice, fără a recurge la terminologii
spectaculoase”. (Asta denotă că profesorul avea rezerve faţă
de folosirea de către lingvişti a noilor direcţii de cercetare de
la structuralism încoace, de practicarea unei exprimări stereotipice, ininteligibile şi placide.) Lui Tudor Vianu îi relevă
„generozitatea şi gingăşia sufletească”. Adeseori îl conducea spre
casă, trecând pe lângă ultima locuinţă a lui Macedonski din Calea
Dorobanţilor. De fiecare dată, ilustrul cărturar se descoperea o
clipă, ridicându-şi pălăria, într-un gest discret şi firesc. Pe fiul
acestuia, medicul psihiatru Ionel Vianu, l-a învăţat limba latină.
Pe Al. Rosetti îl numeşte „boierul” lingvisticii româneşti. Moral,
„nu cunoştea ura, invidia, ranchiuna, meschinăria, străin fiind
de toate înfăţişările Urâtului, care ne strepezeau şi ne sluţeau
trăirile” (p. 24). Era iubitor al munţilor, făcând expediţii, până
în anii din urmă, cu tinerii săi colaboratori. Fără sprijinul
acestuia, „năstruşnicul” George Călinescu nu şi-ar fi publicat
Istoria... (1941). Se ştie că Al. Rosetti i-a servit lui Călinescu
ca model pentru personajul Dinu Gaittany din Bietul Ioanide.
Spre deosebire de alţi colegi de la Universitate şi Academie, care
răbufneau recunoscându-se în alte personaje ale romanului,
Al. Rosetti, îşi manifesta constant bucuria de a fi fost model
pentru personajul călinescian. G.I. Tohăneanu mărturiseşte, de
asemenea, că a fost unul din fericiţii cititori ai romanului, înainte
1-2-3, 2019
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de apariţia lui în librării. Prin intermediul unei întâmplări povestite de Boris Cazacu, aflăm despre pasiunea marelui critic
pentru dansul pe care îl practica zilnic, de unul singur. Aşa se
explică, poate, opinează profesorul, forţa plastică descriptivă
a scenelor coregrafice din Bietul Ioanide şi Scrinul. Entuziast,
citează două fragmente şi face câteva observaţii stilistice pe
marginea lor.
La Universitatea din Bucureşti, profesorul a avut privilegiul
de a se afla în preajma celor mai importanţi filologi ai vremii:
Al. Graur, Iorgu Iordan, Tudor Vianu, Jacques Byck. Profesor de
latină i-a fost N.I. Herescu (care i-a tradus pe Catul şi Horatius),
plecat în Franţa de teama bolşevismului. Acesta l-a îndemnat să-l
însoţească, dar i-a răspuns că dorinţa tatălui său era ca el să-şi
termine studiile în ţară. Îndatorat se simte şi faţă de Al. Graur, de
la care a învăţat multă „carte latinească şi românească” şi „lecţia
superioară a firescului, a simplităţii”, cât şi aceea de a nu vorbi
elevilor săi decât despre ceea ce el însuşi a înţeles şi ştie. În anii
‘50, G.I. Tohăneanu ajunge asistent universitar la Facultatea de
Litere din capitală. Aici/acolo, conform mărturiei studentului
său Theodor Hristea, studenţii îi răsplăteau cu aplauze „harul
şi graţia pedagogică”. La fel se va întâmpla şi la Timişoara, căci
studenţii vor ghici în persoana profesorului „un aliat posibil şi
un îndrumător lipsit de orice morgă, de orice emfază”, mulţi
devenindu-i prieteni de nădejde. La 27 de ani, a fost „dat afară”
de la Universitatea bucureşteană, pe temeiul „originii nesănătoase”. Lovitura a fost năprasnică, deşi o aştepta. Va lucra ca
zeţar într-o tipografie, fiind ajutat în această perioadă de doi
foşti studenţi. Apoi a fost ajutat de George Ivaşcu, directorul
Editurii Didactice şi Pedagogice, „om de o francheţe şi de o
gingăşie sufletească irezistibilă”, care l-a angajat redactor (mai
târziu îl va invita să colaboreze la revista „România literară”, la
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rubrica „Limba română”). Când George Ivaşcu a fost înlocuit
cu Alexandru Bojin (autorul unei cărţi „lamentabile” despre
Arghezi), a părăsit editura. Va duce cu el amintirea profesorului
Gh. Guţu (autorul Dicţionarului latin-român din 1983), cel care
a refuzat să se întoarcă la Universitate, unde fuseseră angajate
nulităţi pe tot felul de posturi.
Dintre colegii de catedră timişoreni, pe lângă rectori şi decani, profesorul vorbeşte despre Victor Iancu, Gh. Ivănescu,
Ştefan Munteanu, Eugen Todoran, Ignat Florian Bociort, Liviu
Onu, Clio Sârbu (Mănescu), Lucia Jucu (Atanasiu). Vorbind
despre Liviu Onu, profesorul se dovedeşte a fi un confident
ideal al acestuia. Aflu că Liviu Onu era originar din Lipova,
ceea ce nu ştiam. Portretele pe care le realizează unora dintre
colegi sunt expresive, demne de un veritabil portretist, de
pildă cel al profesoarei de literatură universală. (pp.109-110).
Merituos este faptul că, deşi unii au deţinut funcţii importante,
„nu s-au rinocerizat”. Generos, le recunoaşte meritele, şi uneori,
incitat de întrebări, umbrele. Regretă relaţiile tensionate avute
cu Gh. Ivănescu, care a funcţionat vremelnic la Universitatea
timişoreană. Este sceptic în privinţa existenţei aici a unei „şcoli”
stilistice. Dacă totuşi ar fi existat, meritul întemeierii ei l-ar
împărţi „frăţeşte” cu Ştefan Munteanu, despre care are multe
cuvinte de laudă (pp. 172-174). Îşi exprimă în acelaşi timp
regretul că relaţiile dintre ei „au evoluat sinuos, fără să atingă
limanul râvnit al prieteniei”.
Acum, să-i dăm lui I. Funeriu meritul autorului. Întrebările
lui sunt de obicei la obiect, alteori vine cu completări/explicaţii
binevenite, care stârnesc interesul profesorului. Ştie despre ce
vorbeşte, urmându-i pilda. Într-un loc profesorul, îi apreciază
eliberarea din „chingile maeştrilor”, când a contestat şi a restabilit adevărul în legătură cu editarea poeziei lui Macedonski.
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Dacă profesorul se eschivează, Funeriu o spune pe şleau. Mai
ponderat, profesorul îi reproşează câteodată că exagerează.
Uneori întrebarea începe aşa: „Odată mi-aţi povestit...”, ceea ce
dovedeşte că discuţiile între cei doi nu au fost puţine. De altfel,
I.Funeriu mărturiseşte acest lucru, adăugând că, de fiecare dată,
a ieşit îmbogăţit spiritual şi cultural. Când povesteşte ultima
întâlnire cu Gh. Ivănescu în gara din Arad, o face pentru a
bucura. Acesta i-a mărturisit că Gh. Tohăneanu ştie mai bine
latineşte decât el şi are cea mai bună sintaxă dintre lingvişti.
Păcat că această convorbire nu a fost dusă până la capăt.
Cu siguranţă, profesorul mai avea multe de spus. I. Funeriu
încearcă să depăşească acest impas în Addenda şi Cuvântul
elevilor, cu scopul de a întregi portretul profesorului cu amintiri,
reflecţii, completări. Rememorând prima lor întâlnire: „...mi-l
închipuiam masiv şi distant, impunător şi inabordabil, pedant
şi, poate, arogant. Nu mică mi-a fost mirarea, la primul curs,
să-l văd coborând sprinten treptele Amfitreatrului Mare, păşind
peste două deodată, intrând pe uşa studenţilor, nu a profesorilor,
şi începându-şi lecţia înainte de a ajunge bine la catedră. Din
primul moment m-au frapat eleganţa expresiei, organizarea
perfectă a prelegerii, naturaleţea şi spontaneitatea expunerii şi,
mai ales, faptul că vorbea liber şi nu ne dicta năucitor savantlâcuri
sterile...” (p. 203). Toate aceste calităţi, continuă discipolul,
derivau din cultura clasicistă, din cunoaşterea literaturii române,
dintr-o „disciplină intelectuală” şi dintr-o „moralitate impecabilă
a ştiinţei”. Spre deosebire de alţi universitari, nu era invidios pe
colegi, nu avea resentimente faţă de reuşitele altora, nu agrea
nici măcar polemica. Latina profesorului era desăvârşită. Aceasta
s-ar explica prin faptul că a învăţat-o în copilărie, fără efort,
citind şi recitind De bello Gallico a lui Caesar. Nu agrea discuţiile
teoretice, prefera să comenteze fapte reale. Vizita pe care i-o face
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discipolului, la Săvârşin, mărturiseşte despre o personalitate
sensibilă, caldă şi apropiată de oameni. Întâmplarea narată cu
acest prilej (pp. 221-222) relevă faptul că profesorul îi dispreţuia
pe impostori. Felul cum îl face pe discipol să înţeleagă motivul
atitudinii sale de-atunci este exemplar prin discreţie, fineţe,
eleganţă şi cultură.
Din carte, se desprinde portretul Profesorului, al savantului
care a lăsat moştenire studii de stilistică, de versificaţie, de
lexicologie şi traduceri din Vergilius şi Macrobius, dar şi al unui
model de om. Un om care în toate împrejurările grele ale vieţii
s-a rezemat de Poezie, pentru că „lucrarea ei asupra sufletului
omenesc poate fi şi una alinătoare”. Nu întâmplător, atunci
când întrebările i se par delicate, se retrage, citând versuri din
Eminescu, Blaga, Nichifor Crainic, Ovidius, Goethe, Horatius,
Coşbuc, Al. Philippide, Miron Radu Paraschivescu, Arghezi,
Nichita Stănescu. Un om bogat spiritual. Iată ce spune despre
plictiseala care ne locuieşte uneori: „... având întotdeauna la ce
mă gândi, nu prea pot spune că ştiu în ce constă senzaţia de
«plictiseală», de care se tânguie atâţia oameni. Atunci când
un om, pe care nu am cum să-l evit, începe să mă plictisească,
îmi văd de gândurile mele, lăsându-i totuşi impresia, dintr-un
minimum de politeţe, că-l ascult...” (p. 103). O carte cu şi despre
G.I. Tohăneanu în 301 de pagini. Aş mai fi citit încă pe atâtea şi
cred că nu m-aş fi plictisit. E felul meu de a spune că-l iubesc.
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Un poemation*

S

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

UB UN TITLU mai degrabă antipatic, dacă
nu şocant (e greu de învins această senzaţie
de refuz, ca să mă exprim aşa, a lecturii din
partea cititorului ce ţine în mînă o carte astfel
denumită*), Traian Ştef publică, înfruntînd
şi canoanele zilei, gusturile, trendul literar, o
epopee pur şi simplu, un poemation : cu tot
ce ar cere genul clasic consacrat de maeştrii
lui nemuritori, în primul rînd Homer şi
Virgiliu. Dar şi, la noi, în limba română, Ioan
Budai Deleanu. Ultimul, de altfel, frecventat
asiduu de Traian Ştef a cărui Ţiganiadă a
repovestit-o (Povestea Ţiganiadei, Editura
Paralela 45, 2010, traducerea în maghiară,
Ciganyiasz, de Demeny Peter). Avem acum
o carte mimetică, parodică, alegorică, toate
acestea deodată. Are, vorba ceea, de toate cîte
îi trebuie epopeii: prolog, „Cînturi”, epilog.

* Traian Ştef, Epopeea şobolanului Louse, Editura Şcoala Ardeleană, 2018, p. 114
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Autorul e ajutat în aventura sa inedită de
o dispoziţie discursivă, epică autentică,
în care zămisleşte un personaj, Louse
(păduche, în engleză, care dublează,
în repulsie, specia guzganului, dacă
asta mai lipsea), agent narativ, într-o
realitate murdară generoasă, în toate
faţetele ei concrete, fizice. Povestea, suflul ei epic sînt frînte doar de tăietura
versurilor, uneori nu doar scurte, ci chiar
concentrate într-un singur cuvînt.
Dialogul poetului cu personajul său
deplorabil continuă de la un „Cînt”
la altul. El, nomina odiosa, nu doar
îl inspiră, ci îi şi porunceşte dîndu-i tonul necesar
„muzicii”, reconvertindu-l pe poet, recalibrîndu-l la
cele proxime, reale, oricît ar fi ele de respingătoare:
„Eu sînt acela/ Ce ştie/ Şi lumea să fugă pe urmele
mele/ Să mă urmeze orbeşte/ Cînd chiţăi/ S-audă
goarna/ În care tu vei sufla/ Mai tare/ Cuvîntul meu/
Tu să-l rosteşti// Şi să-l scrii/ Să-l rosteşţi/ Să-l dăruieşti/
Pedeapsă/ Numai să-l asculte/ Cu toţii/ Cum ascultă
la uşi.//Răsplată vei primi/ De-mi ceri/ Mai mult decît
avut-a Faust/ Al vostru/ Lumea întreagă fi-ţi-va/ La
picioare/ Implorîndu-te s-o conduci/ S-o salvezi/ Cu
puterea dată de un şobolan trimis/ Apoi să rămîi mai
în urmă/ Şi cronica s-o scrii/ În laude psalmi şi înalte
cîntări” (pp. 17-19).
Acest spectacol al dezgustului propus poetului se
întinde generos şi în următoarele „Cînturi”. În cel
de-al V-lea acesta îi cere poetului să-l metamorfozeze
1-2-3, 2019
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în chiar semantica numelui său, Louse (păduche). Precum în
epopeele antice greceşti şi latine, ori în Ţiganiada, din care autorul reia ad litteram pasaje, personajul infect aspiră la frumuseţi
consacrate literar: Elena, Lavinia, Margareta. Doar astfel ar face şi arta însăşi: parazitează Frumuseţea în expresia ei nudă,
Femeia.
Folosirea trucurilor şi clişeelor clasice din epopei, a luptelor
glorioase care cad în derizoriu, aşijderea şi epopeea lui Ştef
sfîrşeşte printr-un „Epilog”-cheie al tuturor înţelesurilor criptice,
parabolice din „Cînturi”: „Şi Louse ieşi puţin/ Să-şi caute alte
unghere/ În alte părţi şi cărţi/ Mulţumit cu numele din vis/ De
laudă şi poveste/ A fost frumos visul/ Dar acuma trebuie să
ne întoarcem/ Eu însumi mi-am trăit dragostele/ Tu ţi-ai trăit
metamorfozele ca o salamandră/ Te-ai jucat cu focul/ Şi nu te
mai poţi ascunde/ Lepădîndu-te de tine/ Nu mai poţi păcăli pe
nimeni (...)/ Ne trezim în această realitate/ În această foşgăială
bezmetică/ Cu subteranele cu ploile murdare/ De care nu putem
fugi/ Ridicîndu-se pînă la cer” ş. a. m d. Epilogul poemationului
este o cădere în real, o trezire dintr-un vis/coşmar.
În fine, această carte a lui Traian Ştef este în felul ei unică,
şi nu doar ca specie literară resuscitată. Ci şi ca exerciţiu literar
propriu pe o temă dată de istoria literară, şi frecventată, cu atîta
folos, de alte şi alte generaţii de scriitori de altădată: epopeea. Un
exerciţiu-canon, aşadar, urmat fidel, cu tenacitate şi acribie în
care autorul însuşi se supune, cu stoicism, presat la un sentiment
al dezamăgirilor omniprezente de astăzi, sub o autoflagelare purificatoare.
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„dar sîntem acasă”*

S

-A SPUS despre recenta carte a lui Vasile
Leac*, apreciată drept una din apariţiile
poetice remarcabile ale anului trecut, că
reprezintă o reinventare a autorului. Primul
semn ar fi substituţia numelui, Vasile, cu
iniţiala V. Altfel, ideea de reinventare, în
general, nu doar în cazul de faţă, mi se
pare extrem de discutabilă. E ea posibilă
cu adevărat, ori e doar o iluzie? E semn de
adaptabilitate, de dorinţă de înnoire, de
oportunism? E doar stilistică, sau e reflexul
unor profunde experienţe transformatoare
prin care a trecut autorul? Şi, admiţînd că
ele s-au petrecut, au produs ele o schimbare
vizibilă în modul de a scrie? E un autor, ca
toţi oamenii de altfel, neschimbat, mereu
egal cu sine însuşi, sau se schimbă de la un
an la altul, ca să nu zicem de la o zi la alta?
Şi mă refer la schimbări de profunzime, nu

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

*V. Leac, monoideal, Bucureşti, Nemira, 2018.
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la cele vizibile cu ochiul liber? Ce rol
are voinţa de schimbare, i. e., intenţia
– exemplul heteronimilor lui Pessoa e
unul extrem, iar diversele personae ale
lui Pound, Eliot, Kavafis intră în altă
categorie, despre care nu va fi vorba
aici.
Poemul care deschide volumul, zona distruşilor, are aparenţa unui manifest. Nu de generaţie, nu literar, ci, mai
curînd, existenţial. Sau apropiat de
expresionismul unui Pär Lagerkvist:
„Ce facem noi, cei fără ambiţie, cărora
ne plac/ monologurile interioare iraţionale?/ Noi, cei
care ştim că suntem prinşi în meschinărie şi oboseală,/
şi orice lucru ni se pare imposibil şi îndepărtat?// Ce
facem noi, ăştia prinşi în blocaj, veşnic nemulţumiţi?/
Când se întâmplă să avem o seară mişto,/ ni se pare
că totul e atât de uşor iar, mai târziu,/ când rămânem
singuri, murim încet şi fără sens.// Noi, blazaţii, care
nu ne dorim mişcare şi ergoterapii;/ noi, care ne
dorim în secret să fim teleportaţi/ în rezervaţie, unde
e petrecerea cu amăgiri şi aluzii,/ de unde ştim că
nimeni nu mai pleacă./ Cei pentru care religia nu
mai înseamnă nimic,/ familia nimic, natura nimic,
animalele nimic, copiii nimic…/ Ştiinţa nu ne mai
satisface imaginaţia şi inteligenţa./ Noi, ăştia, care ne
dorim atât de mult să iubim, iar când se/ întâmplă, ni
se pare imposibil şi obositor.// Ce facem noi, cei care
ne pierdem în amănunte, care vedem/ defecţiuni
peste tot, care nu-i suportăm pe onctuoşi, dar ne
36

1-2-3, 2019

„dar sîntem acasă”

Cronica literară

lăsăm/ uneori prinşi în capcana lor. Noi, care trăim doar pentru
scroll şi/ lucru mecanic, pentru confuzie şi deşeu?// Noi, ăştia,
lipsiţi de energie şi şansă, rămaşi în aşteptare…/ Când obţinem
ce dorim nu ne mai dorim ce am obţinut./ Consumatori de filme
proaste, de umor sec şi texte dubioase./ Pentru noi trecutul nu
înseamnă nimic, prezentul e paralel,/ viitorul imposibil.// Ce
facem noi, cei care ne-am săturat de poezie şi artă?/ Cei care
stăm prost cu orientarea, cu skillurile?/ Noi nu ne dorim decât
să fim lăsaţi în pace, să ne milogim/ prin baie şi holuri întunecate,
ca nişte zombie.// Noi, cei care n-am vrut niciodată să ne
maturizăm,/ care n-am vrut să cunoaştem ridicolul şi lipsa de
sens./ Ce facem noi, cei care n-am înţeles schemele şi-am rămas/
blocaţi pentru totdeauna, aici, în zona distruşilor?”
Mai pe înţeles şi mai pe scurt: refuz. Al integrării, înregimentării, conformării la orice fel de norme, văzute ca o formă
de alienare. Al iluziilor de orice fel, inclusiv al celor autoconsolatoare, cum ar fi literatura. O boală cronică, nu doar a anilor
din urmă, ci una a secolului. A secolului trecut ca şi a acestui
secol.
Concentrînd, volumul consemnează, între altele, o consemnare ‘albă’ a experienţei de Gastarbeiter; ca observaţie pentru
cei eventual înclinaţi să-i reproşeze acest lucru, folosirea procedeelor ‘poetice’, ca şi refuzul lor, implicit sau explicit, nu
înseamnă absolut nimic în afara contextualizării.
Apoi, o serie de înregistrări ale cotidianului, ale biograficului,
nici nu contează dacă ‘reale’ sau ficţionale, cum ar fi corespondenţa
din Din dragoste pentru anonimi şi minorităţi şi Dragă Gizi; nu
e locul/ cazul unor prea aprofundate analize, nici din partea
poetului, nici din partea interpretului – lucrurile sînt aşa cum
sînt şi nu se vor schimba, după cum nici reinterpretarea lor nu
aduce fericirea.
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Locul e o lume globală, unde occidentul nu mai e mitul fascinant de pe timpuri (cele ale comunismului, de pildă), dar nici
nu e arătat acuzator cu degetul, ca în, să zicem, Cadavre în vid şi
Corabia lui Sebastian ale lui A. E Baconsky, ci, cel mult, cu ironie
dezabuzată: „Noi suntem o categorie socială care nu trebuie
privită/ cu compasiune. Capitalismul e un gazon perfect tuns./
Noi suntem firele de iarbă perfect retezate. Şi cine nu/ zâmbeşte
şi se bucură când vede un gazon atât de/ perfect şi gras”.
Nu mai e posibilă (şi nici necesară) revolta, blazarea/ resemnarea rezolvînd totul, într-un fel sau altul: „Practic, toţi stăm
într-un fel de mall şi aşteptăm,/ dar nu toţi se urăsc cum ne
urâm noi./ […]/ Zilele glossy s-au terminat./ În curând or
s-apară documentare din perioada/ când prietenii tăi voiau să
demonstreze că idealul/ se bazează pe indiferenţă, mediocritate
şi hazard”.
Rămîn în final o serie de variaţiuni ale unei aceleiaşi stări
depresive, şi o serie de formulări cvasi-aforistice, expresie a unei
înţelepciuni (sau ‘înţelepciuni’?) pe care o aduce experienţa, nu
neapărat vîrsta: „pentru cei mai mulţi d e z o l a n t e doar un
cuvânt”, „o fericire despre/ care ştii dinainte că-i mai mult iluzie”,
„Tu nu ştii cum e să te trezeşti la nebuni/ Când toţi dorm şi nu
mai găseşti nimic/ Lipsa raţiunii nu oferă plăceri şi nici aşteptări”,
„se spune că tradiţia te scuteşte de imaginaţie şi judecată”, „zona
numită monoideal: un loc unde ţi-ai transferat/ speranţele şi
plăcerile/ […]/ O rezervaţie a sentimentelor domestic-ostile”.
O concluzie ca lama unei ghilotine, „după un timp nimeni
nu mai e ok”, nu face altceva decît să rezoneze, peste ani, cu versurile lui Lars Gustafsson: „E timpul să mergem acasă./ Dar
sîntem acasă”.
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Cioran văzut

de la Buenos Aires
Interviu realizat de Ciprian Vălcan cu
Alina Diaconú

Ciprian Vălcan: Cum aţi ajuns să cunoaşteţi opera lui Cioran?
Alina Diaconú: Prima carte de Cioran pe
care am citit-o a fost Ispita de a exista, în
traducerea în limba spaniolă realizată de
Fernando Savater. Am rămas atît de impresionată de gîndirea sa iconoclastă, de profunzimea viziunii sale asupra condiţiei umane şi
de minunata manieră de a o exprima literar,
încît mi-am promis să încerc să cunosc
persoana din spatele gînditorului cînd aveam
să călătoresc din nou la Paris. Locuisem în acel
oraş, fusesem de multe ori să mă plimb şi să
îmi văd prietenii români şi francezi de acolo,
însă nu îl întîlnisem niciodată pe Cioran. Cu
Ionesco, în schimb, ne cunoşteam de cînd aveam 17 ani şi îl vizitam mereu; despre Cioran
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îmi vorbiseră nişte români, în treacăt, dar numai după ce am citit
acea carte am fost cu adevărat fascinată de viziunea sa filosofică
şi am dorit să ajung la el. Evident că după ce l-am cunoscut, am
citit aproape tot ce a scris. Mai multe dintre cărţile sale mi-au
fost dăruite de Cioran însuşi, cu dedicaţii, astfel încît în prezent
am o secţiune întreagă din bibliotecă destinată cărţilor lui.
C. V.: Ce aspecte ale operei lui Cioran v-au atras atenţia la o
primă lectură şi care dintre acestea vi se par importante şi astăzi?
A. D.: Ceea ce m-a atras şi continuă să mă atragă la Cioran
este acel scepticism dus la extremă, o extremă care răscoleşte
conştiinţa, ajunge la miezul conflictelor, ne tulbură inteligenţa
şi este precum un strigăt disperat în faţa imposibilităţii sale de
a crede sau de a se raporta la supranatural sau transcendent. Iar
ceea ce m-a impresionat cel mai mult la el, cînd l-am cunoscut
personal, a fost uşurinţa cu care rîdea de tot şi de el însuşi, căldura
sa ca persoană, interesul faţă de celălalt şi o extraordinară însuşire
pe care am descoperit-o în spatele acelei gîndiri implacabile:
compasiunea sa, o sinceră şi profundă comizeraţie produsă de
tragedia umană şi de suferinţa care ne marchează existenţa.
C. V.: Vi se pare îndreptăţită opinia acelor exegeţi care îl socotesc pe Cioran principalul continuator al lui Nietzsche în secolul
al XX-lea?
A. D.: Da, probabil că mulţi văd în el un continuator al lui
Nietzsche, însă eu nu cred aceasta. Nietzsche era un nihilist,
iar Cioran nu accepta această etichetă, el nu a fost nihilist, se
considera sceptic şi într-adevăr era. Nihilistul crede în Nimic,
iar scepticul nu crede în nimic. Este o mare diferenţă. Şi, din
punctul acesta de vedere, marii antecesori ai lui Cioran, începînd
din Antichitate, au fost Pyrrhon, Pascal şi Montaigne.
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C. V.: Ce scriitor din secolul al XX-lea ar putea să fie asemănat
cu Cioran în privinţa temelor de reflecţie şi a stilului?
A. D.: Nu sînt erudită în filosofie şi nu pot răspunde
corespunzător la această întrebare. Mi se pare că Cioran a fost
atît de original în stilul său şi în amprenta sa, încît mi-ar fi
greu să găsesc pe cineva care să îl egaleze. În Franţa, Derrida
şi Lyotard au fost preocupaţi mult de doctrina scepticismului.
Din punct de vedere literar, dintre marii scriitori ai secolului al
XX-lea, poate Beckett, Ionesco şi Borges prezintă unele puncte
comune cu Cioran cu privire la vidul sufletului uman, absurdul
vieţii şi la necontenitele sale căutări metafizice.
C. V.: În ce fel este receptată în momentul de faţă opera lui
Cioran în Argentina?
A. D.: În Argentina, pînă acum vreo 10 ani, Cioran a reprezentat un filosof doar pentru elită. Constat că după moartea
sa, numele lui devine tot mai cunoscut şi cu plăcută surpriză
descopăr în Buenos Aires, pe zi ce trece, tot mai mulţi „cioranofili”
în locuri în care nu bănuiam şi între persoane care nu păreau
să poată împărtăşi vreodată ideile sale. Aţi văzut că la colocviul
de la Biblioteca Naţională (n. r. – Colocviul Internaţional Emil
Cioran, desfăşurat la Biblioteca Naţională Mariano Moreno,
Buenos Aires) a fost multă lume interesată.
C. V.: L-aţi cunoscut personal pe Cioran şi aţi corespondat cu
el. Cum era omul Cioran?
A. D.: Am scris mult despre Cioran, l-am şi descris mult, şi
în cuvîntarea ţinută la bibliotecă alături de dumneavoastră şi alţi
intelectuali am povestit puţin despre cum era omul din spatele
scriitorului. Cînd sînt întrebată aici (n. r. – Argentina) dacă
Cioran era o persoană atît de pesimistă, sfioasă şi solitară cum
pare din cugetările sale, răspund că era exact opusul: o fiinţă
prietenoasă, afectuoasă, comunicativă şi cu un extraordinar simţ
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Foto: Ricardo Cordero, soţul decedat al Alinei Diaconú

al umorului. Cînd ajungeai în casa
lui, te simţeai copleşit de atenţia sa,
şi se vedea că e încîntat că putea să îşi
exprime părerea, să asculte, să facă
schimb de idei, interesat să cunoască
amănunte din viaţa interlocutorului
său, punctele de vedere, opiniile acestuia. Întotdeauna am simţit că în
spatele tuturor anatemelor sale se
afla o imensă dragoste de viaţă şi un
mare interes faţă de semenii săi.
1986. Paris, la Cioran acasă.
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Traducere din limba spaniolă:
Ana-Maria Clep
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Când acasă nu mai e nicăieri
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, Sala „Studio”;
Spectacolul cu piesa Aici, acolo, de Mihai Ignat; regia:
Alexandru Maftei; scenografia: Gabriella Spiridon;
light design: Lucian Moga şi Cornel Dume; sound
design: George Dancu. Cu actorii: Oana Kun, Sorin
Calotă, Ovidiu Ghiniţă, Amalia Huţan şi Florin
Covalciuc.

Î

N PREZENT conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universităţii
„Transilvania” din Braşov, Mihai Ignat (n.
în 1967) a debutat ca dramaturg, la 36 de
ani, la Radio BBC, cu Crize. Încă o poveste
de dragoste. Piesa fusese nominalizată, în
2003, la International Radio Playwriting
Competition, concurs al BBC Londra. A urmat publicarea mai multor volume de teatru
(Crize sau Încă o poveste de dragoste, Editura
Eikon, Cluj, 2006; Patru cepe degerate, Editura
1-2-3, 2019
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Sursa foto: https://teatrulclasic.ro/events/aici-acolo-de-mihai-ignat/
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Oana Kun joacă nuanţat drama femeii aflată într-un Paradis torinez, dar trăind Infernul personal

Brumar, Timişoara, 2006; Toţi privesc înainte, Editura Tracus
Arte, Bucureşti, 2016), piesele autorului jucându-se cu succes
în ţară şi în afara ei. Aici, acolo a fost nominalizată, în 2011, de
UNITER, pentru piesa anului.
Textele lui Mihai Ignat sunt centrate pe tema crizei: criza
cuplului, a neadaptării la aici şi acum, criza familiei, dezrădăcinarea, alienarea, incapacitatea de comunicare între fiinţe.
Propunerea de la sala „Studio” a regizorului Alexandru Maftei
este un spectacol sensibil despre drama familiilor care se sparg
prin plecarea unui membru afară din ţară, la muncă, pentru o
viaţă mai bună. Aici e mama (Oana Kun) care pleacă în Italia,
lăsându-şi în urmă soţul (Sorin Calotă), fiul (Amalia Huţan) şi
tatăl (Ovidiu Ghiniţă). E un cerc care se repetă iar şi iar, tatăl
femeii plecase şi el odată. Melania continuă acest ciclu al dorinţei
de mai bine pentru cei pe care îi iubeşte.
Alexandru Maftei şi-a exersat mâna în regia de film şi publicitate, iar în montarea de la teatrul din Arad propune stop44
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cadre în care raportul lumină – întuneric potenţează drama
înstrăinării personajelor. Regizorul s-a mai apropiat de textele
lui Mihai Ignat, montând la Teatrul de Artă din Bucureşti şi
piesa Moartea pentru patrie.
Textul montării este unul foarte bun, iar replicile care se repetă sunt ca scurte poeme în proză (în fond autorul a debutat ca
poet), care sunt generoase cu actorii, dându-le posibilitatea să se
joace cu accentele în frazare. Punctele de suspensie numeroase
din textul repetitiv le oferă infinite posibilităţi de interpretare de
care actorii profită în chip foarte reuşit.
Tensiunea scenică se acumulează din repetitivitatea monologurilor. Oana Kun, în rolul mamei care alege să plece într-un soi
de Paradis al abundenţei, Italia, joacă nuanţat drama femeii care
încearcă să înţeleagă „de unde trebuia să fi început totul?” De
unde şi până unde nu-şi mai găseşte locul şi rostul şi norocul.
Mama se afla în Paradisul italian torinez, dar trăia un infern
personal. Soţul (Sorin Calotă), prietenul din copilărie (Florin
Covalciuc), fiul (Amalia Huţan) şi tatăl (Ovidiu Ghiniţă) încearcă să supravieţuiască într-o lume în care doar televizorul
– „tembelizor” le confirmă temerile, le alină dorurile şi le aduce
puţină fericire. Între frigiderul gol şi tembelizorul – televizor,
actorii construiesc stări intense, de la resemnare, la revoltă
surdă. Sunt veridici, joacă firesc fără emfază. Amalia Huţan, în
rolul lui Gelu, face un rol foarte bun, între candoarea copilului
şi maturizarea forţată a fiului rupt de mamă. De la el aflăm şi
abc-ul lexical al tranziţiei româneşti postdecembriste, într-un
dicţionar ce se îmbogăţeşte zi de zi: „Când tata zice s-ar putea –
asta înseamnă e sigur, când tata zice e de treabă – asta înseamnă
că acela e fraier, când tata zice du-te şi învaţă – e du-te şi lasămă-n pace; Când tata zice nu ştiu asta înseamnă ştiu, dar nu
vreau să-ţi spun; Când tata zice mâine, asta înseamnă niciodată;
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când tata zice vai, dar nu trebuia, e n-ai găsit ceva mai ieftin,
zgârcioabo?; Şuncă, măsline, chec înseamnă zi de salariu”.
„Oraşul ăsta se pustieşte, nu mai vine nimeni în afară de
tine”; „În oraşul ăsta nu mai aterizează nici muştele. De locuri de
muncă, ce să mai zic?!”; „S-a întors din Italia cu un tic, netezeşte
întruna orice cută. Când a plecat, nu suporta fumul de ţigară.
La întoarcere fuma”; „Puşcăriaşii o duc mai bine ca bolnavii
din spitale”; „Înainte nopţile ne lipeam unul de altul. Mă lipeam
după spatele ei ca abţibildul sau ea după spatele meu. După ce-a
plecat o vreme am mai simţit-o lipită de spatele meu, o vreme nu
mult. Acum mârâie că mă întind pe tot patul,că trag pătura, că
sforăi. Sforăiam şi-nainte. Nu ştiu ce-a apucat-o”.
Cert e că e greu şi aici şi acolo. Dar, vorba lui Filip, prietenul,
interpretat de Florin Covalciuc: „Aici mori încet. Acolo, repede”.
Şi dacă ne deosebeşte ceva de ceilalţi de dincolo, e doar felul
cum alegem să ne trăim viaţa. Atât.
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Laurian Popa
S-a născut în 1980 la Arad, unde trăiește și lucrează.
Este artist vizual, licențiat în Arte Vizuale – Pictură
la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, clasa
prof. Constantin Flondor. În prezent este lector la
Facultatea de Design în cadrul Universității Aurel
Vlaicu din Arad.
Demersul său artistic cercetează alăturarea de compoziții, desene și obiecte care formează imaginea unui
figurativ material, unul insolit și deloc familiar. Un
figurativ care semnifică mai degrabă o transpunere
în real a unui obiect cu o identitate neobișnuită, o
prelucrare a unor rămășițe de obiecte adunate și
recompuse într-o altă dimensiune.
În această dimensiune nou creată, sensul obiectelor devine unul confuz, straniu, dând uneori impresia unor imagini aranjate, a unor instalații bine
„orânduite”, care se cer a fi pictate, unde dimensiunea
obiectelor este una disproporționată, raportat la dimensiunea reală a suportului.
Cu o identitate sustrasă, ruptă din contextul uzual,
imaginea obiectelor devine un exercițiu al decriptării,
al asimilării și al recontextualizării: un semnal al
decadenței unui spațiu „aranjat”, dar real.
Expoziţii personale, selecție:
2016: „Obiecte prezente” – Funnel Contemporary
– București; 2016: „Memorii ogranice” MAG Contemporary Gallery – Como-Italia; 2015: „După fugă” Galeria de artă contemporană – Uj Kriterion –
Miercurea-Ciuc; 2014: „Spații și obiecte pentru nimic”
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Muzeul de Artă – Arad; 2012: „Spaţii închise” Galeria Machina-Rieti – Italia;
2011: „Cerul negru” Galeria D’Anconabudis – Bucureşti; 2010: „Însemne
printre nori şi urme“ Atelier 0302020 Contemporary art space – Bucureşti.
Expoziţii de grup, selecție:
2018: De Rerum Natura – Muzeul de Științe ale Naturii Arad / MAFA;
2018: Terminal Arts Festival – Sombor – Serbia; 2017: „Internet of Ki”
– Kinema Ikon – Muzeul de Artă Arad; În linii mari // Caiete de schițe –
Spațiul Balamuc – Timișoara (Spațiu independent invitat Art Encounters);
2016: „Dream hunters” – Institutul Cultural Polonez – Budapesta; Media Art
Festival – Arad, 2015 R.E.M.X – Rapid Eye Movement // “No matter how fast
you are, there’s always someone faster” – MNAC / Muzeul Național de Artă
Contemporană București; “Life or something like that” – Molly Krom Gallery
– New York – USA; 2011: „În miezul lucrurilor” – Halele Timco – Galeria
Calina – Timișoara / Muzeul de Artă – Cluj-Napoca.
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1. Laurian Popa, Disfuncţional, 130 x 160 cm, acrilic, latex şi ulei pe pânză, 2018

2. Laurian Popa, Podeaua gri 6, 30 x 40 cm, ulei pe pânză, 2016

3. Laurian Popa, Podeaua gri 10, 30 x 40 cm, ulei pe pânză, 2016

4. Laurian Popa, Podeaua gri 11, 30 x 40 cm, ulei pe pânză, 2016

5. Laurian Popa, Podeaua gri 5, 30 x 40 cm, ulei pe pânză, 2016

6. Laurian Popa, Podeaua gri 7, 30 x 40 cm, ulei pe pânză, 2016

7. Laurian Popa, Podeaua gri 4, 60 x 40 cm, ulei pe pânză, 2016

8. Laurian Popa, Peretele verde, 150 x 200 cm, acril si ulei pe pânză, 2017

9. Laurian Popa, Poarta, 30 x 40 cm, acril şi ulei pe pânză, 2017

10. Laurian Popa, Podeaua gri 9, 30 x 40 cm, ulei pe pânză, 2016

11. Laurian Popa, Obiecte prezente 1, 60 x 40 cm, ulei pe pânză, 2016

12. Laurian Popa, Obiecte prezente 3, 60 x 40 cm, ulei pe pânză, 2016
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Sunetul din

perspectiva iudaică

A

BORDAREA subiectului din perspectiva unei ştiinţificităţi „greceşti” (în
totalitate laică şi deloc metafizică), ar însemna o insuficientă revelare, atâta timp
cât în cultura ebraică el a fost un centru de
continuă interogaţie şi are, din această privinţă, răspunsuri proprii. Având în vedere
aceeaşi bipolaritate culturală greco-iudaică,
nu facem filosofie, ci pur şi simplu exprimăm
gânduri iudaice legate de problema sunetului.
„Gânditor şi filosof nu sunt sinonime. Astăzi există tendinţa de a folosi expresii ca
«filosofează» şi «se gândeşte la ceva» ca şi
cum ar fi sinonime.”1
1

Alexandra Rebeca Iancu,
Arad

Raphael Shuchat, Credinţa evreiască într-o lume
schimbătoare – O introducere modernă în sfera
filosofiei evreişti clasice, Bucureşti, Editura Hasefer,
2015, p. 15.
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De problema sunetului se ocupă inginerii, compozitorii,
interpreţii, acusticienii, fizicienii, esteticienii etc. În iudaism,
reflecţiile asupra sunetului sunt, la capătul lor, încredinţate
misticilor şi, de cele mai multe ori, gândurile acestora trec dincolo de cele ale categoriilor profesionale enumerate (de aici şi
stranietatea acestor reflecţii). Uneori, perplexitatea generată
de reflecţiile acestor mistici deschide posibilităţi nebănuite
de contemplare, dacă nu de desluşire, a unor adâncimi înspăimântătoare. În prefaţa la lucrarea din 1984 a lui Corneliu Cezar:
Introducere în sonologie, matematicianul şi academicianul
Solomon Marcus vorbeşte despre „înfricoşătoarea amploare” a
subiectului privit din această perspectivă: „Distingând, în raport
cu fiecare nivel, domeniul corespunzător de cercetare, nivelul de
interpretare şi condiţiile experimentale, chestiunea sunetului se
conturează în înfricoşătoarea ei amploare” (s. n.).”2
Abordată din perspectivă iudaică, problematica sunetului,
seamănă cu o nucă ce se autoînveleşte. Straturile care o alcătuiesc
presupun, în ordine, acţiunea (na’aseh), explicaţia (Midraş), povestirea (hagada) şi taina (sod). Cele patru niveluri conturează
următoarele paliere: acţiunea, ştiinţa, arta şi misterul; arta, plasată
mai spre centru decât ştiinţa, corespunde nivelului povestirii, al
sensibilului şi o depăşeşte prin proximitatea amplasării faţă de
adevăr.
Cu privire la problema sunetului, Erwin Schrödinger3 se exprimă în următorii termeni: „Nici descrierea fizicianului, nici
cea a fiziologului nu cuprind vreo trăsătură caracteristică sen2
3
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Corneliu Cezar, Sonologia, Bucureşti, Editura Anastasia, 2003, p. 18.
Erwin Schrödinger – fizician, laureat al premiului Nobel în 1933, întemeietor
al mecanii ondulatorii – care va fi baza ulterioară a fizicii cuantice – şi autor
al unor lucrări fundamentale (Ce este viaţa? – 1944, Natura şi grecii – 1954,
Ştiinţă şi umanism – 1956).
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zaţiei de sunet (s.n.). Orice descriere de acest gen este silită să
se încheie cu o propoziţiune de felul următor: aceste impulsuri
nervoase sunt îndreptate spre o anumită porţiune a creierului,
unde sunt înregistrate ca o secvenţă de sunete. (...) Însă nicăieri
nu vom da de «înregistrarea ca sunet» care lipseşte cu desăvârşire
din imaginea noastră; ea există numai în spiritul individului
despre a cărui ureche şi creier vorbim”.4
Analizând apropierea dintre spectrul lingvistic şi cel muzical
în problemele intonaţionale ale vorbirii şi în posibila separare a
celor două într-un moment incipient, aflăm teoretizări despre
„...tendinţa naturală a compartimentului senzorial-motor acustic
de a explora o posibilitate latentă, intrinsecă limbajului natural,
care va genera spaţiul muzical”, precum şi despre „... identificarea
condiţiilor sub care a avut loc divergenţa dialectului muzical din
limbajul natural”.5
Unul dintre nenumăratele texte care vorbesc despre această
apropiere spune: „Atunci Moise şi fiii lui Israel au cântat Domnului această cântare şi au vorbit zicând ...” (Exod 15:1). Frecventele tranziţii funcţionale în care urechea gustă sunetele la fel
cum o face cerul gurii cu bucatele, în care inima bate pentru a
auzi şi, auzind, ea vede, reprezintă unul din teritoriile predilecte
ale cugetării iudaice, iar în centrul lor se află sunetul.
În prefaţa la cartea Israel şi rădăcinile sale – teme fundamentale
ale spiritualităţii evreieşti, rabinul Alexandru Şafran sintetizează
cugetarea iudaică, ea fiind grupată în jurul a trei concepte: spaţiul,
timpul şi sufletul; în ebraică, aceşti termeni sunt numiţi olam, şana
4

Erwin Schrödinger, What is Life & Mind and Matter, Cambridge, Editura
Cambridge University Press, 1967, p. 193, apud. Corneliu Cezar, Sonologia,
Bucureşti, Editura Anastasia, 2003, p. 91.
5
Haplea Ioan Ştefan, „Observaţii asupra notaţiei muzicale”: în Studii de Statistică şi lingvistică muzicală, Cluj-Napoca, A.M.G.D., 2011, p. 57.
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şi nefeş. „Aceste cuvinte desemnează Lumea sau universul spaţial,
Anul sau universul temporal şi Sufletul sau universul psihic şi
spiritual uman. Dar ea (cugetarea iudaică, n.n.), reclamă mai
ales atenţia noastră asupra esenţei acestei vieţi şi a unităţii istoriei
sale, această unitate profundă care scapă inteligenţei noastre şi
percepţiei noastre sensibile. Astfel, aceste trei principii de viaţă
care sunt olam, şana, şi nefeş le disimulează esenţa. Fiinţa lor
rămâne ascunsă; ea se sustrage oricărei curiozităţi intelectuale,
oricărei analize raţionale, oricărei investigaţii materiale”.6 Vedem
că taina este cea care le înveleşte pe toate trei. Până la un loc,
gândirea noastră accede la înţelegerea lor, dar miezul lor ultim
rămâne ascuns. Îngemănarea lor vizează evident sufletul, el fiind
cel care conferă calităţi locului şi timpului.
Muzica, extensie expresivă a cuvântului, este teritoriul predilect de exersare a acestei acţiuni a sunetului asupra sufletului:
„Cultivând muzica, evreii nu făceau decât să dezvolte virtuţile
expresive ale cuvântului rostit (s.n.): ton, debit, accent, ritm,
intonaţie... Muzica dezvoltă muzicalitatea rostirii (s.n.)”.7
Identitatea dintre gândire şi fiinţă, dintre dialog şi căutarea de
sine, porneşte de la constatarea că lumea reală se naşte odată cu
rostirea – şi această idee face ca evreii să acorde o atenţie specială
întâlnirii: „Orice mijloc este obstacol. Numai acolo unde a fost
anulat orice mijloc, se petrece întâlnirea”.8 Lumina acustică a
începutului pledează pentru o anumită tranzitivitate pierdută pe
parcurs, dar recuperatoare la final: „Această splendoare iniţială,
această lumină nonsolară a primei zile (…), nu este de la început
6

Alexandru Şafran, Israel şi rădăcinile sale – teme fundamentale ale spiritualităţii evreieşti, Bucureşti, Editura Hasefer, 2012, p. 11.
7
Henri Wald, Homo Loquens, Bucureşti, Editura Hasefer, 2001, p. 11.
8
Martin Buber, Eu şi tu, Bucureşti, Editura Hasefer, 1992, p. 38.
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o lumină destinată ochilor, ci o lumină alcătuită din sunete... o
explozie sonoră: este muzica fetală a lumii”.9
Înţelegerea şi evoluţia conlucrează în modelarea interiorităţii
celui ce ascultă cu adevărat. Cercetările contemporane apropie
diverse localizări cerebrale de felul în care produsul lor se
distribuie inimii, socotită centrul uman al înţelepciunii. „Când
cuvintele sunt cântate, ele îşi schimbă nu numai caracteristicile
fizice, ci şi semantica lor; forţa lor descriptivă şi de argumentare
scade, pentru a lăsa să crească aceea expresivă, emoţională;
cuvintele sunt astfel transferate în alt câmp perceptual”.10
Dincolo de cuvântul rostit, psalmodiat, cantilat, cântat nu
mai este decât tăcerea ca expresie absolută şi limită supremă
a rostirii: „Acolo unde perspectiva central-europeană vede
tăcerea sau experienţele incipiente ca sursă a revelaţiei, una esteuropeană ar sublinia centralitatea vocii” (s.n.).11
După cum ştim, alfabetul evreiesc are 22 de litere care
sunt consoane, ele putând fi vocalizate diferit (prin semne
masoretice); neînsoţite de vocale, sunt inaudibile – şi totuşi
anumiţi mistici (Rabi Menahem Mendel din Rimano), dezvoltă
o argumentare a audibilului şi în acest caz: „... alef, ca şi în alte
cazuri, este audibil. (...) pronunţia sa este legată de o vocală,
camaţ, al cărei înţeles este perceput în termeni de restrângere ca
urmare a unei înţelegeri cu caracter de predică a rădăcinii mne
(m – ţadi, n – mem, e – kuf). În plus, nu este presupusa natura
«fără de conţinut» a lui alef care este adusă în prim-plan, adică
9

Claude Vigée, La Faille du regard, Paris, Editura Flammarion, 1987, apud.
Benjamin Gross, Aventura limbajului – legământul rostirii în gândirea iudaică, Bucureşti, Editura Hasefer, 2007, p. 44.
10
Anatol Vieru, Cuvinte despre sunete, Bucureşti, Editura Cartea românească,
1994, p. 46.
11
Moshe Idel, Lumi vechi, oglinzi noi, Bucureşti, Editura Hasefer, 2012, p. 161.
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cea experimentală deşi audibilă, ci contrariul: un mesaj compact
conţinut în pronunţarea acestei litere şi a vocalei însoţitoare (s.n.).
În loc de o teologie presupunând o revelaţie tăcută, avem aici
una diametral opusă, legată de spunerea cu voce tare”.12
Revenind la tăcerea care este dincolo de cuvânt, la tăcerea
semnificativă, ea este în acelaşi timp amplasamentul uman final
pe un traseu care începe cu primul ţipăt la naştere: „Întreaga
sa viaţă va fi o elaborare lentă a acestui strigăt ce devine limbaj,
apoi cânt, şi în cele din urmă tăcere, în sânul căreia se regăseşte
Cuvântul. Născut din Marea Tăcere Divină, Omul nu se va putea
întoarce la această tăcere decât în măsura în care aude. Vorbirea
sa este expresia evoluţiei sale: una o verifică pe cealaltă. Ambele
sunt determinate de ascultarea (s.n.) sa”.13
În iudaism, relaţia dintre auz şi văz este îndreptată preponderent spre virtuţile auzirii şi ascultării, în legătură cu
acest raport existând o perspectivă clară şi o profundă reflecţie,
uneori materializate în lucrări exemplare. Atât literatura biblică
cât şi cea rabinică „... au presupus că voinţa divină e revelată
oral. Ambele literaturi îl descriu pe Moise şi pe ceilalţi izraeliţi
ca auzind (s.n.) (...) Interpretarea avea importanţă exact pentru
că elitele evreieşti presupuneau că tot ce prezenta valoare era
conţinut în detaliile revelaţiei vocale”.14
Amplasaţi într-o nostalgie a vederii, rolul esenţial aici, pe pământ, este cel al auzirii. Vederea este neclară şi raportul dintre
TA ŞEMA (Apropie-te şi ascultă), şi TA HAZI (Vino şi vezi),
este discret în favoarea primului, în urma auzirii şi ascultării
instalându-se cunoaşterea care vede; raportul este complex,
12

Idem, 159.
Annick de Souzenelle, Simbolismul corpului uman, Timişoara, Editura
Amarcord, 1995, p. 341.
14
Moshe Idel, op.cit., p. 154.
13
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inepuizabil şi plin de semnificaţii: „... «există o preeminenţă a
auzului faţă de văz» (H. Wolff: Anthropology of the Old Testament,
Philadelphia, Fortress Press, 1974). Ascultarea presupunând
auzire, urechea joacă, în ierarhia semită, un rol mai mare decât
ochiul (...)”.15
Plasarea culturii iudaice cu preponderenţă în sfera muzicii
şi nu a artelor figurative decurge din această rupere discretă a
simetriei auz-văz prin potenţarea ascultării, faptul fiind explicat
prin păzirea poruncii de a nu-ţi face chip cioplit şi a nu te
închina vreunui idol. Absenţa evreilor din istoria plastică până
în secolul al XIX-lea a fost compensată de prezenţa muzicii încă
de la începutul istoriei poporului acestuia.
Ochiul are un vector îndreptat spre exterior, în timp ce
urechea este doar un organ de captare, ochiul este un drum
cu două sensuri, iar urechea este un drum cu un singur sens.
Vectorialitatea spre interior şi materialul cu care operează fac
din ureche organul central al condiţiei umane: „Ochiul exprimă,
ochiul revarsă. Pe când urechea e avară, ea prinde aspecte
exterioare şi le ţine pentru dânsa; urechea e individuală, legată de
persoană, de ceea ce ţine de noi şi de ceea ce nu putem comunica
altora. O singură privire reuşeşte, adeseori, să facă înţelese două
firi care se privesc. Este rar ca două persoane să se poată înţelege
prin ureche”.16
Auzul deschide accesul la ceea ce nu se poate vedea. Paradoxal, dar auzul dezambiguizează datorită intonaţiei. De aceea,
între vorbire şi cântarea propriu-zisă se instalează cantilaţia
şi psalmodierea ca etape ale intonării şi de asemenea garanţia
15

Raluca Boboc, Reprezentări ale corpului în imaginarul biblic. Cartea proverbelor, Oradea, Editura Ratio et Revelatio, 2015, p. 88.
16
Mihai Ralea, Prelegeri de estetică, Bucureşti, Editura Stiinţifică, 1972, p.
280-281.
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idealei asocieri a muzicii cu cuvântul, după cum afirma Henri
Wald: „Muzica evreiască nu s-a despărţit niciodată de vorbire”17
– sau, altfel spus, textul citit nu s-a despărţit niciodată de
muzică.
Vocea, rostirea, cântarea au pe lângă un traseu orizontal, între
oameni, o ascendenţă spre înalturi. Echivalenţa numerică între
KOL = voce, sunet şi SULAM = scară, exemplifică „... natura
ascendentă a vocii în adorare” (Moshe Idel). Astfel:18
k
e = kol – voce, sunet
30
100
130
o
k
y = sulam – scară
40
30
60
Cele două se alătură în ceea ce numim în ebraică ukuev ky
– Sulam hakolot, adică gamă.
Vocea joacă un rol primordial în ritualul colectiv iudaic, ea
garantând traseul corect al adresabilităţii. Totodată, ea garantează
unitatea colectivă în aceeaşi lume sonor-tematică: „Sonoritatea
creată în timpul acestor ritualuri evreieşti (rugăciunea şi studiul) le deosebeşte de solemnitatea mai semnificativ specifică a
îndeplinirii multor ritualuri legate de citirea textelor sacre. În
nici un caz nu e vorba despre o armonie de voci puse în acord.
Din punct de vedere muzical, rezultatul era uneori mai degrabă
o cacofonie decât o simfonie. Studiul mult mai tradiţional
al Torei sau al rugăciunii sau chiar şi citirea Torei se petrecea
17
18
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Henri Wald, op.cit., p. 17.
,,În unele texte, echivalenţa numerică dintre KOL, voce şi SULAM, scară,
se realizează pentru a exemplifica natura ascendentă a vocii în adorare.
A se vedea, spre exemplu, R. Eleazar din Worms, Peruş ha-Rokeah, ed. J.
Klugmann, Bnei Brak, 1986, I, p. 222”, în Moshe Idel, Lanţuri vrăjite – tehnici
şi ritualuri în mistica evreiască, Bucureşti, Editura Hasefer, 2008, p. 382.
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adesea într-un mediu de voci discordante. Această participare
în activităţi vocale slab sincronizate este caracteristică pentru o
comunitate care cooperează în ritualurile religioase majore, dar
permite sau cel puţin tolerează indivizi care studiază şi se roagă
în ritmul propriu”.19
Reflecţia asupra raportului dintre auzire şi vedere este reliefat
printr-o tulburătoare punere împreună a celor două: „Şi iată
de ce rugăciunea cea mai importantă pentru poporul lui Israel
începe cu aceste cuvinte: Şema Israel (Ascultă Israele). Primul cuvânt:
(Şema), e format din rădăcina
(Şem) = Numele (…)
Litera (Ayin) care are valoarea 70, însemnând „obârşia” sau
„ochiul” ( ), exprimă ideea că Numele nu poate fi auzit decât
la obârşia fiinţei sau că ascultarea este ochiul NUMELUI”.20
Continuăm cu câteva referiri la organele anatomice legate de
fonaţie şi auz, locuri speciale ale întâlnirii rostitului cu indicibilul,
ale trupului cu sufletul. Maharalul din Praga21 (considerând
traducerea canonică aramaică a lui Onkelos), explică termenii
nefes haia (suflu de viaţă), prin ruah memalela, un suflu vorbitor,
făcând referire la rezultatul „... unirii masei organice a corpului
cu sufletul introdus prin suflul Divin”.22 El conchide că vorbirea,
limba vie care defineşte omul, se situează la joncţiunea dintre
trup şi suflet.
Localizarea aceasta specială a fizicului, a fiziologicului şi a
psihicului fac din ureche şi gură locurile care, prin felul în care
19

Moshe Idel, Lanturi vrăjite – tehnici şi ritualuri în mistica evreiască, Bucureşti, Editura Hasefer, 2005, p. 410-411.
20
Annick de Souzenelle, op.cit., p. 343.
21
Rabbi Yehudah Loew din Praga – talmudist, cabalist, şeful rabin al Pragăi,
creatorul Golemului; popular cunoscut sub numele de Maharal, abrevierea
lui Moreinu Harav Loew.
22
Benjamin Gross, op.cit., p. 160.
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le folosim, ne definesc fiinţa, ne modelează interioritatea: „După
cum o atestă cuvintele care-o desemnează (laşon = limbă, safa =
buză, peh = gură), vorbirea este mai întâi o sonoritate vocală
(s.n.), este producerea unor sunete ce redau sentimentele şi
gândurile sufletului. Glasul, fenomen corporal, se alătură conţinutului semnificativ, spiritului, pentru a da vorbirii o structură
specifică în care se realizează miracolul îmbinării sensibilului
şi sensului aflate la originea desfăşurării sale. Ea este în acelaşi
timp un fenomen fizic, fiziologic şi psihologic. Această convergenţă
permite vorbirii să depăşească sensibilul şi să scoată la iveală
suprasensibilul din noi, «fruct al buzelor» în care un flux din
profunzimile corpului este condus către întâlnirea spiritului
pentru a apărea în cuvânt”.23
Ambele organe operează cu sunetul audibil, cu vocea rostită
sau cântată. Potrivit lui Gershom Scholem, vocea trebuie
înţeleasă ca teritoriu de mijloc dintre vizibil şi invizibil: „Omul
devine conştient de o dualitate fundamentală, de un abis vast,
care nu poate fi trecut de nimic în afară de voce: vocea lui
HaŞem, îndrumător şi dătător de lege în revelaţia Sa, şi vocea
omului în rugăciune”.24
În ce priveşte urechea (izt = ozen), rolul fundamental al
acesteia este de a asigura verticalizarea omului, o verticalizare
spirituală prin auzire şi o verticalizare fizică prin cohlee şi
granulele calcaroase din urechea internă. Această verticalizare
obţinută prin înţelepciunea venită în urma ascultării atente
este beneficiul suprem pe care urechea şi capacitatea ei formatoare îl oferă: „Ochiul şi privirea oglindesc atât căderea
în autoreferenţialitate, cât şi intrarea omului în relaţie cu înţelepciunea. (...) Practic, urechea oferă prilejul contemplării
23
24
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Idem, p. 155.
Ghershom Scholem, Major Trens, în Jewish Mysticism, New York, 1967,
p. 7-8, apud. Moshe Idel, Lanţuri vrăjite – tehnici şi ritualuri în mistica
evreiască, Bucureşti, Editura Hasefer, 2005, p. 65.
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celei mai directe conjuncţii între corp şi înţelepciune”.25 Astfel,
urechea, care are o funcţie estetică la fel ca si gâtul – prin purtarea
podoabelor (Geneza 35:4), şi una socială, legată de însemnarea
unui sclav (Deuteronom 15:17), „... poate ajunge să fie prilejul
schimbării întregului corp”.26 Tot paradoxal, ascultarea nu este
servitute, ci eliberare: „În ebraică, urechea ozen evocă ideea de
ascultare (cuvânt a cărui rădăcină înseamnă şi «deschidere»).
Enorma confuzie din limba noastră, ruptă de rădăcinile ei
profunde, a introdus o identitate de sens între cuvintele «a
asculta» şi «a se supune». În realitate, supunerea este servitute,
iar ascultarea – eliberare.”27
Punând urechea şi gura împreună cu inima, se realizează
un acronim care asigură diferenţa dintre ele şi vedere: „... să ne
înveţe în acea situaţie sfântă că alef s-a compus din acronimul
ozen (ureche), lev (inimă), peh (gură) şi consoanele din cele
trei însumează în ghematria cât Einim (ochi). De aceste patru
membre depinde comportamentul corpului în ceea ce priveşte
ce este bine sau (...), rău...”.28

25

Raluca Boboc, op. cit., p. 88-89.
Idem, p. 88.
27
Annick de Souzenelle, op.cit., p. 348.
28
Moshe Idel, Lumi vechi, oglinzi noi, Bucureşti, Editura Hasefer, 2012, p.
158-159.
26
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Dincolo de reflecţiile legate de sunet şi de raportul dintre
vorbire şi cântare, între acestea există vaste poligoane de interferenţă în care amestecul prezintă densităţi sau omogenităţi
diferite. Primul termen pus în discuţie este cel al fonaţiei – şi aici,
implicit, intră în discuţie problema vocalelor şi a consoanelor, a
silabelor, a articulării. Studiul nostru se referă atât la producerea
sunetelor, la emiterea lor, cât şi la problema receptării, din
punctul acesta de vedere putându-se face distincţia între fonetica
articulatorie şi cea acustică; ea poate fi generală, a unei anumite
limbi, comparată sau descriptivă. Referindu-ne la perspectiva
iudaică asupra problemei şi la aplicaţia specifică pe limba
ebraică, putem vorbi despre un fel de lingvistică mistică grefată
pe un schelet gramatical, iar „... opera numită Tora devine text
prin producerea ei orală”(Roland Barthes).
Importanţa pe care o primeşte această vocalizare a unui text
alcătuit numai din consoane (litere, pentru că în ebraică vocalele
nu sunt litere), se datorează faptului că
(tenua) = vocală,
înseamnă în acelaşi timp mişcare, circulaţie, curent artistic sau
politic, sau un semn care desemnează; gânditorii evrei spun că
mişcările din lume corespund vocalizării consoanelor. Vocalele
din ebraică nu sunt litere; vechii evrei le numeau sufletul literelor
(ceea ce şi sunt de fapt), iar literele fără vocale sunt trupuri fără
suflet (conform unor metafore din Zohar). Spinoza, gânditorul
evreu din Amsterdam, când vorbeşte despre deosebirea dintre
litere şi vocale, ia drept exemplu flautul pe care degetele îl ating
pentru a produce sunete, pentru a-l face să cânte; el spune că
vocalele sunt sunetul muzicii, iar literele (consoanele) sunt
orificiile atinse de degete29, însă vocalele au rol de centru silabic şi
29
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Maurice Olender, Limbile paradisului – Arieni şi semiţi: un cuplu providenţial,
Bucureşti, Editura Nemira, 1999, p. 39.
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pot primi accente, spre deosebire de consoane. Prin intermediul
vocalelor, consoanele se articulează în cinci locuri mistice ale
gurii – potrivit Sefer Ieţira; în baza acestui fapt, masoreticii au
împărţit textul compact iniţial al Torei în fraze, secţiuni, au
introdus semnele vocalice (numite masoretice), şi semnele de
intonaţie (neghinot). Ştim acum că Tora are 1.152.207 de litere,
300.000 de cuvinte, 23.203 de versete30, iar din acest text nu se
poate scoate un iod ( ), sau, în alt limbaj, nici o iotă.
Gestul masoreticilor reprezintă „o vocalizare autorizată de
uz” (Maurice Olender): „Mut, cuvântul ebraic se prezintă ca un
corp obscur, cu semnificaţie ascunsă. Aceasta nu poate ieşi la
iveală decât în răsunetul vocii. Pentru a citi Textul, trebuie ca
acesta să fie cântat, să i se confere acel suflu care îi dă viaţă şi
pe care l-au legitimat secole de vocalizări. Pentru a pătrunde
sensul versetului, acesta trebuie deci să fi clarificat de vocalele
unei îndelungate tradiţii orale.(s.n.)”.31
Prin rostire, psalmodiere, cantilaţie şi cântare, textul scris
devine audibil, se transportă prin gură din dreptul ochiului în
dreptul urechii în aceeaşi triadă mistică: „Vorbim oare despre o
carte? Vorbim despre o Voce. Noi nu chemăm la o învăţătură,
ci la o ascultare (…) ... până vom ajunge dincolo de cuvintele
Rostirii”.32
Virtuţile acestor rostiri-cântări ţineau de teritorii ale puterii,
ale eficacităţii. Discursul nu era un simplu exerciţiu oratoric,
ci era o terapie eficientă pentru suflet; esteticul, interesantul,
30

Şef-Rabin Menachem Hacohen, Baruch Tercatin, Cartea vieţii omului, Bucureşti, Editura Hasefer, 2014, p. 188.
31
Maurice Olender, op.cit., p. 39.
32
M. Buber, Darko şel mikra, apud. Benjamin Gross, Aventura limbajului
– legământul rostirii în gândirea iudaică, Bucureşti, Editura Hasefer, 2007,
p. 277.
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ornamentul erau elemente cu totul marginale, dacă nu chiar
adevărate obstacole: „Nu muzica şi-a pierdut virtuţile menţionate
de antici, ci omului i s-a voalat progresiv sensibilitatea faţă de
aceste virtuţi. Procesul de uimire, de profundă încântare, nu
se mai produce în omul civilizat la auzul unor sunete simple.
(…) Intervalele simple şi monodiile nu mai spun aproape
nimic omului cult actual. Sau ceea ce-i spun poate fi estimat cel
mult drept frumos, mai mult sau mai puţin interesant – după
binecunoscuta expresie culturală – dar nu bun, puternic, dătător
de viaţă şi sănătate”.33 Muzica aceasta era una pregnantă, o
muzică a puterii, eficace datorită unei simplităţi savante care
construieşte modele perceptiv-auditive şi rafinează perpetuu
detaliul semnificativ.

33
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Corneliu Cezar, Sonologia, Bucureşti, Editura Anastasia, 2003, p. 67.
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„Trebuie să găseşti o cale”

M

USE este o trupă britanică ale cărei
compoziţii îmbină rockul alternativ
cu rockul progresiv, muzica simfonică şi
cea electronică. S-a format în 1994 în oraşul
Teignmouth, din regiunea Devon (Anglia),
avându-i în componenţă pe Matthew Bellamy
(n. 1978, chitară, voce şi instrumente cu
clape), Christopher Wolstenholme (n. 1978,
chitară bas şi voce secundară) şi Dominic
Howard (n. 1977, baterie).
Fără îndoială, decisiv în evoluţia artistică a
formaţiei a fost liderul şi compozitorul Matt
Bellamy. Conform biografiei publicate de
musewiki.org, este fiul chitaristului George
Bellamy, membru al grupului Tornadoes,
prima trupă din Anglia care a avut un hit
number one în Statele Unite. Când Matt avea
14 ani, părinţii lui au divorţat. Fiindcă mai
avea o soră vitregă mai mare, rezultată din
căsătoria anterioară a tatălui său, dar şi un
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frate mai mic, a fost nevoit să se mute cu bunica lui. Dacă până
în acel moment nu a simţit niciodată lipsa banilor, lucrurile
aveau să se schimbe radical. Situaţia nou creată l-a determinat
să se orienteze cu precădere spre muzică. Cum studiase pianul
încă de la vârsta de şase ani, a putut urma cu uşurinţă şi o clasă
de chitară clasică la o şcoală de muzică.
Se spune că s-ar fi împrietenit cu Dominic graţie computerului
său „Amiga 500”. Dom l-ar fi rugat să se joace împreună pe
computer. Cei doi copii au început să discute, printre altele, şi
despre muzică, iar când au ajuns la 14, respectiv 15 ani, s-au
hotărât să încerce să cânte împreună. La scurt timp l-au întâlnit
pe Chris, care era şi el baterist, ca şi Dom, într-o altă trupă. La
propunerea lui Matt, Chris a renunţat la tobe şi a preluat basul,
alăturându-se celor doi. Mai întâi şi-au spus Rocket Baby Dolls.
Apoi au auzit pe cineva afirmând că în acel orăşel al lor pluteşte
o muză (muse) care îi determină pe tot mai mulţi melomani
să-şi formeze trupe muzicale. Titulatura Muse le-a plăcut. Un
cuvânt scurt care dă foarte bine pe un poster. Conform DEX,
în mitologia greacă, muzele sunt cele nouă zeiţe ocrotitoare ale
artelor şi ştiinţelor, fiice ale lui Zeus şi ale Mnemosinei. Matt
mărturisea pentru revista britanică „Melody Maker” că muza
lui preferată este Erato, zeiţa poeziei lirice şi erotice. Dicţionarul
mai dă şi un sens figurat, o muză fiind o femeie iubită de poet,
care îl inspiră.
Cu totul remarcabilă decizia lui Matt de a nu cânta cover-uri în
perioada lor de început, ci de a încerca numai compoziţii proprii.
Aşa au reuşit, în octombrie 1995, în timpul unui concert dintr-o
mică localitate numită Cornwall, să atragă atenţia lui Dennis
Smith, proprietarul unor studiouri de înregistrări. Impresionat
de talentul lor, acesta le-a pus la dispoziţie studiourile sale. Aici
au înregistrat, în 1998, un EP (extended play), intitulat Muse,
76
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care conţinea patru piese. Tot cu ajutorul lui Smith, au obţinut
contracte pentru înregistrări în America, Australia şi Europa.
Astfel, tot în 1998 le-a apărut şi cel de-al doilea EP, Muscle
Museum (6 piese), iar în 1999 şi-au lansat primul album de
studio, Showbiz. Din punct de vedere muzical, compoziţiile
acestuia amintesc de Queen şi Radiohead, cu un stil pe alocuri
agresiv, pe alocuri melancolic. La festivalul de la Glastonbury,
Showbiz a fost premiat cu discul de aur pentru vânzări. A urmat
un turneu de promovare în Europa, Australia şi Japonia.
În iunie 2001, cei trei Muse au realizat al doilea lor album
de studio, Origin of Simetry, care s-a remarcat prin tehnica de
interpretare vocală in falsetto şi solo-urile de pian ale lui Matt
inspirate din creaţiile lui Rahmaninov şi Chopin, compozitorii
lui preferaţi. Discul a adus, de asemenea, şi multe pasaje experimentale date de sound-ul orgii de biserică, al melotronului, dar
şi riff-uri heavy metal de chitară. În anul 2006, „Q Magazine”
situa albumul Origin of Simetry între primele 100 all time (poziţia
a 74-a).
În septembrie 2003, trupa a lansat al treilea album de studio,
Absolution. Tema principală este una foarte întunecată, sfârşitul
lumii. Piesele sunt de rock alternativ, hard rock, dar şi art rock,
cu influenţe de muzică simfonică şi electronică. A ajuns până pe
locul întâi în topul britanic de albume (UK Albums Chart), iar
single-ul Time Is Running Out a ajuns până pe locul al optulea
în topul single-urilor din Marea Britanie, fiind prima prezenţă a
trioului în Top 10 UK Singles Chart. Discul conţine şi alte piese
de succes, cum ar fi: Stockholm Syndrome, Hysteria, Butterflies &
Hurricanes.
Black Holes and Revelations, al patrulea album de studio, a
apărut în iulie 2006 şi a adus band-ului al doilea number one în
UK Albums Chart. Titlul este, de fapt, un vers al piesei Starlight.
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Stilul muzical abordat este o fuziune de rock progresiv şi rock
spaţial. Chiar piesa de debut transmite un mesaj dur adresat
liderilor politici (din Anglia, atenţiune!): „Corrupt, you corrupt
and bring corruption to all that you touch” („Sunteţi corupţi,
corupeţi şi aduceţi corupţie în tot ceea ce atingeţi”). Versurile
mai tratează şi alte teme, cum ar fi: diverse teorii ale conspiraţiei,
dar şi iubire, ambiţie, regret.
Şi al cincilea album de studio, The Resistance, lansat în
septembrie 2009, a ajuns pe primul loc în topul britanic, dar
şi pe locul al treilea în topul revistei americane „Bilboard”.
Compoziţiile îmbină, şi de această dată, rockul alternativ cu
muzica simfonică şi electronică. Discul conţine mai multe piese
importante, editate şi pe single. Este vorba despre Uprising,
Undisclosed Desires, dar şi Resistance, care dă şi titlul albumului
şi a ajuns number one în UK Rock Single Chart. Pe EP a apărut
mega lucrarea Exogenesis: Symphony, în trei părţi, în care se simt
influenţele muzicii clasice, dar şi ale trupei Pink Floyd. La Gala
Premiilor Grammy din februarie 2011, The Resistance a fost
desemnat drept „Cel mai bun album rock” al anului.
A urmat LP-ul The 2nd Law (octombrie 2012). Şi acesta a atins
prima poziţie a clasamentului din Marea Britanie, dar şi locul al
doilea în clasamentul revistei americane „Bilboard”. Titlul face
referire la a doua lege a termodinamicii, iar compoziţiile sunt,
în majoritate, de rock progresiv, dar şi de art rock, funk rock
şi muzică electronică. Prima piesă editată pe single, Survival, a
fost aleasă ca melodie oficială a Jocurilor Olimpice de vară din
2012, Muse interpretând-o live la Ceremonia de deschidere de
pe Stadionul Olimpic din Londra. Albumul conţine şi piesele
Madness şi Supremacy.
Luna iunie a anului 2015 a adus cel de-al şaptelea album de
studio al triolui britanic. Intitulat Drones, a ajuns pe primul loc atât
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în Marea Britanie cât şi în Statele Unite („Bilboard” Magazine).
S-a vândut în peste un milion de exemplare în întreaga lume,
iar la Gala Premiilor Grammy din februarie 2016, Drones a fost
desemnat „Cel mai bun album rock” al anului. Stilul abordat este
unul mai simplu, mai direct, un rock alternativ apropiat de cel
clasic, de hard rock, pe alocuri şi de rock progresiv, în care, de
data aceasta, predomină chitara, basul şi bateria. Albumul este
unul conceptual, despre dezumanizarea soldatului modern care
ajunge asemeni unei drone umane.
La 9 noiembrie 2018 a fost lansat Simulation Theory, al optulea
album de studio. Cu acest disc, Muse a atins, pentru a şasea oară
consecutiv, cea mai înaltă poziţie a clasamentului britanic.
Tema principală a albumului este preluată din literatura ştiinţifico-fantastică. Teoria sau ipoteza simulării afirmă că întreg
Universul, aşadar, şi Pământul, ar fi, de fapt, o realitate virtuală,
simulată cel mai probabil cu ajutorul unui computer.
Într-un interviu acordat cotidianului „The Independent”,
Bellamy spunea că, pentru a înţelege realitatea, mai întâi ar
trebui să o simulăm. Astfel, Big Bang-ul, formarea galaxiilor,
fenomenele meteorologice, sunt înţelese mai bine prin simulare.
Dacă puterea calculatoarelor va continua să crească exponenţial,
va veni un moment în care vom putea simula realitatea, vom
putea simula universul din care facem şi noi parte. Ne va fi
foarte greu atunci să verificăm dacă acest univers al nostru de
acum este sau nu o simulare.
Coperta albumului a fost realizată de artistul britanic Kyle
Lambert, cunoscut pentru grafica şi posterele realizate pentru
canalul american de televiziune, de science fiction-horror,
Stranger Things, care emite pe internet. De altfel, la dorinţa
celor trei muzicieni, coperta arată asemeni unui afiş de film SF,
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şi este singura, dintre cele opt de
până acum, în care apar şi membrii
grupului.
Algorithm este prima piesă a
discului. Un intro destul de lung
(cca 1’30’’), în care sintetizatorul
ne aduce aminte de Tangerime
Dream, iar pianul şi ritmul sacadat
dat de tobe şi orchestra de coarde ne
introduc într-un tablou misterios
şi plin de tensiune. Acest sound ar fi
foarte potrivit pentru coloana sonoră a unui film SF.
Textul e povestea unui individ plasat într-un spaţiu
simulat. Când acesta îşi dă seama că este controlat şi
manipulat de creator, se simte privat de libertate, se
opune şi încearcă să evadeze din acel simulacru.
„Burn like a slave/ Churn like a cog/ We are caged
in simulations/ Algorithms evolve/ Push us aside and
render us obsolete// [Chorus/] This means war/ With
your creator”//
„Ard ca un sclav/ Angrenat ca o roată dinţată/
Suntem închistaţi în simulări/ Algoritmii evoluează/
Împingeţi-ne deoparte şi scoateţi-ne din uz// [Cor]/
Asta înseamnă război/ Cu creatorul tău”

În următoarea melodie, The Dark Side, protagonistul descrie traumele din mediul simulat. Întunericul îi provoacă teamă, gândul că este mereu
urmărit îl face să fie depresiv şi, în cele din urmă, să
ceară cu disperare să fie pus în libertate.
Aşa cum ne-a obişnuit, vocea lui Matt este plăcută
şi melodioasă chiar şi atunci când trece în falset,
adică într-un registru neobişnuit de înalt pentru un
bărbat.
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„I hail from the dark side/ For all my life, I’ve been besieged/ You’d
be scared living with my despair/ And if you could feel the things I
am able to feel// [Chorus]/ Break me out, break me out/ Let me flee/
Break me out, break me out/ Set me free”
„Te salut din partea întunecată/ Toată viaţa mea am fost asediat/
Ai fi speriat să trăieşti cu disperarea mea/ Şi dacă ai putea simţi
lucrurile pe care eu sunt în stare să le simt// [Cor]/ Dă-mi drumul,
Dă-mi drumul/ Lasă-mă să fug/ Dă-mi drumul, Dă-mi drumul/
Eliberează-mă”

The Pressure a fost editată pe single la 27 septembrie 2018. Este
o piesă cu elemente de hard rock, câteva riff-uri apăsate de chitară
se succed, înlocuindu-se unul pe celălalt. Matt Belamy a afirmat
pe contul său de Twiter că întreaga compoziţie este un răspuns dat
acelor fani care îl presează să compună cântece în stilul albumelor
anterioare, adică rock progresiv cu influenţe electronice.
„Don’t push me (Ah-ah-ah)/ Don’t push me (Ah-ah-ah)/ Let me get
off the ground (Don’t push me)/ To you I’m no longer bound (Ahah-ah)/ Don’t stop me (Ah-ah-ah)/ Don’t choke me (Ah-ah-ah)/ I
need you out of my head (Don’t push me)/ You’ve got me close to
the edge (Don’t push me)”//
„Nu mă împingeţi (Ah-ah-ah)/ Nu mă împingeţi (Ah-ah-ah)/
Lăsaţi-mă să cobor pe pământ (nu mă împingeţi)/ Nu mai sunt legat
de voi (Ah-ah-ah)/ Nu mă opriţi (Ah-ah-ah)/ Nu mă sufocaţi (Ahah-ah)/ Vreau să nu mă mai gândesc la voi (nu mă împingeţi)/ M-aţi
adus aproape de margine (nu mă împingeţi)”

Tema principală a cântecului Propaganda a fost compusă
de Matt în timp ce şofa. Într-un interviu pentru Radio X
Londra, Matt mărturisea că s-a înregistrat pe sine, cu ajutorul
telefonului, cântând „Prop-prop-propaganda”, de îndată ce i-a
venit ideea, chiar dacă în acel moment se afla în trafic. Piesa
începe în forţă, cu un riff metalic, tocmai potrivit pentru a însoţi
vocea procesată prin sintetizator care interpretează refrenul
„Prop-prop-propaganda”. Acesta alternează cu versurile cântate
de Bellamy din nou într-un falsetto, de data asta ceva mai blând,
după propriile-i spuse, pentru a se apropia cât mai mult de
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vocea lui Prince. Textul se referă la minciună, sau la adevărul
dezvăluit parţial, cu scopul de a spăla creierul oamenilor pentru
a-i determina să creadă şi să adere la anumite doctrine politice,
religioase, sociale…
„Baby, don’t you know you can’t lose/ You make me offers that I
can’t refuse/ You keep telling pretty lies/ You toy with the truth/ Oh
you’re killing me with your// [Refrain]/ Pro-pro-pro-pro-pro-propro-pro-pro-pro-paganda”
„Dragă, chiar nu ştii că nu poţi să pierzi/ Îmi faci oferte de
nerefuzat/ Îmi spui în continuu minciuni frumoase/ Te joci cu
adevărul/ Oh mă ucizi cu a ta// [Refren]/ Pro-pro-pro-pro-pro-propro-pro-pro-pro-pagandă”

Something Human este piesa nr. şase a discului şi cea de-a
patra editată pe single la 19 iulie 2018. În aceeaşi zi, Matt Bellamy
acorda un interviu revistei americane „Bilboard” în care vorbea
despre această compoziţie care s-a născut într-un moment greu,
în care erau mult prea istoviţi de călătoriile şi concertele prilejuite
de turneul făcut în jurul lumii, cu precedentul lor album Drones.
Turneul a fost uimitor, a început la 23 mai 2015, în Norwich
(Anglia), şi s-a încheiat la 21 august 2016, în Cracovia (Polonia).
Muse a susţinut 132 de spectacole în Europa, Asia, America de
Nord şi America de Sud, încasările depăşind 24 de milioane de
dolari. Band-ul a putut fi urmărit live şi la Bucureşti, în cadrul
festivalului „Rock The City”, la 29 iulie 2016.
Something Human este, după relatările lui Bellamy, o melodie
ceva mai duioasă despre cum e să te simţi „ars” după ce ai fost
pe drumuri timp de mai bine de un an şi să-ţi doreşti cu ardoare
să revii la o viaţă normală, ceva mai umană. Matt, de altfel, a
calculat cât a durat cea mai lungă absenţă a sa de acasă din timpul
acestui turneu. Rezultatul l-a postat pe contul său de Twitter la
22 iulie 2018: „9876.5 mile, 528 ore, între 3 şi 25 iunie 2016.”
Date pe care le regăsim şi în versurile piesei:
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„The big picture’s gone/ Replaced with visions of you/ Now life can
begin, I’ve cleansed all my sins/ I’m about to break through// [PreChorus]/ Ten thousand miles left on the road/ Five-hundred hours
‘til I am home/ I need something human, human/ Human, human”
„Marea viziune s-a dus/ A fost înlocuită cu viziuni de-ale tale./
Acum viaţa poate începe, mi-am spălat toate păcatele/ Sunt pe cale să
înving// [Pre-refren]// Zece mii de mile pe drum/ Cinci sute de ore până
când ajung acasă/ Am nevoie de ceva uman, uman/ Uman, uman”

Instrumentaţia este simplă, dar melodioasă. Remarcabilă e
chitara clasică care aduce o notă de folk, iar instrumentele de
percuţie cu bătăi constante, precum şi scurtele intervenţii ale
sintetizatorului şi ale chitarei bas, însoţesc bucuria revenirii
acasă vestită în versuri.
Thought Contagion a apărut pe single la 15 februarie 2018.
Câteva acorduri apăsate ale chitarei bas deschid piesa. Imediat,
în progresie, un riff angoasant de chitară electrică şi o percuţie
tumultoasă. Textul e împărţit în trei versete, interpretate aproape
în stil rap de Bellamy, care alternează cu pasajele corului.
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Într-un interviu acordat postului de radio online Beats 1,
Matt spunea despre Thought Contagion că a fost inspirată dintr-o
carte a lui Richard Dawkins, care a sugerat că gândurile sunt
contagioase şi se răspândesc asemeni unui virus.
În versul „You’ve been bitten by a true believer” („Ai fost muşcat de un adept autentic”) este vorba despre cei care cred că îşi
vor putea spori puterea prin lucruri neadevărate, declara Matt
pentru revista „Rolling Stone”. Şi argumenta că sistemele false
de credinţă ale altor persoane ne pot infecta propriile gânduri,
şi, uneori, chiar ne pot afecta sentimentele.
„You’ve been bitten by a true believer/ You’ve been bitten by someone
who’s hungrier than you/ You’ve been bitten by a true believer/
You’ve been bitten by someone’s false beliefs/ Thought contagion/
Thought contagion”
„Ai fost muşcat de un adept autentic/ Ai fost muşcat de cineva
care e mai înfometat decât tine/ Ai fost muşcat de un adept
autentic/ Ai fost muşcat de credinţele false ale cuiva/ De molipsirea
intenţionată/ De molipsirea intenţionată”

Blockades, compoziţia lui Mattew Bellamy, este, cu siguranţă,
savurată de fanii mai vechi ai trupei, iar maniera în care e interpretată ne aduce aminte de albumul Uprising. Un scurt intro
al sintetizatorului este preluat imediat de chitară. Riff-ul devine
tema principală a piesei, iar pasajul corului are linia melodică
inspirată din Studiul Op. 25, Nr. 12, Ocean, de Chopin.
Versurile revin la tema simulării. Lucrurile reale, adevărate,
trebuie uneori căutate dincolo de voaluri sau măşti.
„Life is a broken simulation, I’m unable to feel/ I’m searching for
something that’s real/ I am always seeking to see what’s behind the veil”
„Viaţa este o simulare sfărmată, nu pot să simt/ Caut ceva real/
Caut mereu să văd ce se ascunde în spatele voalului”

Dig Down este prima piesă editată pe single la 18 mai 2017.
Instrumentaţia este dată, în cea mai mare parte, de bateria lui Dom
Howard şi de riff-ul chitarei bas a lui Chris Wolstenholme. În partea
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a doua se remarcă şi un solo de chitară electrică al lui Matt. După
cum declara Bellamy pentru revista britanică de rock progresiv,
„Prog”, Dig Down doreşte să contracareze negativitatea din
lumea înconjurătoare şi să le inspire optimism oamenilor care
trebuie să lupte pentru cauzele în care cred.
„When hope and love has been lost and you fall to the ground/ You
must find a way/ When the darkness descends and you’re told it’s
the end/ You must find a way// Dig down/ Dig down/ Dig down and
find faith/ When you’re close to the edge/ With a gun to your head/
You must find a way”
„Când speranţa şi dragostea au fost pierdute şi te-ai prăbuşit la
pământ/ Trebuie să găseşti o cale/ Când întunericul se lasă şi ţi se
spune că ăsta e sfârşitul/ Trebuie să găseşti o cale// Sapă adânc/ Sapă
adânc/ Sapă adânc şi regăseşte încrederea în tine/ Când eşti aproape
de margine/ Cu un pistol la tâmplă/ Trebuie să găseşti o cale”

În piesa de final, The Void, Matt interpretează magistral la
sintetizator pasaje á la Tangerine Dream, ca şi în deschiderea
discului. Spre finalul compoziţiei, pianul clasic aduce o melodicitate în plus, evidenţiind timbrul plăcut al vocii lui Bellamy.
Versurile sunt asemeni unui scenariu SF. Aflat undeva aproape
de sfârşitul sistemului nostru solar generat de explozia Soarelui,
protagonistul crede cu încăpăţânare în salvarea omenirii.
„[Verse 2]/ They’ll say the sun is dying/ And the fragile can’t be
saved/ And the cold, it will devour us/ And we won’t rise up and slay
giants// [Chorus]/ They’re wrong/ They’re wrong/ They’re wrong”
„[Versetul 2]/ Vor spune că soarele e pe moarte/ Şi totul este
fragil şi nu poate fi salvat/ Şi frigul ne va devora/ Şi nu ne vom ridica
să ucidem giganţii”// [Cor]/ Ei greşesc/ Ei greşesc/ Ei se înşeală”

Simulation Theory confirmă forma muzicală excepţională cu
care ne-a obişnuit trioul Muse în ultimele două decenii. Stilul abordat, în cea mai mare parte, este rockul clasic în fuziune cu muzica
electronică (rockul electronic). Cele 11 compoziţii se ascultă cu
plăcere, fiecare în parte, iar luate ca un întreg, în succesiunea propusă
pe album, se întrepătrund armonios, devenind un puzzle încântător.
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***
Într-o zi,
am stat de vorbă
cu piatra inimii mele
şi ea a sîngerat.
Viaţa?
Un film proiectat,
la nesfîrşit,
pe ecranul
unui cinematograf
plutitor.

Costel Stancu,
poet,
Reşiţa
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ce vină am eu
că scutur
pomul din Rai
şi dintre crengile lui
cade
un lunetist?
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***

Mama era fată în casă la bogaţi
Într-o zi, ştergea praful de pe pian.
Din întîmplare, i-a atins o clapă.
Pianul a sunat. Mama s-a speriat şi,
crezînd că făcuse ceva rău,
a fugit în pădure. Acolo l-a întîlnit pe tata.
Tăia lemne şi nu ştia că există femei.
Pentru cine tai lemnele acestea?
l-a întrebat mama. El a ridicat din umeri,
a scuipat în palme şi a lovit cu securea.
Aşa m-am născut eu.
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***
Mă tot urmăreşte o pasăre
să-i arunc firimituri din mine.
Cu timpul,
ea creşte, eu mă împuţinez.
Într-o zi,
mă va ciuguli
ca pe o rîmă
ieşită în mijlocul drumului
după o ploaie caldă
de vară.
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***

Mama scoate apă
din fîntînă.
Tata pune,
indiferent,
coadă securii.
În găleată,
peştişorul de aur.
Mama îl priveşte pe tata,
îşi face semnul crucii şi
hotărăşte să se descurce
singură.
E secetă mare.
Peştişorul de aur
nu-i poate îndeplini
mamei
decît o dorinţă.
Eu.
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***

Zadarnic fugi.
E ca şi cum ai ascunde
în gură un cub de zahăr
să nu îl împarţi cu fratele tău.
Vine sfîrşitul?
Doi oameni se ceartă
pe acelaşi lătrat de cîine.
O, Doamne!
Peştele desenat are,
întotdeauna,
un singur ochi.
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toate spumegau ca o golgotă a abisului.
punţile matinale s-au rupt,
nu au mai aşteptat atingerile de omidă ale
valurilor funebre.
acele rotiri ale lucrurilor în cercuri
concentrice,
deasupra capetelor purtate în mîini.
dincolo pulsau alte zbateri fără nici o adresă.
alte treceri care nu încap în nici o descriere
somnambulă.
toate erau pomenite ca într-un alfabet al
descompunerii.
şiruri de cruci păşeau alene în urma fiecărui
cuvînt.
încet, viaţa se tot scurtează la mîini.
se strînge pe la încheieturi,
ne lasă tot mai desfrunziţi,
pînă încep să se vadă oasele nopţii,
degetele deşirate ale unor vene pămîntii.
de la o vreme,
viaţa rămîne cu un număr mai mică, cu un vis,
cu o obosită iluzie.
de la o vreme,
viaţa rămîne doar un schelet de cuvinte.
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din acele peregrinări s-au ridicat alte
trupuri nelocuite.
ploile despletite nu mai goneau peste
crestele plumburii.
iar prin iarbă se tîrau paşii de termită ai sfîrtecărilor ultime.
braţele se întorceau pe piepturi tot mai greu de găsit.
dar vom încerca obiectele ca pe nişte
încheieturi de gîngănii.
vom ridica imnuri glorioaselor fapte ale disperării.
mîinile vor adormi în răvaşele nisipurilor curgătoare.
iar despre toate celelalte încercări
vor vorbi alte trupuri răsărite din roua ce fumegă încă.
poemul de dincolo de cuvinte,
surghiunit în ungherele vlăguitelor cutreierări,
ca într-o baladă a aşteptărilor inutile.
unde locurile şi timpurile nu pot fi puse de acord.
mai departe nu se mai putea înainta cu acele trupuri răvăşite.
cineva a aprins o candelă mai la margine, într-un gest absurd.
căci se zvonea că pe aici va trece, ca o febră neagră, p o e m u l.
şi se va opri doar acolo unde nu îl aşteaptă nimeni.
ca nu cumva să năvălească peste el,
ca nişte păsări de pradă, cuvintele.
ca într-o veche fotografie, cu siluetele ruginite,
cu privirile răstignite peste cearcănele amneziilor.
razele negre galopau printre genele răvăşite ale tresăririlor.
numele lucrurilor erau repetate pînă li se ştergeau urmele.
în orbitele paşilor crescuţi înaintea noastră sunau
alte clinchete de arătări străvezii, cadavrele altor iluzii.
urcam bolovanii de lumină pe crestele ultimelor ademeniri.
ne îndreptam cu paşi grei spre alte peregrinări neştiute.
ne îndreptam spre malul născut din rugăciuni şi blesteme.
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degete somnoroase orbecăiau prin măruntaiele ceţii,
căutau o tîmplă de pămînt unde să se aşeze.
peste care cad serile tot mai inutile,
zilele se scurg tot mai zgomotos.
toate umbrele cerşeau pe la colţuri de la alte umbre,
ca nişte arătări oarbe duse de mînă de alte arătări.
tot suflul acela pironit în marginea zării.
toate tăcerile ce nu vor ajunge niciodată în cuvinte.
tot dangătul acela unde nu soseşte nimeni.
tot nespusul care creşte cît un mormînt.
noi călătoream prin mari trupuri de întuneric,
ca nişte cîrtiţe care vîslesc prin valurile oglindite în adînc.
după vagi bătăi de inimă ale pietrelor adunate în haite.
cu viaţa pe viaţă călcînd, căci moartea ne ştie pe de rost.
trupurile pe care le împărţeam trecătorilor,
ca pe nişte haine purtate prea mult.
căci noi păşeam doar prin bătătorite limanuri.
eram biete arătări agăţate ca liliecii de marginile înserării.
eram tot ceea ce noaptea copia pe curat din uitările zilei de ieri.
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Peisaj betonifer

Mihai Kantzer,
poet,
Craiova
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Mă plimb în cerc prin sertarele oraşului,
Pe scările şubrede ale azilurilor de noapte
Ca într-un borcan gol de murături
Uitat în debaraua istoriei
Pe câmpiile mănoase de beton armat
P+2+M,
În care se construieşte de zor omul nou
Străbat pieptiş lanuri nesfârşite de pixeli,
Sub cerul agavelor albastre, îmi vând trupul
ieftin,
Aproape degeaba, unei zeităţi inferioare
Al cărei unic merit este că deţine monopolul
În pachete de obligaţiuni de stat
Cu scadenţă pe termen scurt.
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Exit
Dincolo de linia galbenă,
Mă dau în leagăn, la marginea peronului,
Aşteptând trenul de noapte la Eroilor,
În jurul meu scrie EXIT
Ca şi cum viaţa însăşi trebuie evacuată
Repede, în somn şi fără durere.

Secreţii urbane
Oraşul îşi deversează secreţiile
Cu un jet scurt, dar direct
(aş adăuga bine ţintit),
Ne împroaşcă în faţă
Ca într-o saga musonică
În care murim şi renaştem,
Fecundaţi de polenul noxelor
Şi al petalelor de helicobacter.
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Lăzi vechi şi nefolositoare

Din balconul de la dormitor
Înţeleg mai bine singurătatea vârfurilor înzăpezite,
Teama portarului în faţa loviturii de la unsprezece metri,
Ultima dorinţă a patinatorului
Când gheaţa dă semne că cedează
Cu fiecare centimetru, în orice direcţie ar lua-o
Istoria este un’opera aperta
Printre lăzi vechi şi nefolositoare,
Sticle goale şi amurguri secerate de frig
Noaptea polară soseşte cu cinci minute de întârziere
Toate planurile mele pe ziua de azi ajung în spam, la radio
se anunţă capturi record ale vameşilor de frontieră.

Selfie
Uşile se deschid din mers, fug
Să postez la timp pe Facebook
Un selfie cu ego-ul meu plimbat în lesă
De două ori pe zi, vară sau iarnă
Poate aşa mă voi elibera, de zgomotul asurzitor
Al marilor planuri de viitor.
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Ostilităţi
Manevrele NATO din bucătăria noastră continuă
totul se transformă într-un câmp de luptă
Se trage glonţ după glonţ până la ultima replică
Ce va consfinţi, în cele din urmă, noua ordine globală.
Nu am şanse reale să intru în galeria marilor eroi ai neamului,
Mai bine mă retrag în garsoniera mea interioară
Ca un rentier low-cost,
Înainte ca lucrurile să iasă de sub control
Pentru a mă dedica picturii murale
De îngeri căzuţi şi peisaje ecstatice
Aşa se mai duse o zi care putea fi sfârşitul lumii
Şi am stat, ca de obicei, cu mâinile în sân.
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Odiseea spaţială
În odiseea spaţială dintre scara blocului
şi semaforul din colţul străzii,
Peturi plutesc pe contrasens
şi feţe intră periculos în depăşire,
că ţi se ia respiraţia
Plase pline anunţă apocalipsa calorică
În inima oraşului,
Zgomotul tranzitului intestinal
Îşi continuă marşul triumfal, până la următorul viraj
Maşini în marşarier într-un du-te-vino
pe kantul intersecţiei de la Universitate
Cerul aproape albastru seamănă cu un maestru kung-fu
În poziţia Gong Bu,
Vom sărbători viitorul cu mii de leduri de acum înainte,
Anunţul câştigătorului de anul acesta a fost amânat
Din lipsă de fonduri.
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Ca să ajung
Ca să ajung la tine
trebuie să trec o pădure,
apoi o apă,
apoi un dulău
care desparte lanul de rapiţă
cu flori aurite frumos în bătaia soarelui
de lunca verde cu miros de privighetori.
Aş putea spune atunci
că ar mai fi o aruncătură de băţ
până ţi-aş atinge privirea,
dacă n-aş intui
că mai trebuie traversată
Calea Lactee.
Şi nici atunci
n-ar fi sigur.
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Am îmbrăcat o haină
Am îmbrăcat o haină
care nu-i a mea
şi-acum
fac eforturi extraordinare
să nu se vadă –
de-aceea
ţin mâinile mai mult în sus
ca să nu se vadă
că mânecile sunt prea lungi,
de-aceea
îi pun o curea asortată
ca să nu se vadă
că e mult prea largă
haina asta.
Totuşi,
îmi acoperă în mare parte
trupul,
ceea ce îmi dă o senzaţie
de oarecare confort.
Nu mai am nimic
sub haina mea
de-mprumut.
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Acolo, ziua
Soarele urcă trepte de foc pe întinderi cereşti,
Dumnezeu aleargă între tine şi mine cu gânduri şi veşti.
Povestea ţese mai ales din nerostite cuvinte
o urzeală fină de-nţelesuri presupuse dinainte.
Eşti statuia mea perfectă de marmură albă, vie,
aşa cum stai, ţintuit pe întâmplările ce-au să vie.
Ca să te mişc, îţi ating aura de contururi pietroase
cu genele, dar ricoşez în privirile-ţi cu irizări de mătase.
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Ceva greu
Mereu mă contrazic,
tocmai când sunt cât pe ce
să-mi dau dreptate.
Spun uneori
că oamenii seamănă
doar din avion,
alteori îmi dau seama
cât sunt de la fel.
Alteori spun
că viaţa e uimitor de frumoasă
şi că trebuie iubită disperat.
S-ar putea să nu cred nici eu
ce zic.
Câteodată s-ar putea,
încercând un sentiment
ciudat
să cred că e cel puţin plăcut
să trăieşti suferinţa.
Nici eu nu mai ştiu
ce să cred.
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S-ar putea
ca mâine s-o iau de la capăt
cu întrebările,
cu disputele,
fără să ajung,
oricum,
nicăieri.
Aşa că
îmi găsesc ceva de lucru
şi-ncerc să fiu
mai practică
decât aş putea îndura.
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Eugenia Groşan

Superluna
Îmi crescuse inima
mare cât o superlună
posibil de văzut de
cei care au ochi pentru asta.
Au venit
să se cuibărească acolo:
emoţia naşterii de prunci,
urmele faptelor bune,
amprentele unor surâsuri,
adierile macilor roşii,
dorurile unor locuri (lucruri?!) văzute
şi nevăzute.
Au vrut să-şi facă loc
un ghimpe,
un şarpe,
un fir de cucută,
o găină neagră
dar
am strâns bine
chingile toracelui
şi, scrâşnind din dinţi,
104

1-2-3, 2019

Eugenia Groşan

Poezie

am ţinut în mine
placenta inimii
până s-a dizolvat
în lucrurile
din prima categorie.
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poet,
Arad
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umorul tot mai contondent
îl face temut
dar
nu-l întrece
pe cel care
când te laudă pare că te înjură
când te apără te înspăimântă
urmează cel care iubeşte istoria
în aşa măsură
încât toate personalităţile sunt pozitive
nimeni n-a trădat pe nimeni
nimeni n-a omorât pe nimeni
tipul săritor
care face ordine pe masă
împreună cu ospătăriţa
e bun ca pita caldă
cum e şi cel care ne aduce veşti
din lumea specială a drumului de fier
mai apare în peisaj cel cu apucături de geniu
reclamând veşnic nevoia de votcă
în chip de rara avis nişte vestale
1-2-3, 2019
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când sosesc se aprinde discuţia
totul devine foc şi pară
nu scapă nici literatura
pentru cei care nu au ghicit
sunt prietenii mei de pe terasa
unde aşteptăm cu răbdare
sentinţa istoriei
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femeia de la etajul zece
despre care se spune
că a îmbătrânit frumos
are comportări ciudate
de când soţul ei a decedat
zilnic
dacă nu duminica cu siguranţă
merge la cimitir
şi se consfătuieşte cu cel dispărut
fata lor a plecat în germania
de cinci ani n-a dat nici un semn
germania e departe
nu se încumetă la aşa drum
ce să facă?
cheltuielile de întreţinere au crescut
nu-i ajung banii pentru medicamente
ce să facă?
umblă hoţii peste tot
singură fiind îi este teamă
ce să facă?
mai spală crucea
udă florile de pe mormânt
smulge buruienele
apoi începe iar consfătuirea
doctorul i-a spus
după cât reumatism are
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neapărat trebuie să meargă la băi
cum n-are bani
ce să facă?
îi povesteşte despre necazurile vecinilor
despre răutăţile lor
ca de obicei îl întreabă
ce să facă?
dispărutul nu răspunde
deocamdată
are răbdare
îl ştie priceput
când va ajunge dincolo
cu siguranţă
îi va oferi soluţiile necesare
plină de încredere
mai spală o dată crucea
după care îi dă lustru
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îngrijorare
îngrijorarea îmi dă târcoale
de când prietenii mei
plănuiesc să facă revoluţie
opoziţia mea n-are succes
o ţin una întruna revoluţie revoluţie
revoluţiile sunt fapte de căpătâi
zgâlţâie societatea din temelii
cer multe sacrificii şi
nu ştiu dacă voi sunteţi în stare
o fi printre voi
un cromwell un robespierre un lenin
şi nu l-am văzut
deocamdată nu sunt decişi
problema direcţiei stânga sau dreapta
îi pune în dificultate
i-a împărţit în două tabere
cum să aleagă între două râuri
unul cu apa liniştită şi constantă
să poată înota toţi în siguranţă
care ar fi stânga
celălalt cu apă năvalnică şi debit imprevizibil
în care să înoate numai cei care au colac de salvare
care ar fi dreapta
pentru că aşa văd ei revoluţia un râu
care să ducă pe apa sâmbetei toate relele
apoi să curgă numai lapte şi miere
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bătrânii petrec pe terasă
bătrânii poetului vişa
stau la fereastră
după perdele
să vadă cum se întorc tinerii
beţi de la cârciumă
ai mei petrec pe terasă
cu berea în faţă îşi amintesc
cum se întorceau beţi de la cârciumă
şi nu-i pândea nimeni de după fereastră
să vadă cum îi înhăţa poliţia
pentru tulburarea ordinii publice
tinerii îi încurajează
trimit chelneriţele cu fuste scurte
şi pline de zâmbete
să le umple masa cu halbe
nu trebuie să le fie teamă
dacă doamne fereşte se întâmplă ceva
ei sunt primii
care îi vor scoate de sub roţile tramvaiului
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mătuşa
mătuşa despre care se crede
după cât fusese de rea
că numai în iad putea să ajungă
noaptea
cu faţa ei
brăzdată de toate râurile pământului
sprijinită pe ultimul dinte rămas în gură
mă invită să iau loc
la o masă plină de bunătăţi
din care nu lipseşte plăcintă cu brânză
plăcinta copilăriei mele în care mama era neîntrecută
când se termina cu lacrimi în ochi lingeam degetele
îmi face tot felul de promisiuni
mă asigură că nu-i nevoie să îmi mai fac griji
îmi va lăsa toată averea moştenire
numai să nu-i ies din cuvânt
ştiind ce urmăreşte mă apucă groaza
spaima care pune stăpânire pe mine
nu mă părăseşte nici când mă trezesc
a doua zi când sosesc indispus pe terasă
mai în glumă mai în serios
mi-se aruncă întrebarea
ce iar nu ţi-a dat pace mătuşa
nonşalanţa fiind permisă
numai eu am o mătuşă în iad
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ORAŞUL
(fragmente)
1.
în câte o diminaţă
lumina se sufoca sugrumată
cu fiecare gest vădit
ca un şarpe din pielea-i veche
ieşeam doar să mă scutur
de privirile mioape ale zilei
(aveam grijă să nu mă simtă câinele)
îmi lăsam urma pe podele
pielea aceasta întinsă degeaba
îmi era acum străină
esenţialul nu se mai afla înăuntru
2.
Condiţionate de larma oraşului
se înghesuiau cele nerostite
trădătoare
ca obsesiile personale
la periferia cuvântului
veneau neluate în seamă cu puterile înmulţite
să deconspire construcţia
încă vreunei lumi
1-2-3, 2019
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3.
oraşul mă îghiţea pe nemestecate
şi mă arunca între şabloanele lui tocite
luna plictisită
le amesteca cu un baston
lunaticii nu mai erau la modă
ieşeam de sub formulele uzate
ca un suflu încolăcit să urc
în jurul bastonului
să ghicesc imaginilor pulsul
4.
inima oraşului bătea goală
ciuguleau din ea păsări obosite
auzeam un sunet sec
îmi încetineam viteza de reacţie
şi îmi eşalonam mulţumirea pe etape
numai aşa mi se permitea să mă conectez aşteptărilor
mi se numerotau lipsurile
fiecare neajuns golea
o porţie de împlinire
5.
acum că îmi ieşisem din piele
o făcusem
să mă târăsc peste cuvintele obiective ale oraşului
rănile infectate mi se agăţau
în cocoaşele lor lemnoase
oraşul avea la rândul lui o traumă
se purta ca şi cum nu mă aflam de faţă
(răniţilor nu li se poate cere îngăduinţa
cineva le supraveghează toate gesturile)
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6.
clişeele se încarnaseră în firea lui
( sub un narcotic puternic
ar fi putut lăsa să îi fie smulse)
la rândul meu aveam nevoie
de unul mai fin
tânjeam după bucurie pe feţele altora
căutam oameni
aflam mereu câţiva sărmani
lângă lada de gunoi a oraşului
unde visele putrezeau
şi degajau puţină căldură
veneau să îşi încălzească mâinile
(Konjunktivul zwei arăta mereu dorinţe ireale)
.............................................................................
10.
aveam gura plină de bani de aur
scuipam din când în când câte unul
atunci oraşul îşi trecea peste capul meu privirea
( aşa înţelegea să îmi facă concesii)
nu mă conţinea
trebuia să i se răspundă întotdeauna
obiectiv
la întrebare
11.
Hades auzea clinchetul monedelor
lovindu-se de asfalt
era singur acasă şi reglase temperatura
la zero grade Kelvin
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electronii nu se mai învârteau
(aşadar din vina lui dispăruseră fluviul şi câinele)
îmi deschidea poarta
şi îmi dădea să beau literatură
atât
încât mi se făcea iar poftă
………………………………………………
Koeln, 2016
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Colonada*
Memoria localnicilor – şi a unora dintre
fidelii Staţiunii – a conservat, în schimb, şi alte
întâmplări. Poate că nu atât de importante,
de notabile, însă pline de acel fior care, întotdeauna, cuprinde inimile şi le apropie,
atunci când oamenii devin martorii unei poveşti de dragoste.
S-a vorbit, la vremea cuvenită, în fel şi
chip, şi încă mulţi ani la rând, despre iubirea născută în toiul acelor zile agitate, ale
aplicaţiilor militare, dintre o fată, de nici optsprezece ani, şi un tânăr ofiţer, din corpul de
elită al Cavaleriei. O fată care, însoţindu-şi părinţii la Băi, a locuit în vila „Bazar”.

Dana Gheorghiu,
prozatoare,
Timişoara

*Fragment din romanul în pregătire Stil Diwal.
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– Rosa Moss! izbucni, deodată, Liana, întorcându-se către
Radu, cu elanul celui care are, subit, o revelaţie.
– Aşa-i, veni confirmarea.
– Cum se mai limpezesc lucrurile! li se alătură şi Gloria,
ridicându-şi capul de pe umărul Alexandrei. Şedea dreaptă, cu
mâinile pe genunchi şi ochii mari, plini de curiozitate, fixaţi
asupra lui Radu.
– Mda, într-un fel, admise bărbatul, îngândurat.
Era una dintre acele împrejurări rare când simţi, din prima
clipă, că ţi s-a înfăţişat ursita. Sufletul–pereche, zămislit anume
pentru tine, pe care se poate întâmpla să nu-l întâlneşti nicicând.
Dar dacă e dat să fie şi să-ţi iasă în cale, îl recunoşti imediat. Încă
înainte de a-ţi fi vorbit. La fel cum şi el te va recunoaşte, negreşit – e
suficient un pas, fie unda unui surâs, o uitătură fugară sau o abia
perceptibilă atingere – ori nimic din toate acestea. Există lucruri
mult mai subtile, de regulă încifrate altora. În schimb, pe deplin
limpezi pentru cei doi, ştiutori că de-acum înainte le este sortit
să fie împreună. Iar dacă, totuşi, se va întâmpla să fie despărţiţi
de-o voinţă străină, fie omenească, fie aparţinând Celui Stăpân
peste Toate, care nu poate fi acuzat şi nici tras la răspundere, va
supravieţui doar o parte nesemnificativă a fiinţei lor. Ceva din
lăuntrul lor se va frânge, va îngheţa ori va pieri şi ei nu vor mai
fi aceiaşi.
– Câte şi-au spus ori şi-au făgăduit nu a auzit nimeni. Dar
nu era greu de ghicit. Iubirea lor înflorea, de la o zi la alta,
desfăcându-şi corola, în văzul tuturor, încât ajunsese să nu mai
fie un secret pentru nimeni, de vreme ce, atât de lesne, li se citea
pe chipuri. În mod evident, stârnea interes. Era comentată cu
voci joase, însă pline de bunăvoinţă. În acele zile de bucurie
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debordantă şi de strălucire, cu toţii se simţeau mai generoşi, mai
buni. Aflaţi în preajma unor tineri a căror poveste de dragoste se
înfiripase sub ochii lor şi pe care ar fi dorit s-o ştie împlinită.
Ea trecea pe sub bolţile Colonadei, îndată ce soarele scăpăta,
incendiind vârfurile arborilor, ca un ultim semn de rămas bun
al zilei. Lăsa loc înserării să învăluie, silenţioasă, Parcul şi să
aprindă, pe rând, alte lumini. Mai tainice şi altfel sclipitoare, pline
de vrajă. În înalt, cerul se ilumina la răstimpuri, colorat de explozia
focurilor de artificii, estompând pentru câteva minute licăririle
astrelor şi părând a incendia bolta, în strigătele de entuziasm ale
celor de faţă. Stare-ntregită şi de muzica neîntreruptă, răsunând
din Chioşcul Fanfarelor – valsuri, polci şi mazurci, menuete, ceardaşuri şi landlere, succedându-se într-o scurgere neîntreruptă de
sunete armonioase şi tempo-uri variate – menite să întregească
mirajul locului.
Ea înainta de-a lungul Colonadei, precedându-şi părinţii, cu
părul greu, lăsat pe spate, prins într-o fundă. Avea din acestea
multe, de toate culorile, şi ştia să le potrivească, să le asorteze
cu volanele rochiilor sau cu gulere-i ample, brodate, la modă în
acel timp. Când mergea, credeai că pluteşte. Părul i se înfoia uşor,
fusta dansa, dintr-o parte într-alta, condusă de mersu-i grăbit.
Îşi ţinea gura uşor întredeschisă, iar ochii-i fugari, nerăbdători,
i se însufleţeau de cum îl zărea. Se oprea şi, aşezându-şi o mână la baza gâtului, o apăsa, de fiecare dată, spre a-şi domoli
zvâcnirile sângelui. Iar bărbatul, parcă simţindu-i privirea, tresărea sub intensitatea acelei căutături. Se întorcea şi, zărind-o, se
desprindea grabnic din grupul său, de tineri ofiţeri, spre a-i ieşi în
întâmpinare.
Şi nu era şi nici nu a fost, în acele seri, pereche mai potrivită,
reflectată-n cristalul oglinzilor înalte, veneţiene, ale Sălii de Bal!
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Talie mai mlădie, paşi mai uşori şi surâs mai radios decât cel al
fetei. Ochi albaştri mai cuceritori şi ţinută mai suplă, mai dreaptă
decât a junelui ofiţer. Şi nici încântare, şi nici bucurie mai sinceră
decât aceea de pe feţele lor.
Era Bărbatul unic, în ochii Ei, de parcă sala şi Parcul şi Staţiunea,
lumea întreagă ar fi pierit, pulverizate-n neant, iar în universul
fericirii sale nu s-ar fi aflat decât el, unic ocupant al acelui spaţiu,
peste care să-şi întindă braţele şi trupul, desfăşurându-şi întreaga
fiinţă acaparatoare, încât să nu mai rămână niciun loc, cât de
neînsemnat, pentru un altul.
Era Femeia unică, în ochii Lui, a cărei graţie şi seninătate îl
copleşiseră şi dorea s-o înscăuneze în universul fericirii sale şi s-o
păstreze acolo, într-o hegemonie absolută, şi nicio alta, oricât de
atrăgătoare, să nu-i uzurpe locul.
Toate acestea le ştiau, le aflaseră aproape instantaneu, din
momentul în care – după ce „Kaiser-Waltzer” a răsunat întâia
oară, marcând deschiderea balului şi a continuat să fie auzit şi perceput ca un prolog şapte seri la rând, pe întreaga durată a şederii
Împăratului – s-a anunţat cadrilul.
A fost voia sorţii, îşi vor aminti, peste ani, mulţi dintre dansatorii
de atunci, din sală. Femei elegante, pline de nuri, şi tineri ofiţeri
curtenitori, cu toţii subjugaţi de farmecul serilor petrecute-n
Cazinoul din inima Parcului:
Să te pomeneşti, pe neaşteptate, înaintea cuiva a cărui prezenţă
să-ţi taie răsuflarea!
Să-i simţi chemarea fierbinte, magnetismul, şi să ştii, pe loc,
c-o certitudine absolută, c-ai întâlnit acea fiinţă unică, hărăzită
doar ţie!
Să realizezi că ai această şansă şi să te înfiori la gândul c-ai
putea s-o ratezi.
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Să încerci să faci totul pentru a o reţine.
Să vrei să opreşti Clipa!
Iar după ce, schimbându-se perechile, s-au pomenit faţă-n faţă,
iar privirile lor, însufleţite de plăcerea dansului, s-au descoperit, a
fost ca pe urmă să nu se mai poată desprinde unul de altul! Bărbatul
a urmărit-o pe tot parcursul cadrilului, cum se îndepărta şi-i
revenea în preajmă, întâlnind de fiecare dată căutătura fie furişă,
fie deschisă a fetei, însoţită de-un zâmbet aparte, destinat – o ştia!
– numai lui. În final, însoţind-o, s-a înclinat în faţa părinţilor.
Le-a cerut permisiunea altui dans şi, începând de atunci, toate
dansurile serii, dar şi cele din nopţile viitoare i-au aparţinut, de
parcă-i fuseseră făgăduite în exclusivitate. Niciun alt predendent
n-a mai cutezat să se apropie, spre a-şi rezerva un vals, o polcă
sau un galop, în care tânăra să-i fie parteneră.
...Şi să urmeze, într-o mijire a zorilor, ultimul vals. După ore
de ameţitoare rotiri să înceapă să se reverse, treptat, acordurile
fastuoase din „Wienna Waltz” – aşteptat şi întâmpinat c-o bucurie
exuberantă, cum pe drept i se cuvenea unui adevărat principe al
balului.
Şi muzicanţii să-şi intensifice jocul arcuşurilor trecute peste
corzile de vioară. Smulgându-le sunete parcă nemaiauzite. Iar
perechile de dansatori să deseneze un cerc amplu împrejurul lor şi
ei, prinşi în mijloc, să nu mai perceapă nimic în afara apropierii
trupurilor, a răsuflării fierbinţi şi-a luminii din pupilele celuilalt.
Şi să valseze.
Să valseze şi să valseze ameţitor, până când orchestranţii înşişi,
extenuaţi, să-şi înceteze execuţia, înălţându-şi, într-un gest de
admiraţie şi de capitulare, arcuşurile. Şi-atunci, abia, dezmeticiţi,
în tăcerea grea, căzută dintr-o dată, ca o cortină densă a încremenirii, să se uite în jur, uimiţi şi parcă jenaţi. Să se retragă, în
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ropotul de aplauze subite ale celorlalţi tineri, reînsufleţind atmosfera şi redându-le, tuturor, euforia unei nopţi de bal, ai cărei
părtaşi fuseseră.
– Că s-au promis unu altuia era de presupus. La fel cum,
poate, era de bănuit că nu s-a stabilit o dată anume, căci, în acele
momente, însoţindu-şi Suveranul, tânărul ofiţer urma să plece.
Rosalia, ţineţi minte? aşa se numea, l-a condus, flancată de
părinţi. Iar ochii bărbatului au urmărit-o neîntrerupt, în tot acel
timp premergător pornirii trupelor imperiale, în vreme ce ai fetei,
umeziţi de lacrimile reţinute, nu se desprindeau de pe chipul său
– toate acestea le-am aflat de la unchiul Mircea, martor tăcut şi
nebăgat în seamă, pierdut în mulţime. La fel cum, mai târziu,
mi-a relatat şi deznodământul poveştii.
Şi încearcă să vadă, cu ochii altcuiva: ai băietanului Mircea,
care se îndrăgostise în taină de-o fată. O fată frumoasă, cum nu
era alta – aşa găsea. Şi pe care, întrucât îi amintea de graţia şi
gingăşia unui trandafir, o numise, pentru sine, Rosa Moss.
La fel şi-o imagina şi Radu: păşind uşoară, cu volanele albrozii ale rochiei, asemenea petalelor unei ruje, vălurind odată cu
fiecare pas al fetei... Simţi un fior de duioşie şi parcă împunsătura
unui regret, pentru destinul ei ciudat şi inacceptabil.
– Urmarea s-ar putea să ţină, întrucâtva, şi de istorie, le spuse
prietenilor, c-o expresie gânditoare. La numai trei zile de la
plecarea Suveranului din Staţiune, ajuns la Geneva, Împărăteasa
Elisabeta a fost asasinată.
Vestea dispariţiei, în condiţii atât de violente, a îndrăgitei Sissi
a zguduit Imperiul. Şi nu ştiu dacă această tragedie nu şi-a întins
aripa funestă şi asupra celor doi tineri. Un lucru e sigur: Rosalia
nu şi-a mai revăzut niciodată iubitul.
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Câţiva ani s-a înfăţişat la Băi, începând cu 4 septembrie.
Şi vreme de patru seri la rând, s-a îndreptat înspre Cazinou.
Oprindu-se la câţiva paşi de intrare. Aştepta. Nimeni şi nimic nu
o clintea din loc! Nici chemarea muzicii, atât de îndrăgită, care
răzbea din Sala de Bal. Nici râsetele, nici acordurile de vioară şi
nici salutul cunoscuţilor, sau îndemnul lor de a-i însoţi n-aveau
puterea s-o înduplece. Refuza tăcută, clătinându-şi capul.
Ea înainta cu paşi uşori, îndată ce soarele scăpăta, de-a lungul
Colonadei. Fără să se grăbească, cu umerii uşor aduşi în faţă şi
ochii-n pământ. Şi doar atunci când ajungea în preajma clădirii,
privirea i se înălţa, şovăitoare, însufleţindu-se treptat şi alergând
în toate părţile, ca şi când ar fi căutat pe cineva. „Pe ofiţerul acela”
şopteau între ei oamenii, unii abia sosiţi în Staţiune, după ce
auziseră povestea de la alţii.
Iar supoziţii au fost, nenumărate: Poate că o mâna într-aici, se
spunea cu voce scăzută, o speranţă a cărei deşertăciune nu voia
s-o recunoască. Din care pricină era posibil să-şi fi pierdut minţile,
neputându-se împăca cu absenţa celui iubit. Poate că tânărul
ofiţer pierise, în vreo împrejurare tăinuită, atât de comună unor
vremuri tulburi. Sau numai o amăgise, c-o vorbă şi c-un surâs
nestatornic, plăcând-o atunci, dar uitând-o, degrabă. N-ar fi fost
exclus, se mai zvonea, ca părinţii lui să nu fi găsit fata îndeajuns
de înstărită. Socotind unirea celor doi o mezalianţă. Şi câte altele,
încă.
Să fii şi să nu mai fii aceeaşi făptură. Ceva dinlăuntrul tău
să se frângă, aşa cum n-ai fi bănuit că s-ar putea întâmpla, cu
adevărat. În zilele tale de fericire maximă.
Să stai neclintită într-un loc şi lumea să treacă pe dinaintea
ta, uneori atingându-te din nebăgare de seamă, însă de cele mai
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multe ori ocolindu-te. Să nu mai simţi amorţeala din picioare,
urcând şi cuprinzându-ţi trupul. După un timp, să nu-ţi mai pese
nici de privirile lungi şi iscoditoare, aţintite asupra ta. Să aştepţi
astfel, nemişcată, parcă la nesfârşit, fiinţa iubită. Bărbatul care
ţi s-a jurat ţie: prin cuvintele, şoaptele şi atingerile lui. Şi numai
sufletul să-ţi strige neauzit, de dor şi de disperare.
Să crezi, uneori, că-i recunoşti pasul. Că-i distingi silueta,
detaşându-se din mulţimea compactă a celorlalţi. Abia atunci
să înaintezi câţiva paşi, într-acolo. Să percepi cum ţi se aprind
obrajii, iar viaţa palpită, din nou, în tine. Laolaltă cu speranţa şi
credinţa că, de astă dată, ele au un temei! Să fii aproape sigură.
Să tragi aerul adânc în piept şi el să nu-ţi ajungă şi emoţia să
te sufoce. Să întinzi, poate, o mână şi să rosteşti un nume. Ca o
chemare înceată, căreia să nu-i răspundă nimeni. Cel mult, să se
întoarcă înspre tine nişte ochi întrebători şi să-ţi zâmbească fugar,
odată cu buzele şi chipul nedumerit al străinului. Să te retragi
micită, sub povara de plumb a dezamăgirii.
Nu s-a mai ivit, apoi, ani în şir. Cu timpul, s-a presupus c-a
plecat pe alte meleaguri, consolându-se, într-un final. Până când,
într-o seară de început de septembrie, a revenit: o femeie în alb!
Apariţie părelnică, pentru mulţi. Contestată şi disputată deopotrivă, fiind vizibilă numai unora. Era şi nu era!
La început intriga. Uneori, înspăimânta. Fără temei, însă, căci
femeia, la rândul ei, se ferea de lume. N-a atins-o nimeni. Nimeni
nu i-a auzit paşii. Nici glasul şi nici răsuflarea. Dar nu se îndoiau
asupra identităţii sale. Mai cu seamă cei care o cunoscuseră.
Bătrâni, de-acum, însă cu imaginea fetei încă vie în minte. Era un
privilegiu s-o zăreşti! susţineau. Întrucât nu se arăta decât rar şi
numai unor persoane deosebite.
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– Se poate iubi aşa? întrebă emoţionată Gloria. Un tremur de
înfiorare i se ghicea în voce, în vreme ce privirea-i şovăielnică se
înălţă către Iuliu.
– Da, se poate, confirmă acesta. Ba chiar mai mult: se poate şi
muri. Nu mă refer aci la acele cazuri spectaculoase de sinucideri,
ţinu să precizeze, sinuciderea e întotdeauna spectaculoasă şi
încearcă, de regulă, să-l pedepsească pe „celălalt”. Ori doar să-i
atragă atenţia, în caz că e înscenată. Mă gândesc la unele situaţii
reale şi rare, când o anumită demnitate, un anumit cod al onoarei
te împinge la sacrificiul suprem.
– Adică? Fii mai limpede, îi ceru Pia. Sună cam anacronic.
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Amintirile „Unchieşului”
(partea a doua: august-decembrie 1916)1

Dan Demşea,
istoric,
Arad

/Capitolul/ „Răsboiul de întregire”.
„În 14/27 August 1916 soseşte /vicarul
ortodox român al Oradiei, Vasile/ Mangra de
la Budapesta la Arad. /.../ A venit cu vestea
că România n-are să intre în răsboi contra
monarhiei /austro-ungare/ şi că, Consiliul
de Coroană, convocat chiar pe ziua de astăzi
în Bucureşti, probabil va hotărâ alăturarea
la Puterile Centrale. /.../ Eu aveam însă alte
orientări; circulaţia militară de pe trenuri
încă îmi spunea altceva – apropiata declarare
de răsboiu [din partea Regatului României].
În ziua de Sfânta Marie, 15/28 August
1916 oficiasem sfânta liturghie în catedrală.
Până la amiazi nu s-a ştiut nimic. După
1
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Prima parte a apărut în „Arca”, Arad, Anul XXIX,
2018, nr. 10-11-12 (343-344-345), p. 159-165.
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amiazi ajunge şi la mine în Seminar/ul teologic/ ştirea despre
declararea răsboiului român2. Cel dintâi lucru mi-a fost să-mi
fac bagajul gata pentru toate eventualităţile. După aceea mi-am
adus o birjă închisă /ca/ să mă strecur până la Mangra în hotel.
Strada era agitată. În hotel /îl/ aflai pe /jurisconsultul episcopesc/
Gheorghe Popa la Mangra. /Acesta din urmă/ m-a întâmpinat cu
«vezi ce aţi făcut». «Nu e vremea de recriminări, îi răspunsei,
ci de a face». Formula jertfei euharistice [a mântuitorului Iisus
Christos] l-a impresionat /pe Vasile Mangra/.
Am ţinut apoi sfat, că ce e/ste/ de făcut. Eu am insistat să
plece imediat la Budapesta, să afle de intenţiunile guvernului
faţă de noi; şi să oprească eventualele măsuri de razbunare
până ce dânsul va merge la Sibiu ca să acopere preoţimea şi
populaţia faţă de furia ungurească, chiar luând garanţii pentru
paşnica purtare a oamenilor noştri. Dânsul mai avea planul de
a emite /în calitatea sa de mitropolit nehirotonit3 al Ardealului/
împreună cu episcopii /săi sufragani/ de la Arad şi Caransebeş o
pastorală de îndemnare la pace şi ordine a clerului şi poporului,
ca să nu cadă jertfe inutile. Am încheiat sfatul /ţinut în 15/27
august 1916, în camera hotelului din Arad, unde se cazase Vasile
Mangra/ cu cuvintele: «Acum nu mai e vorba de/spre/ ce va fi
cu mitra arhipăstorească şi, peste tot, cu persoanele noastre,
ci numai de a mântui vieţi; gândeşte-te la soartea4 celor de la
margini5». Încă în seara aceea de Sântă Mărie, /Vasile Mangra/ a
plecat la Budapesta; dar la Sibiu n-a cutezat să meargă6.
După ce l-am expediat pe Mangra la Budapesta, am luat
contact cu /Vasile/ Goldiş. Cu un lucru eram încurcat, anume,
2

R. Ciorogariu, Zile trăite, Oradea, /1926/, p. 76.
În data de 29 octombrie 1916, Vasile Mangra a fost hirotonit ca mitropolit
peste cele trei episcopii ortodoxe române de la Caransebeş, Arad şi Sibiu.
4
Soartea avea sensul de supravieţuire.
5
Supravieţuirea locuitorilor din proximitatea hotarelor cu regatul României.
6
Nefiind dorit de aderenţii fostului contracandidat în funcţia de mitropolit,
anume cea a sibianului Roşca.
3
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că la o mişcare populară nu ne putem gândi. Eram doar ca într-o
temniţă păziţi, iar pe sate numai bătrâni, femei şi invalizi. Rolul
nostru a rămas tot cel de mai nainte: a mântui /ceea/ ce putem
mântui dinaintea furiei Ungurilor, ca să nu se împlinească
ameninţarea lui Tisza, că România va putea dobândi numai un
Ardeal fără Români. Realitatea era că noi contam ca cetăţeni
ungari, supuşi legilor marţiale ungare.
Am căzut de acord cu Goldiş să facem formele de declaraţii,
vagi, că nu noi purtăm vina răsboiului şi /că/ rămânem între
marginile legii, supuşi patriei şi tronului. Înainte de stabilirea
definitivă a programului de apărare am mai chemat la sfat pe
Ştefan Cicio Pop şi Sava Raicu. Acesta din urmă însă a fost
împiedecat să vină. Ne-am înţeles: Episcopul /Ioan Ignatie Pap/
să dea /o/ pastorală vagă preoţimei, de a respecta legile şi ordinea
publică; să aducă aceasta la cunoştinţa prefectului /comitatului
Arad/ şi să ceară ocrotirea populaţiei de prigoniri. Şi /apoi,
episcopul/ să se ducă la şedinţa Casei magnaţilor convocată pe
2 Septemvrie /1916/ în Budapesta; iar Ştefan C. Pop – la şedinţa
Dietei convocată pe 5 Septemvrie, ca să ia cuvânt/ul/ în sensul
circumscris mai sus. Mai era vorba şi de o delegaţie la prefect/ul
Aradului pentru /o/ asigurare de fidelitatea noastră cătră patrie
şi tron, dar am convenit să renunţăm la acest hiperzel.
S-a convocat însă Consistorul plenar pe 6 Septemvrie /1916/
pentru luarea dispoziţiilor de asigurare a averilor bisericeşti şi
punerea la adăpost a preoţimei prin/tr-o/ Declarare de fidelitate.
Declaraţia aceasta, unica7, ce s-a făcut în Arad, e ţinută în termeni generali, fără o înfierare a României. Cu aceste îngrădiri
aşteptam desvoltarea evenimentelor8.
7

Era de presupus faptul că doar Centrul Eparhial ortodox român din Arad
a făcut-o, iar celelalte două Centre Eparhiale (Sibiul şi Caransebeşul, mult
prea aproape de graniţa statală cu Regatul României) s-au abţinut de la
acest procedeu, fiind constrânse probabil să „înfiereze” România.
8
R. Ciorogariu, op. cit., p. 77.
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Guvernul /ungar/, care se aştepta la o /in/surecţie în spatele
frontului unguresc, era mulţumit de această atitudine. Şi a stat pe
loc până la întrezărirea sorţii ce i se creia României prin încrestarea
ei în spate dinspre Bulgaria, în faţă cu formidabila incursiune a
armatei germane şi cu defecţiunea ajutorului rus prevăzut în
planul de răsboi românesc. În zece zile de la declararea răsboiului,
Turtucaia – pierdută; frontul românesc – clătinat.
Aradul era locul de refacere al armatei aliatului german,
de unde se desfăşuraseră înaintea ochilor noştri formidabilele
eforturi duse pe front. «În două săptămâni isprăvim cu perfida
Românie – răcneau Germanii – şi soartea ei va fi mai grozavă
decât a Sârbiei»9.
În primele zile se mai gândeau Ungurii, că vor avea nevoie
de ocrotirea noastră dacă ajunge armata română până la noi;
şi îşi mai înfrânau patimile; dar ziarele erau pară şi foc contra
noastră, stimulând instinctele la răsbunare şi /la/ extirparea a tot
ce este românesc.
«Aradi Hiradó» /ar/ vrea să lanseze apel la publicul maghiar,
să nu mai permită vorbă românească pe stradă, dar cenzura
suprimă apelul. Iar când am scris eu în «Biserica şi Şcoala»
articolul În faţa răsboiului, cenzura suprimă /chiar/ şi de la
mine pasagiile în cari mă plângeam că pentru acest răsboiu
suntem priviţi cu ochi răi de către societatea maghiară. Domnul
procuror nu admitea dar/ă/ că suntem priviţi cu duşmănie şi
părea că /astfel/ temperează agresiunea contra noastră.
Un ziar, «Arad és Vidéke» s-a oferit [în cea de-a doua jumătate
a lunii august 1916 în condiţiile absenţei fortuite a ziarului
«Românul»] chiar, că ne pune la dispoziţie coloanele sale dacă îi
plătim 300 /de/ abonamente, ce făceau peste 8000 /de/ lei, însă
n-am putut face /rost de/ această sumă; dar nici nu ne convenea
a ne obliga faţă de ei.
9

Idem, p. 78.
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[Urmează descrierea atmosferei agitate din centrul urbei
arădene].
E indescriptibilă îngrămădirea lumei streine în Arad. Parcă
aici şi-au dat întâlnirea parcurile /recte: parcările/ de tunuri
germane, cari înaintau spre România, cu parcurile infinite ale
refugiaţilor din interiorul Ardealului, Saşi şi Săcui, /refugiaţi/
cari sugerau intuiţia10 cântecului din 1848: «fug domnii fără de
papuci» dinaintea oastei lui Iancu.
N-a fost lipsită această babilonie nici de scene tragicomice.
În una din aceste zile pleca un batalion al regimentului /de
tip teritorial –n.n./ românesc din Arad11 la frontul italian, căci
regimentele româneşti erau dirigiate pe frontul italian /ca/ să nu
ajungă în contact cu frontul românesc. În fruntea batalionului
cânta muzica militară cântece ungureşti. Dar soldaţii încă aveau
instrumentele lor muzicale, clarinete şi trâmbiţe în cari cântau
din mijlocul batalionului marşul lui /Avram/ Iancu, iar un
sergent ungur juca pe marşul lui Iancu ciardaşul lui. Eu priveam
dintr-un balcon această ironie a sorţii12. /.../.
/Subcapitolul/ Internările.
Pe intelectualii români de la margini, Hunedoara, Sibiu,
Braşov, administraţia i-a adunat şi i-a trimis la internare în
părţile ungureşti. O bună parte din/tre/ ei a fost adusă la Arad.
Dar de aici /în/ curând /a fost/ dirijată mai departe.
Un ordin ministerial decretează /municipiul/ Oradea-Mare
de sediu /al/ Mitropoliei ortodoxe din Sibiu şi a/l/ celei unite
din Blaj. Aşa se mută, ori mai bine zis este escortat Consistoriul
10

De fapt, conotaţia socială a momentului surprins de autor.
Referirea a fost făcută cu privire la regimentul chezaro-crăiesc cu limba de
comandă germană, fie cel cu nr. 33 fie cel suplimentar cezaro-crăiesc nr. 38,
având aceeaşi limbă de comandă, ambele cuprinzând în majoritate ostaşi
recrutaţi din satele comitatului Arad.
12
R. Ciorogariu, op. cit., p. 78.
11
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şi Seminarul din Sibiu, precum şi mitropolitul Victor Mihali cu
Consistorul şi Seminarul lui din Blaj la Oradea-Mare.
Şcoala Normală ortodoxă din Sibiu /împreună/ cu corpul /ei/
didactic neaflând loc în Oradea-Mare, s-a mutat la Arad unde a
întrat sub direcţiunea mea, /fiind/ contopită în Şcoala Normală
din Arad13. /.../. [În consecinţă, la Arad se aflau, începând din
cea de-a doua jumătate a anului 1916, profesorii Dr. Silviu
Dragomir, Victor Păcală şi Ascaniu Crişan14]15.
Cu toate declaraţiile de fidelitate – în circularele episcopilor
de ambele confesiuni, declaraţiunile din Casa magnaţilor şi
din Cameră /cât/ şi sgomotoasele declaraţii de fidelitate din
Reprezentanţele municipale – în care duceau tonul tocmai
conducătorii naţionalişti, de pildă în Hunedoara – după căderea
Turtucaiei16, va să zică în primele zece zile după declararea
răsboiului, încep internările /chiar/ şi din judeţul Arad şi din
Banat. Numai Biharia a rămas neatinsă de internări, OradeaMare însăşi fiind decretată de loc de refugiu a celor două
mitropolii române.
Internările se făceau mai ales dintre intelectualii din provincie
ca să nu fie între popor elemente /considerate/ dubioase [de către
administraţia austro-ungară]. Aşa au ajuns internaţi: advocatul Dr.
Ioan Suciu din Ineu şi Dr. Aurel Grozda din Buteni; apoi preoţi,
învăţători şi ţărani cunoscuţi de agitatori de la alegerile dietale,
cum e Nicolae Lăzărescu din Şiria, Leric din Ilteu17 şi alţii18.
13

Institutul Pedagogic-Teologic ortodox român din Arad.
Director al Liceului de băieţi Moise Nicoară din Arad în perioada interbelică,
Ascaniu Crişan a fost înmormântat în Cimitirul Eternitatea din nordul
municipiului Arad. Informaţie primită prin bunăvoinţa inginerului Bujor
Buda din Arad în 2017.
15
R. Ciorogariu, op. cit., p. 87.
16
Turtucaia, situată pe malul Dunării, era partea Cadrilaterului aparţinând
de regatul României.
17
Comună situată la marginea sud-estică a fostului comitat al Aradului, învecinat cu cel al Hunedoarei.
18
R. Ciorogariu, op. cit., p. 79.
14
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Aflasem prin informatorii noştri, că la început eram luaţi pe
tabloul /recte: tabelul/ internaţilor două sute de intelectuali din
judeţul Arad. Numărul acest/or/a s-a redus apoi la 30, dar s-a
renunţat şi la această listă când /autorităţile comitatului Arad/
s-au simţit în siguranţă faţă de invaziunea română.
În curând s-a/u/ selecţionat trei categorii de loviţi de soarte
/recte: destin/: 1. refugiaţii – cu liberă mişcare în oraşele ungurene, cum erau sibienii şi blăjenii în Oradea-Mare şi Arad etc;
2. internaţii – legaţi de o localitate cum erau cei din Sopron; şi 3.
Întemniţaţii – pentru pretinsa trădare de patrie prin spionaj etc.
Soartea celor dintâi [cea a refugiaţilor] era neplăcută dar suportabilă.
Internaţii din Sopron aveau /o monedă de/ o coroană la zi
pentru întreţinere, din care trebuiau să trăiască, căci cea mai
mare parte [de posibilităţi, de legături] era tăiată de casa şi
familia lor; care i-ar fi putut ajuta. Unicul lor noroc a fost că
populaţia germană din Sopron îi privea drept refugiaţi /chiar/
şi pe /cei/ internaţi; ceea ce le-a uşurat în/tru/câtva condiţiile
de trai. Dar întemniţaţii din Aiud, Cluj, Seghedin etc îndurau
groaza temniţelor grele şi a judecăţii la moarte.
După căderea Turtucaiei, înaintarea armatei române a devenit lentă, nesigură; pe la 20 septemvrie /1916/ se şi opreşte.
Formidabila armată germană ia ofensiva şi sileşte armata română
să se retragă cu mari pierderi de pe teritoriul Ardealului. Cu ei sunt
nevoiţi a pleca intelectualii, preoţi şi învăţători «compromitaţi»
/.../, pe cari îi aşteptau spânzurătorile ungureşti. /Profesorul/
Jancsó Benedek îi taxează pe aceşti preoţi şi învăţători «dezertaţi»
la 50% din intelectualii judeţelor mărginaşe Braşov, Făgăraş şi
Sibiu.
În partea a doua a lunei Octomvrie /1916/ primul act al răsboiului
român s-a sfârşit catastrofal prin evacuarea Ardealului.
Noi iarăşi am ajuns unde eram mai nainte, cu urgia prigonirilor
în spinare pentru atitudinea noastră, socotită de dubioasă, mai
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ales prin faptul că, din/tre cei/ 13 profesori ai liceului din Braşov,
11 au trecut în România împreună cu 80 /de/ învăţători ortodoxi
şi 14 uniţi, apoi circa 60 de preoţi. Se ivesc tendinţe de reparări
din partea noastră şi, /totodată/ tendinţe de dezmoştenire a
noastră din partea ungurilor în graniţele ardelene printr-o nouă
zonă etnică ungurească dealungul graniţelor româneşti.
Eu nu mi-am pierdut încrederea nici în aceste zile critice.
Aceea ce nu credeam mai înainte, că se va ajunge /la/ întronarea lui Magra în scaunul mitropolitan, s-a întâmplat. În
29 Octomvrie /1916/ a fost hirotonit şi introdus în scaunul metropolitan la Oradea-Mare unde era mitropolia în refugiu.
Actul hirotonisirei şi al introducerii l-au săvârşit episcopii Ioan
Papp şi Miron Cristea în Catedrala Orăzii Mari. Mitropolitul V.
Mihali şi episcopii D. Radu şi Miklos Széchenyi – catolici care
nu întră în biserică ortodoxă, n-au luat parte la ceremonia din
biserică. Pentru autorităţile civile şi militare a fost /un/ canon
ascultarea serviciului românesc.
Mangra nu acceptase oferta primăriei de a primi sala ei
festivă pentru recepţii, ci le-a ţinut în umila casă consistorială.
Faptul acesta şi că toastele de la banchet – unde erau îngăduiţi
de canoane episcopii greco- şi romano-catolici – au fost ţinute
pe de-a-ntregul româneşti, ori începute româneşte şi terminate
ungureşte, a indispus pe Unguri. Se auzea «kölcsönös csalódás»,
«desamăgire reciprocă».
Seara mă plimbam cu părintele arhimandrit /Filaret/ Musta,
atrăgând atenţia publicului cu fasonul nostru ortodox: «Itt
a két vén tolvaj»( = «iată doi tâlhari bătrâni»), ne aruncă în
faţă doi pasanţi /recte trecători/19. Nu-mi era de mine căci eu
eram obişnuit din Arad la aceste graţiozităţi; dar mă temeam
că părintele Musta înţelege adresa. Şi, pripit cum e de la fire, se
încaeră cu ei. Repede îl iau cu vorba până ce nu se mai văzură
19

Idem, p.80.
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cavalerii insultători. – Auzişi de «doi tâlhari» îl întrebai pe Musta.
– Da. «Dar ştii cine sunt cei doi tâlhari ? – Cine? «Domnia mea
şi Domnia ta». Ca muşcat de şarpe, întrebă unde-s etc. «Pară-ţi
bine că am scăpat atâtde ieftin. Haide acasă». Şi l-am tras după
mine. Aşa s-a petrecut ospăţul nostru la instalarea lui Mangra.
Dar nici matadorilor guvernamentali20 nu le-a mers mai bine.
Miskolczy, prefectul judeţului [recte al comitatului Bihor] nu l-a
primit în audienţă pe deputatul guvernamental, consilierul aulic
Burdea cu ai săi. /Miskolczy/ nu mai făcea [cu aceştia din urmă]
adeziunea politică /recte electorală/; se cerea lepădarea totală de
neam. Aceasta era legea nouă a învingătorilor.
Lumea strâmtorată alerga la scutul lui Mangra. Între ei /erau/
şi /.../ cei ce-l băteau cu pietri mai nainte. Câtă vreme a stat Tisza
la putere, /mitropolitul Magra/ a făcut multora bine în zilele cele
mai critice. Dar mai târziu i se dete să înţeleagă că intervenţiile
lui nu sunt bine văzute. Iar după căderea lui /Tisza/, urmând
ministerul Eszterházi-Apponyi, /Mangra/ se plângea că aceştia
nu mai au încredere nici în el. Sic transit gloria mundi.
Eu promisesem părintelui /Ion/ Lupaş că de voi fi pe picior
liber, voi mişca toate pietrile pentru eliberarea lui dacă va fi
internat. Rebega mi-a adus vestea din Sibiu că Lupaş a fost dus la
Poşon /Bratislava/, de fapt el era internat într-un sat, Rust, lângă
Sopron, unde d-abia l-am aflat. Ştiam că pentru Lupaş e genantă
intervenţia lui Mangra. Dar cu fizicul debil cum îl ştiam, nu-l
puteam lăsa să piară cu zile prin temniţe. Şi aşa m-am adresat
lui Mangra pentru /o/ intervenţie. Sándor János, ministrul de
interne, ştia că Lupaş, după alegerea de mitropolit, a scris un
violent articol contra lui Mangra în «Telegraful Român» şi se
mira de această intervenţie. «Vin pentru omul de ştiinţă, nu
pentru omul politic» replică Mangra. Altminteri, pentru Lupaş
20
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au intervenit şi alţi oameni de ştiinţe, unguri din Budapesta, dată
fiind reputaţia lui de istorician /deasemenea/ şi la Universitatea
din Budapesta. Pentru această intervenţie – neplăcută părintelui
Lupaş – /îmi/ iau eu răspunderea. Poate fi liniştit părintele Lupaş,
nu-l desonorează21.
E propriu sufletelor căzute în păcatul rătăcirei, că nu-şi pierd
vechile afecţiuni de prietenie. Dr. Ion Suciu era odinioară cel
mai strâns legat de Mangra în luptele politice, iar după ruptura
politică – cel mai înverşunat adversar al lui22. «Când îi va merge
lui Suciu de tot rău, să-mi scrii», /îi/ spune Mangra lui G. Popa,
«ca să intervin pentru el». Fireşte că G. Popa a grăbit să-i scrie
că Suciu e în/tr/o stare insuportabilă la Rust. Aşa i-a urmat
eliberarea – şi aici fără vina clientului.
Acestea, fireşte, erau numai intervenţii particulare, pentru
foştii săi prieteni. Şi mai ales, pentru cei mulţi ce se lepădau
de partidul naţional, ca să scape de front şi internări. Nu l-am
putut, însă, determina să /îşi/ ia răspunderea în întregime pentru
preoţime, ca să o scutească de internări. «Să-mi facă careva vreo
trangresiune; şi atunci mi-am mâncat încrederea la guvern,
perzând totul». N-avea încredere în preoţime: că-şi va păstra
cumpătul; nici curajul să se expună pentru totalitate, oricât îl
strâmtoream eu. /Ceea/ ce nu mi-a succes mie, n-a succes nici
sibienilor, cari îl asigurau că i se vor ierta toate dacă va face acest
gest. A rămas refractar faţă de toate încercările făcute în direcţia
aceasta. Nu voia să se facă imposibil/ul/ pentru lucruri mai mari
– în gândirea lui /Mangra/, obsedată de mrejelelui Tisza, în care
credea orb/eşte/ ca într-un idol.
21

Părintele Ioan Lupaş a reuşit să supravieţuiască chiar şi închisorilor totalitare
de după cel de-al doilea Război Mondial. Episcopul Roman Ciorogariu era
conştient de faptul că părintele Lupaş îi va fi citit aceste rânduri apărute sub
tipar în anul 1926.
22
R. Ciorogariu, op. cit., p. 81.
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Cei ce aveau parale să se provadă cu cele trebuincioase erau
mai scutiţi /de nevoi/ în internare decât cei rămaşi acasă între
şicanele zilnice, văzând cu ochii uraganul ce se descarcă asupra
României şi laţurile ce se pregătesc Ardealului. Dctorului Comşa
din Selişte /recte Sălişte/ îi mergea foarte bine în Rust, unde îşi
câştigase o bună clientelă. Dar cei avizaţi a trăi dintr-o coroană
la zi, cât li se dădea, o duceau greu şi trebuiau să se bage slugi.
Mai bine erau /situaţi/ însă cei din generaţia obligată la armată,
ajunşi prin ptotecţii şi mituiri în locurile sedentare dindărătul
frontului, pe cari i-a şi apostrofat Tisza într-o replică din Cameră,
că stau ascunşi prin spitale şi alte servicii sedentare.
Îm 19 Noembrie străpung Germanii frontul românesc la
Târgul-Jiu, /ceea/ ce are de consecinţă ajungerea trupelor germane la Călimăneşti, pierderea luptei de la Argeş, /ceea/ ce deschide calea la Bucureşti23.
La două zile după înfrângerea de la Târgul-Jiu moare împăratul
Francisc Iosif I după o domnie de 68 ani24. /.../.
În 6 decemvrie 1916 armata germană intra orgolioasă în
Bucureşti şi după ea dulăii Austro-Ungari. Un ordin obliga să
se tragă toate clopotele din ţară /recte, a Austro-Ungariei/ de
bucuria evenimentului. Burgul din Wiena /.../ era cuprins de
spasmuri, singur micul Clironom, Otto, se spune că era abătut
când i s-a spus că regimentul lui n-a putut fi /prezent/ la intrarea
triumfală în Bucureşti. Peste doi ani, regele Carol al IV-lea cu
soţia sa Zitta, poposeau în Bucureşti ca prisonieri ai aliaţilor.
Nu doresc nici duşmanului meu acele clipe petrecute de ei în
Bucureşti25.

23

Idem, p. 82.
Idem, p. 83. Succesorul lui Franz Iosif la tronul împărăţiei a fost nepotul
său Carol.
25
Idem, p. 82.
24
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Monumente publice

cu imaginea Sfântului
Ioan Nepomuk

S

OLICITAREA OFENSATOARE a regelui
Wenceslas al IV-lea suveranul Boemiei de
a i se comunica secretele enoriaşilor obţinute
în urma spovedaniei şi în mod deosebit ale
soţiei sale regina Sofia, a fost întâmpinată de
preotul praghez Ioan Welflin originar din
satul Nepomuk cu un categoric non licet (nu
este îngăduit). Refuzul brutal al arhiereului,
i-a atras arestarea, tortura procesul penal şi la
16 mai 1383 moartea violentă prin înecarea
în apele Vâltavei, unde a fost aruncat de pe un
pod. Lumina miraculoasă care a apărut, un
nimb cu cinci stele, a făcut posibilă pescuirea
cadavrului din râul învolburat, pentru a fi
înmormântat la Catedrala Sfântul Vitus din
Praga.
1-2-3, 2019
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În scurt timp, cultul arhiereului praghez martir
s-a răspândit pe un larg areal central – european, în
1721 fiind sanctificat de Papa Benedict al XIII-lea sub
numele de Sfântul Ioan Nepomuk. A fost consacrat ca
protector al codrilor, podurilor, morarilor, plutaşilor,
corăbierilor, a celor ce păstrează o taină, fiind invocat
şi pentru pericolul inundaţiilor.
Martirajul datorat păstrării cu stricteţe a secretului
confesiunii dar şi calităţile patrologice potrivite
peisajului geografic bănăţean: terenuri mlăştinoase,
nesigure, uşor şi des inundate, cu poduri şubrede şi
păduri pline de pericole, i-au adus popularitate printre
funcţionarii districtuali din regiune. Bănăţenii aveau
nevoie de un ocrotitor al locuitorilor ce sufereau de
„apele putrede, împuţite, ce boale aduceau, friguri
cu epidemie şi ciume”, deplânşi de
cronicarul bănăţean, popa Nicolae
Stoica de Haţeg.
Drept urmare, în 1724, a fost
înaintată lui Carol al VI-lea, tatăl
Mariei-Tereza, împărat şi rege al
Boemiei şi Ungariei, solicitarea ca
Sfântul Ioan de Nepomuk, martirul
înghiţit de ape, să fie recunoscut
ca sfânt protector al Banatului. În
urma aprobării, la 16 mai 1726,
Ordinul Franciscanilor bosnieci
a organizat în cetatea Timişoarei,
festivitatea de consacrare, această
zi fiind aleasă atunci şi sărbătoarea
Sfântul Ioan Nepomuk, Praga, Podul Carol oraşului. Pe acest model, peisajul
138
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pieţelor unor localităţi catolice din Banat şi împrejurimi, a fost
împodobit cu imaginea acestui sfânt, realizată după sculptura
vienezului Mathias Rauchmiller (1645-1686) de pe podul Carol
din Praga, devenită arhetip. Similitudini formale sunt evidente
şi în cazul statuilor din cartierul praghez Mala Strana (Oraşul
Vechi, pe malul stâng al Vâltavei), Viena, Linz, Saalbach (Austria)
Sibiu şi alte oraşe. Varianta elegantă a tipului întâlnită în regiunea
ungară la Szekesfehervaros sau tipul din Tata, de la sfârşitul
secolului al XVIII-lea, sunt alte modele de reprezentare frecvent
copiate. Un izvor de inspiraţie pentru realizarea statuilor pot fi
considerate şi sculpturile lui Ferdinand Brocoff sau gravurile
lui Johann Andreas Pfeffel care au servit pentru ilustrarea
cărţii Vita Santi Joannis realizate de J. Balbin la Augsburg în
1725. Proliferarea pe un larg areal a sensurilor, alegoriilor şi
metaforelor exprimate de aceste modele răspund dorinţei de a
satisface gustul modest al comanditarilor provinciali din ultimul
sfert al secolului al XVIII-lea, cu posibilităţi financiare limitate
aşa cum pot fi întâlnite şi în Arad, Pecica, Vinga, Vladimirescu,
Fântânele, Neudorf, Turnu.
De regulă, sfântul este înveşmântat în haine de canonic, cu
supliss, pluvialle cu blană, purtând pe cap bereta (biurettul),
cu o figură ascetică, pătrunsă de devoţiune. Uneori el poate fi
recunoscut doar după degetul arătător al mâinii drepte, ridicat
în dreptul buzelor, ca semn al tăcerii, al păstrării unui secret, aşa
cum este reprezentat în unele biserici.
La Arad, statuia Sfântului Ioan Nepomuk a fost dezvelită
în 1729 fiind socotită ca cea mai veche sculptură de for public.
Alegerea locului amplasării sale nu a fost întâmplătoare. Se ştie în
mod sigur că iniţial, sculptura a fost aşezată în preajma actualei
primării, lângă depozitul de sare al oraşului. Acolo se deschidea
un braţ al râului, fiind „poarta” nordică a oraşului catolic german
1-2-3, 2019
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şi drumul de intrare – ieşire a călătorilor ce mergeau sau veneau
dinspre Crişuri.
Odată cu dezvoltarea oraşului şi extinderea sa spre nord, în
1870, statuia a fost mutată pe locul actual şi anume scuarul din
strada Episcopiei, colţ cu Desseanu, pe vechea suprafaţă fiind
construit Palatul administrativ (1873-1875). La demolare, sub
postament, a fost găsită o casetă cilindrică confecţionată din
cositor, care conţinea 60 de monede din perioada anilor 17701802. Autorităţile oraşului au dispus gravarea pe casetă a datei
de „4 iunie 1870” alături de textul: „Pentru aşezarea (casetei)
au fost încredinţaţi Bosik Josef maistru zidar şi Lazits Mihaly,
sublocotenent urban”. Tot atunci, colecţia de monede vechi a fost
completată cu cele aflate în circulaţie, alături de lista consilierilor
a deputaţilor orăşeneşti şi aşezată pe noul amplasament, sub
piatra fundamentală a monumentului. Odată cu mutarea sa de
lângă Mureş, unde era un loc frecventat, statuia şi-a pierdut din
semnificaţia iniţială, căzând în uitare.
Sculptura colorată la început, provenea probabil dintr-un
atelier vienez, specializat în asemenea lucrări, dar nu este exclusă
nici posibilitatea ca ea să fi fost realizată pe plan local. Lucrarea
se bucură de o execuţie îngrijită, autorul anonim recurgând la
imprimarea fără exaltare a dramatismului expresiei, frecvent
în statuara barocă. Mişcarea reţinută, faldurile veşmintelor clericale cu învolburare savantă, ca de altfel întreaga ordonare a
părţilor compoziţionale, asigură sculpturii o reală calitate artistică. Corpul cioplit în gresie de Viena, este redat răsucit
spre dreapta urmând o traiectorie uşor şerpuită. Ondularea pe
verticalitate este subliniată mai ales de drapajul în planuri mari
al veşmântului clerical şi piciorul stâng uşor fandat. În mâna
dreaptă, personajul ţine o cruce şi un medalion elipsoidal cu
relieful Mariei Protectoare, efigia fiind sprijinită şi de îngeraşul
140
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dolofan, un putto seminud, aflat tot în dreapta. Mâna
stângă este îndoită peste piept cu palma spre interior
şi degetele răsfirate într-un gest de pioşenie. Întreaga
compoziţie este susţinută de nori globulari, peste
care sfântul păşeşte triumfător.
Soclul monumentului, o evocare a unui bulb
baroc, este supraînălţat peste un postament de formă dreptunghiulară (187/200), pe două nivele şi
cu o treaptă în faţă, cioplite din acelaşi material ca
şi sculptura propriu-zisă. Pe soclu, într-un cartuş
decorativ, se află incizată, o inscripţie realizată
în cronostih: „S / ioann I nepo MV Ceno / et Vsq
Vehonor I / ara Dienses ha Cs Ignastat Wnt”, adică: „S
/ IOANNI NEPOMUCENO / ET USQUE HONORI /
ARADIENSES HAEC SIGNA / STATUUND”, adică, „Arădenii au ridicat această statuie Sfântului
Ioan Nepomuk şi pentru eterna lui cinstire”. Culorile
aplicate o scoteau şi mai mult în
evidenţă. Astfel, biurettul (bereta)
de pe capul sfântului şi talarul (reverenda) lungă până la soclu erau
negre, mozetta (pelerina) de pe
umeri era roşie, în timp ce rochetul
de sub ea a fost colorat într-un ocruauriu. Chenarele soclului erau roşii
iar suprafeţele sale se distingeau
printr-un negru intens.
În vara anului 1999, după un
meci de fotbal, datorită unei interpretări greşite a semnificaţiei sale,
Sfinţirea monumentului, Arad, 2002
sculptura a fost vandalizată, astfel
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că în interesul conservării ei s-a luat măsura ridicării sale din
locul unde a fost aşezată în urmă cu 129 de ani. La comanda
primăriei, sculptorul Mihai Takacs a realizat în piatră de Viştea,
o replică identică a acesteia. La 11 septembrie 2002, a reapărut
caseta cu materialele depuse în anul 1870, dar s-a constatat că
documentele s-au distrus însă monedele au rămas intacte, ele
fiind depuse la Complexul Muzeal Judeţean.
Replica monumentului, a fost montată în locul celei vechi şi
sfinţită cu mare fast în 19 noiembrie 2002, sculptura originală
fiind depusă expoziţional în Biserica Romano-Catolică a Ordinului Minorit.
În Arad au fost şi alţi nepomuci, ciopliţi de meşteri anonimi,
care împodobeau spaţiile publice ale oraşului.
În 1754, doi donatori, a căror identitate nu este cunoscută,
au aşezat pe Calea Timişoarei din Aradul Nou, o altă statuie din
piatră a lui Ioan de Nepomuk, recunoscut ca sfânt protector al
puternicelor bresle ale morarilordin Mureşel (Siegmundhausener)
şi Sânicolaul Mic (Kleinsanctnikolauser). Probabil că numele
binefăcătorilor era inclus în primele patru litere din inscripţia
de pe soclu: M L / G L / 1754 / R.E.N.E.E.D. 1793 /1854. A fost
distrusă după 1945, fiind considerată azi dispărută.
În curtea Casei Parohiale din Aradul Nou se află monumentul
de mai mici dimensiuni (120 cm) al Sfântului, prezentat singur,
întreg, într-o poziţie relaxată cu genunchiul drept in spate şi uşor
fandat. Veşmintele monahale, desigur colorate la origine sunt
cele cunoscute şi folosite în sculpturile de acest gen. Cioplit în
gresie, probabil, iniţial a fost expus pe soclu în preajma Podului
Traian. Pe sculptura expresivă, sunt vizibile urmele vandalizării
la care a fost supus.
O statuie cioplită probabil în mărime naturală, a fost aşezată
pe malul stâng al Mureşului, pe aleea circulară ce înconjura ce142
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tatea Aradului, unul din locurile de promenadă ale arădenilor.
În ziua de 14 mai, ajunul sărbătorii Sfântului Nepomuk,
(Johannesstag) sculptura martirului, aflată într-un spaţiu ce nu
mai poate fi identificat, era împodobită cu flori, de către morarii
care participau, la sărbătoarea numită: Plutirea Sfântului Ioan
Nepomuk pe Mureş.
În această zi, consacrată comemorării martirajului, proprietarii
morilor de apă din Arad, Aradul Nou Mureşel, Sânicolaul Mic
şi împrejurimi, după ce-şi decorau bărcile cu ramuri verzi,
ghirlande din plante şi lampioane colorate, se adunau la una din
morile de pe malul stâng Aradul Nou. De acolo, odată cu lăsarea
întunericului, morarii, ţinând în mâini făclii aprinse, porneau
cu ambarcaţiunile înşirate pe o lungime apreciabilă, vâslind în
amonte spre zona centrală a oraşului. Însoţiţi de coruri şi fanfare,
pluteau lin în sunetul muzicii, prin faţa spectatorilor prezenţi în
mare număr pe digul oraşului. În repertoriu, printre cântecele
religioase, intonate de întreaga asistenţă, era cel dedicat lui Ioan
de Nepomuk, ale căror versuri îi evocau martiriul. Mai în amonte,
morarii acostau la moara lui Csalogorwits, unde petreceau în
grădina din apropiere, până dimineaţa, împreună cu prietenii
şi invitaţii lor. Obiceiul s-a păstrat sub această formă, până în
anul 1922, după care, peste ani, schimbându-i-se semnificaţia
iniţială, în perioada postbelică, era organizat de către cluburile
de canotaj arădene la sărbătorile politice ale regimului, sub forma
„retragerii cu torţe” sau a „defilării cu lampioane pe Mureş”
Astfel de manifestări, consacrate Sfântului Ioan Nepomuk
erau organizate în 16 mai de breasla morarilor din întregul
Banat, până la Dunăre.
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OETUL a fost preocupat întotdeauna
de o concepţie demiurgică asupra lumii.
Încă din studenţie, el şi Ioan Slavici, studiau
religia. Eminescu dorea să cunoască tainele
universului şi, astfel, apar şi unele referiri la
problemele religioase.
Având de suferit din cauza lipsurilor şi
nedreptăţilor sociale, el încearcă o evadare
spirituală într-un spaţiu demiurgic care-l va
înălţa: „Dumnezeul geniului m-a sorbit din
popor!”
Eminescu a văzut în religie un factor important de cultură şi morală. Prin creaţia sa
poetică, el s-a înălţat la un destin astral. În el
dăinuia setea de nemurire. Eminescu este, cu
alte cuvinte, un geniu religios universal.
În Memento mori (Panoram deşertăciunilor), cât şi în Scrisoarea III e prezentat tabloul omenirii, între Geneză şi Apocalipsă.
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Istoria şi lumea se întretaie ca o determinare divină în om, conform liberului arbitru.
Spirit filosofic, atras de metafizică, în special de filosofia
transcedentală a lui Schopenhauer, dar şi de Kant, din care a tradus o parte a Criticii raţiunii pure, el s-a arătat mereu preocupat
de o concepţie demiurgică asupra lumii, pentru care a cercetat
mai multe domenii, inclusiv religia.
În timpul studiilor la Viena, Eminescu citea, împreună cu
Slavici, prietenul său, pe filosofii romantici germani şi studii de
religie comparată.
Concepţia cosmogonică a lui Eminescu, reunind patosul gândirii ştiinţifice şi religioase – formează una dintre cele mai fericite
expresii ale complexităţii spiritului eminescian. În Scrisoarea I,
versurile despre naşterea lumii, depăşind inspiraţia vedică, se
constituie într-un autentic poem de geneză:
La-nceput pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă
Când nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns...
Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns
Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă?
N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă...

Conform viziunii poetului, tabloul sfârşitului lumii este mai
puţin apocaliptic, dar păstrează trăsăturile eshatologice:
Soarele ce azi e mândru, el îl vede trist şi roş
Cum se-nchide ca o rană printre nouri întunecoş,
.............................................................................
Căci în sine împăcată reîncep – eterna pace....

Poetul devine sceptic... Sufletul său încărcat de lumina începuturilor se pustieşte încet şi se înstrăinează de fiinţa originală,
cum se confesează în poezia Melancolie:
1-2-3, 2019
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Credinţa zugrăveşte icoanele-n biserici –
Şi-n sufletu-mi pusese poveştile-i feerici,
Dar de-ale vieţii valuri, de al furtunii pas
Abia conture triste, şi umbre-au mai rămas...

Eminescu a văzut în religie un factor indispensabil de cultură
şi nemurire. El însuşi şi-a sublimat aspiraţiile sale în ideea de
nemurire, proprie geniului înscris în istorie. Conştient însă că
singua eternitate acceptată de memoria popoarelor este aceea
a creaţiilor spirituale, Eminescu se înalţă la un destin astral. El
îndeamnă mereu către puritate şi nostalgia originilor îi dau setea
de repaus asociată cu setea de nemurire.
Sufletul poetului se înstrăinează de fiinţa originară:
Credinţa zugrăveşte icoanele-n biserici
Şi-n sufletu-mi pusese poveştile-i feerici,
Dar de-ale vieţii valuri de-al furtunii pas
Abia conture triste şi umbrele-au mai rămas...

Eminescu a văzut în religie un factor indispensabil de cultură
şi morală în societate. Poetul tinde mereu către puritate şi
nostalgia originilor îi dau setea de repaus asociată cu setea de
nemurire.
Pentru a demonstra că poetul era religios, e adusă ca argument educaţia sa religioasă din familie. La Ipoteşti era aproape
mănăstirea Agafton, unde erau ca monahi mătuşile sale din
partea mamei: Fevronia, Olimpiada şi Sofia. Apoi, mai avea doi
unchi călugări, Calinic şi Jachift, din familia Juraşcu.
Dezamăgit de şicanele contemporanilor, de situaţia politică
a României, obosit de munca de la „Timpul”, Eminescu îi scrie
prietenului său, Zamfir Constantin Arbore despre dorinţa de a
se călugări. Era convins că Dumnezeu l-a creat pentru veşnicie.
146
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În poezia Răsai asupra mea, cele trei virtuţi: credinţa, nădejdea
şi dragostea sunt prezente spre a se înălţa spre Dumnezeu, spre
a se mântui. Ele sunt exprimate prin înălţarea Maicii Domnului,
reprezentând o adevărată învăţătură religioasă. Maica Domnului
este una, ea radiază totdeauna bunătate, dragoste, dreptate,
compasiune etc. Maica este preacurată, este „lumina lină”,
„pururea fecioară”.
Două poezii, Învierea şi Rugăciunea sunt texte de referinţă,
pentru că cel mai mare eveniment din istoria mântuirii neamului
omenesc este învierea din morţi a Mântuitorului. Rugăciune
şi Răsai asupra mea sunt poeme strălucite închinate Maicii
Domnului, dovezi de smerenie şi speranţă de mântuire.
Prin Colinde, colinde şi Învierea poetul adevereşte sentimentele
profund religioase, creştine, natura cosmică, risipind bucurie
pentru Lumina venită în lume. Învierea adevereşte triumful
Luminii asupra întunericului pentru totdeauna. Astfel, viaţa învinge moartea, redând tuturor speranţa mântuirii şi Învierea:
Un clocot lung de glasuri vui de bucurie,
Colo-n altar se uită şi preot şi popor,
Cum din mormânt răsare Hristos învingător
În inimile toate s-unesc în armonie ...

Concepţia filosofică a lui Eminescu cu privire la Dumnezeu
mereu se referă la faptul că acesta e pretutindeni, e etern şi e
atotputernic, iar omul este după chipul şi asemănarea Lui.
După Eminescu, Hristos este aşa de mare „pentru că prin
iubire” el devine nemuritor. Poezia Dumnezeu şi om e împreună
cu Învierea cea mai autentică mărturie lirică a ceea ce vom numi
religiozitatea eminesciană. Ea este mai cu seamă memorie,
legătura misterioasă ce-l uneşte pe orice artist autentic de spiritualitatea cea adevărată a poporului său şi îl inserează în ex1-2-3, 2019
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perienţa îndepărtată, nu altora, ci lui comunicabilă, a unei
tradiţii. În acest sens artistul este un ecou al veacurilor...” (Rosa
Del Conte, Eminescu sau despre Absolut, Editura Dacia, ClujNapoca, 1990, p. 101-102).
Testamentul religios al lui Eminescu se află în poezia Eu nu
cred nici în Iehova:
Eu nu cred nici în Iehova,
Nici în Budha-Sakya-Muni,
Nici în viaţă, nici în moarte,
Nici în stingere ca unii...

148
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Lumea lui Ovidie*

D

IN PRIMELE rînduri de scrisoare,
aflăm cu tristeţe că pe la anul 16... în
Ţara Moldovei se întîmpla iar o schimbare de
Domn, de fapt o tentativă la care luau parte
oşteni turci trimişi de Sultan, tătari, unguri şi
leşi, fapt ce a răscolit iară oamenii, care precum
albinele din prisaca vel pitarului Costandache
ot Dăbjeşti... s-au zburătăcit în toate părţile,
unii alăturîndu-se unui Ştefan, vodă mazilit,
care însă nu voia să renunţe la tron, şi care,
cu cei credincioşi lui, s-au retras în codrii
Buticiului, de unde-i atacau pe năvălitori, iar
cei rămaşi acasă nu renunţau a se bizui pe
munca în gospodăriile lor, deşi erau mereu
expuşi atacurilor şi jafurilor podghiazurilor

Iunian Popean,
poet, Cluj

* Ovidiu Pecican, Lumea care n-a fost, Editura Polirom,
Iaşi, 2018
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de străini neprieteni şi necredincioşi,
care adesea îşi luau singuri solda din
bunurile pămîntenilor. Fapte pe care le
aflăm din schimbul de scrisori dintre
Măriuca, soţia vel logofătului Ilie, şi
Costandachi, vel pitarul din ţinutul
Buhlei, epistole care dezvăluie şi
primele probleme familiale, deoarece
– zice vel pitarul Costandachi – se
pare că boierul Ilie, lăsînd oastea s-a
învîrtejit după o leahă de la Bar, şi
mare primejdie îl paşte ori de către
cine ar fi prins: trecerea la altă religie,
relaţii contra firii cu păgînii, ori cel
mai adesea scurtarea de cap! Ca un gest de prietenie,
dar cu gînduri nemărturisite, el vrea să-i ofere
Doamnei un mînz „învolburat foarte” luat dintr-un
sălaş de ţigani... Îngrijorată de situaţia soţului, Maria
îi cere cu insistenţă fratelui său Vasilie să pornească
în căutarea cumnatului. Spre a fi sigură. De ce?...
Atunci cînd „vremea e fără de vreme”, Vasilie îi scrie
Doamnei Stănica (pe care o iubeşte) întîmplarea
cu Ilie, temîndu-se că nu va putea isprăvi dorinţa
surorii („ce m-au avut la suflet den primele zile ale
ceştii vieţi”), el nefiind priceput în meşteşugul săbiei,
ci mai degrabă în „potrivala poeticească şi ghiersul
însoţit de alăută”... Un menestrel moldovean, care va
să zică...
Diversitatea personajelor este de remarcat încă
de la începutul cărţii, ea fiind necesară amplitudinii
unui roman, a unei epopei, cum numeşte cartea chiar
150
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harnicul descoperitor al acestor frumuseţi de limbă, imaginaţie,
varietate de sentimente şi informaţii, întîmplările din acea lume
mai puţin ştiută, de parcă nici n-ar fi fost!... Iată că pentru o
parte dintre personaje, mai importante decît războiul sunt sentimentele, problemele pe care le generează acestea. Astfel, nici
Stana nu rămîne stană de piatră la misia plină de primejdii
încredinţată iubitului său, de-aceea scrisoarea ei către sora
acestuia este „numai lacrime şi dogoare de arşiţă la peptu”...
Primele scrisori duc deocamdată pe o cale lăturalnică cu
primejdii atît pentru „fuga”, cît şi pentru Vasilie, pe care Stănica
îl asemuieşte cu Mielul Hristos trimis pentru sacrificiu în ţara ca
un „nou Vavilon”, după cuvintele Preasfîntului Vascovie. Nume
demne de o epopee, de evenimente însemnate, dar aici raporturile
sunt oarecum disproporţionate, iar personajele, indiferent în ce
acţiuni se angajează „în vreme de război”, nu reuşesc să merite
pe deplin numele de eroi, faptele lor încadrîndu-se mai degrabă
unor aventuri care se termină în general printr-un happy end în
care vinul, mîncarea şi femeile nu lipsesc, cortina căzînd musai
peste personajele retrase în tufe... că oameni sunt şi nimic din
ce-i omenesc nu le este străin (cum prezisese şi Terenţiu...).
Trăsăturile de caracter ale unor oameni care şi-au pus amprenta
pe istoria unei naţiuni, devenite personaje istorice în creaţiile
scriitorilor, sunt adesea puse de aceştia într-o lumină favorabilă
sau nefavorabilă. Maeştrii romanelor istorice, cu precădere
Alexandre Dumas, Stendhal şi Shakespeare au prezentat evenimentele memorabile, creînd în jurul personajelor istorice pe
adevăraţii eroi, cei pe care istoria nu-i va menţiona niciodată.
Au apărut astfel: cavaleri, menestreli, femei în sufletul cărora
se ascundeau simţiri nobile sau mai puţin nobile, precum şi o
mulţime de alte personaje, care, adesea se identificau cu felul de a
fi al cititorilor, cu idealurile şi speranţele acestora. Bărbaţii şi-au
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găsit modele în luptătorii romani sau ai Greciei antice, iar femeile
au fost simple femei ambiţioase, fidele, ori poate că au urmat
calea mesalinică a nenumăratelor metrese, cocote, prinţese... Cu
timpul, atît romanele istorice, cît şi cele de aventuri, au fost puse
pe un plan secund, fiind înlocuite de un altfel de creaţii, care scot
în evidenţă categoria inadaptaţilor, a înamoraţilor introvertiţi, a
nostalgicilor care se hrănesc din amintiri şi regrete. Astfel, mitul
lui Don Juan şi nebunia* donquihotismului se cereau redefinite.
Aşa s-a născut genul antieroului, care şi-a găsit mai apoi un cadru
al său, antiromanul, structura literară care încearcă să se abată
de la canonicul operelor precedente. Scriitori precum Camus,
Fitzgerald, Faulkner, Vonnegut, Kundera şi alţii creează o lume
nouă ceva mai aproape de realitatea imediată a cotidianului, cu
banalităţile şi măreţia sa. Antieroul nu este un individ antisocial,
ci mai degrabă un nonconformist care refuză să fie încarcerat în
tiparele unei societăţi rigide şi „îşi poartă singur crucea” fără
a se considera vreun martir, în realitatea cotidiană în care se
trece de la posibil la concret, de la visare la acţiune – altfel,
situaţii acceptate de tînăra generaţie. În acest sens am apreciat
şi prestanţa ostaşilor, boiarilor, a doamnelor de altă dată şi tot
Vavilonul închipuit de Ovidie, iar cele care urmează, de crezut
şi de necrezut, sunt cîteva argumente doar la măreţia nebănuită
a lumii din carte...
Să nu uităm că suntem (cu timpul parcurs prin scrisori) în
Seicento, veacul baroc, şi că indiferent de domeniul în care se
regăseşte, stilul baroc se caracterizează prin utilizarea exagerată a
mişcării şi a clarităţii, respectiv a bogăţiei folosirii detaliilor ce
simbolizează lucruri ce se pot interpreta cu uşurinţă şi lipsă de
ambiguitate. Toate aceste elemente sunt folosite de către artişti
pentru a produce momente de tensiune, dramă, exuberanţă şi
măreţie în privitor, ascultător, participant la un act de cultură,
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iar această îndemînare deosebită a inventivităţii, se cheamă
concetto, termen pe care Baltasar Gracian, în Subtilitatea şi
măiestria talentului (1648), îl definea ca fiind „corelaţia armonioasă între două sau trei elemente cognoscibile extreme
într-un singur act al intelectului”. Giambattista Basile (15751632) a scris în dialect napolitan Pentameronul sau Povestea
poveştilor, tradusă în italiană, în 1925, de Benedetoo Croce,
care scria despre Il Pentamerone...: „Barocul..., făcut serios, e
insuportabil, dar plăcut şi sărbătoresc atunci cînd e străbătut de
o sclipire de maliţie, înviorat de un izvoraş de voie bună.”
Cartea lui Ovidiu Pecican ne-a amintit şi de un roman mai
recent al lui Umberto Eco, Insula din ziua de ieri (1994; trad.
în limba română de Ştefania Mincu, 2009), despre care Marin
Mincu spunea: „Prin cel de-al treilea roman al său, Umberto Eco
rezolvă problema scriiturii, schimbînd registrele povestirii după
reţetele recente ale postmodernismului. Recurgînd la volutele
stilistice multicolore îngăduite de concettismul barochizant,
naratorul inventează o splendidă utopie a depăşirii limitei timp,
prin recuperarea zilei de ieri, într-un efort gnoseologic plin de
peripeţii exotice şi galante.”
Bănuitoare, Maria îl ceartă prieteneşte pe Costandache, dar îi
trimite trimite drept leac, „un burduşel cu roşu învolburat”... Ăst
timp, o scrisoare de la Ilie îl înştiinţează pe Vodă despre drumul
lui spre Ţara Leşască... Exemplu de servitute este scrisoarea
lui Nicoriţă, ficior în casă, care aşa de grabnic se străduia unde
stăpîna, Maria, îl trimisese, „încît şi straiele de pe mine alerga
înaintea mé, de-ai fi zâs că ajunge ele mai digraba pre urma lui
boier Costandachi”... Rîndurile următoare ne dezvăluie misterul
grabei: de-a găsi tufa corespunzătoare nevoilor „orişicărui om
di pi lume”!... Găsit în curu’ gol de nişte soldaţi unguri, este
jefuit de şipul cu vinişor, ceea ce – drept răzbunare – va face şi
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el cu ţuica fraţilor ardeleni, îmbătîndu-se împreună cu ei... à la
guerre comme à la guerre!... Greu le era şi tovarăşilor de luptă
ai lui Vodă, aşa cum măiestru o spune, chiar az, Costandachi,
care visează fără speranţă la Doamna Măriuca; supărarea tot
creşte, iar finalul epistolei e de-a dreptul „tragic”..., boierul
înfăţişîndu-i Doamnei lupta grea pe care o duc vajnicii guerriers
moldoveni contra „iscoadelor istea blăstămate cu ochii verzi”...
care îi seacă de snagă, de-şi roagă moartea... Lupta pe mai multe
fronturi n-a fost nicicînd mai acerbă! Musai să impresioneze
doamne şi domniţe!
Aprigă muiere logofeteasa, ca un centru de reţea de spionaj
bine organizată, care-şi continuă investigaţiile pentru a dibui
drumurile iubitului ei picaro moldovean, somîndu-l pe diacul
Zamfir, prin pana lui Iosif, să fie mai explicit în informaţiile
despre Ilie, altfel îl va face personal să mărturisească „de-i vrea
au nu îi vrea”... Dar, în locul noutăţilor aşteptate, Măriuca află şi
de la Nicoriţă cu cine se luptau moldovenii şi cît de aprige sunt
moldovencele lăsate singure, pentru cauza Domniei... Fiecare
episod începe cu serioase formule şi informaţii care spre final
se dovedesc a fi demne de rîs şi nu de plîns... Cum altfel, cînd
Nicoriţă se luptă cu ungurenii Ioşcă şi Micloş în jocul de cărţi
şi în băutură, iar apoi nu fac faţă femeilor de mult timp lipsite
de bărbaţi?!... Jale mare şi pe coana Stănica, văduvioară care-a
păcătuit cu subcămăraşul Vasilie, drept care apelează disperată
la popi, moaşe, etc. pentru „salvarea onoarei”... Faină scrisoarea
de reproş adresată Mariei de la fratele ei pus pe drumuri, pentru
a-l îndepărta de Stana – zice el – de „ibovnica mé Stăncuţa,
care nu mă mai rabdă nice să suflu de potitoare ce-i.” Parc-a dat
strechea în toate muierile!
Umorul este cu atît mai bine realizat, cu cît protagoniştii
exprimă sentimente adevărate, suferinţe eroticeşti, sincere prin
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cuvinte spuse oblu, fără înflorituri menite musai să provoace
rîsul; aşadar suferinţe naturale, omeneşti , mărturisite fără ocolişuri şi sfială prefăcută. Şi Todie, megieşul jupînesei Maria, îşi
scrie raportul asupra misiei primite, într-o scrisoare cam prea
amplă şi meşteşugită pentru un om care nu se prea poate lăuda
cu studierea/ zăbava cetitului, dar poate să mai fi adăugat Ovidie
ceva, bun la suflet şi spornic la scris cum se află... Drumul
pînă la călugărul Pahomir e ca o cale anume plină de piedici şi
încercări, ca un parcurs purificator înainte de a se învrednici de
cuvintele bătrînului sihastru. Două pagini pe care le parcurgem
alături de Todie, minunîndu-ne văzînd ce vede el în „noaptea
morţâie”: dihănii de babe cu farmece în zbor ghiavolesc, cal cu
corn şi şerpe cu picioare în timp ce lupii şi leşii sunt pe-aproape.
Fiorul sălbăticiei, al necunoscutului, pregătesc parcă prevestirea
mai înfiorătoare, cu imagini de Apocalipsă, a pustnicului.
Spre deosebire, Safta-i trimite părintelui Agachie o adevărată
scrisoare cifrată şi fără comentarii inutile „să nu hie în urmă că
am zâs (...) şi să dzuc nedzâsa şi să fac nefăcutul.”
Uite aşa, această poveste alcătuită din scrisori ne poartă pe
drumuri nebănuite, ne întîlneşte cu oameni interesanţi, iar pe
măsură ce citim şi recitim, ne dăm seama că nici lectura nu
se face alergînd, era cea mai mare teamă a cum nici scrisorile
nu-s e-mailuri sau s.m.s.-uri. Se pare că chiar limba în care-au
fost compuse autorului cărţii, iar depăşirea acestei „probe” ar
asigura accesul la acea lume care n-ar fi existat. „La început a
fost Cuvântul”. Scrisorile..., ceva mai tîrziu, în ziua de odihnă
cînd au avut ce povesti... Limbajul acestora este clar, viu,
natural, fapt ce dovedeşte o bună cunoaştere a limbii române, a
graiului moldovenesc, semn al amplelor lecturi din cronicari şi
din scrierile lui Dimitrie Cantemir, o studiere atentă a folclorului
din zonă, a limbajului cotidian.
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Cititorul musai să urmărească nu doar firul acţiunii/ poveştii
care, interesant, se desfăşoară simultan pe mai multe planuri,
scrisorile cuprinzînd îndemnurile pentru ca unele lucruri să sentîmple urgent (e şi vreme de război...), şi dând impresia comprimării timpului. Atîtea lupte, liubovuri, interese, beţii, ahuri şi
ofuri se-ntîmplă şi se aud, iar scrisorile aleargă în toate direcţiile,
prinzînd „făptaşii” ca-ntr-o pînză de paianjen ce tremură o dată
cu inimile şi cu galopul calului-viteză!
Personajele nu pier pre limba lor, ci trăiesc la cea mai mare intensitate ceea ce li se întîmplă (de reţinut ca adevărată
constatarea din fragmentul nedatat... că una-i pictura şi alta
portretul făcut din cuvinte!): acceptat şi invitat de Maria (care
găseşte motiv să-l înşele pe Ilie), Costandachi se simte „tare ca
peatra”, Nicoriţă, descurcăreţ şi mîndru..., Stănica, os domnesc,
este criticată că se mulţumeşte cu un iubit, os de neam prost...
Portretele sunt mai ales caricaturale – exemplu: scrisoarea
30, unde Chirai Jicmon ,,are musteţe până sub ochi şi când te
veade se bulbucă la tine şi râde gros, împingând burdihanul
şi scuturându-să ca dă râie, când şi când, iar scuturătura şi-o
însoţeşte trăgând mucii pe nas şi făcând oarecum cu ochii, ca
împuns de ghiavol...”, ori scrisoarea 12: „cazacii aceia cu musteţile
căzute în gură”...
Vodă, hainitul, laudă noile strategii al moldovenilor precum:
ca un centru înaintaş, Florea den Târgul Flocilor holbează şi
încruntă ochii şi sprincenile, arătînd „sămn dă buci şi dă mădular
cu mare spurcăciune”, însoţit de giuruinţele ortacilor „dă mamă
şi de tătucă”, de-i bagă pe păgîni „la grele sudori şi spărieţi”! Şi
Costandin, autorul scrisorii 33, se-arată viteaz şi povesteşte dintr-o
suflare cum l-a spintecat pe un mărzac „de eşea sângele ca apa
den havuz la sarai la ei...” (imagine hiperbolică, dar dovedind că
tînărul era om umblat...). Vodă îşi încheie alocuţiunea, arătînd
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că numai prin vitejie pot să scape de pădure, de mîncare slabă
şi rîzînd cu „mustaţă jilavă” completează: „şi n-am pohti unul la
altul”...
Chiar dacă fraza conţine unele amănunte peste mesajul principal, ea nu-şi pierde suflul, impresia de imagine în mişcare de
zgomote specifice, iar micile subtilităţi o fac mai interesantă,
arătînd că autorul este atent la fiecare detaliu, găsind locul
potrivit pentru fiecare cuvînt, astfel că nicio frază n-ar putea
fi nterpretată fără mai deosebită atenţie şi simţire de către un
povestitor/ actor... Ştefan cel hainit încă mai dă porunci, dar cea
mai ameninţătoare, scrisoarea 33, este aşa de rău scrisă, încît ne
putem da seama cît de supărat era Vodă, şi cît de speriat scribul!...
Vasâli este o dată salvat de la moarte, după ce începe un curs de
alfabetizare cu nogaii care l-au atacat; din păcate bucuria lui nu-i
deplină, văzînd la ce foloseşte ştiinţa scrisului pentru un „elev”
mai năzdrăvan... (scrisoarea 34). Prin necunoscute căi îl poartă
acelaşi Vasâli pe bietul Todie, el care ştie scrie tot cam ca Vasâli,
şi care numai el ştie cum a scăpat „de supt poala largă a Ilicuţei”
şi de sub „bocile Tătăroaiei” (scrisoarea 38)...
Un impresionant episod de luptă este înfăţişat de spătariul
Iordachi, un tablou incredibil în care moldovenii luptă şi beau în
acelaşi timp, ceva gen la „dive bouteille” şi uriaşii lui Rabelais...
De altfel, prin scrisoarea 46, Vutcă cupariu solicită „gălbior
din butiile de cireş” pentru corturile lui Vodă, şi nu arme, fiind
totuşi, război... încît la un moment dat Andruşco îi scrie fiului
său că lumea vorbeşte „că la voi colea în codru mai multă zarvă
făce-re-ar vinul şi muiarăle decât scrâşna armelor.” Complicate
sunt lucrurile cînd Grigorie Vodă îi raportează Sultanului că l-a
învins pe Ştefan Vodă, însă „corturile den pădure ale hainitului,
tot acolo se aştern”... Veselia den codru nu se potriveşte cu situaţia
de la hotarele ţării, unde după cum constată Ilie, dar şi Simion
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ot Sculeni, e mare primejdie „cu striinii viniţi ca la nuntă, ba
zicând că într-agiutoriu, ba nemaizicând nemică.” Ca şi acum.
Roman epistolar, Lumea care n-a fost, ne aminteşte o apreciere
a lui Pascal la adresa stilului Scrisorilor Doamnei de Sévigné:
,,Quand on voit le style naturel on est étonné et ému, car on
s’attendait à voir un auteur et on trouve un homme.”

158

1-2-3, 2019

Lecturi paralele

Ionel Bota

Un inventar heideggerian al
utopiei postmoderne.

Despre lirica aşteptării active
şi alte hierofanii în poezia
Simonei-Grazia Dima*

M

EREU O PROVOCARE, la fiecare
apariţie editorială, poezia SimoneiGrazia Dima poartă anvergura unui argument biobibliografic definitoriu pentru alcătuirea corectă a panoramei poeziei noastre
postbelice. Simţul nuanţelor existenţei rezonând cu insignifianţele individului într-o
lume abulică, surprinsă în arcanele purgatoriului cotidian, fundamentarea acelei resorbţii a realului în reţeta strict optzecistă,

Ionel Bota,
eseist,
Oraviţa

* Simona-Grazia Dima, Pisica de lemn pictat, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2018, 72 p.
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discursul prezentului iluzoriu, baleiajul
ludismului început-sfârşitului de lume, întâmpinarea oarecum specială a
burgadei temporalului indică fericita
constanţă a elanurilor inspiraţiei care
energizează această lirică remarcabilă
de la debutul autoarei. Frapante sunt,
deci, priza solitudinii între marasmul neliniştii şi spaimei, nu germinativul instantaneului ficţional, şocul
experimentului meteoric, nu emfaza
candorii jucate la ruleta gesticulaţiei
hippy, „supravieţuirile” în cripta temporalului, nu „alinierea” marasmului
neliniştilor şi spaimei repercutând avatarele egoului
curios- transpersonal.
Módele nu s-au prins, nici măcar ca scame banale de mantia grandorii acestei poezii autentice,
Simona-Grazia, însă, a urcat, fără a mai coborî vreodată, pe podiumul valorilor culturii noastre, este
deja un nume consacrând o operă esenţială pentru
bilanţul literaturii româneşti actuale. Pisica de lemn
pictat (Editura Cartea Românească, cu coperta în
concepţia lui Ionuţ Broştianu), noua-i carte, exprimă
o desolemnizare a eului puniţiei involte („Ferice de
cei/ ce nu-ntrevăd prin mantia de brazi/ trupul în
chin alchimic,/ nu ştiu cum se înfruntă culori sub
faţa neclintită./ Ei desluşesc/ numai tăpşanul smălţuit
de flori,/ pe care mulţimi vor prăznui curând,/ cu
totul oarbe la bătălia decisivă,/ dintre două soiuri de
armii: otrăvite şi clare,/ dusă acolo chiar sub mesel
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întinse.”) într-o lume în care tocmai pulsaţiile cotidianului
arată că mutilarea existenţialului nu poate fi nici soluţie, nici
cod de luptă, în vreme ce donchişotismele şi trăirea voiei arată
cum eul scindat şi această retorică a eufemizării, dublând ingenuităţi prerafaelite, întăresc viziunea marcată de elementar.
Regăsim acea frondă jubilatorie din volumele anterioare ale
poetei noastre, histrionismul comuniunii orfice, faconda lumiiteatralitate, disoluţiile identitare ale unui eu auctorial mereu
regăsibil în feericul vieţii dar şi în deposedările de senzorial şi
agrest, viaţa-concept (proiect) impusă într-un carnavalesc al
referenţialităţii cu o dominantă, totuşi, a parabolei ca „regulă”
a deductivului, a verticalităţii paradării mitului în deriziune,
pulverizat în meta-text. Sunt multe momente aurorale în
poemele volumului, eul colportărilor feroce de realism/ realitate
investigate în repudieri din interior ale unei insolite vizionări
ciclopice interferând postparadiziacul cu defazările discursului
ironic-apologetic, intersectând jocurile antimetaforei cu un soi
de luxurianţe epifanice în operaţia dialogului cu sinele. Toate
aceste resacralizări ale unui imaginar dizolvat, demantelează
un „polytropos”, erudit o tristeţe metafizică precum o hierofanie
insurecţională la purtător iar ceea ce aş numi degradarea miturilor se resoarbe într-un monopol al ilusiei în efortul de circumscriere fidelă a post-realităţii tragic-uraniene. Fiindcă
poezia Simonei-Grazia Dima se poate citi în mai multe feluri,
eşantionul spectaculosului şi utopia generalizată evidenţiind
mai degrabă un sarcasm al discursului revoltat: „Nimic n-am
învăţat din parabolele cu tigri./ i-acum întind mâna/ ţi mi-este
muşcată,/ iar uneori rătăcesc euforic/ printre romburi orbitoare,/
fără să ştiu că sunt colţii/ unui animal de pradă./ Sau spun c-am
văzut răsăritul,/ când, de fapt, cortina-mpurpurată/ era sânge.
Tot răul radiaţiei mă protejează,/ şerpi nespus de subtili mi se
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ridică-n jur,/ cu graţia unor grâne bătute de vânt,/ veninul lor
se transformă în grijă pentru mine/ încât nu voi şti niciodată
că un lucru privit/ se numeşte urâtul sau crima, că există/
demenţă-n vibraţie ori intrigi milenare./ Mânia se dezbracă de
patimi,/ se face roi albastru, ştiu – obscur, totul/ poartă numele
fericire, un copil/ se iţeşte printre gratii, ar vrea să urce/ un coş
cu fructe de pădure. Pe mâinile/ mele nu recunosc cicatricile,
ignor/ că sunt luat drept cu totul altcineva,/ cărţile ard şi ard
în samare,/ călăreţul s-a descotorosit de poveri/ şi fuge, morala
unor fabule cu tigri/ rămâne şi pe mai departe/ o taină pentru
mine.” (Parabole cu tigri, p. 58).
O insolită nelinişte semiotică încarcă de sapienţial apoftegma
deformărilor groteşti într-o realitate în care dialectica pendulului,
minimalismul suprapunerilor auguralului şi figurărilor/ de-figurărilor antropomorfice, deconstrucţia reversului prezenteificării
egotice în autoreflexiv translează ontologiile paradigmei distopiei
în pur antisentimentalism. Timp şi fiinţă în inventarul deprimant
heideggerian, deminarea discursului liric dezvoltă o viziune,
essence emotion, într-un aleatoriu al re-căderilor eului în rama
turbionărilor acestui evenimenţial de alchimii ale cotidianului
revizitat în magnficenţele unei contemplatio de succesiuni ale
premonitoriului („Poetul luptă să-şi păstreze neîntinată propria
natură şi pacea./ În zori, prelins printre blocuri, ascultă cântecul:/
să fie privighetoarea sau mierla?/ Tremură din tot trupul stors de
scris,/ truda nu i-o va răsplăti nimeni.”), de frisonant joc de măşti
ale mirajului obturat în persiflare şi autoironie, una din ţinutele de
excepţie ale poeziei Simonei-Grazia Dima. O poezie a aşteptării
active, o re-configurare subversivă a simetriilor realului, o deplasare a luxurianţelor convenţionalului spre retorica esopică a
unor cerneluri diferite în reproducerea senzorialităţii în catalepsii
ale antinomicului şi ucroniilor aceloraşi topografii ale fiinţei.
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Ofensiva unor „convertiri” este şi ea de reţinut dar suplicierea
revelaţiilor şi surescitarea mimată a viziunii redistribuie până şi
elanurile orfice într-un alt fel de crepuscular. Or, aş mai spune
aici, tocmai prin poezia Simonei-Grazia şi a unor colegi, puţini,
de promoţie, poate ajunge comentatorul ambiţios (vai, câţi dintre cei foarte valoroşi astăzi, îşi consumă în alt fel, ambiţiile!)
la a-şi apropria tema reconstrucţiei poeticilor postmodernităţii
la noi. Grimasa coşmarescă duce prospeţimea contrapunctică,
faimosul-nostalgicul „Gelassenheit” heideggerian, în bosaj edificator de noi suveranităţi egotice, poetici ale temporalităţii desfid
angrenajul tragic-sintagmatic, lirica marchează mesaje şi ritmuri
ale marilor indeterminări, totul rămâne, însă, un vizionarism
vitalist, protejat de fadul alunecărilor în memorie, racursiu la
ataraxiile efemerului în decorul dezolant al abuliţiilor lumii
în care polarizarea imagistică a poemului naşte ispita tuturor
descifrărilor: „Întorşi în sine,/ eterni şi vii, nu-n alveolele memoriei,/ ci de adevărat, etrusci iubiţi,/ cu tot cu ghicitori-n
zborul păsărilor,/ credinţa-n zei şi-n magica asimetrie,/ iubirea
v-a ucis ori v-a ascuns,/ dar numai ca să vă păstreze/ reverberaţi
în cer, în plante,/ în chipuri de ceramică, senine, cu ochi/ rotunzi
dintotdeauna. Fac înapoi un pas,/ de parcă zăbovirea-n faţa
voastră-ar fi/ un viciu – al istoriei pure. Oare nu suntem/ cu toţii
arheologi pe soluri mişcătoare,/ pe urma unei arhaice fiinţări,/
neîngrădiţi de nici o perfecţiune/ de dinaintea noastră? Şi devenim,/ prin cercetare, ei, adică voi: ne-aşteaptă/ frumuseţea
casei ce nu se lasă construită/ şi nu se teme de cădere. Un codice/
ne-a spus că vom fiinţa miia de ani,/ apoi ne vom topi într-alţii, italici,/ cum un pulsat străvechi se-acoperă,/ în tihna lavei
stinse, de buruieni./ Noi parcă-am fi fost etrusci, iar ei,/ cu noi
tot una, viiază mai departe,/ patinatori eterici, cu fiinţa noastră/
cuprinsă-n sinea lor, clepsidră–atentă/ la nisipul scurs încet/ din
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visul vieţii noastre şi, deopotrivă, nins/ asupră-ne, cum stăm
în sit./ Goi, călători mereu,/ cu-auz străpuns de aripi aspre,/
bulboanele istoriei ucigaşe/ ne trag tot mai afund./ Dar chipul
nostru ud, cu ochi măriţi,/ dând seamă de-o fiinţă mai curată
care-aşteaptă,/ vouă, care citiţi, vă va rămâne,/ spre-a perpetua
sclipirea unui gând.” (Statui în sit, p. 25-26)
Marca afectuoasă a poeziei nu e doar expedientul voluptăţilor
inspiraţiei, talentul autoarei a trezit de mult la realitate condeie
redutabile de critici şi eseişti interesaţi de argumentul axiologic
al dinamicilor liricii româneşti contemporane nouă. Devorat de
luciditate, eul ştie să ocolească afectaţia calpă şi seducţiile poemului Simonei-Grazia sunt asigurate în paradigma surpării
lumii agreste. Sub crusta instinctualului sfidările, însă, abia
aşteaptă noi recrudescenţe. Iar noi salutăm încă o apariţie editorială de excepţie purtând marca acestei autoare care a ştiut,
de la debutul ei, să transforme ceremonialul scrisului în poezie
autentică.
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Poezia la baionetă*

C

ÂND ÎNCAPE pe mâna unor autori
inteligenţi şi infomaţi, poezia politică
face furori. E şi firesc, dacă ţinem seama
că oamenii au tot mai puţine experienţelimită, că tradiţiile şi credinţele mor, în timp
ce ideologiile şi corectitudinile lor politice
câştigă tot mai mult teren. Deci despre ce
mai poate fi noua literatură dacă nu despre
mici obsesii, narcisisme şi teribilisme? Doar
geniile să mai scape din ţarcul lumii-mall.
Înainte vreme, autorii minori nu stăpâneau
meşteşugul, nu erau la curent cu evoluţia
stilistică, însă mai rar să poată fi acuzaţi de
superficialitate ţanţoşă.
Poemele de aici ale lui Flori Bălănescu
sunt nervoase, clar ţintite, dar şi subtile prin
ironie tragică ori sarcasm. Sunt mai ales texte
despre lichefierea identităţii. Mintea clară

Felix Nicolau,
critic literar, poet, prozator,
Bucureşti

* Flori Bălănescu, revoluţia permanentă, mon amour!,
Editura Ratio et Revelatio, 2018
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şi cultivată decantează idei dintr-un
context bine încotoşmănat, însă nu
supra-adjectivat. Nu ai niciodată impresia că scriitoarea nu ştie ce vrea să
spună, că aberează.
Textele-mărturie surprind o lume
a firescului, ba chiar a frumosului pe
cale de dispariţie: „gratuitatea unui
pom în mijlocul verde al/ cîmpului/
panoul ce anunţă că aci s-a terminat/
judeţul trecerea în alt tărîm poate al
gheonoaiei sau/ al lui roşu-mpărat
(ceva esenţial care se pierde)
Ca atare, e greu să nu mai scapi frâiele câteodată.
Aşa se întâmplă în pseudo-kinegetikos, un peisaj de
ţară naturalist şi teoretizat, cam cum se întâmplă în
filmele româneşti înalt-premiate pe afară, singurele.
Dar e minunat să vezi cum ajunge o epurare a
termenilor preţioşi şi la modă pentru a obţine efecte
retorice remarcabile, o retorică a revoltei, a răscoalei
tărăneşti: „cînd scuipi contra vîntului/ faci cel puţin
un gest de profilaxie morală/ propriul scuipat ţi se
întoarce pe faţă/ îţi spală zgura compromisurilor/ te
ştergi cu dosul palmei urli înjuri te cureţi/ mergi în
legea ta”.
Interesant este că acestei poezii nu îi priesc extremele, ci aurea mediocritas. Abstracţiunile nu aduc
ceva nou: „cînd unuia îi spui despre celălalt ce vrea
fiecare să audă/ pentru liniştea lui nu înseamnă că
eşti înţelept//înseamnă că ai o conştiinţă dublă/ pe
care o întreţii minţind prin omisiune” (minţind prin
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omisiune); aşa cum nici trimiterile precise la măgării politice
ori la viaţa literară nu scutură cititorul. Cu Goma e altceva, el e
un simbol transnaţional, cu partizanii anticomunişti e altceva,
pentru că ei emană atâta forţă şi curaj încât poveştile despre ei te
uimesc de fiecare dată: „ceea ce nu ştie fostul/ guvern boc care nu
mi-a returnat salariul integral nici pînă/ acum fie şi cu ajutorul
guvernului urmaş ponta români/ – plagiaţi!? plagiem urîciunea
ta! am auzit că muncitorii/ cu braţele în general şi „coafezele” în
special sunt cei mai/ ocupaţi oameni sau români cică ăia care au
probleme (de/ rezolvat) cu capu’ au prea mult timp liber şi sunt
cam/ neproductivi pentru societate” [(vine ea ziua de mîine...)].
Textele „imprecise” sunt cele subtile şi cu adâncime: „copiii
din viaţa mea sunt bărbaţi/ în devenire autoritari&senzuali/
nici unul tată adevărat/ nici unul frate adevărat/ nici unul iubitiubit/ nici unul luptător înnobilat”. Exact când nemulţumirea
ori partizanatul ideologic apar versuri nu numai sugestive,
dar şi puternice: „zero e un alt capăt/ ţîţa mamei hrăneşte ultima lumină a unui condamnat/ din infinit pogoară zîmbet
de copilandru/ dansează tai-chi peste ochii amărui/ microb ce
aminteşte trupului că e viu” (reînceput). O anumită detaşare
creşte coeficientul de poeticitate; senzaţia este de halo şi de
surpriză: „plouă de noiembrie de cu noapte/ miroase a cîrd de
ciori/ au reînflorit merii vişinii şi murii/ melcii abia dacă mai au
ce ronţăi/ iarba-i aproape uscată” (noiembrie).
În momentele ei inspirate, Flori Bălănescu are pregnanţă, dar
şi sensibilitate. Atunci scrie pentru toate felurile de public, fără
pic de ocazionalitate enervată.
Nu uit ce am afirmat în debutul acestei cronici, anume că
poeta este capabilă şi de o incendiară poezie „politică”. Aceasta
este de găsit mai ales în textele în care nu se demonstrează ceva,
nu se combate o anumită nerozie/mârlănie, ci se rememorează
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acut evenimente/aberaţii care ne privesc pe toţi: „noi eram
frumoşi şi tineri/ învăţam la facultate despre drepturile omului
şi strigam „jos noua cenzură!”/ minerii roşii ne trăgeau cu bîtele
la cap la cap/ la cap să învăţăm dracului odată ce e discriminarea
pozitivă/ în veci să nu mai deschidem gura noastră cea de toate
zilele/ dă-ne-o nouă doamne şi domni aplaudînd frenetic/
virtutea măciucii proletare în cap numai/ la cap/ la cap/ la cap/
pe unde intră corectitudinea politică/ şi ies drepturile omului”
(panseluţe în ronduri şi mulţumiri eterne).
Evident că poeta este mai mult revulsivă decât confesivă, mai
mult reactivă decât sublimantă. Fantastic este cum de îi reuşesc
brevisimele campestre, ţinând cont de temperamentul ei: „plouă
de noiembrie de cu noapte/ miroase a cîrd de ciori/ au reînflorit
merii vişinii şi murii/ melcii abia dacă mai au ce ronţăi/ iarba-i
aproape uscată” (noiembrie).
Dar orice scriitor are dreptul să creadă în alegerile sale şi
în publicul său. Mie mi-au căzut cel mai bine aceste texte detaşate, din tuşe rapide, impresioniste. Ochiul unui peisagist nemaipomenit se întrevede dincolo de nuanţele fremătătoare: „un
oraş discret foarte însorit în care/ vara numai asfaltul topit al
străzilor mici/ este viu iar briza unei ape oricît de îndepărtate/
se simte în nările uscate ale cîmpiei” (peisaj din cîmpie). În contrast cu acestea, dar în perfectă consonanţă cu celelalte texte,
sunt ilustraţiile antropomorfic-naiviste (adică voit naive) ale
lui Daniel Bălănescu. Dificila comunicare între indivizi, între
indivizi şi context.
Flori Bălănescu este o scriitoare cu atitudine, energie şi interese majore, nu doar de intra-breaslă. Din asemenea situaţie
se poate dezvolta un autor din ce în ce mai seducător, mai
energizant. Dacă multora le spun să ia pauză de scris, în cazul ei
este exact invers.
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Inovarea unui gen critic*

R

ESCRIEREA UNEI CĂRŢI de critică
nu este un fapt obişnuit. De rescrieri
s-a învrednicit, la noi, de pildă, Mihail
Sadoveanu, făcând din Şoimii (1904) – care,
oricum, era altceva decât publicase autorul în
foileton cu trei ani înainte –, târziu, Nicoară
Potcoavă (1952), tot un roman istoric. Refăcându-şi cartea cea mai recent apărută
(2013), amplificând-o cu două capitole şi ajustând-o în destule pagini, Sanda Cordoş dă,
în Ion Vinea. Scriitor între lumi şi istorii un
roman cu caracter critic sau, cum îi spune
Alex Goldiş, „un microroman de idei”. Formula a lansat-o, probabil, G. Călinescu. Biografiile Viaţa lui Mihai Eminescu (1932)
şi Viaţa şi opera lui Ion Creangă (1938), critice ca substanţă, dar romaneşti ca formulă,

Ovidiu Pecican,
scriitor,
Cluj

* Sanda Cordoş, Ion Vinea. Scriitor între lumi şi istorii,
Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2017, 306 p.
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sunt adevărate succese ale prozei
nonfictive. Căci ele se bazează în
fiecare pagină pe documentaţia istorico-literară disponibilă, chiar dacă
absenţa unor informaţii autorul o
suplineşte prin intuiţii şi deşi interpretările faptelor îi aparţin în totalitate.
Oricum însă, genul romanului critic
este, de-acum, inaugurat, şi el contrabalansează biografismul romanţat
pe care îl ilustrau romanele propriuzise ale unui E. Lovinescu (Mite, 1934;
Bălăuca, 1935) sau Cezar Petrescu
(Romanul lui Eminescu, 3 volume, 1943 – 1945), prin
reconstituirea mai realistă şi solid documentată, deci
prin caracterul său nonficţional.
Călinescu refăcea biografiile scriitorilor de pe poziţiile romancierului omniscient şi într-o perspectivă
exhaustivă. Reîncepându-şi lecţiile universitare ieşene, în toamna lui 1938 criticul ţinea o prelegere
Despre biografiile romanţate, oferind în acest fel
speciei în care se ilustrase efervescent şi necesara
legitimitate teoretică. Modelul lui s-a impus, fiind
urmat – cu fidelitate, dar şi cu succes –, de exemplu,
de Ion Bălu, în ampla biografie dedicată lui Lucian
Blaga (Viaţa lui Lucian Blaga, 4 vol., Fundaţia Culturala Libra, Bucureşti, 1995 – 1999).
Ceea ce face Sanda Cordoş în interiorul aceleiaşi
specii critice – romanul biografic al vieţii şi operei
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unui autor, nonficţional şi propunând o reevaluare valorică –
este însă inovativ faţă de precedente. Polemică voluntar, după
cum menţionează expres într-o notă de la p. 237 („lectura mea
se situează ... la antipod”), cartea autoarei clujene – „unul dintre
cei mai echilibraţi critici contemporani” (Alex Goldiş) –, alege
un scriitor socotit de rangul doi, fără să pledeze reaşezarea lui pe
întâiul raft al literelor române. Propunându-şi discutarea unui
poet şi prozator care „a ratat în toate genurile în care s-a exersat
şi s-a risipit în publicistică” (p. 7), universitara abandonează
perspectiva criticii excesive şi fanfarone, ce privilegiază emfatic
numai geniul şi capodopera. În contrast cu aceasta, democratizant
şi cu o mai puţin ţâfnoasă deschidere, ea doreşte să înţeleagă
natura eşecului unui scriitor înzestrat cu o disponibilitate
plurală, dar care totuşi nu şi-a atins apoteoza. Obiectivul astfel
stabilit presupune o reaşezare a criticii în faţa materialului de
analizat. În loc să oficieze şi să consacre, Sanda Cordoş vrea să
înţeleagă şi să califice mai adecvat. Nu mai interesează alonja
performanţelor pe care scriitorul le-a atins, ci amplitudinea şi
varietatea disponibilităţilor, diversitatea tentativelor sale literare
şi modul cum s-a raportat, prin literatură şi înafara ei, la lume
şi la viaţă.
Noua angulaţie exegetică tratează biografia şi textul într-o
osmoză care arată că s-a depăşit lectura noncontextualizantă
şi că opera literară poate fi întrebuinţată şi ca document
revelator pentru mai buna înţelegere a condiţiilor creaţiei.
Viaţă şi literatură merg împreună, luminându-se una pe cealaltă, iar criticului îi revine datoria de a le aşeza sub iluminaţia
cea mai adecvată pentru restituirea întregului. De aici şi
alegerea unei formule care se dovedeşte cea a unui roman
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critic, a unei naraţiuni sensibile la cazuistică, foarte bine
informat şi inventiv în asocierile şi delimitările întreprinse,
dar care nu îşi propune tratarea exhaustivă, ci decupează
aspectul revelator, „deşi intenţia a fost de a realiza un studiu
cuprinzător, monografic”.
Irina Petraş a observat cu claritate cu ce fel de lectură are
de a face: „Am citit ... cartea ca pe un roman. Reconstituirea e
abilă, convingătoare, pedantă, liberă, încântată de haşurările pe
care le poate adăuga portretului unui personaj”. Transformarea
scriitorului în erou beletristic pare însă a fi întâia etapă dintr-un
proces de literaturizare, de mitizare a celui care, prin însăşi
natura prestaţiei lui, produce literatură şi mituri în cultură. Aşa
ajungi să te întrebi dacă eşecurile însumate ale lui Ion Vinea nu
culminează, în posteritate, printr-o revanşă, o victorie... În caz
că răspunsul ar fi însă afirmativ, magia se datorează privirii care
înalţă, condeiului critic care a izbutit-o.
În portretul Sandei Cordoş autorul Lunatecilor apare ca
un personaj kafkian: „... Ion Vinea, o natură umană anxioasă,
străbătută de temeri şi torturată de obsesii ori de vedenii, cu
bune şanse de a-i vorbi, din interiorul unor texte elaborate cu
subtilitate ... cititorului de azi” (p. 209). Totodată, „rădăcina
însăşi a creativităţii lui Ion Vinea înseamnă amânare (într-o
combinaţie care îmbină lentoarea, perfecţionismul şi sentimentul
zădărniciei, ale cărei proporţii sunt greu de decelat)...” (p. 210)
Pentru galeria literaţilor români, acest mod de a fi este nou şi
neobişnuit. „Simt că am foarte mult talent, dar tot mai puţine
forţe”, citează din cuvintele protagonistului biografa, preluându-le
dintr-o scrisoare trimisă unei prietene apropiate, la începutul
anilor 1960 (p. 220). Scriind greu, avansând ezitant şi fiind
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chiar despuiat de substanţa romanescă a circa 300 de pagini,
scriitorul apare ca un ins matein, aparte; nu blecherian, totuşi.
Dând foc arhivei proprii, în împrejurări limită, înspăimântatul
şi descurajatul Vinea evocă îndemnul imperativ al prietenului
lui Max Brod să se arunce în flăcări tot ceea ce rămânea prin
sertare.
Socotind că reaşezarea lui printre congenerii părtaşi de preocupări şi angoase îl poate favoriza, Sanda Cordoş mărturiseşte:
„Biologic, existenţial şi creator, Ion Vinea (n. 1895) face parte
din această generaţie pierdută, îi trăieşte şi îi exprimă traumele”
(p. 245). Mai ofertantă decât amplasarea generaţionistă – care îl
asimilează, în cel mai bun caz genului său proxim, punându-i în
paranteză diferenţa specifică – pare însă, în cazul celui explorat,
dezvăluirea lui ca „structură prin excelenţă nostalgică” (p. 246),
apelul la „complexitatea psihologică şi existenţială” (p. 245),
notarea axei constante – melancolia (p. 270) a insului. În final,
autoarea cărţii cedează în faţa evidenţei: „Paradoxul este că, deşi a
cunoscut sentimentul dizolvant al lipsei de sens, Ion Vinea a fost
un constructor, atât în sens instituţional (prin crearea constantă
a unor reviste şi publicaţii de prin rang), cât şi în sens propriu-zis
artistic, prin crearea unei opere unice şi originale” (p. 294). El
a scăpat, deci, prin efort activ tentaţiei neantului, mărturisită
nu doar de Cioran, ci şi de maeştrii români ai absurdului, de la
Urmuz la E. Ionescu.
Excelentul roman critic al Sandei Cordoş este un eveniment.
Irina Petraş are dreptate: „cartea e opera unui explorator rafinat,
sensibil, elegant şi îndoit, aşa cum se cuvine când adevărurile unei
vieţi sunt greu de decupat definitiv”. Şi Iulian Boldea, punctează
corect că avem în faţă „cea mai substanţială (din perspectivă
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exegetică şi documentară, dar şi din unghiul actualizării bibliografice) cercetare dedicată lui Vinea”. Adaug însă apăsat că,
dincolo de temă, arta autoarei pledează convingător pentru ducerea înnoitoare mai departe a genului romanului critic şi pentru
revizitarea raftului secund al literelor noastre.
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Criminal în serie,
în aer de Epocă*

P

E GEORGE ARION l-am cunoscut
personal la un festival de literatură mystery&thriller, un context periculos pentru
un aspirant la Marea Literatură, cum denumisem, în mintea mea, coconul în care
vieţuieşte, când mai bine, când mai rău,
Măria Sa Romanul. Îi citisem toate cărţile,
era unul dintre autorii români de literatură
poliţistă de care auzisem înainte de mulţi alţi
scriitori români pe care, ulterior, am ajuns
să-i învăţ la şcoală, astfel că, în contemplaţie,
îi admiram zâmbetul discret, privirea pătrunzătoare, împreunarea originală a braţelor,
unul pe post de suport al celuilalt, într-un
soi de literă T cu susul în jos, nelipsita pipă
– fără ea închipuindu-mi că ar fi fost o cu
totul altă persoană – şi, nu în ultimul rând,

Eugenia Crainic,
prozatoare, jurnalistă,
Arad

* George Arion, Trimisul special, Crime Scene Press,
2018, 381 p.
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statura impozantă, fiindcă, în mod
curios, mi-am închipuit, fără motiv,
că scriitorii de romane poliţiste ar
trebui să fie mărunţi şi iscoditori şi
nicidecum bărbaţi falnici, în prezenţa
cărora vădanele să ofteze cu obidă,
întrebându-se unde-au fost ei, când sau măritat ele...
De prisos să descriu satisfacţia imensă a premierii modestei mele povestiri poliţiste, în urma deliberării
juriului condus atunci de George
Arion! Ca să ajung, astăzi, în ipostaza
ingrată a recenzării ultimului său roman, „Trimisul special”, o carte care nici pe departe
nu m-a ţinut în aceeaşi tensiune ca celelalte purtând
semnătura aceluiaşi scriitor, ba, uneori, având chiar
impresia că nici nu e scrisă de acelaşi George Arion
pe care-l cunoşteam. Nu, nu lipsea povestitorul
desăvârşit şi nici ţesătorul de intrigi fără cusur. Mi-a
lipsit însă George Arion cel ordonat, cel rânduit după
anumite criterii doar de el ştiute, lucru care-i făcea
scriitura primitoare, ospitalieră. Cumva, în „Trimisul
special” se suprapun planuri, o suită de întâmplări
– nu neapărat indispensabile pentru rezultatul final
– căpuşează până aproape de sufocare acţiunea de
căutare a ucigaşului, aceste evenimente tranzitând
povestea, adeseori, pentru un timp extrem de scurt,
lăsând cititorului impresia că, în fuga vagonului,
autorul s-a lăsat cuprins de peisaj, divagând de la
povestea al cărei fir roşu se presupune că trebuia să-l
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urmeze cu sfinţenie. Totuşi, neajunsul nu este însemnat. Pentru
cineva care ar citi „Trimisul special” fără să fi citit anterior niciun
alt roman al lui George Arion, ar descoperi un roman incitant,
cu un detectiv instruit în Franţa, Sebastian Dron pe nume,
în jurul căruia viermuiesc personaje extrem de bine tuşate
(chiar şi) în apariţiile lor episodice, ajungând ca de unele să-ţi
aminteşti chiar dacă nu le mai întâlneşti până la capăt; un roman
aglomerat, aş spune, însă în care George Arion reuşeşte să facă
lumină prin talentul deosebit (de care eram conştientă) cu care
creează indivizi aparte, unici, care nu seamănă unii cu alţii, care
nu poartă dialoguri terne, egale, ci consistente, personalizate,
impresia generală fiind aceea a unui târg de provincie (Iaşi, în
cazul nostru, în anul Domnului 1887) agitat, în care viaţa fierbe,
se produce cu efervescenţă.
Se cuvine să mai relatez, cu atenţie însă, să nu cumva să
devoalez ascunzişurile care trebuie să rămână în penumbră în
cazul unui roman poliţist, modalitatea ciudată prin care George
Arion alege, în această ultimă (dar nu şi cea din urmă) carte,
să înceapă povestea cu viaţa criminalului, trecându-ne prin
copilăria sa tulbure, incubator pentru comportamentul său
deviant ulterior. Autorul reuşeşte chiar să aducă cititorul, pe
alocuri, în ipostaza de a-l compătimi pe ucigaşul în serie care
terorizează un oraş întreg, cu o cruzime şi lipsă de empatie
incredibile.
Aş mai remarca, în contextul medicilor fără pregătire care fac
prima pagină a ziarelor zilele acestea, că ucigaşul imaginat de
George Arion se încadrează perfect în tiparul periculos al unor
inconştienţi de speţă similară, el fiind, până la urmă, un dezaxat
cu mână de chirurg, fără studii de specialitate, fiind şcolit exclusiv
în câţiva ani de ucenicie sub oblăduirea unui medic legist.
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În fine, am mai remarcat o notă în plus de originalitate între
paginile romanului. În locul titlurilor clasice de capitole, autorul
închipuie titluri desprinse din însăşi naraţiunea curgândă, îngroşând, pur şi simplu, o propoziţie, un dialog, o frază chiar
şi dându-le, prin dispunerea la mijloc de rând, valoare de intertitluri. Interesantă rupere de ritm, parcă special concepută
pentru a puncta şi a o lua de la capăt tocmai când cititorul nu se
aşteaptă la asta.
Date suficiente, cred, încât această recenzie să îndemne la
lectură, în opinia mea cel mai de seamă rol al unei prezentări cu
aprecieri critice asupra unei opere literare.
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Corabia Minervei*

C

ARE ESTE SECRETUL călătoriilor prin
timpul şi spaţiul vieţii şi al poeziei
Minervei Chira, nimeni nu ştie cu precizie.
Poeta din Negreni este una dintre cele mai
mari vilegiaturiste ale generaţiei sale. Un
om statornicit prin destin într-o căsuţă părintească, lângă şoseaua paralelă cu Crişul cel
Repede, adună în cufărul experienţei vieţii
aspre şi solitare, toate documentele sufleteşti
ale unui visător incorigibil.
Multe din aspiraţiile şi condiţia poetei le
desluşim în cartea de memorii, Dimineaţă cu
soare apune, unde îşi repovesteşte viaţa după
un alt ritual, al memoriei voluntare. E condiţia
omului pregătit să-şi ia zborul, dar mereu
imobilizat de inerţii, complexe, frustrări, iubiri pierdute, vise neîmplinite. E leagănul
ideal (al pisicii) din stele, e începutul căutării

Gheorghe Mocuţa (1953-2017),
poet, critic literar,
Curtici

* Minerva Chira, Corabia nu poartă pe nimeni, Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2017, 96 p.
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idealului pe care îl găsim în primul ei
volum, Manual de târâre (1992, cu o
prefaţă de Ana Blandiana).
Întâlnirea cu Ana Blandiana şi apoi
cu o serie de autori care i-au trecut
pragul în căsuţa de la numărul 19,
peste drum de halta unde poposesc
energiile venite din codrii, i-au dat
curaj şi forţă să învingă complexul
omului marginal. Volumele de versuri
ce urmează îi conturează un destin
poetic în care experienţa învăţătoarei
din Vale e legată imuabil de „stelele
fixe” ale unui program de notaţie, de
vibraţie interioară şi reverberaţie lirică:
„Toată viaţa am aşteptat/ fericiri de învingător/
Mi se pare că le aud/ Ţin mâna la ureche precum
Milarepa/ în pictura din Muzeul Naţional/ Oftatul sub
degetele sale să fie lumânare/ Florile să poarte vină/
în apusul din ochii dansatorilor/ cu măşti, costume
ţesute în Textile Museum/ (chiar regele şi regina au
uniformă naţională)/ Să-şi frângă aripile/ când voi
fi Turnul Fortăreţei/ Să trec apa preschimbată în
spumă/ Să-l văd multiplicat/ într-un pat părăsit de
lenjerie/ Să mă scald în incendii/ Să-mi fie abisul/ nu
darul.” (Paro)
Stranietatea vocii interioare umile, locale, crispate
capătă limpezime odată cu aspiraţia spre exotic: „Îmi
car trupul în spate/ peste o îngrămădire de abisuri/ cât
Dunele Elsen Tasarkhai/ Şira spinării e confundată
cu aleea/ unde învăţăturile lui Budha/ sunt scrise
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pe panouri/ spre mănăstirea Aryabala/ Şireturile pentru piele/
crescute printre vertebre/ le-aş agăţa la Statuia Şamanului/ şi
la Fântâna de Argint/ a Muzeului din Karakorum/ Recunosc
greaţa în furtună/ Înfig degetele prin ochi din zalele hunilor/
Stăpân nici măcar al viselor în iurte/ Sclav şi cu floarea-de-colţ
pe creştet/ ocolind-o boturi/ Promisiune de unduire/ în cimitir
fără plâns.” (Ulanbator)
Alcătuit după modelul volumului precedent, Drumul pe
sub pământ duce în cer?, în acest al doilea volum antologator,
Corabia nu poartă pe nimeni, alege poeme care i-au marcat existenţa şi prieteniile şi, în ultimul rând, starea de graţie, pe un
anumit meridian, sau la intersecţia notaţiei trăirii cu bucuriile
şi spaimele mărturisirii. „Arhiva” Corabiei care nu ar trebui
să poarte pe nimeni cuprinde documente ale generozităţii şi
prieteniei, ale corespondenţei şi dialogului trăit. Unele sunt
nostalgii uitate (Adrian Păunescu), altele sunt dedicaţii sau
fragmente de scrisori, fotografii. Sunt un mod de alcătuire ce
aparţine (împreună cu bibliografia) exclusiv Minervei. E alegerea
Minervei:
„36 de ore în Siberia/ Solii neantului s-au retras lăsând/ sfâşieri
fără întoarcere/ Aveam sub pleoape/ merele verzi zăcând în
iarbă/ nedesprinse de creanga ruptă/ jenate că nu şi-au împlinit
misiunea/ Am povestit vântului din taiga/ Ce forţă interioară
au dobândit?/ După un timp prinseră/ gustul şi culoarea celor
coapte/ Nu însă mărimea/ În răul de la Naushki/ mă studiez ca
pe o boală/ Cel prins când trecea frontiera/ venea spre mine/
Deschid fereastră în peretele de gheaţă/ Îmi închipui că nu mai
sunt.” (Siberia)
Corabia Minervei este pragul de sus al unui lung şi chinuitor
travaliu al naşterii poeziei şi al dreptului la un destin.
1-2-3, 2019

181

Lecturi paralele

Andrei Mocuţa

#GeneraţiaHashtag,
o capcană*

A

Andrei Mocuţa,
poet, prozator,
Arad

182

M CITIT Goethe cu frişcă de Lucia
Cuciureanu într-o călătorie tur-retur
cu avionul la Bucureşti. Am fost la adunarea
anuală a suporterilor Borussiei Dortmund
din România, mişcare deloc străină Luciei,
de vreme ce a recenzat în numărul precedent
din revista „Arca” placheta de versuri a unui
borusse. Mi-am făcut şi selfie în aeroport cu
volumul autoarei şi i l-am trimis pe facebook.
Să vadă că citesc şi că îmi place. Am terminat
cartea la scurt timp după ce am aterizat. Cel
mai bun poem, chiar din final, l-am citit pe
bancheta unui taxi. Aproape că am scăpat un
strigăt euforic, la fel ca Adriana Babeţi când
a citit deznodământul povestirii O zi perfectă
pentru peştii-banană, tot într-un taxi.
Deschid o paranteză. Ea porneşte dintr-o
curiozitate copilărească: oare câte cărţi s-or
fi citit pe banchetele taxiurilor? Mai cunosc
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cel puţin un caz, în Timişoara. Deschid
încă o paranteză. Tot la Timişoara sunt
rememorate o parte dintre poemele
Luciei Cuciureanu din anii studenţiei.
Vezi segmentul Pragul întâi din volumul în discuţie, cu hashtag-uri la
subsol: #Universitate&Merdenele #Sărut
#Ilenuş #Lucruri. Închid paranteza din
paranteză.
Podul Michelangelo. O amiază toridă. Adriana Babeţi şi Mircea Mihăieş
molfăie leneşi îngheţată. Ea zice fără
nici un gând: „E o zi perfectă!”
El completează: „Pentru peştii-banană!”
Ea: „Ăăăă… nu-i cumva Salinger?”
El: „Normal, nu înţeleg de ce eziţi. Să nu-mi spui
că n-ai citit-o.”
Ea, timid: „Nu.”
El: „Dumnezeule, mergem în prima librărie şi ţi-o
iau. Acum o citeşti!”
Zis şi făcut. Ea urcă într-un taxi şi îi spune şoferului
s-o ducă acasă, dar mai pe ocolite, să apuce să citească
povestirea. Când ajunge la final şi Seymour Glass îşi
trage un glonţ în tâmplă, exclamă: „Dumnezeule,
nu se poate!” Taximetrisul se întoarce speriat: „Ce-i,
doamnă, aţi păţit ceva?”
Închid paranteza mare şi revin la poemul lăudat
în primul paragraf: „fii creativ ca fulgul de nea când
se cristalizează/ nicio dimineaţă să nu semene cu
celelalte păsări ale cerului/ nu vorbi neîntrebat şi
1-2-3, 2019
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nerăbdător/ dacă o faci spune mult în cuvinte puţine/ nu trage cu
praştia în ferestre deschise de vânt/ şi ţine uşa închisă în nopţile
cu vise şi sfere/ nu călca pe furnici şi becuri cu leduri/ pavează
o sută de kilometri spre nord/ cu intenţii bune ca un fractal din
ecuaţiile mandelbrot/ (…) nu fluiera în biserică, mai bine cântă
un psalm/ aruncă piatra doar în căsuţele şotronului desenat/ pe
asfalt cu roşu şi verde/ (…) închipuie-ţi singurătatea ca pe un
palat de cleştar/ din valea plângerii, ocoleşte-l de îndată/ şi, cel
mai probabil, va fi bine.” (învăţăturile profei)
Mă duce cu gândul la arhicunoscutul poem al lui Charles
Bukowski (pe care Lucia Cuciureanu, din câte ştiu, îl simpatizează,
a spus-o direct la o întâlnire cu elevii), Deci vrei să fii un scriitor,
care începe cam aşa: „dacă nu vine explodând/ din tine/ în ciuda
a orice/ nu o face./ dacă nu vine neîntrebată/ din inima şi mintea
şi gura şi/ viscerele tale/ nu o face./ dacă trebuie să stai cu orele/
holbându-te la ecranul calculatorului/ sau aplecat deasupra
maşinii/ tale de scris/ căutând cuvintele/ nu o face./ dacă o faci
pentru bani/ sau faimă/ nu o face./ dacă o faci pentru că doreşti/
femei în patul tău,/ nu o face./ dacă trebuie să stai acolo/ şi să o
rescrii din nou şi/ din nou,/ nu o face.” etc.
După o primă lectură pe fugă, printre terminale şi porţi de
îmbarcare, se impunea alta mai atentă, cu creionul bine ascuţit
în mână, dar în egală măsură tihnită, în compania unei ceşti de
cafea, cu sau fără frişcă. Şi nu m-aş supăra foarte tare dacă în
locul lui Goethe ar apărea de nicăieri Salinger sau Bukowski, cu
prenumele Charles citit franţuzit Şarl, pentru că Luciei îi sunt
dragi scriitorii francezi. Sau în compania poetului din Mişca/
căruia îi place frişca. Ştim noi cine!
Poeta şi-a lansat volumul de versuri la târgul de carte Bookfest
din Bucureşti, la o editură prestigioasă, fiind prezentată de două figuri de seamă ale culturii noastre: Ion Bogdan Lefter şi
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editorul Călin Vlasie. Cu alte cuvinte, după ce a debutat cu două
cărţi de eseu şi critică literară, Palimpsest şi Miscelanea, Lucia
Cuciureanu şi-a croit propriul destin poetic prin deja al cincilea
volum consecutiv de versuri, după Drept în inimă, Leac şi miere,
Lasă apa să curgă şi O sută de kilometri mai la nord. Toate aceste
cărţi au fost recomandate şi postfaţate de alte nume sonore
precum: Al. Cistelecan, Ion Mureşan, Cornel Ungureanu, Felix
Nicolau sau Octavian Soviany.
Din punct de vedere tehnic-literar, Goethe cu frişcă e un
volum atent lucrat de la primul vers până la ultimul. Nu pot
deschide o carte de poezie dacă nu mă atrage primul vers.
Lucia Cuciureanu nu doar scrie poezie, ci îşi şi gândeşte ritmul
şi cadenţa volumului. Începe cu versul perfect „locuiesc într-o
scoică bolnavă de aşteptare” şi încheie en fanfare, aproape apoteotic, cu o fină artă poetică, păstrată dinadins pentru efectul
final:
„m-aţi întrebat ce-i poezia pentru mine/ deşi exerciţiile ei de
respiraţie/ înfioară uşor şi trist haosul lumii./ (…) e o strângere
uşoară de mână/ când toate-n jur se prăvălesc.// e un cântec pe
care mama îl ştia de la bunica/ plângea şi râdea când îl cânta.//
e o poveste despre apa vie/ când la cernăuţi se coceau cireşele
amare./ trenul imens nu mai pleca din gară./ stătea părăsit pe
o şină perfectă/ împletită cu ierburi uscate/ busuioc cimbrişor
şi foarte mulţi maci.// e un refren care spune că ieşi din casa
cu strigoi/ „spintecată de copilărie.”/ atunci poezia se face roşiesângerie/ din cauza metalurgiei ciudate dintre un ciocan şi-o
seceră./ eu încerc să-i îngrijesc rănile,/ dar sunt foarte stângace
şi foarte mică/ aşa cum te simţi când priveşti cerul/ fără să ştii
ce e în spatele lui./ dar ai putea să bănuieşti că acolo// e totul.”
(lecţie despre seceră şi ciocan)
1-2-3, 2019

185

Lecturi paralele

Andrei Mocuţa

Am şi o nelămurire. De ce a trebuit o poetă cu o formulă
poetică deja proprie şi un discurs liric suficient de convingător
să apeleze la şiretlicuri post-douămiiste de tipul hashtag. După şaizecişti, şaptezecişti, optzecişti, nouăzecişti (deşi încă
neconturaţi ca generaţie în canonul literar, ei au fost numiţi
astfel de Gheorghe Mocuţa) şi douămiişti, urmează post-douămiiştii şi probabil hashtagiştii, generaţia hashtag. Sper că Lucia
Cuciureanu nu are ambiţia secretă de a fi încadrată într-un
asemenea grup.
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S

INGURUL MEDICAMENT capabil să
vindece răul din noi, bolile cuibărite
prin cotloanele biografiilor întrupate din
derizoriu, întâmplări de toată mâna, dar
mai ales din „evenimente” capabile să ne
zdruncine, este confesiunea. A te livra astfel, în mărturisiri venite la ceasul bine cumpănit, poate constituie ipoteza de succes,
deschiderea spre linişte şi împăcare de sine.
Destăinuirea poate avea efectul miraculos
al stingerii traumei, ba chiar al relansării
fiinţei aflată în suferinţă. Nu de puţine ori,
confesionalul nu mulţumeşte prin discreţia
şi complicitatea isihastă a duhovnicului, ci,
dimpotrivă, se recurge la diegeză, la ex-punere în gura-mare, sub tentaţia literaturii.
Într-o astfel de circumstanţă găsim cartea
semnată de Lili Crăciun. Docu-ficţiunea pare

Florin Ardelean,
poet, prozator,
Oradea

* Lili Crăciun, Desculţă pe cioburi de oglindă. Călătoria,
Editura Primus, Oradea, 2016
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a fi, iarăşi, calea promisă în virtutea
tentativei de-a recalibra viaţa trăită
cu umbra ei interioară, faptele cu memoria, carnea cu gândul, realitatea cu
aparenţa, adevărul cu simulacrul.
Călătoria este o secvenţă, o incizie dureroasă în ceea ce numim banal fapt de viaţă. Autoarea a luat o
secţiune din fluxul unui destin oarecare, personalizat, desigur, dar cu
potenţial de-a fi extrapolat până la a
deveni o marcă, ceea ce sociologii numesc fenomen cu incidenţă socială.
Romanul propus cititorilor descrie un
caz, doar unul dintr-un repertoriu fabulos, cercetează
cu minuţie celulele maligne ale unui ţesut, recoltate
şi stocate între lamelele unui microscop de mare
acurateţe, având apoi forţa uluitoare de-a ridica un
fapt singular la rangul de leitmotiv, de exemplaritate.
Avortul Lianei, personajul principal, alter-ego destul
de fidel al celei care şi-a pus numele pe coperta cărţii,
devine reper în cazuistica înfricoşătoare a avortului,
ca practică ilegală şi clandestină în timpul regimului
comunist. Întreaga păţanie are un debut aproape
burlesc, dar mai apoi surâsul se transformă în grimasă, pentru a evolua (sau involua) spre figurile terifiantului şi pentru a instala disperarea, groaza în
faţa morţii aflată la doi paşi, gata să te înhaţe, dar
nu oricum, ci prin complicitatea criminală a celor
în stare (obligaţi prin jurământ!) să o alunge, fie şi
provizoriu.
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Mecanismele unui regim totalitar pot constitui temei pentru
analize teoretice şi pretext ideal în vederea radiografierii Răului,
punând la bătaie inteligenţa şi reflexivitatea. Cu totul altceva
se întâmplă, altul este efectul, atunci când acelaşi mecanism al
barbariei cu faţă ideologică este demontat şi denunţat printr-o
experienţă personală, în care raţiunea este înlocuită de trăire,
iar logica de spaimă. Răul rece, impersonal şi conceptualizat
nu atinge profunzimile, nu descrie abisuri şi nu sugerează
amplitudinea groazei. O face însă, cu asupra de măsură, Răul
povestit, înfăţişat intim şi compus din drama unei femei reale,
cu existenţă consemnabilă, cu speranţe şi griji, cu promisiuni şi
dezamăgiri, dar mai cu seamă cu zbaterile furibunde şi inutile,
zădărnicite de o neputinţă tutelată, strivitoare şi umilitoare.
Story-ul este conceput simplu. O femeie, după douăzeci şi
cinci de ani de la cele întâmplate, găseşte puterea să-i spună unei
prietene (o jurnalistă) prin ce a trecut, cum a încercat să scape
de o sarcină nedorită (avea deja doi copii), apelând la serviciile
Sofiei, o femeie din cartier, de condiţie modestă – materială şi
spirituală -, micuţă, grasă, îmbrăcată într-un capot înflorat. Scena
este dată de apartamentul tipic de bloc dintr-un cartier mărginaş/
muncitoresc al Iaşului anilor ‘80, într-o vară caniculară. Liana
este profesoară de filozofie şi istorie, proaspăt intrată la Drept,
iar soţul, Sergiu, inginer, fost marinar, cu obârşii maramureşene.
Întâmplările care se succed – din ce în ce mai traumatizante
pentru femeia ce recursese, oarecum printr-o nesocotinţă pe
care doar disperarea o poate motiva, la un gest prostesc – compun o imagine a vieţii de fiecare zi într-o Românie aflată sub
arest doctrinar, administrată despotic, tărâm grotesc al unei
antiutopii în marş forţat spre fericirea promisă propagandistic,
în contrast frapant cu suferinţa şi mizeria ubicue. Avem de-a
face cu o familie de intelectuali, aşadar, fără pretenţii excesive
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de la viaţă, resemnată într-un trai de calapod, ciupind deliciile
unei existenţe jinduite doar prin bancuri ascultate şi utilizate
drept supape de refulare, uneori prin chefurile încropite într-un
anturaj gri, menit mai mereu pentru ieremiade şi gesturi sterile
de rebeliune asezonate cu recitative ceauşescofobe şi platouri
cu gustări. Numai că avortul cu pricina o scoate pe Liana din
acest decor searbăd, previzibil şi etern depresiv, propulsând-o
pe un alt plan, într-un scenariu horror. După o scurtă deliberare,
decide să scape de sarcina nedorită. I se pare firesc să fie aşa, din
moment ce speculează un context cinic şi hilar: „De ce trebuie
să mi se impună tot, să-mi reglementeze altcineva viaţa? Ce,
m-am culcat cu statul, ca să decidă el?”. Cutezanţa lasă mai apoi
loc îndoielilor, pentru ca la final să clacheze în spaima de moarte.
În mod evident, deşi nu se culcase cu statul (cu Leviatanul, am
putea spune), monstrul colectiv tutelat de dictator îşi revendica
entitatea, embrionul fixat în placentă, ameninţând să o distrugă
pe cea care trebuia să se rezume la statutul de femelă, cu înzestrare
naturală de a plodi, în cazul refuzului de-a fi obedientă. Produsul
de concepţie urma să articuleze ambiţiile unui regim pentru
care copiii, chiar şi fătul din stadiul intrauterin, nu constituiau
decât premisele unui viitor triumfal, delirant, antecalculat. O
biată femeia avea să constate pe pielea ei ce se poate întâmpla
atunci când nesocoteşti o astfel de viziune „istorică”! Visul
unui psihopat devenea coşmarul unei soţii ignorantă într-ale
contracepţiei, cu un soţ ce poate fi acuzat de indolenţă aproape
criminală, de complicitate prin laşitate.
Episodul iniţial, consumat în apartament, în tandemul LianaSofia, poate părea desprins dintr-o emisiune sub genericul
Camera ascunsă, numai că farsa la care se supune femeia gravidă devine repede un supliciu. Metoda folosită de Sofia este
primitivă şi dureroasă, iar victima ajunge la Maternitatea din
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Iaşi, suspectă şi în pericol de-a fi acuzată că şi-ar fi provocat
singură avortul. Medicii caută să salveze embrionul, neştiind
nimic de intenţiile Lianei, prilej cu care, fumând ţigară din ţigară,
disperată şi derutată, aceasta constată cu amară şi completă
perplexitate retrospectivă, după cum rezultă din confesiunea
făcută jurnalistei: „Ce blestem! Trăiam într-o ţară bolnavă, cu
oameni bolnavi. Eu însămi eram o femeie bolnavă. Acceptasem
să-mi provoc un avort, ajunsesem în comă alcoolică şi cât pe
ce să paralizez. Ce tâmpite! Ne riscam libertatea şi viaţa şi în
acelaşi timp aplaudam, ca nişte cretine, la şedinţele de partid,
cu scuza că eram obligate”. Numai că această constatare lucidă
venea după 25 de ani, ca un lamento inconsistent…
Norocul pe care îl are la Iaşi, fiind externată după un diagnostic
de avort spontan şi prescriindu-i-se un tratament de menţinere a
sarcinii (evident, ignorat!) nu se repetă, o săptămână mai târziu,
la Roman. Ajunge la spital în stare de şoc, cu hemoragie şi pericol
iminent de septicemie. Suferinţa este atroce, dar cu adevărat
cutremurătoare sunt rugăminţile Lianei adresate doctoriţei, în
clipa în care realizează că, fără o intervenţie chirurgicală imediată,
până dimineaţa va fi moară! E momentul decisiv al confesiunii.
Trăirile ajung la paroxism. Regulile erau clare şi nemiloase: orice
intervenţie (chiuretaj) era strict interzisă, antibioticele erau sub
cheie, iar orice femeie suspectă de avort provocat intra imediat
sub ancheta miliţiei şi procuraturii. Numai că Liana îşi întâlneşte
în acea noapte îngerul păzitor! Infernul pare a ceda pentru o
clipă. Doctoriţa de gardă recurge la un chiuretaj manual, fără
anestezie. Suferinţa este la limită, pacienta leşină de câteva ori,
dar dimineaţa o prinde în viaţă, infecţia fiind anihilată, carnea
alterată din pântece fiind scoasă cu mâna de către doctoriţa
decisă să-şi rişte cariera în numele vieţii alteia (paginile în care
sunt descrise chinurile Lianei mi-au aprins în memorie secvenţe
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similare din jurnalul scris de Anaïs Nin, scăpată ca prin miracol
din experienţa unui avort).
Numai că urmează imediat reconquista iadului. Diavolul ia
locul îngerului păzitor. Este chiar şeful spitalului, un ins rafinat
în rău şi vulgaritate, obsedat să se îmbogăţească prin peşcheşurile
primite, dar şi să terorizeze femeile aflate la cheremul deciziei lui.
O înjură pe Liana şi, furios că aceasta nu i se târăşte la picioare,
implorându-l, adoptând ipostaza de sclavă, de fiinţă docilă aflată
la dispoziţie necondiţionată, o trimite la Iaşi, interzicându-i
brutal „capriciul” de-a avorta în clinica lui! Numai că pacienta
era acompaniată de o hârtie menită să o transforme foarte repede
într-o puşcăriaşă (pe documentul însoţitor era scris: „Avort
suspect. Anunţaţi Procuratura”). Evident, şeful de la spitalul
din Roman este personajul de zenit în privinţa răului, un ins
lombrosian, brutal, cinic, întruchipând ura şi lipsa de vertebrare
morală. Prin el, Lili Crăciun ipostaziază lumea comunistă,
tipologia umană care i-a dat consistenţă şi i-a insuflat Duh de
viaţă pentru mai bine de patruzeci de ani. Nu este singurul. Alţi
doi indivizi susţin ideea că medicul cu chip şi comportament de
bestie semnalează un personaj colectiv. Este vorba despre un şef de
la serviciu paşapoarte din Suceava (profitor ordinar, „specializat”
în favoruri sexuale din partea doamnelor care apelau la el), dar
mai ales despre un om din popor, ca să spunem aşa, prototipul
celui abrutizat de regim, omul-masă, aderent la o dogmă pe care
n-o înţelege, dar care îi inspiră teamă suficientă pentru a fi un
soldat credincios, dispus să muncească, nu să gândească. Liana
îl întâlneşte la Maternitatea din Iaşi. Venise să-şi vadă soţia ce
abia născuse. Numai că se înfurie, beat fiind, şi-o brutalizează pe
lăuză pe motiv că bebeluşul era fată, nu băiat. Ceea ce urmează
reprezintă un moment de refulare, de plăcere pentru cititor şi de
caznă cu totul specială pentru animalul biped: asistentele îl duc
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în blocul operator şi îi fac o injecţie utilizată în cazul femeilor ce
urmau să nască, pentru a li se dilata calea ce asigură tranziţia din
burta maternă în lumea celor de toate soiurile. Se pare că pentru
un bărbat injectat în vederea dilatării (hi, hi, hi!) durerile sunt
atroce, dar cel pus să le suporte o meritase din plin, ba chiar i
s-ar fi cuvenit un „tratament” cu respectivul vaccin timp de-o
lună de zile, cel puţin.
Nici doctoriţa salvatoare nu este un chip singular. La fel de
bine conturat este personajul Ahmed, un medic ginecolog arab,
al doilea înger păzitor al Lianei, cel care distruge documentul
însoţitor, zădărnicind opera sadică de răzbunare a medicului
din Roman şi protejând-o admirabil, doar dintr-un sentiment
de umanitate, înfruntând riscuri deloc neglijabile.
„Libertatea începe cu dreptul la viaţă”, spune, la un moment
dat, confesoarea. Poate părea un truism, numai că nu este o
aserţiune cu încărcătură teoretică, o consecinţă a unei deliberări
raţionale. Este vorba despre concluzia unei femei care a văzut
moartea, care a vizitat bolgiile infernului, fiind pedepsită de
statul cu veleităţi absolutiste, pentru care libertatea nu era decât
un exerciţiu sfruntat de imagine, o minciună care ne duce cu
gândul la 1984, a lui Arthur Koestler.
Călătoria cartografiază un pandemoniu, abundând personajele grosiere, insalubre moral, încropite din interese şi conjuncturi, dar care nu închide complet orizontul, lăsând speranţă
de doi bani, graţie celor doi medici cu faţă umană, rebeli graţioşi şi aproape implauzibili, aproape striviţi de puntea unei
lumi româneşti traumatice, asemenea albatrosului baudelairean. Frica, ura, disperarea, iată punctul de triangulaţie pe care
îl descrie romanul de faţă. Recursul la ficţiune este frugal,
personajele au consistenţă pentru că se simte crusta lor vie,
de specimene ale unei realităţi revolute, dar încă insuficient
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fezandată de cei 30 de ani de orbecăială prin vestiarele jilave şi
promiscue ale tranziţiei.
Ei bine, lumea noastră, a celor de-acum, e marcată de o suspiciune în stare să ne înfricoşeze. Post-comunismul nu a fost
precedat de o procedură esenţială. Nimeni nu a făcut chiuretajul!
Infecţia s-a transmis fătului, o dată cu iluzia neroadă a libertăţii,
cu pululaţia meschinăriei, a corupţiei şi a neam-prostimii. Riscul
unei septicemii, ca maladie incurabilă a societăţii româneşti, însoţeşte, asemenea unei zgripţuroaice, astăzi către mâine, Călătoria tuturora.
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Anticipaţie şi ficţiune
speculativă

Un alt fel de viitor
Ficţiunea speculativă românească, în special
pe componenta science fiction, are un eşafodaj
critic şi analitic solid, prin contribuţia unor
nume importante: Mircea Opriţă, Cornel
Robu, Ion Hobana sau Florin Manolescu.
Dintre cei patru doar Mircea Opriţă îşi continua proiectele cu o tenacitate de invidiat,
adăugând anual contribuţii importante, o
carte sau mai multe, inclusiv reeditări. Este o aplecare generoasă preponderent către
genul SF, unul nu prea „gustat” de multe
feţe simandicoase ale criticii şi teoriei literare mioritice. La acest capitol este necesar să amintim că şi George Călinescu a
fost preocupat într-o anumită măsură de
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ficţiunea speculativă, nu doar de cea cu elemente fantastice, ci
de literatura apocaliptică şi de avertisment. Fixându-i locul în
Istoria literaturii române de la origini până în prezent lui Felix
Aderca, Călinescu vorbeşte de romanul Oraşele înecate (1932,
ediţiile următoare având titlul modificat în Oraşele scufundate),
pe care îl numeşte „viitorist” (neavând la acea dată un alt termen
la îndemână), considerându-l în fruntea scrierilor acestui autor.
M. Opriţă detecta uşor influenţa lui H. G. Wells, dar şi o temă
devenită ulterior relativ comună: cea a civilizaţiei pământene
aflate în declin, din cauza soarelui care se stinge, fiind nevoită
să supravieţuiască refugiindu-se în adânc, tot mai aproape de
miezul fierbinte al Terrei, miez care nici el nu mai oferă suficientă
căldură. Romanul rezistă timpului şi poate fi citit astăzi cu
interes, deoarece F. Aderca a fost un scriitor priceput la a crea
personaje şi situaţii dramatice. Desigur, lucrarea este valoroasă
şi prin tensiunea indusă prin creionarea civilizaţiei muribunde
şi prin imaginaţia spectaculoasă.

Wells şi Finis Romaniae
Mircea Opriţă a fost dedicat trup şi suflet anticipaţiei româneşti
(termen pe care autorul clujean îl preferă în dauna altora, chiar
a celui de science fiction!). I-a dedicat mai multe volume, unele
voluminoase, toate importante. Aşa s-a născut Anticipaţia românească. Un capitol de istorie literară (1994), demers... anticipat
şi prefaţat de o altă scriere teoretică remarcabilă: H. G. Wells:
utopia modernă (1983). Este o carte apărută în condiţii dificile,
având în vedere şi subiectul şi scriitorul analizat. Volumul este
exemplar prin acurateţe, îndrăzneală şi limpezimea concluziilor.
Este bogat în referinţe, beneficiind şi de o scriitură aleasă, adesea M. Opriţă fiind tentat să gloseze, să dezvolte prozastic nu196
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cleele narative. Deosebit mi se pare capitolul Contrautopia, o
investigaţie detectivistică pentru a-i înţelege pe morlocii şi eloii
lui Wells, vorbind despre omul disociat şi despre alienare, cu
trimiteri evidente la „omul nou” imaginat de regimul comunist.
Anticipaţia românească reprezintă o provocare. Însumează
nu mai puţin de 526 de pagini! Istoricul literar descoperea
faptul că anticipaţia românească debuta cu o distopie (utopie
negativă), intitulată Finis Romaniae, semnată Al. N. Darius şi
publicată în 1873. Riguros, M. Opriţă trece în revistă toţi autorii
şi toate scrierile ce pot fi subsumate ori sunt în atingere cu
genul. Ajungea cu istoria sa în contemporaneitate, astfel că o
nouă ediţie, adăugită şi revizuită, a fost necesară (publicată în
2003). În 2007, era tipărită o a treia ediţie, de data aceasta cu
titlul Istoria anticipaţiei româneşti, un volum de format mare,
însumând 630 de pagini dense, arătând un efort de durată şi
răbdare de fier pentru a consemna tot ceea ce poate fi găsit în şi
despre literatura science fiction de pe plai mioritic.

De la SF la Fantasy
În ultimii ani, M. Opriţă a renunţat la poziţia sa oarecum rigidă
şi a acceptat să se aplece şi asupra altor subgenuri ale ficţiunii
speculative, în special Fantasy. Poate şi din cauza producţiei
literare SF româneşti mai scăzute din ultimii ani, dar cu autori
viguroşi convertiţi şi ei la Fantasy, Horror sau Crime, poate şi
pentru că ficţiunea speculativă nu suportă, totuşi, o departajare
atât de drastică între aceste categorii. Este, desigur, o pierdere
pentru science fiction, şi alţi doi comentatori importanţi de la
noi, care se discută în special ficţiune speculativă românească, i-am
numit aici pe Michael Haulică şi Cătălin Badea-Gheracostea,
poate din aceleaşi motive, nu rămân cantonaţi în aria SF,
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dedicându-şi rubricile sferei largi (şi încăpătoare) a ficţiunii de
toate genurile.
Este o extindere necesară, aceste genuri (sau subgenuri,
subcategorii) ale ficţiunii speculative având mult de câştigat din
faptul că un exeget de talie se apleacă asupra lor. Anticipaţia rămâne
însă favorită. În 2017, Mircea Opriţă a revenit în actualitatea literară
science fiction din România cu un nou volum de critică. Este un op
masiv, de 570 de pagini, intitulat Enciclopedia anticipaţiei româneşti.
Caleidoscop. Face parte dintr-un proiect vast, realizat, deja pe
jumătate, ceea ce reprezintă o performanţă în sine. Pe coperta
a IV-a, autorul declară răspicat că Enciclopedia anticipaţiei
româneşti este ultimul mare proiect la care s-a angajat. A început
cu Portrete exemplare (2016), în paginile căruia erau prezentaţi
câţiva dintre scriitorii români de literatură SF români şi critici
importanţi dedicaţi aproape în totalitate acestui gen cultural.
În Enciclopedia anticipaţiei româneşti. Caleidoscop, reputatul
prozator şi istoric literar a apelat la o abordare interdisciplinară,
metoda comparativă oferindu-i prilejul unor analize de profunzime ale temelor, motivelor şi ideilor anticipative (science
fiction) în contexte diverse. Este o formulă menţionată explicit
în prezentarea volumului, dar şi o extindere a metodei de investigaţie utilizată în primul volum, Portrete exemplare. Întregul demers al autorului este structurat în funcţie de câteva
coordonate, deoarece proiectul este în primul rând un dicţionar
al autorilor, publicaţiilor, grupurilor cu activitate în domeniu.
Formula articolului de dicţionar este amplificată prin abordări
micromonografice, elementele biografice fiind completate cu
aprecieri asupra operei literare, într-un întreg sintetic, însă şi
suficient de analitic şi explicit.
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În noul volum din Enciclopedia anticipaţiei româneşti aspectul enciclopedic este mai accentuat, prin sporirea
numărului de autori analizaţi, unii doar
fugar (atâta merită!), este o panoramă
interesantă, cu scriitori SF de valoare,
cu autori importanţi care au „vizitat”
genul, astfel că, după cum precizează
M. Opriţă: „Formula caleidoscopică,
pentru care am optat în volumul doi,
permite totuşi lărgirea panoramei şi
în timp, şi spre autori de coloratură,
dar şi în direcţia unor scriitori pe care
canonul clasic al literaturii române
nu s-ar fi aşteptat să-i vadă dispuşi să
interfereze cu subiecte considerate de anticipaţie
«ale ei». Ori, în fine, şi ale ei, fiindcă tot atât de bine
pot fi ale literaturii moderne, ori postmoderne,
în tendinţele sale integratoare de genuri şi de
variată experimentare stilistică, pe care le putem
remarca la începutul secolului XXI”. „Vizitatorii”
genului luaţi în calcul sunt: Tudor Arghezi, Nichita
Stănescu, Alexandru Macedonski, Eugen Ionesco,
Mircea Eliade, Horia Lovinescu, Gib Mihăescu, Ion
Minulescu, Geo Bogza, Ioan D. Sârbu, Ion Marin
Sadoveanu, Victor Eftimiu, Mircea Cărtărescu, Ioan
Petru Culianu, I.L. Caragiale, Vasile Voiculescu.

Cine intră, cine lipseşte
Abordarea enciclopedică înseamnă informaţie multă
tratată pe cât se poate de scurt, produsele culturale
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de acest gen fiind foarte cuprinzătoare şi voluminoase. În
situaţia de faţă, după cum remarcă istoricul literar, Enciclopedia
pretinde o abordare mai puţin „elitistă”, făcând loc în discuţie,
„pe lângă creaţia literară a autorilor, şi fenomenului (destul de
interesant şi deloc monoton sau lipsit de seriozitate) pe seama căruia
s-a dezvoltat această creaţie, iar SF-ul românesc în ansamblu
a prosperat”. Munca la acest proiect este, grea, complicată, de
uzură, însemnând multe zile şi nopţi petrecute recitind textele
autorilor (destul de multe şi nu toate foarte atrăgătoare), dar şi
rescriind pagini mai vechi, inclusiv sutele de cronici realizate dea lungul timpului la cărţi importante ale genului SF, sublinierea
fiind importantă, deoarece, în Enciclopedie istoricul nu se mai
putea ocupa doar de conţinuturile culturale cu care rezona, ci şi
de aspectele mai puţin atrăgătoare, dar absolut necesare într-o
prezentare de tip enciclopedic. În consecinţă, „nu m-am mai ferit
de notele bio-bibliografice ale autorilor şi nici, în special într-o
anume parte a proiectului general, de corvoada unor cronologii
şi bibliografii speciale, pe care publicul larg mă îndoiesc că le
cunoaşte, sau că şi le-ar putea închipui în dimensiunea lor reală”,
precizează M. Opriţă.
Fără îndoială, deşi proiectul este doar la jumătate, prin cele
două volume publicate până acum (ancorate puternic şi în
foarte cuprinzătoarea Istorie a anticipaţiei româneşti, publicată
anterior în mai multe ediţii), M. Opriţă contribuie decisiv la
fixarea identităţii SF-ului românesc/ Anticipaţiei româneşti
ca gen literar şi fenomen cultural, oferind chei de pătrundere
şi înţelegere a acestui domeniu cuprinzător. Privirea critică se
opreşte asupra unui număr impresionant de autori, peste o sută,
fiecăruia fiindu-i schiţat un portret, cei mai mulţi cu detalii
semnificative şi cu generoase puneri în contextele nu foarte
simple ale SF-ului românesc, cu deschideri necesare către alte
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genuri (fantasticul în primul rând), dar şi către subgenuri,
detaliind fie despre space-opera, fie despre distopii ori istoriile
contrafactuale. Constantă rămâne raportarea la criteriul estetic,
niciodată abandonat, cel care şi „reglează” spaţiul tipografic
acordat în volum fiecărui combatant. Criteriul estetic nu exclude emoţia lecturii, deoarece, arată M. Opriţă, „redactând
prezentările de autori, m-am bucurat de fiecare dată când am
putut scoate în evidenţă talentul lor literar şi reuşitele estetice
din scrierile pe care le-au gândit şi le-au publicat. În concepţia
mea, enciclopedia nu este doar scriere de factologie: informaţia
pe care o dă trebuie să se refere şi la valoarea operelor puse în
mişcare de iniţiativa SF, pe parcursul numeroşilor ani în care
aceasta s-a putut exprima în România”.
Proiectul este în desfăşurare, însă chiar şi aşa la jumătatea lui,
există şi unele aspecte la care temeinicul istoric literar ar putea
să le acorde atenţie, deoarece, în mod cert, nu din neglijenţă sau
afinităţi personale, unele nume lipsesc din pagini. În acest sens,
Mircea Băduţ remarca cu fineţe: „E adevărat, lipsesc de aici o
serie de nume semnificative (Alexandru Ungureanu, Silviu
Genescu, Cristian Mihail Teodorescu, Constantin Cozmiuc ş.a.),
dar sperăm că ele vor fi cuprinse în chiar volumele următoare
ale acestei enciclopedii”. O altă sugestie ar fi ca M. Opriţă să se
aplece şi asupra unor nume remarcabile din generaţia tânără,
dar deja matură prin câteva scrieri importante: Daniel Timariu,
Lucian-Dragoş Bogdan, Cătălina Fometici, Florin Purluca, Miloş
Dumbraci, Ciprian-Ionuţ Baciu, Eugen Cadaru, Teodora Matei,
Alexandru Lamba, Florin Giurcă sau Adrian Mihălţianu.
Concluzia desprinsă după parcurgerea solidului volum Enciclopedia anticipaţiei româneşti. Caleidoscop, este că acesta
contribuie decisiv la cunoaşterea SF-lui românesc, oferă foarte
multe informaţii utile, este un ghid în domeniu, oferind însă şi
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aprecieri critice pertinente, bine argumentate, asupra scrierilor
ce poartă marca genului. Totul porneşte din dragostea lui
Mircea Opriţă faţă de Anticipaţia românească, asupra căreia se
apleacă cu generozitate, cu încredere, dar cu instrumentele unui
profesionist.

Fascinaţia eseului
Un capitol aparte în (bio)bibliografia lui Mircea Opriţă îl reprezintă volumele de eseuri. Sunt sclipitoare. Am vorbit deja
despre H. G. Wells: utopia modernă. În continuare şi conexiune
cu acesta publica, în 2000, Discursul utopic. Momente şi repere.
Analiza era extinsă astfel şi la alţi autori, cititorul constatând
cu surprindere că Jules Verne era un scriitor mult mai profund
decât pare la o privire (şi lectură!) fugară. Introducându-i în
ecuaţie pe Zamiatin, Huxley, Orwell, eseistul oferă un model de
înţelegere integrat, avertizând permanent asupra pericolului ca
utopiile să decadă în cele mai negre contrautopii.
Ştiinţă şi violoncel (2011) reprezintă intervenţiile lui Mircea
Opriţă pe diverse teme. Un spectacol al minţii, al intuiţiilor şi
repercursiunilor culturale se desfăşoară în texte scurte, capabile
să epuizeze un subiect bine ţintit. Amestec de ipoteză ştiinţifică,
de ficţiune, glosare pe marginea unor teme de o importanţă
capitală sau mai... mică, tabletele din acest volum reuşesc
să descrie lumi, oameni şi întâmplări condensând esenţa şi
relevanţa. Regăsim aici un M. Opriţă ludic, glumind adesea, la
modul serios, cu lucruri grave. Câteva dintre titlurile din acest
volum divers vorbesc de la sine despre spectacolul intelectual
de conţinut şi despre maniera insolită de abordare: Manipulări
demenţiale, Dragoni fără tată, Sinantropul şi filosofia, Viitorul la
timpul viitor, Concubinaj electronic, Miss Apocalipsa, Paraşuta lui
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Leonardo, Paşaport pentru Antartica, Dinozauri în tehnicolor sau
Vânătoare de exoplanete. Toate acestea sunt teme ale realităţii
(istorice şi/ sau mai ales contemporane) cu care omul de rând
se confruntă ori care îi dau de gândit. Sunt şi teme literare şi
de cinema, introducând lectorul sau privitorul într-un univers
dilematic, al posibilităţilor multiple. Autorul înaintează pe firul îngust de graniţă dintre provocările factuale, ale realităţii
cotidiene, şi lumile imaginare. Subliniază asemănările, confuziile, face delimitările necesare între factual şi fictiv, între ştiinţă
şi imaginar, dovedind că, uneori, realitatea bate şi cartea, şi
filmul.
Sfmania este un volum din aceeaşi categorie, apărut la sfârşitul
anului 2018. Diferenţa este dată de faptul că acum M. Opriţă se
opreşte mai mult asupra unor autori români şi asupra volumelor
lor. Totul este pus în context internaţional, imaginea ficţiunii
speculative româneşti fiind una pozitivă. Eseul sclipitor, degajat
de note de subsol şi trimiteri, este savuros. Autorul dovedeşte
marele talent de a satura textul cu informaţii diverse, fără a-l face
obositor. Discursul critic şi istoric este pus în scenă, dezvoltând
narativ subiectele, investigând detectivistic şi povestind cu farmec. Există şi câteva note personale, cu întâmplări din fandom,
necesare pentru a înţelege acest fenomen complex, unde nu
contează doar autori şi cărţile, ci şi fanii, acei cititori foarte
speciali ai genului. Autorii, români şi străini, sunt aduşi firesc
împreună, scrierile lor fiind valorizate prin opinii personale, dar
şi prin cele ale unor nume consacrate. Este un serviciu generos
făcut de Mircea Opriţă ficţiunii speculative româneşti, în special
genului science fiction.
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Cartea scrisoare*

E

DITURA SPANDUGINO este o editură
de nişă: publică puţine titluri pe an, are
un portofoliu redus de autori, şi scoate cărţi
în condiţii grafice excelente. Mai în detaliu: e
o editură dedicată, cu devotament, adunării
operelor semnificative ale unor autori români
semnificativi, în ţară şi pe plan internaţional.
Trei exemple: Virgil Nemoianu, Solomon
Marcus, Sanda Golopenţia. Despre cea mai
recentă carte a căreia* va fi vorba în rîndurile
de mai jos.
Nu cred că mai e nevoie s-o prezint pe
autoare; opera ei de pionierat, în România,
în domenii cum ar fi lingvistica transformaţională, semiotica, pragmatica, recunoscute

* Sanda Golopenţia, Bulevardele vieţii, Bucureşti, Editura Spandugino, 2018.
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şi în străinătate, au principalul merit
că, dincolo de limitele specialităţii,
reprezintă o provocare intelectuală
pentru oricine e preocupat de domeniul umanist şi e înzestrat cu curiozitate intelectuală şi gîndire critică.
De asemenea, din motive familiale,
aceasta însemnînd, pe lîngă ceea ce
gîndirea confucianistă ar numi pietatea
filială, respectul valorilor în care a fost
educată, anume, adevărul, cinstea, simţul tradiţiei, înţeleasă ca transmitere
şi sporire a cunoaşterii, îi datorăm
proiectul de reconstituire a operei părinţilor ei, în
primul rînd tatăl, Anton Golopenţia, una din minţile
fără care România e mai săracă.
De la început, se vede o trăsătură caracteristică,
în acelaşi timp, intelectualului, cercetătorului, scriitorului: capacitatea de a vedea, din prima clipă,
detaliul semnificativ, şi de a-i ataşa toate semnificaţiile
posibile, adică, spirit de observaţie, asociativitate,
imaginaţie şi rigoare. La care se adaugă capacitatea
de a exprima toate acestea, de a ne face părtaşi la
trăirile în acelaşi timp intelectuale şi emoţionale ale
autoarei:
„Povestea vieţii mele nu se încheagă, nu se solidifică
aici printr-un număr de evenimente acumulate
destinal într-o direcţie ştiută sau descoperită treptat.
Trimit spre ele, în cele ce urmează, câte un amănunt
sau altul aflate în vagi potriviri – de cele mai multe
1-2-3, 2019

205

Glose

Romulus Bucur

ori senzaţii, abur de efecte –, privind obiectele acestei liste. Ori, abia
auzite, câteva mici refrene care se degajă din ansamblu.” (p. 14).
Cu un pic de maliţie, nu citez mai departe – urmează cîteva
pagini superbe, amintiri din copilărie, din tinereţe, de la începutul
stabilirii în America, navigînd printre ani şi locuri, cu seninătate
şi cu bucuria lucrurilor şi a amintirilor frumoase. Suficient
motiv pentru a procura şi citi cartea. Sau, din eseul despre hîrtie:
„Hârtia e sfântă, ca pâinea. Nu se batjocoreşte” (p. 32).
Alte amintiri, ale anilor ’46, triste, deprimante, revelatoare,
„Mi se confirma o dată mai mult ierarhia întoarsă a vremilor.
De acum înainte, ca şi până acum, vor conta pentru mine, o
simţeam fără s-o articulez, cei care au fost închişi, exmatriculaţi,
excluşi, «demascaţi», marginalizaţi sau ridiculizaţi” (p. 92).
Altă dimensiune a cărţii e cea a evocărilor, empatice, calde,
generoase, însufleţite de aceeaşi dragoste pentru valoarea umană
şi intelectuală: Mihai Pop, Ovidiu Bîrlea (ocazie cu care am
aflat sursa înregistrării gesturilor povestitorilor din legendara
Antologie de proză populară epică), alături în paginile cărţii,
chiar dacă nu şi în viaţa profesională, Monica Brătulescu, Ana
Olos, Lorenzo Renzi, Irina Izverna-Tarabac, Solomon Marcus.
Apoi, în partea a doua, interviuri, documente, fotografii.
Lingvistica nu e (numai) o disciplină ştiinţifică. Nu e (numai)
o profesie. Deşi, Sanda Golopenţia este o lingvistă strălucită. N-aş
îndrăzni să numesc lingvistica o vocaţie, deşi slalomul printre
limbi, printre cuvinte, luate încă din copilărie în materialitatea
lor, sonoră şi semantică, cred că pot duce spre aşa ceva, indiferent
că e vorba de lingvistul serios, din articole academice, cărţi de
specialitate, tratate, sau ce cel jucăuş, care se iţeşte din spatele
rîndurilor cîte unui text altfel cît se poate de serios. Sau de
scriitor. Cel care îşi depozitează, ca Anton Golopenţia, cărţile,
fişele, însemnările, în lăzi cazone pe care le salvează depozitîndu-le
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în camera de serviciu, apoi în pivniţă. Sau ca unul din subiecţii
anchetelor folclorice la care autoarea a luat parte, şi care îşi ţinea
o listă cu lucrurile importante pe care le consumase, ca să aibă un
suport al amintirilor. Totul condensat într-o carte. O scrisoaremărturie a unor vremuri. O carte-scrisoare, cum îşi intitula, cu
ani în urmă, un eseu publicat chiar în paginile revistei „Arca”.
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UPRINDEREA şi definirea ariei culturale, prin globalizare sau prin specific
naţional, prin grup, prin generaţie sau prin
individualitate, cât şi definirea originalităţii
acestei subtil perimetru – acum când nu
mai contează dimensiunile localismului, precum şi identificarea unei geografii spirituale cu latitudini şi longitudini trasate de
istorii culturale mai vechi sau mai noi, unele
extrem de labile, sau foarte noi în cultură
vs. literatură –, pare superfluă, sau uşor
retrogradă. Percepţia specificului şi a originalităţii devine o chestiune de amănunt,
sau de detaliu. Şi totuşi...
Dacă parcurgi, chiar şi în fugă, rafturile,
sau pulturile librăriilor, căutând orice, con1-2-3, 2019
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staţi stridenţe la tot pasul. Senzaţionalul, cu o scrupulozitate, sau
cu o superficialitate de cele mai multe ori intenţionat studiată,
are vizibilitate din orice parte a „taberei” culturale te-ai afla.
„Studii” aplecate despre orice, „profunzimi” din cele mai insolite,
copleşesc şi îngreuiază rafturile. Economia „de piaţă”, libertatea
„cu orice preţ”, fac dificilă navigarea pe o mare imensă, unde
nu mai există busolele bibliografiilor fundamentale, unde nu
mai există proiecte de cercetare fundamentală a culturilor. Este
vorba, evident, de o imagine, la o primă vedere, a „ambianţei”
livrescului românesc, şi nu numai. Cercetarea academică românească a culturii actuale este atât de „bine” ascunsă în
palmaresurile universităţilor autohtone, încât este o aventură să
încerci accesarea sit-urilor lor, pentru a fi clar „edificat” pentru
cât mai mulţi „interesaţi”. Interesaţi, oare?! Dar câţi, şi unde, s-ar
afla aceştia?
Şi totuşi... Cărţi, tratate, studii, enciclopedii există. Există editarea (sau reeditarea) marilor clasici, în filosofie, doctrine, arte,
ştiinţe. Dar nu există nici o formă de promovare a fenomenelor
statornicite, fundamentale. Nu mai vorbesc de „punţi” de
interferenţă a domeniilor spiritului. Şi dacă există, ce se întâmplă
cu ele? Au ele vreun rol în viaţa noastră imediată? Şi dacă au,
cine sau cum se construiesc trecerile dinspre academism spre
lumea obişnuită?
Oarecum neliniştitoare, întrebările sunt fireşti, datorită dinamicii civilizaţiei actuale.
Derizoriul este, însă, o categorie mult mai largă. Propensiunile
spre universalitate ale acestui fenomen, al derizoriului, subliniez,
au dimensiuni profunde. Temele „strălucitoarelor”, la propriu,
cărţi despre „deşertăciunea deşertăciunilor” sunt, adesea, „deasupra” fenomenelor (dac-or fi adevărate), dar care nu sunt
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trăite dramatic sau escatologic. Există o aparentă sublimare a
derizoriului printr-o estetizare solemnă. Se ignoră faptul că
derizoriul se opune esenţialului. Acesta, derizoriul adică, eludează întreaga normativitate, construită istoric, normativitate
derivată din cultul esenţelor şi care „tout est pris à la légère” (totul
este luat uşor) cum spunea vag revoltat, nu demult, Poincaré.
Materialitatea derizoriului se ghidează după deviza „vom trăi şi
vom vedea”. Dar el, derizoriul, paradoxal, trăieşte, şi trăieşte!...
Deşi sunt suficient de multe exemple care dovedesc faptul că
derizoriul nu ar fi decât derâdere, frivolitate şi superficialitate.
El are un anumit tip de consistenţă şi de o hilară înţelepciune
implicită. Deseori are chiar greutatea unei vieţi cu toate ale ei
(însă nici prea-prea, nici foarte-foarte). Chiar evitând excesele,
sau situaţiile paradoxale, derizoriul devine un fel de masă amorfă
şi difuză, unde esenţe generate de Eros şi Thanatos se anulează
reciproc. Referinţelor esenţiale li se propune, prin eliminare, un
fel de aplatizare.
Dar, este adevărat că o mediocritate jovială, fericită (sau
nefericită, de ce nu?) poate fi o soluţie la marea dramă a vieţii?
Se poate exclama „să cânte muzica!” atunci când, la sfârşitul
poveştii, constaţi că viaţa nu este decât aceeaşi existenţă jovială
întru moarte?!, aşa cum se sfârşesc seriile de cuplete a teatrelor
de revistă.
Am putea salva dilemele existenţei (sau neexistenţei) derizoriului apelând la o paralelă: Caragiale a pus în scenă derizoriul,
şi nu absurdul (ca valenţă existenţială gravă), pe când Eugen
Ionescu a devenit autor al absurdului numai la Paris, când a
devenit Eugène Ionesco. Ambii, însă decid că derizoriul este bon
viveur şi bon joueur. În ambele situaţii suntem la porţile morţii,
şi unde nimic nu este luat în serios...
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Care ar fi motivele prin care s-ar cere sprijinit demersul critic
al cercetării căderii în derizoriu?
În toate părţile fenomene, odinioară marginale, par a-şi amplifica prezenţa: minciuna, furtul, înşelăciunea şi frauda, abuzul.
Acestea ar fi doar câteva. Predilecţia către larvar, violenţă par
aproape simboluri creative, atunci când stări, precum prietenia
trainică, romantismul autentic, devin hilare şi caraghioase, când
generozitatea pare a fi o prostie, inocenţa şi puritatea devin infantilisme stupide, ori compasiunea se confundă cu naivitatea
sau, mai grav, cu prostia.
Putem accepta ca iubirea, dreptatea, onestitatea să fie ele
însele căderi în derizoriu? Marea literatură occidentală, cea
contemporană evident, emanată din societăţi mai stabile şi în
care, prin istorie, tradiţie şi principii solide, păstrează, datorită
unui sistem imunitar, reacţii corecte la deviaţiile din societate.
Cei 45 de ani de comunism, şi încă 30 de postcomunism au
fracturat la noi principiile morale, generând o vădită atracţie
către larvar. Aşezarea spirituală dinainte de comunism părea că
a găsit soluţii pentru definirea profunzimilor, a selecţiilor. Ce a
urmat însă? Veşnica tranziţie, paradoxal aşezată solid, inexistenţa
unei societăţi mature, a eliminat anticorpii pentru demontarea
aberaţiilor sociale şi umane. Spiritele sănătoase sunt foarte
puţine, şi sunt timorate de predilecţia pentru morbid, violenţă,
sau vulgaritate. Ba, mai mult, se simte forţa cu care aceste spirite
puţine, care încearcă să spargă sfera violenţei, a ipocriziei, o
efemerului, a vulgarului, trebuie să fie înlăturate cu orice chip.
Relativul şi derizoriul acaparează bruma de substanţă a creaţiei
literare. Nu mai crede nimeni în corectitudinea morală, Totul
devine relativ şi derizoriu.
Întrebări: Ne putem reveni vreodată la o normă firească,
sancţionând, oricât ar fi de neplăcut, ce-i greşit, deviant? Există
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ţinte noi în acest amalgam de întuneric şi mizerie? Există un
drum drept, ascendent, pentru a construi o altă perspectivă
culturală? Grav! Putem avea un sentiment de culpabilitate, de
complicitate la situaţia care, totuşi, ne-o asumăm până la capăt,
construind o direcţie nouă? Avem dorinţa, sinceră, de a nu mai
accepta derizoriul căilor care deja sunt bătătorite de impostori?
*
Ca „opţiune estetică” derizoriul, cu valenţele lui pseudoetice, generând pseudo-substanţă ontologică, se justifică prin
existenţa unor realităţi şi circumstanţe inconsistente.
O amăgitoare nevoie de ilustrare, prin texte pseudo-literare,
pseudo-artistice, derizoriul poate deveni ilustrativ pentru un
anumit gen de morală. „O trăsătură fundamentală a voinţei
umane este aceea că are nevoie de un ţel. Şi, decât să nu vrea
nimic, ea vrea nimicul” este un silogism al lui Nietzsche. Golit
de consistenţă şi de profunzime, derizoriul primeşte „altitudine
ontologică”. O existenţă fals conturată de întâmplări mărunte este
generată de stimuli primari, cu arome fiziologice şi psihologice
generate de instincte primare, dar superficiale, dacă le raportăm
la raţiune. Este, în fapt, abandonarea adevăratelor principii şi
valori. O masă fals intelectuală, o generoasă „cultură de masă”
rezonează la simboluri şi locuri ale „tuturor posibilităţilor”.
Astfel se construieşte „patria surogatelor”. Instinctele, simţurile
agresive, nu transmit idei, ci stări convenţionale, facile, pline de
reacţii umorale. Totul este pentru a şoca, nu pentru a sugera. Nu
„se insuflă” nimic, totul este generator de contrarietăţi şocante,
cu efecte fiziologice şi psihologice percutante şi imediate, tocmai
bine să aducă bani, dar nu valori. Se petrece un comerţ cu
trivialităţi, cu obscenităţi şi cu derapaje imprevizibile. Nu există
nici o transfigurare, ori o coloană cât de cât verticală în jurul
unei metafore, ori a unei umbre sau lumini metafizice.
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Literatura ca experiment, ca „formă fără stil şi metaforă” poate fi subordonată, şi ea, acestui fenomen care este derizoriul, nu
poate fi artă. Dar, până la urmă, ce poate fi?...
O inconsistenţă a limbajului artistic generează texte în cel
mai bun caz, insipide. Şi totuşi...
Pot fi literatură textele cu un grad maxim de expunere şi
vizibilitate a facilului, a derizoriului, a agresiunii, a vulgarului, a
obscenului? Pot genera acestea o operă literară?
Deşeuri cu pretenţie artistică par să fie „omologate” ca experiment? Minimalismele şi fracturismele, pot fi ele egale cu
adâncimea reflexivităţii?
Derizoriul este, până la urmă, un dat existenţial. Dar efemer.
Se poate evita această groapă pentru a ne ridica şi a construi din
nou Ceva?
În micile oaze de optimism care mai există va trebui să urmăm
îndemnul lui Basho:
„Primăvara fuge
O pasăre plînge, şi-s lacrimi
Şi-n ochii peştilor”
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POEZIA SLOVACĂ DE AZI
Miroslav Bielik

Fântâna

Miroslav Bielik
(n. 15 aprilie 1949 – Ostrý
Grúň, Slovacia), poet,
prozator, eseist, cercetător
şi om de ştiinţă. A absolvit
studii de biblioteconomie,
pedagogie şi economie. A
funcţionat la Martin, în cadrul
instituţiei Matica Slovenská
ca bibliograf, director al
Bibliotecii Naţionale Slovace,
administrator al Maticei
Slovenská. Din anul 2011
îndeplineşte funcţia de
director al Institutului pentru
Literatură a Maticei. Editor,
redactor al mai multor
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Fântâna, în sine
oferă de demult apă,
tace, nu întreabă destinul
de unde apare izvorul
Nimic, vorba vine, n-o doare, n-o acoperă
Astronomul se uită cu oglinda-i la cer
Norilor le face cu mâna ruda lor stătătoare
iar stelelor fixe
nopţile, le măsoară drumul
La Trenčín, pe-o stâncă înaltă
fântâna, zice-se, îşi dă mâna cu ploaia
iar pe timp de ploaie
degetele poetului
bat mereu la portiţă necunoscută
Astfel, Poezia
priveşte un chip necunoscut
Pe întinderea câmpului răsună
Săpă o fântânea, se uită-n ea
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Îngândurat
Îngândurat
pe banca din faţa lui Puşkin
la Arbat
Nu bag de seamă că foşneşte
frunzişul îngălbenit
Păienjenişul verii
planează ireversibil
încât poezia acestei străzi
dă fiori
Cea mai luminoasă perioadă a vieţii
Puşkin şi-a petrecut-o în aceste locuri

Bibliotheca...
publicaţii ştiinţifice, a publicat
peste o sută de studii din
domeniul culturii cărţii. În
2013 a fost ales preşedinte al
Societăţii Scriitorilor Slovaci.
Este autorul mai multor
volume de versuri: Timpul e
mesager tăcut al minţii (Čas
je tichý posol mysle, 2003),
Mişcare imperceptibilă pe plan
înclinat (Nepatrný pohyb po
naklonenej rovine, 2005),
La sfârşit de x-secol (Na
konci jedného x-ročia, 2009),
Melancolie (2018, traducere
Dagmar Maria Anoca şi
Lucian Alexiu). Poemele sale
au fost traduse în mai multe
limbi. Un ecou deosebit
a înregistrat romanul său
Benátsky diptych (Skutočnosť,
Neskutočnosti – Diptic
veneţian: Realitatea, 2007,
Irealităţi, 2010), volumul
de proză Caleidoscopis
(Kaleidoskopis, 2013). Este
deţinător al mai multor
premii şi distincţii.

Tu unde?
Dar eu?
Timpul e ca înainte de duel
Fiecare nouă zi fi-va mai scurtă
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Sosirea zorilor de zi primăvara
Mult am aşteptat
sosirea
zorilor de primăvară,
cei care trezesc
strălucirea aparte
a ochilor tăi
Doar azi de dimineaţă
parcă ar trebui să ne treci
pragul
Îmbăiată cu aer proaspăt
ai pătruns
în imaginaţia mea
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Observ cum pleacă primăvara
Observ
cum pleacă primăvara
Zilele, trase
pe scripetele solar
oftează niţel
Noi?
Vom trece în vară
ca într-o odaie
în care în fiece an
încă o dată şi din nou
căutăm acele lucruri demult
Găsite?
Observ,
cum pleacă primăvara
în care ai venit
şi ai rămas
Zilele sunt întinse
precum pânza albă,
pe care tocmai
ai pus-o la uscat
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Ce mă ţine la pământ?
Mărul gravitaţiei s-a copt
Cu capul dezvelit
plin de nelinişte
aştept zorii zilei
Mişcarea lui Galileo
îmi pătrunde prin frunte
Amân zadarnic
Răspunsurile la întrebările timpului
Totuşi se învârte străvechea
lume în jurul minţii
Ştiind?
Neştiind?
Nici măcar Newton nu ghiceşte,
ce mă ţine strâns lipit
de pământ
Gândul
Gândul preaplin de iubire
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La sfârşit de x-secol
Lumină doar cât un bob de mac, prin retina apei
Imersiune totală! – în ceaţă cu antropologul
Cu bastonul alb tatonează craniul unui înţelept
Clănţănesc declanşatoarele maxilarelor resuscitate,
Diafragma se-nchide aşteptând: Evrica?
Prin dinţi străbate doar un strigăt – Nu!
Pas cu pas încărunţesc cei care deşartă nisipul
Nopţi nerespirate – oglinzi visătoare
Viziuni mate în depărtarea telescopului
Cu viteza lumii demult în curs de dispariţie
se înmulţesc sirenele. Existenţă – inexistenţă?
Destul! Mă trec fiorii şi de privirea unui peşte mut:
Degeaba încearcă să spună ceva. Ştie?
Undiţa cui ne agaţă mâine?
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Grâu
Bob, bobuleţ, de muştar sau de grâu,
unde te mai găsesc oamenii?
Ne-am ambalat pământul în betoane,
încât azi grâul nu mai preocupă nici pe necuratul
Ici-acolo mai coseşte grâul cu coada, pasămite îi strică neghina
Iar noi? Tot mai mult suntem saturaţi digital
De disperare sărăcia îşi găseşte alte locuri
Brusc poetul nu ştie cui să-i adreseze reproşul mut:
De ce ai părăsit glia părintească? Pe mirişte
– parcări! Vrăbiile rămase ciugulesc gunoiul
Pe unde-or mai fi ancestralele gâşte zgomotoase?
Pe ultimul câmp doar Dumnezeu mai calcă desculţ
cu dilema a cosi sau nu. Şi copilul rătăcit,
pârâciosul – roata morii s–a rupt
Apoi încă un cavaler al tristei speranţe,
pe urmele lui Quijote a plecat demult
În traista din ferigă duce o mână de grăunţe
Îi caută pe tinerii cyber poeţi – în grânarele cuvântului!
Întrebarea zace într-o bocceluţă deşartă: Ştiţi în ce
se ascunde puterea unui germen de grâu?
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Crucea păsărilor din Ostrý Grúň
(Ostrogrunica)

În ziua de luni
unsprezece septembrie două mii unu
fusese la Ostrý Grúň
acalmie
Până şi cucuveaua a amuţit
Niciun fel de tăiş
al vieţii şi morţii
Doar un cuplu de turturele
lângă statuia mamei cu copilul
în cimitir
îţi ciugulea penele
Pacea lumii?
Duminică
pe douăzeci şi unu ianuarie
una mie nouă sute patruzeci şi patru
la New York
fără mişcarea dolarului
ziua porni obişnuit
Parcă ultima ninsoare
la sfârşit de război
sub care încă nu
crescuse iarba
Pacea lumii?
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New York şi Ostrý Grúň
şi toate locurile însemnate
cu o cruce ascuţită
Guernica şi Ostrogrunica
Acoperişul lumii
şi sătucul de sub Vtáčnik
Cine încă nu ştie şi nu cunoaşte,
cum în ultima secundă
de la Betleem la Beslan
în faţa furiei monstrului
mama în dureri
cu întregul său trup fragil
disperată îşi acoperă copilul
Pacea lumii?
Statuia maicii
din Grúň
îşi are locul în faţa ONU
Iar o bucăţică de metal
din zgârie-norii newyorkezi
la clopotul crăpat
pe pământul
de sub muntele Vtáčnik
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Calendar
Tatăl meu mi-a lăsat însemnările sale calendaristice...
Acolo propoziţii şi cuvinte simple, ici-colo
o cruciuliţă, puncte, virgule şi semne de nedescifrat.
Luna mai a fost uscată, dar am săpat
la pomi mici canale.
De Rusalii a căzut grindina.
Vara a dispărut un iepuraş.
Strugurii din Piave nu s-au copt din nou.
Se făcuse ger deja,
când am tăiat brădiş pentru morminte.
Despre comoară, slavă Domnului, nici un cuvânt.
Doar despre rădăcini...
Anul omului
Calendar de poezie
Ce a mai fost
şi nu e scris în calendar?
Pe cine mai interesează
Cine mai ştie
Dacă se repetă
doar
vechile adevăruri
şi se descoperă
mereu şi pretutindeni noi şi noi
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Americi
Doar în interior
creşte
din ce în ce mai mult
necunoscutul năucitor
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Omul punte
„Am fost rezistent şi rece, am fost punte, stăteam întins peste
genune. De-o parte se aflau ancorate vârfurile picioarelor, de
cealaltă mâinile, eram ferm împlântat în lutul sfărâmicios…
Stăteam aşa şi aşteptam; trebuia să aştept. Nicio punte, odată
construită, nu poate înceta să fie punte, fără a se dărâma …”
Franz Kafka
Vreau să spun dinainte
că o punte nu trebuie să fie numai din fier
ori din materiale care mai de care
punte poate fi şi un om obişnuit din carne şi oase
În definitiv, omul e şi puntea şi calea
care va fi urmată, în permanenţă, de mulţi necunoscuţi
Menirea Soarelui nostru cel viu, odată
îşi va găsi sfârşitul
Dar Omul Punte – Franz Kafka?
S-a instalat în tăcuta subterană a lumii reale
Năzuinţă absurdă şi de neînţeles?
Omul ca şi puntea se dărâmă după o vreme
Pentru un pas obişnuit al omului, însă,
calea nu e zadarnică
Traducere din limba slovacă:
Dagmar Mária Anoca, Lucian Alexiu

1-2-3, 2019
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Miroslav Demák

Acel ceva
În definitiv ce ştiţi voi despre păsări
Zboară au aripi
au pene cuiburi în cuiburi ouă
Am citit patru cărţi de zoologie
şi-am ţinut păsările sub observaţie un an de
zile
Miroslav Demák,
(n. 2 noiembrie1948,
Stara Pazova, Serbia),
poet, prozator, dramaturg,
traducător, publicist,
redactor, editor, născut în
Serbia, trăieşte în Republica
Slovacă. A absolvit cursuri
superioare de jurnalism în
cadrul Universităţii Komenský
din Bratislava (1967-1972),
după care a funcţionat ca
ziarist şi redactor, redactorşef, redactor executiv în
redacţiile mai multor
publicaţii de limbă slovacă
din Iugoslavia (Serbia),
director al editurii Tvorba.
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I-am întrebat pe pădurar, pe ţăran şi pe bătrân
Cu toţii povesteau despre păsări
şi fiecare spunea altceva
Iar eu în continuare nu am ştiut ce este o
pasăre
Într-o bună zi am ţintit şi am apăsat pe trăgaci
Şi acum pot să vă spun totul despre păsări
Acel ceva mic, umed, acel ceva mort
acel ceva e o pasăre
1-2-3, 2019

Miroslav Demák

Ianuarie
(Hamlet)

La început a fost cuvântul şi cuvântul a fost
Hamlet
Şi Hamlet nu a dat crezare cuvântului
Câmpia a fost bătătorită de un toc greu
Timpul
Apasă fruntea în iarbă Ne trezim
Şoaptele paşilor vestesc sosirea prietenilor
Adormim cu pământul De aceea nu sunt
capabil
Să fac primul pas Pe drumul din Elsinore
Oriunde mă voi duce din această cetate
Pretutindeni sunt văzut Şi intens chemat
înapoi
Prezenţă tăcută Doar de unul ca el e nevoie
Ianuarie se află în toate celelate luni
Aduceţi-vă doar aminte de pletele vălurite
ale Ofeliei De
norişorii de primăvară Fie de toamnă De
regina mamă
Sau de solara carte a lui Hamlet
Fără care lucrurile ar rămâne pe veci
Doar ceea ce, de fapt, sunt
La început a fost luna Ianuarie şi a fost Cuvântul
Şi Hamlet tot nu credea în Cuvânt
În acela care singur la nesfârşit va rămâne
1-2-3, 2019
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În anul 1991 a contribuit la
fondarea editurii ESA din
Bratislava, pe care a preluat-o
peste patru ani, axându-se pe
editarea literaturii scrise de
slovacii din Serbia, Ungaria şi
România. După ce s-a mutat
cu familia în Slovacia (1993),
a reprezentat mai multe firme
iugoslave/ sârbe (1995), a
devenit şeful departamentului
de marketing al editurii
pedagogice Slovenské
pedagogické nakladateľstvo,
din vara anului 1997 redactorşef şi coproprietar al editurii
Tigra, din grupul internaţional
Novum Publishing Group
(până în 2006), redactor al
ediţiilor străine în cadrul
editurii Knižné centrum
(Centrul de carte, Žilina).
Alături de Ján Sirácky şi
Ondrej Štefanko a contribuit
la reluarea în 1996 a revistei
„Dolnozemský Slovák”
(„Slovacul din Ţinuturile de
Jos”, cu apariţie în România),
unde a fost redactor, ulterior
membru al consiliului
redacţional. La Stara Pazova
a fondat „Pazovský kalendár”
(„Calendarul pazovian“, cu
apariţie neîntreruptă din
2002). Este autorul culegerilor
de poezie: Din palma deschisă
(Z otvorenej dlane, 1974),
Zodiac (Zverokruh, ediţie în
tandem cu Víťazoslav Hronec,
1977), selecţia poetică,
Reconstrucţia Elsinorului
(Prestavba Elsinoru, 2008),
Zodiac (2018, traducere de
Dagmar Maria Anoca şi
Lucian Alexiu); culegeri de
povestiri Căsuţe în stil suedez
(Švédske domky, 1980) şi Rege
va fi acela care se întoarce
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(Kráľom bude ten, ktorý sa
vráti, 2001, povestirea cu
acelaşi titlu tradusă în limba
română de Ondrej Štefanko).
Pe postul de radiodifuziune
Novi Sad a fost difuzată piesa
Eliberarea (Vyslobodenie).
Pentru copii, Demák a scris
texte dramatice, două fiind
puse în scenă şi a publicat
volumele: Despre trei artişti
(O troch umelcoch, 1977),
Balaurul Ştefan, cu trei capete
(Trojhlavý drak Štefan, 1979),
Corul dihorilor (Tchorí
chór, 1985) şi Vioara (Husle,
1993, ediţia a doua 2008).
Miroslav Demák a alcătuit
mai multe antologii de poezie
slovacă, a tradus (din limbile
sârbă, croată, macedoneană,
ruteană, germană). Din
literatura slovacă a tradus şi
publicat în sârbă antologia
de poezie Ja posadih telefon
(Am sădit un telefon, 1994).
Lucrările sale au apărut
în limbile sârbă, germană,
croată, macedoneană,
română. Miroslav Demák este
laureat al mai multor premii.

Miroslav Demák

Septembrie
(Romeo şi Julieta)

S-a terminat totul
Dar câte încă nu sunt în faţa noastră
După prima noapte se odihnesc
În palma mea Romeo şi Julieta
Peisajul li se aşază în linişte pe pleoape
Din toate părţile o dimineaţă de septembrie
cade pe strugurii copţi
Dimineaţa care a început atât de demult
şi nu se termină înaintea dimineţii
Se scufundă în faţa noastră în fântânile
arteziene
Pentru totdeauna încă o dată pleacă regina
Mab
Atunci nimeni nu vrea să intre
şi nimeni să iasă afară Suntem disperat de
singuri
De aceea probabil îl îndrăgim pe Mercutio
dintre toţi cel mai mult
S-a terminat totul Şi atâtea
atâtea în faţa noastră mai sunt
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Miroslav Demák

O pictură nerealizată a lui Vermeer
Fetiţa cu sticlete
Prietenilor mei pictori Pavel Pop şi Vlado Kardelis

În căruciorul pentru invalizi stă o fetiţă nefericită.
Are picioruşele paralizate, lipsite de putere.
Fetiţa citeşte o carte.
O carte de poezie.
Poemul citit de fetiţă este scris
de o autoare care, la rândul ei,
e nevoită să stea-n cărucior.
Poeta scrie despre o pasăre cu picioruşe subţiri.
În loc să-şi ia zborul,
pasărea cu picioruşe subţiri
împinge uşor globul pământesc mai încolo,
în cosmos,
şi continuă să plutească în spaţiu.
Fetiţa nefericită ridică privirea din carte
şi, pe pământ, drept în faţa ei, vede
un sticlete cu picioruşe subţiri,
care o priveşte drept în ochi,
de parcă ar întreba:
‒ Să-l împingem?
Fetiţa zâmbeşte:
‒ De ce nu?
În cărucior stă o fetiţă fericită.
Traducere din limba slovacă:
Dagmar Mária Anoca, Lucian Alexiu
1-2-3, 2019
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Ján Tazberík

Iubire tardivă
1
Spui că lucrurile de pe masă sunt ca păsările
călătoare.
În hăţişurile ochilor ace la fel de gri,
ascuţite.

Ján Tazberík
(n. 3 martie 1950, Rimavská
Sobota, Slovacia), poet, critic,
om de cultură, absolvent al
Universităţii din Bratislava,
a funcţionat ca profesor de
filozofie în învăţământul
superior tehnic şi umanist,
în instituţii de cercetare şi
ştiinţifice (Academia Slovacă
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2
Şi la fel de repede
te străduieşti să mai adaugi la ele ceva în
plus,
un nume, o silabă.
Iar mâna ta pusă pe faţa de masă
aşteaptă mereu asemenea unei aripi
să-şi ia zborul.

1-2-3, 2019

Ján Tazberík

Capcană (pentru şoareci)
Micile vietăţi gri se întorc spre toamnă
ca nişte întâmplări estivale îmbătrânite pe
neaşteptate.
Noaptea autumnală e gravura găurii, sfârşitul
unui cânt postmodern initeligibil
al exponatelor. Mai ieri fuseseră sedimentele
îngrămădite ale intenţiilor, cupru
şi pe urmă cineva în poem
a început să taie din asta, dar acum nimeni nu
mai îndrăzneşte nimic.
Râcâie uşa, se apropie.
Şi ceva adânc cu metale grele atacă –
scurmă trupuri,
împrăştie
măruntaie,
sparge
oase.
Dar nu aşa începe toamna dunăreană.
Apele râului nu cresc iar firele apei nu vor
însăila luciul târziu.
Într-un astfel de poem
toamna geroasă ca nişte jucării mecanice ale
femeilor sălbatice
scoate ochii. Se-ntâmplă în toiul nopţii.
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de Ştiinţe, Centrul Naţional
de Cultură - angajat, apoi
director). A debutat cu
volumul Izvoarele luminii
(Pramene svetla,1977). A
mai publicat Anvergura
luminozităţii (Rozpätie
jasu,1983), Punctuaţia
luminii (Interpunkcia svetla,
1990), De sub nivelul pietrei
(Spod hladiny kameňa,
2012); Pragul inferior al
luminii (Spodný bod svetla,
2014); Lumina şi alte maşini
(Svetlo a iné stroje, 2016).
A colaborat la monografia
Dialectica culturii artistice
(Dialektika umeleckej
kultúry,1988). A fost distins
cu mai multe premii.

Într-o noapte plină de sânge.
Sunt pe jumătate adormit.
Şi toamna şi şoarecii se apropie.
1-2-3, 2019
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Ján Tazberík

Copacul, pe urmă ea
La capătul rândului neterminat
creşte trunchiul copacului.
Şi poate va fi altfel
dacă toate acestea le comprim prin cuvinte
şi le bag sub pielea de lemn.
Mâini periculos de albe.
În cele din urmă nu –
mâinile trec peste coapsa netedă
iar prin rădăcinile copacului vine cutremurul,
răsfoind în el...
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Ce rămâne în memorie
Sincer, cu voce tare îţi spun că nu ştii nimic despre aceasta –
pădurea e în alt context.
Şi grafemele întâlnirilor noastre în păienjenişul pădurii
cu semnele ochilor noştri răsfirate de la trunchi la trunchi. Dar atenţie,
manuscrisul încă nu e terminat, azi eu însumi sunt o mână străină,
care face corecturi. Acea pădure vesperală care creşte
de la tine către mine, se află şi mai jos.
Dar nimic din acestea încă nu s-a petrecut.
Nimic din ceea ce ar trebui să tremure nu tremură.
Nimic din ce mi-am dorit nu apare.
Nimic nu se află acolo. Trebuie mers la o adâncime şi mai mare.
Ochii noştri sunt răsfiraţi la subsolul textului.
Dacă e nevoie de vărsare de sânge, voi fi dibuit de cuvinte?
***
Privesc la câte toate au plecat din casa aceea.
Părăsindu-şi locul
iar eu îmi imaginez acel loc altfel, din zăpadă şi din stea.
Din nimic printre rânduri.
Cercetez acel loc dintre noi.
Facem schimb de
ultime mesaje
prin crăpăturile pereţilor.
Traducere din limba slovacă:
Dagmar Mária Anoca, Lucian Alexiu
1-2-3, 2019
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