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Despre „Amurgul manuscriselor”

C

ITIM în „România literară” (nr.
45, din 20 octombrie a. c.), în
subsolul paginii 24 a hebdomadarului, un text excepţional, avînd un
dramatism inclus: Amurgul manuscriselor. Iată-l:
„Aceia care lasă în urmă scrieri de mână sunt cei, nici aceştia toţi, care
fac parte din generaţia noastră. Cei de după noi scriu pe computer.
Am scris toată viaţa cu creionul, cu stiloul, cu pixul. Până când, aflat
la Paris vreme de nouă ani, am fost obligat să scriu pe computer,
care îmi facilita expedierea textelor în ţară. Manuscrisele cronicilor
mele au rămas în mare parte în redacţia «Contemporanului» sau a
«României literare». Ca şi o parte din Teme. Manuscrisele cărţilor
le-am păstrat, cine mai ştie de ce. Dar de la Istoria critică (mare sau
mică) încoace, nu mai am decât printuri (şpalturile de odinioară),
când le mai am şi pe acelea. Manuscrisele le-am purtat cu mine întreaga viaţă, nu neapărat crezând în valoarea lor după moartea mea,
dar poate dintr-o obligaţie neconştientă pe de-a-ntregul faţă de fiul
şi de fiica mea, în ideea că vor dori cândva să-mi cunoască scrisul de
mână. Nu m-am gândit decât de curând că vremea manuscriselor a
apus. Şi că ale mele se vor afla printre ultimele.
O întâmplare fericită a făcut să descopăr Biblioteca Judeţeană
«G. Coşbuc» din Bistriţa şi pe directorul ei, poetul şi preotul Ioan
Pintea. După câteva ore petrecute în atmosfera ei unică, m-am decis
să-mi donez manuscrisele (în acel moment nu ţineam minte câte
aveam şi nici măcar unde se aflau) minunatei instituţii. Acum ele se
află pe mâini bune. Iar eu stau liniştit că nu se vor pierde, cel puţin
pe durata vieţii Bibliotecii bistriţene, care e, în orice caz, mai lungă
decât a noastră.
Îţi mulţumesc de a le fi acceptat, dragă prietene Ioan Pintea.
Nicolae Manolescu”
10-11-12, 2017
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Aşadar, marele critic îşi dăruie manuscrisele marilor sale cărţi –
cînd acestea, manuscrisele, şi-au pierdut, din nefericire, chiar rostul
lor de a fi, substituite fiind de impersonalele printuri . O face într-un
moment dificil şi ingrat pentru instituţia literaturii înseşi marginalizată
de interesul tocit şi nătîng al unui public, din ce în ce mai numeros,
captivat prea mult de spectacolul cacofonic hedonist, parcă omniprezent, dar şi ruinat din interior de asediul unor noi literaţi (nota
bene!, nu spunem toţi) ignari şi fuduli, cu spatele, deliberat, la valori
sedimentate ale trecutului, dar mai ales ale prezentului.
Gestul marelui critic vine apoi într-un moment în care Nicolae
Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, a fost tîrît
în zeci de instanţe pentru cauze absurde: rostul, legitimitatea, actele
de identitate şi fiinţare ale USR, de către veleitari literari penibili sau
frustraţi, unii datorînd totul, inclusiv debutul lor literar şi apoi primele
cronici de legitimare valorică, dlui Nicolae Manolescu. Felicitări unei
instituţii admirabile, Bibliotecii Judeţene din Bistriţa, condusă de
un om adecvat poziţiei pe care o ocupă, cu gust, cultură şi sensibilitate, poetului Ioan Pintea, care a fost atît de inspirat producînd, prin
achiziţia manuscriselor Nicolae Manolescu (peste 14 000 de file), un
adevărat eveniment de cultură şi un punct de atracţie irezistibil pentru
instituţia cărţii bistriţene. (V. D.).
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Un călător livresc*

Î

NTRE Un fel de jurnal (1973-1981) şi Un altfel de jurnal (2004-2009), apărute anul trecut
la Humanitas, în seria de autor Matei Călinescu,
sub îngrijirea competentă şi empatică a doamnei Raluca Dună, – îşi află locul şi o seamă de
însemnări dintr-un caiet oarecum răzleţit, intitulate de autor Spre România*. Ele datează din anii
2000-2002 şi sunt focalizate asupra unei călătorii
în Grecia şi a altora două, după o absenţă de
aproape treizeci de ani, în România. Între ele,
însemnările sunt aleatorii, acoperind un evantai foarte larg de domenii asupra cărora Matei
Călinescu reflectează, comentează, meditează
cu aceeaşi sagacitate şi capacitate de a revela
semnificaţii surprinzătoare cu care-şi obişnuise
cititorul încă din operele anterioare.

Radu Ciobanu,
scriitor,
Deva

* Matei Călinescu, Spre România (2000-2002) Jurnal inedit.
Bucureşti, Humanitas, 2016.
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Ceea ce m-a atras spre acest jurnal inedit a fost ipostaza de călător, necunoscută mie, întrucât puţin familiară
chiar autorului, fire sedentară, de cabinet.
Care totuşi îşi formase o viziune corectă
a ceea ce va să zică un călător spre deosebire de un turist. Călătoria în Grecia
are neşansa s-o facă totuşi în regim turistic, adică dependent de grup, de autocar,
vas de croazieră şi regim hotelier comun,
dar cu mentalitate de călător, cu nostalgia libertăţii şi profitând de fiecare ocazie
pentru a evada. Din fericire, e cu Uca,
soţia solidară şi complice, care mai fusese
la Atena şi îşi asumă acum misia de ghid
fără obişnuitele clişee debitate de ghizii
profesionişti: „Curând ne desprindem de grup şi vizităm
vechiul Ephesos în doi, mergând agale, oprindu-ne deseori”. Desprinderea de grup şi mersul în pas de voie sunt
aspiraţiile oricărui călător pentru care cea mai dezagreabilă
obligaţie e graba: „Graba comercială căreia i-am devenit
prizonieri naivi [...] Suntem mereu sub imperativul grabei.”
E agasant, mai ales că dăduse prioritate acestei călătorii în
detrimentul unei inerente operaţii biliare, iar acum suportă
consecinţele. Ceea ce nu-l împiedică să privească lumea cu
ochi iscoditor şi să vadă tot ce turistul comun nu vede sau,
dimpotrivă, apreciază, precum kitsch-ul, care nu putea să-i
scape tocmai celui ce îi dedicase un capitol într-unul din
studiile sale cardinale**: „...tot ce ţine de turismul mo**Matei Călinescu, Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă,
decadenţă, kitsch, postmodernism. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită.
Traducere din engleză de Tatiana Pătrulescu şi Radu Ţurcanu. Traducerea textelor din „Addenda” (2005) de Mona Antohi. Postfaţă de
Mircea Martin. Iaşi. Polirom [Litere], 2005.
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dern de masă intră în categoria kitsch-ului.” Exemplele le găseşte pretutindeni, cum, bunăoară, pe vasul de croazieră cu vreo mie de turişti
de toate naţiile, unde „nimeni nu citeşte”, iar „Atmosfera generală [...]
nu ne încântă nici pe Uca, nici pe mine, pluteşte în ea, inefabilă, o
anumită vulgaritate (căci şi vulgaritatea poate fi inefabilă).” Dar numai
el vede şi numai pe el îl încântă descoperirea unei adolescente care,
total abstrasă, citeşte totuşi într-unul din şezlongurile de pe punte.
Episodul acesta e unul din cele mai frumoase, graţie portretului acelei
fete, schiţat în tuşe de o supremă delicateţe, cu insistenţă asupra privirilor ei: „...ochii cu gene lungi mişcându-şi pupilele aproape imperceptibil de la stânga la dreapta şi apoi de la dreapta la stânga, coborând
încet spre josul paginii, indică interesul viu, concentrarea, participarea la evenimente dintr-o altă lume [...] Imaginea ei îmi inspiră un
fel de bucurie şi simt că mi se va întipări în memorie...” Ceea ce se şi
întâmplă ; mai târziu: „Mă gândesc la adolescenta din şezlong care
citea un roman de Balzac, şi pe care n-am mai văzut-o. E poate singura
care e aici fără să fie aici. Miracolul lecturilor adolescentine.”
Atena, vizitată la trei ani după Ierusalim, este pentru Matei
Călinescu, al doilea „oraş esenţial”, deşi însemnările de jurnal nu
depăşesc nivelul cotidianului şi sunt bruiate de diverse dezagremente:
stare de sănătate precară, un hotel în care V., fostul său student din
anii ‘60, le rezervase camera, se dovedeşte a fi o maison de rendez-vous
de unde se grăbesc să se mute, traficul „intens, nervos”, toate acestea
produc fugare, spontane reflecţii culturale, dar sunt mai puţin prielnice meditaţiei. Se întâmplă să fie şi Săptămâna Mare, restaurantele
oferă meniuri de post facultative, dar, în Vinerea Mare, exclusive, se
simte peste tot o fervoare de un tip aparte, nu neapărat mistică, ci
identitar ortodoxă: „E un mod de a ne reaminti că ne aflăm într-un
spaţiu cultural bizantin, esenţial ostil modernităţii laice. În ghidul
meu plin de platitudini şi clişee dau peste o observaţie interesantă:
grecul nu crede nimic din ce spune şi nu spune nimic din ce crede.
Observaţie adevărată şi în cazul românului.” Cum se vede, deşi a aterizat la Atena din America, tot „cazul românului” îl preocupă, mai ales
că Atena îi impune la tot pasul asemănări cu Bucureştiul. Tot prin
10-11-12, 2017
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intermediul lui V sunt invitaţi după Înviere la o petrecere („cu plată!”)
românească, cu „miel la proţap”, unde remarcă de îndată „un aer de
sărăcie sărbătorească”, care asociat cu „aerul” oraşului, cu „înghesuiala, cozile la ghişee, vocile iritate, căldura sufocantă – deşi nu suntem
decât în mai – seamănă perfect cu cele din România, de unde a trimite
cărţi prin poştă era, şi continuă să fie, un adevărat coşmar.” Coşmar se
dovedea şi a trimite nişte cărţi din Atena. Singura diferenţă, în favoarea Atenei, era zâmbetul oficiantei la finalul operaţiunii: „Sunt multe
analogii între români şi greci, între Atena modernă şi Bucureşti, de
unde sentimentul de familiaritate, de déjà vu, pe care-l am străbătând
străzile prăfoase ale acestui oraş din Balcania.” E uimitor cum, după
27 de ani trăiţi în mediul universitar din Statele Unite, nimic nu-l
determină înspre vreo comparaţie cu patria-i adoptivă – se pare că
sunt lumi incompatibile, – ci numai şi numai cu România ca istorie
şi mentalităţi, şi cu Bucureştiul ca civilizaţie urbană. Matei Călinescu
n-are sentimentul naturii decât într-o măsură foarte discretă, peisajele
sunt remarcate rar şi în treacăt, fără insitenţă, în schimb fondul său
cultural, Cartea!, e preceptibil subtextual în aproape toate comentariile sale. La un moment dat recunoaşte că „...aproape tot ce văd în
această călătorie – Uca are aceeaşi impresie – mi se imprimă, iconic,
în memorie şi capătă fără întârziere sensuri simbolice.” Dar sensurile
simbolice ale unor aspecte aparent banale, neobservate de turistul comun, nu i se revelează decât călătorului livresc, trecut prin cultură,
care duce pretutindeni cu el şi, măcar, o carte.
Apropo de carte, călătorul şi-a luat pentru o lectură de intenţie şi
a început să-l citească în avion, Ravelstein, ultimul roman al lui Saul
Bellow. În însemnările ateniene, referirile la antichitate, de rigoare în
relatările turistice, sunt practic absente, în schimb impresiile de lectură
îl urmăresc şi se insinuează printre impresiile pietonale. Ravelstein îi
suscită rezerve sub mai multe aspecte, dar mai ales unul depăşeşte
nivelul considerentelor critice şi îl solicită afectiv: „Mă mâhneşte însă
[subl. RC] caricatura răuvoitoare, fără nuanţe, a lui Grielescu / Eliade.
Cazul lui e mult mai complicat. Am meditat asupra lui de-a lungul
anilor, cu multe schimbări neaşteptate de perspectivă, va trebui odată
12
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să scriu mai pe larg despre asta.” A meditat şi continuă să mediteze.
Cazul Eliade devine o preocupare ireprimabilă şi după întoarcerea din
călătorie, mai ales după ce, la solicitarea lui Sorin Antohi, se apucă de
un articol dedicat volumului omagial pe care acesta îl pregăteşte în
memoria lui Petru Culianu: „Pregătindu-mă să scriu amintirile despre
Culianu [...] sunt obligat să-mi pun problema legionarismului lui Eliade
şi a generaţiei lui.” Dar „amintirile” sunt excedate de problemele conexe, se extind, depăşindu-şi limitele propuse, iar „Problema e Eliade:
pe măsură ce înaintez, el devine tot mai enigmatic.” Şi devine tot mai
enigmatic pentru că întâi se impune răspunsul la întrebarea „Ce a
fost însă legionarismul însuşi?” Şi apoi care a fost tipul de aderenţă a
lui Eliade la legionarism, a fost antisemit? – nu există în scrierile sale
nicio însemnare care să ateste aşa ceva – atunci fost-a el, poate, un
criptoantisemit? Întrebările se nasc una din alta, iar certitudinile nu se
arată. Dimpotrivă: „Dar ce-l face pe Eliade enigmatic, pentru mine cel
puţin, e tocmai proza lui de după război, începând cu povestirea Un
om mare, o proză codată şi supracodată, cu un calendar secret.” Proză
care trebuie pusă totuşi într-o dificilă corelaţie cu însăşi însemnarea
de jurnal a lui Eliade din 18 septembrie 1945, deci tot după război,
lipsită de orice echivoc: „Legiunea a distrus o întreagă generaţie şi a
ratat pe toţi cei care au avut un contact cu ea, chiar sporadic.” În fine,
tot en passant, Matei Călinescu schiţează şi o posibilă concluzie care,
în esenţă, tot dubitativă rămâne, dar ne obligă s-o luăm în considerare
mai ales acum, când problema Generaţiei ‘27 a devenit din nou acută,
după nefericita, intempestiva Lege 217/2015: „El [Eliade] n-a fost singurul român care a trebuit să-şi ascundă, dacă nu credinţele active
(încă?) trecutul apropiat, legat de Garda de Fier [...] deşi fascismul
ei, cu puternica lui identitate religioasă ortodoxă, e deosebit de toate
celelalte fascisme. El se lăsase sedus tocmai de aspectul religios al Legiunii [...] Dar el nu mai putea vorbi, în Occident, nici măcar limbajul
exaltat religios pe care îl folosise şi Legiunea, total compromisă politic.
Or, acest limbaj era pentru el mai important decât Legiunea. Şi mai
trebuie să adaug că acest limbaj el îl folosise cu mult înainte de deriva
legionară” [subl. RC].
10-11-12, 2017
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Subiectul Eliade e poate cel mai preocupant pentru Matei Călinescu,
dovadă că el nu apare doar într-un singur paragraf, ci e dispersat de-a
lungul întregului jurnal, dispare, reapare, ca o apă freatică, printre
însemnări pe teme dintre cele mai variate, de la comentarii de picturi
rare, sau speculaţii filologice, la meditaţii, rememorări şi confesiuni:
„Visul meu, pe atunci, era o singurătate austeră printre cărţi. Acum nu
mai visez, ci mă însingurez – totuşi nu fără anumite voluptăţi amărui.”
Un eseu incitant, precum Secretul Scrisorii pierdute de N. Steinhardt,
după care „cheia de boltă” a lumii lui Caragiale ar fi iertarea, – îl readuce în actualitate pe neaşteptate, printr-o concluzie de necontrazis
nici azi, mai ales azi: „Lumea lui Caragiale a devenit idilică [...] «Iertarea» în comunism şi în postcomunism e acordată de criminal altor
criminali – e de fapt o parodie însângerată a iertării, o abjectă alianţă
temporară între gangsteri, un punct tacit de plecare pentru noi crime.”
Probabil din astfel de sumbre constatări s-a configurat şi preocuparea
sa pentru inexorabila senescenţă. Avea pe atunci 67 de ani, iar propria
involuţie îi devenise perceptibilă şi o contemplă autoscopic, cu luciditatea omului de ştiinţă: „Cu vârsta [...] te temi tot timpul să nu faci
un pas greşit. Relaţiile mele, chiar cu membri ai familiei, se încarcă
de tot felul de mici bănuieli cu tăişul îndreptat spre mine însumi: nu
e prezenţa mea nedorită? Mă întreb mereu: nu sunt din ce în ce mai
incapabil să mă pun în situaţia, în punctul de vedere al celuilalt? Nu
mi-e din ce în ce mai greu să mă plasez pe aceeaşi lungime de undă,
cu tinerii mai ales? Nu vorbim limbi diferite, chiar când nu facem mai
mult decât să schimbăm amabilităţi banale?” Întrebări, la urma urmelor, dramatice, care sfârşesc prin a-i impune cititorului aflat la „o
anumită vârstă” să şi le asume el însuşi.
Cât despre România, în ciuda titlului cărţii, trebuie spus că,
surprinzător, însemnările sunt destul de sărace. E vorba de două
călătorii, una singur, când predă şi un curs la Universitatea din Cluj,
alta împreună cu Uca, tot în vremea sărbtorilor de Paşti. În Clujul
aflat sub administraţia funariotă, stupefiat de băncile vopsite în culorile naţionale şi, desigur, printre întâlniri realmente elevate, povesteşte
cu Maria, femeia de serviciu, din hotelul Universităţii, maternă şi gri14
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julie, care, însă, îl asigură ritos că „înainte” era mai bine şi că „Nouă
democraţia asta nu ne place”. În a doua vizită, cu Uca, „Ne plimbăm
pe străzile de altădată, călcând cu grijă pe trotuarele crăpate, sparte,
cu adâncituri neaşteptate, de parcă n-ar mai fi fost reparate de atunci”,
adică de aproape 30 de ani. Cum şi era. Imaginea României îi apare
cenuşie şi dezolantă, cum până azi se arată tuturor celor ce încearcă să
revină. Cum şi este. Iar concluzia lui Matei Călinescu este din nou de
necontrazis: „România pare o ţară fără viitor: literal şi în toate sensurile [...] Viitorul s-a retras de aici, nelăsând în urmă decât detritus, ca
în albia unui râu care a secat. E moştenirea fizică şi morală a comunismului mai rea decât orice catastrofă naturală, mai rea decât orice
război pierdut.” Remarcând „retragerea” viitorului, Matei Călinescu
şi-a revelat fără să bănuiască şi însuşiri premonitorii. Au trecut de la
aceste tragice însemnări cincisprezece ani. Şi de atunci nimic nu s-a
schimbat.

10-11-12, 2017
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„Hieroglife scrise de aer”*

O

CARTE DE POEME de dus la ochi, aşa zicînd, frumos îmbrăcată într-o viziune grafică, plus coperta, aparţinînd lui Mircia Dumitrescu.
Poemele lui Eugen Suciu – marcă înregistrată,
adică inconfundabile – par stări precipitate expresiv, cît mai concis cu putinţă. Parcă storc apă
din piatră seacă:
Aerul rezidual
Necruţătoare ca un miracol
o primă gură de aer
zace în ea
şi ultimul oftat
floarea de colţ
presată între file
e pragul de sus al neliniştii

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

aş vrea să dansez
cu cineva
care cunoaşte paşii
(poem reprodus olograf de
autorul însuşi pe clapeta copertei).

Poezia lui Eugen Suciu, şi nu doar cea de acum,
din Frica, e ruptă total de contextul liric de azi, de
* Eugen Suciu, Frica, editura Tracus Arte, 2017, viziune
grafică şi coperta, Mircia Dumitrecu, 92 p
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trend, cum s-ar zice, e, mai mult, în răspăr
cu acesta – metaforică, cu o grafie mereu
sporită, dacă nu calofilă. Ea nu poate fi
asociată nici generaţiei sale biologice, cea
optzecistă. Orgolios solitar, poetul pare să
înoate, netulburat de nimic, în amonte, epatîndu-şi, mai mult, originalitatea, formula
lirică personală. E o poezie a subtilităţilor
de limbaj, a nuanţelor semantice sau culturale, a scurt-circuitului discursiv. Un
spectacol minuţios lucrat de orfevru al
formulelor lirice ce mimează perfecţiunea,
rotunjimea desăvîrşită a poemului, precizia
lui, cu riscul, fireşte dramatic, al eşecului:
Note pentru cartea amară (II)
Aproape trist – aproape gras
cu prea multe cuvinte în cap
ori prea puţine
lipsit de opţiuni
dimineaţa citesc
prima hieroglifă scrisă de aer
etichetele de pe slănina atîrnată în turle
magneţii din creierul berzelor
inscripţiile din cimitirul cifrelor
şi mai ales panica potecilor ofilite
pe care atît de bine
o descrie mercurul;
îmbătat de precizie
de cîte ori am prilejul
şi nu sînt văzut
izbucnesc în plîns
dacă ezit
pedepsele la care mai apoi sînt supus
devin excesive:
ploaia nu se mai opreşte
peisajele devin ipohondre
erorile răsună în coşul pieptului
10-11-12, 2017
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ca nişte clopote
umbrele nu mai au limite
în case au loc dispariţii
Doamne!
nici unul dintre bastarzi
n-a fost pregătit
pentru astfel de responsabilităţi
(pp. 15-16).

Uneori densitatea, obsesia expresivă maximă sînt atît de presante
încît poemul devine pur şi simplu aforistic sau haiku necanonic literar:
Cît de bine
Munţii
şi dezvirginaţi
şi eterni –
osîndă a contradicţiilor
cît de bine
ştie oceanul
să simplifice lucrurile (p. 59).

Există la Eugen Suciu un orgoliu epatant al formulărilor lirice exemplare. Apoi poetul relegitimează metafora, după ce noile promoţii de
poeţi au aruncat-o la pămînt. O face chiar cu un fel de cinism intelectual, cu un dispreţ de sine însuşi care îl credibilizează în plus:
(...) uneori
„chiar înlăuntrul meu”
un cuvînt
ce părea părăsit
tresare în somn
„bubuie în munţi
şi decolorează capcanele” (p. 37).

Hotărît lucru, Eugen Suciu, şi nu doar cel de aici, din Frica, nu este
atît cu spatele la realitate, la „proza zilei”, cît o metabolizează atît de insistent, rafinînd-o semantic, încît actul lui pare unul mai degrabă salvator decît unul de judecată, de sentinţă, de repudiere ori măcar respingere. Asta fiindcă poetul nu-şi părăseşte nicio clipă perspectiva exclusiv
ontologică în care se aşază ab initio, simte şi scrie:
18
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Note pentru cartea amară (IV)
Greu să fii
ceea ce eşti
într-un oraş care te îndeamnă
să te mulţumeşti cu puţin;
prinşi între zgomote
şi întrebări inutile
nu sîntem toţi uniţi
împotriva răului
cum îi putem apăra
pe cei dragi de ei înşişi?
de muzica fericită a bestiilor
de lexicul echivoc al sirenelor
de fructele infectate
de ecoul laş şi prudent
al întunerecului
pe care luna ori vîntul (totuna)
îl învinge mereu atît de uşor
mai bine chemi ajutoare
cît încă ninsoarea
e conectată la porumbeii sălbatici (p. 54).

În fine, iată o superbă artă poetică personală a autorului, totodată o
definiţie a poeziei înseşi dată, prin ricoşeu, chiar de autorul ei:
Floare de mac
Chiar şi cu inima vestejită
de mînă cu un epitaf în sevraj
prins ca un iepure
în lumina farurilor
încă aş vrea
să încetinesc totul
mi-e tot mai frică
de lucrurile pe care
nu le-am făcut niciodată (p. 87)

P. S. Unele poezii sînt de atmosferă explicit arădeană (Mureşul,
Micălaca, gara, strada Meţianu, brandul Aradului, UTA etc. ), ceea ce
face din Frica o seducţie suplimentară pentru cititorul lui concitadin.
10-11-12, 2017
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O seducţie veche: proza scurtă*

C

INE N-A OBSERVAT dispariţia cvasitotală a prozei
scurte din peisajul epic românesc actual? Proza scurtă era cîndva cultivată asiduu, şi nu numai de către tinerii
prozatori, ci şi de către maeştri ai genului. Era răsplătită
deopotrivă de cititori şi de critica literară. Genul pare, azi,
ocolit cu premeditare, fiind suspectat de minorat literar.
Orice prozator ce se vrea îndată recunoscut îşi măsoară
puterile acum direct în roman. Iar acesta, romanul, este
cu atît mai important cu cît este mai gros: 500-600 de
pagini, cel puţin. Dar ce să vezi: cititorul zilei nu prea mai
are timp şi disponibilitate psihică să angajeze asemenea
lecturi istovitoare – iată un lucru total nou. Nici critica
literară, disipată, rătăcită prin slujbe academice, universitare, nu se înghesuie a le citi. Trăim un timp în care
totul pare frugal: aşa se mănîncă, aşa se iubeşte, aşa se
munceşte. Aşa se şi citeşte. Or, într-o asemenea situaţie
– dacă ea e într-adevăr reală – ce ar fi mai adecvat, mai
la îndemînă literar, în speţă în proză, decît genul scurt,
dinamic, tensionat, cu miez epic incandescent şi provocator? Plăcerea lecturii este imediat onorată. Iar locul ei
* Böszörményi Zoltán, Fum, traducere din limba maghiară de Ildikó
Gábos-Foarţă, Editura Brumar, 2017, 114 p
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de petrecere e accesibil oriunde, nu doar
în mediul aseptic, ocrotitor şi confortabil
al bibliotecii private sau publice.
Un astfel de raţionament, şi o astfel de
premisă par a-l fi condus şi pe Böszörményi
Zoltán, poet, prozator şi editor arădean
cosmopolit (trăieşte sezonier la Arad, în insulele exotice Barbados, la Monaco şi prin
alte locuri de pe planeta Pămînt de unde
culege personaje ciudate, aşijderea şi conflictele şi dramele din medii umane şi sociale străine nouă).
Biografia însăşi a autorului e una excepţional de bogată, în toate sensurile posibile. A debutat editorial la Bucureşti (în 1979, cu poezie,
la editura Litera, în regie proprie, singura din România
socialistă care practica, uluitor!, criterii de finanţare a
unei cărţi, cum s-ar zice, capitaliste). În anii optzeci fuge
din ţară, după ce a fost anchetat de securitate, ajunge în
Austria, într-un lagăr de triere a refugiaţilor din Est –
experienţă dramatică, una care oferă materia primă pentru romanul său Regal, apărut la editura Brumar, în 2013.
Se întoarce în Arad în 1991, unde cumpără ziarul cotidian local de limbă maghiară „Jelen” pe care îl transformă
într-unul regional, „Nyugati Jelen”. În 2001 lansează revista literară lunară maghiară „Irodolmi Jelen”, iar în
2013 editura omonimă. Cărţile sale scrise în maghiară
sînt simultan publicate şi în română (în traducerea
lui Ildikó Gábos-Foarţă), apoi şi în engleză, franceză,
germană, rusă. Este membru al USR, căreia îi este, nu o
dată, şi sponsor.
Fum este o superbă carte de proze scurte, scurtisime
nu o dată – două-trei pagini lungime fiecare – scrise alert,
dezinvolt, cu personaje şi conflicte puse la vedere din
10-11-12, 2017
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capul locului. Propoziţiile simple, dialogul dintre personaje privilegiat, epicul pur, cu personaje creionate în portrete sugestive, din doar
cîteva linii, pun cititorul în situaţia unei lecturi pe nerăsuflate. Atmosfera din ele, fără a plusa, e una din altă dimensiune spaţială decît cea
a noastră, exotică, totuşi familiară prin natura autentic umană a personajelor cu care ne simţim imediat solidari. Oricare dintre cele 22 de
povestiri ar merita citată în susţinerea acestor aprecieri. O reproducem pe cea intitulată Noapte înstelată:
De săptămâni întregi, Frida se pregătea pentru balul de sâmbătă
seara. Şi-a cusut la comandă o rochie nouă, cu mâneci scurte,
albastră, presărată cu floricele. înainte de a o lua, s-a dus de două ori
să-i facă proba. Voia să fie cea mai frumoasă dintre fete. Hotărâse să
pună mâna pe Lazarus.
Bărbatul locuia la două ferme distanţă de ei. De patru ani era însurat. Slăbănoaga şi neîndemânatica lui nevastă îi născuse doi copii.
După părerea Fridei, Lazarus a făcut o alegere proastă. Putea să-şi
fi găsit o femeie mai frumoasă şi mai descurcăreaţă, dacă nu s-ar fi
grăbit. „Cu mine ar fi făcut o afacere mult mai bună, decât cu bleaga
aia. Nici măcar ţâţe nu are!” – îşi spuse într-o dimineaţă, în timp ce
se spăla, privindu-şi în oglindă sânii rotunzi şi fermi. „Şi picioarele,
ca două beţe” – bombăni în continuare.
Lazarus era un bărbat falnic, brunet, cu ochi albaştri. Şi harnic. Toată lumea îi admira plantaţia de aipi. Provenea dintr-o familie săracă. Părinţii i-au murit. Avea doar vreo doi-trei prieteni în
sat, dar îi vedea numai în zilele de sărbătoare. Cu toate că mereu
îl chemau la birt, la distracţie. „Nu sunt genul ăla de petrecăreţ, eu
sunt făcut din alt aluat” – le repeta mereu când aceştia forţau nota.
La fermă era de lucru berechet, pentru el asta conta înainte de toate.
Trebuia să-şi menajeze nevasta lipsită de putere.
Avea faimă de om mândru, iar dacă uneori i se reproşa asta,
nu nega. Odată cineva îl jignise, răspândind calomnii despre el.
Zvonul ajunsese şi la urechile sale. Astfel că într-o seară îşi scoase
pistolul din sertar şi porni să-l găsească pe calomniator. Ăla plânse
şi se văicări, aruncându-i-se la picioare, numai să fie cruţat. L-a pus
să jure că niciodată nu va mai face asemenea lucruri. Toată lumea
află despre incident. De atunci, Lazarus se bucura de un respect şi
mai mare.
22
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Balul pentru care Frida se pregătea cu atâtea emoţii era unul
de binefacere. Cu banii astfel adunaţi urma să se cumpere un teren
pentru a construi o şcoală nouă. Nu numai Frida, ci şi întreg satul,
cu mic, cu mare, era în mare fierbere. Se puseră pe făcut pachete,
pâini şi bucate alese.
În ziua cea mare, satul se îmbrăcă în straie de sărbătoare. Vreo
două sute de oameni s-au adunat. În mulţime, şi Lazarus. Aduse cu
el zece raţe fripte. Nu voia să rămână mai prejos de ceilalţi. Îşi puse
cămaşă albă şi pantaloni închişi la culoare, parfumându-şi părul cu
ulei frumos mirositor. Când începu dansul, se retrase timid într-un
colţ. În ultimii ani se dezobişnuise de distracţii, chiar şi azi femeia
lui rămăsese acasă.
Câţiva s-au retras într-un colţ al cortului, bând în tihnă cachaga.
Femeile neinvitate la dans se învârteau printre tejghele, făcându-şi
de lucru.
Lazarus stătea şi el cu un pahar în mână, uitându-se la dansatori şi făcându-le semne zâmbind. Îi făcea plăcere. Deodată, o fată
blondă se postă înaintea lui.
– Vrei să dansezi cu mine? – îl fixă cu privirea Frida.
Lazarus o măsură din cap până-n picioare. În ochii ei citi o
dorinţă fierbinte, sălbatică. Primul lui impuls fusese s-o refuze. S-o
pedepsească pentru îndrăzneală. Cum îşi permite să cheme la dans
un bărbat însurat!
Fata rămase pe loc, susţinându-i privirea. Era proaspătă şi ademenitoare, zâmbindu-i cu buze pline şi uşor umede.
Lazarus ezita.
Îşi plimbă privirile pe trupul ei, tatonându-l şi degustându-l în
acelaşi timp.
– Şi de ce vrei tu să mă iei la dans? – o întrebă în şoaptă, uşor
surprins de tonul cald şi catifelat al propriei voci.
– Pentru că-mi place de tine! – îi replică scurt Frida, luându-l de
mână şi trăgându-l după ea.
Au dansat toată seara. Din când în când dispăreau din cort, ascunzându-se în tufele din apropiere. Se devorau reciproc, ca două
pisici sălbatice. În noaptea aceea, Frida îşi pierdu fecioria.
A doua zi dimineaţa, Lazarus se trezi buimac. Încercă să pună
cap la cap evenimentele nopţii trecute. Se simţi foarte îndurerat.
Şi vinovat.
10-11-12, 2017

23

Cronica literară

Vasile Dan

Lunile treceau una după alta. Serile, Lazarus lipsea tot mai mult
de acasă. Ca un hoţ se strecura pe lângă tufişuri, ca un animal de
pradă viclean străbătea poteca la capătul căreia îl aştepta Frida.
Ori de câte ori se întâlneau, erau mistuiţi de acelaşi foc lăuntric.
Şi amândoi i se lăsau pradă.
– Hai să fugim împreună! – îi spuse Frida într-o noapte, desprinzându-se din îmbrăţişarea lui Lazarus. Se întinse pe spate, sprijinindu-şi capul pe mâinile împreunate şi uitându-se la stele.
– Unde să fugim? – întrebă contrariat bărbatul.
– Să plecăm în lume! Dăruieşte-mi fericirea! – strigă fata.
Cuvintele Fridei, tot atâtea cuţite în trupul bărbatului.
– Şi familia mea, cu ea cum rămâne? – o întrebă aproape implorând.
– Se descurcă ei. O să-i ajuţi. Suntem destul de puternici amândoi ca să muncim şi pentru ei! – zise Frida cu atâta hotărâre în glas,
încât inima lui Lazarus începu să bată mai repede.
Au hotărât să plece la sfârşitul lui noiembrie. Frida are un frate.
Locuieşte sus pe deal, la vreo oră de mers. Acolo se vor opri şi-i vor
cere sfatul.
Până Lazarus închise găinile în coteţ şi caprele în ţarc, s-a şi lăsat
întunericul. Le rândui cu grijă pe toate, ca un bun gospodar ce era.
Apoi intră în casă. Mângâie cu privirea cei doi copii şi nevasta. În
bucătărie, dintr-un sertar secret, îşi scoase pistolul. Şi-l vârî în buzunar. „Avem un drum lung înainte, poate vom avea nevoie de el”
– se gândi.
Frida îl întâmpină cu un sărut prelung. În timp ce o strânse
în braţe, îi simţi fierbinţeala sânilor. Porniră la deal ţinându-se de
mână.
– Nu intru cu tine! Vorbeşte tu cu frate-tu, eu te aştept afară – îi
spuse Lazarus, ajungând în faţa colibei.
În zadar rugăminţile fetei, bărbatul rămase ferm pe poziţie.
Când bărbatul în jur de treizeci de ani îşi zări sora, rămase surprins,
holbându-se la ea.
– Ce vânt te aduce pe-aici, Frida? – o întrebă, frecându-se la
ochi, de parcă nu i-ar veni să creadă ce vede.
– Pur şi simplu am avut drum pe-aici – bâigui fata.
– Auzi colo, cică ai avut drum pe aici – bombăni fratele. De trei
ani n-am mai auzit de tine!
24
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– Nici eu de tine – îi ţinu piept Frida.
– Ţi-e foame, să-ţi pregătesc cina?
– Pe naiba, trebuie să mergem mai departe!
– Cum adică să mergem? Nu eşti singură?
– Nu! Sunt cu Lazarus, iubitul meu!
– De când ai tu un iubit?
– Am, şi cu asta, basta. Nu mai întreba atât! Fugim. Lazarus tocmai şi-a părăsit soţia şi cei doi copii.
– Ai înnebunit? Tu îţi dai seama ce faci? – se înfurie tânărul,
făcându-se roşu ca racul.
– Îl iubesc! Nu putem trăi unul fără celălalt!
– Nu pleci nicăieri! Ai priceput?! Nu te las! Trimite-l înapoi pe
amantul tău! Să se care imediat! Înapoi la nevastă şi la copii! – urlă
fratele.
Frida simţi că-i fuge pământul de sub picioare. Se prăbuşi pe
pat, cu trupul scuturat de plâns. Afară Lazarus auzi tot. Încremeni.
– Du-te! Să nu te mai văd în viaţa mea! Hai! Du-te imediat ! – se
auzi după un timp dinăuntru.
Apoi multă vreme nimic.
Un foc de armă sfâşie noaptea înstelată.

Fum are un „Cuvînt înainte” de Hudy Árpád, un alt literat arădean
înstrăinat prin lumea largă, care plasează corect şi inteligent micropovestirile lui Böszörményi Zoltán în peisajul epic de la noi sau de aiurea, cu particularităţile lor viabile şi autentice: „Autorul cărţii, vocaţia
căruia dintîi e poezia, nu şi-o trădează – şi o spun cu toată bucuria
– nici în proză, reuşind mult mai bine decît pînă acum să contopească
într-un întreg indestructibil, căci organic, plăcerea lecturii cu valoarea. Şi niciodată literatura n-a mai avut atâta nevoie de aşa ceva ca
în aceste zile cînd se adânceşte tot mai mult infranşisabila prăpastie
dintre literatura aşa-zis înaltă, ticsită de experimente autoreferenţiale,
serbede şi solipsiste, şi lectura care cucereşte de la sine”.
Aferim!
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Vasile Andru: experienţă

iniţiatică şi exotism*
Întoarcerea fiului rătăcitor

Gheorghe Mocuţa,
poet, critic literar,
Curtici

Nu are prea mare importanţă dacă Zece povestiri
antume au apărut postum, cert este că autorul lor, Vasile Andru, reprezentant de seamă al
generaţiei şaptezeci, le-a legat de viaţa de dinainte de moarte. Iar moartea ca trecere şi izbăvire e
una din obsesiile practicianului isihasmului, ca
meşteşug al liniştirii văzătoare. Prozator preocupat de experienţa spirituală a omului modern, el
e interesat de simbolurile şi practicile credinţei,
fiind în tot ce a făcut, un pacificus, un „făcător
de pace”. Proza sa nu respectă canonul celei neomoderne, personajele sunt fragmente ale Eului/
Marelui Peregrin care colindă lumea în căutarea
Adevărului, a Credinţei, a Salvării. După cum
observăm şi în textul de pe coperta IV, Vasile
Andru evocă o pildă hasidică despre Adam, care
gustând din fructul oprit, i-ar fi scăpat şapte
suflete care „au venit pe pământ fără păcatul
strămoşesc”. Pornind de aici se poate întemeia o
* Vasile Andru, Zece povestiri antume, proză, Editura
Paralela 45, 2016
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nouă Cale, o nouă căutare. Vasile Andru
e un activist al re-întemeierii omului şi al
salvării sale în vremuri postmoderne. „A
trăi înseamnă a scăpa cu viaţă”, rosteşte
personajul autobiografic, dublul autorului.
Şi continuă: „Şi asta mi se întâmplă şi
acum.” Ceva din destinul lui Vasile Andru
răzbate în povestirea Şase zile de rămas
bun, tată, unde personajul narator se întoarce acasă ca un fiu rătăcitor, chemat
de o telegramă care-i anunţa boala gravă
a tatălui. În această povestire întoarcerea
acasă e un prilej de a evoca istoria satului
din nordul Bucovinei, sfârtecat de graniţa
cu Ucraina. O istorie legată de gulagul
comunist, de furtul din colhoz de care
vorbeau vecinele mamei, de controlul grăniceresc, de
trecerea ilegală a frontierei, de viaţa românilor alături de
ucrainieni şi polonezii colonizaţi, de înstrăinarea fiului,
de mama care nu mai înţelege rostul fiului în lume:
„Din viaţa mea se alege praful. Înţeleg că tu trăieşti cu un
rost mai mare şi că înstrăinarea de mine are un rost mai
mare. Eu mă simt ca şi furnicile care au năpădit în biroul
meu. Pe sub cristalul mesei aleargă furnici. Au năpădit
la mine că sunt de-a lor. Mă tem de păsări. Nu crezi că
păsările au un aer agresiv, duşmănos? Nu te mai înţeleg.
Ai făcut vid în jurul meu şi acum nu-ţi pasă. Faci rivalitate cu tot globul pământesc, pentru mine, apoi renunţi,
mergi în pelerinaje, te cerneşti, te detaşezi. Poate că
lumea în care zbori tu, nu-i de mine. N-aş putea practica
şi eu zen? Nu din vocaţie, ci aşa, ca să nu te pierd. Te rog
în genunchi, ia-mă şi pe mine în rostul tău.”

Naratorul îşi vizitează tatăl în spital, redescoperă lumea
copilăriei, mâncarea preferată, „tocinei”, asistă la revenirea vecinului Gherasim din puşcărie (şapte ani pentru că
a cârtit împotriva comuniştilor), îi evocă pe bunicii dispăruţi în primul război mondial şi pe bunica Evdochia,
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moartă în deportarea din Siberia, îşi revede sora, pe Veturia, care îi
reproşează că şi-a uitat familia, urmăreşte pe geam, stingher, cum
femeile prăşesc grădina. Înstrăinatul se ascunde mereu între hârtiile
sale, citeşte, scrie, dar îşi refuză tatăl când îi propune să-i lase casa
drept moştenire. Ba chiar, într-un elan copilăresc pune mâna pe hârleţ
şi ia legătura cu energiile pământului. La sfârşit, mama îşi însoţeşte
fiul la gară; trecerea prin vamă cu prezentarea obligatorie a buletinului
de identitate şi brutalitatea soldaţilor sunt văzute ca o trecere pe un alt
tărâm, ca o încălcare a limitei, însoţită de simbolistica mitologică. Ca
şi mâinile crăpate pe care le descoperă la plecare, în tren, şi revelaţia
că „toate erau scrise aici”.
Meditaţia zen şi terapia pe care scriitorul a căutat-o o viaţă întreagă
alături de misticii din Carpaţi, de istoria şi tainele de pe Muntele
Athos, de aplecare spre isihasm, de întâlnirile cu maeştrii vizionari,
de călătoriile iniţiatice, de studiul „geografiei sacre şi profane a vieţii”,
toate aceste căutări şi experimente conferă povestirilor (dar şi prozei,
în genere) o aură zen, un aspect sapienţial, fără a epata. Dar nu şi magie, cum ne-am aştepta. Ne amintim fără să vrem de influenţa operei
ştiinţifice a lui Mircea Eliade asupra propriei proze artistice. Aşa cum
proza savantului Vasile Andru are nevoie de ilustrări, şi prozele antume sunt cel mai bun exemplu. Chiar dacă efortul prozatorului e
de „a scrie în cuvinte autonome”: „Cât mai multe cuvinte autonome.
Proza moare în robia cuvintelor”.
Dintre romanele de factură istorică şi mistică pe care le-a scris,
istoria literară a reţinut Noaptea împăratului (1979) şi Muntele
Calvarului (1992), ultimul inspirat de epoca ceauşistă. Aici, cum notează
autorul în jurnal, haosul umanităţii decăzute devine miza cărţii.

Peregrinările lui Pacificus
În povestiri, Vasile Andru practică un realism artistic, dublat de experienţa iniţierii, pe urmele lui Eliade şi Sadoveanu. Criticul Laurenţiu
Ulici făcea observaţia justă că „tendinţa prozatorului e de obiectivare
a confesiunii, pe de o parte pentru evitarea excesului liric şi imaginativ iar, pe de alta, pentru asigurarea credibilităţii reflexive.” (Literatura
română contemporană, p. 360)
În prima povestire a cărţii, Taina Hiacinta era foarte aproape de
cer când s-a prăbuşit, în Himalaya, eroul-narator încearcă să convingă
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două alpiniste care poposesc la mănăstirea lamaistă, să renunţe la
urcuş. Comparaţia între alpinist şi monah, între extazul mistic şi extazul fizic se impune, ca şi motivul „amintirii morţii”:
„Mărturisesc că, pe atunci, eu nu aveam „amintirea morţii”; or,
fără aceasta, niciodată nu simţi abisul existenţei sau culmile ei.
Fără amintirea morţii rişti să te crezi nemuritor, nu în glorie, ci în
inconştienţă, iar asta te ţine la suprafaţa lumii, nu în inima ei; la
suprafaţa lui Dumnezeu nu în miezul legii Lui.”

În povestirea următoare, Întâlnirea cu Evantia, în cimitirul maritim
Sulina, povestitorul păşeşte pe urmele unui cunoscut personaj din romanul lui Jean Bart, Europolis. E un bun prilej de a introduce motivul
mitic al ospăţului morţilor cu viii, „ca la traci”. În scurta povestire despre Monseniorul Vladimir Ghica facem cunoştinţă cu un alt personaj
exotic, hotărât să-l convertească pe Lenin şi să schimbe astfel cursul
istoriei. Monseniorul ratează întâlnirea datorită morţii premature a
eroului revoluţiei bolşevice şi ajunge el însuşi victima închisorilor
româneşti la 83 de ani.
Povestirea cea mai întinsă, Pacificus, este interesantă prin prisma
destinului de peregrin al Autorului care dezvăluie o serie de detalii
legate de activitatea hinduistă a lui Eliade şi de sfârşitul tragic al lui
Culianu. Oportunitatea plecării în Noua Zeelandă pentru a înfiinţa
o eparhie ortodoxă – ca delegat al arhiereului grec Despota cu care fusese prieten – îl apropie pe indianist de vibraţia Pacificului cu care se
identifică: „Pacificul seamănă cu sufletul nostru… prin vastitate, prin
atingerea iluzorie cu cerul, prin netezimea suprafeţei care ascunde zbuciumul abisal”. Prin intermediul profesorului indian Chakravarti, ucenic al lui Eliade şi Culianu, peregrinul Pacificus reuşeşte să primească
un post de custode la o bibliotecă universitară şi să intre în legătură
cu membrii unui cenaclu iniţiatic care experimentează trecerea de la
cunoaşterea informaţională la cea revelatorie. Cu ocazia unor călătorii
cunoaşte rămăşiţele Legiunii în Australia şi observă dezbinarea pe
care a provocat-o securitatea. Cu toate că se căsătoreşte cu Wikamiria
care încearcă să-l atragă spre activităţi pragmatice şi să pună scriitorul
„la hibernat”, el practică în secret celibatul, după modelul lui Socrate,
pentru a-şi proteja personalitatea şi aura.
Experienţa iniţiatică şi exotismul fac parte din ADN-ul povestirilor
lui Vasile Andru şi îi întregesc carisma.
10-11-12, 2017
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„Cu adevărat frumuseţea nu
există decît în infern”*

U

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

N TITLU, cel puţin la prima vedere, enigmatic; ceea ce complică şi mai tare lucrurile
e subtitlul, 33 de quasi sonete + un epitaf. Ca să
explicăm puţin: 1962 este anul naşterii poetului. Plagiatul se ştie ce este. Şi, în viaţa publică
autohtonă, dominată de plagiate & plagiatori, ignorat cu superbie. A te naşte nu-i în nici un caz
un lucru original. Un lucru pe care autorul ni-l
spune apăsat, fără nici o complezenţă, nici măcar
în ceea ce-l priveşte. De aceea, aproape că aş paria
că amprenta de pe hîrtia mototolită ce ilustrează
coperta e originală, în toate sensurile. A lui, adică.
Cînd vine vorba de subtitlu, e limpede – din sonet e păstrată, oarecum, structura strofică (mai
frecvent cea elisabetană, şi ea, uneori schimbată
ca ordine), fără rimă, care, dacă apare, pare mai
curînd un rezultat al întîmplării, şi cu un ritm mai
degrabă al vorbirii curente.

*Nicolae Coande, Plagiator. 1962, Târgu Jiu, Măiastra, 2017.
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Printre lucrurile pe care le-am spus
deja despre Nicolae Coande, şi care nu
cred că s-au modificat, aş aminti urgenţa
etică şi, strîns legată de aceasta, încărcătura
existenţială; mai departe, şi chiar din
această pricină, imposibilitatea de a opta
decisiv între ‘literatură’ şi ‘viaţă’. Nu mai
vorbim de faptul că luciditatea e o altă
trăsătură specifică a sa, ceea ce în nici un
caz nu face lucrurile mai uşoare.
De la bun început, ne aflăm în dialog,
polemic, fireşte, cu Baudelaire; lipseşte empatia, cititorul
e doar ipocrit, fără să mai fie vreun semen, vreun frate:
„Sînt un plagiator al vieţii dar şi tu eşti un copist, cititorule […] cazanul unde se fabrică vise pentru cretini delicaţi
[…] O mînă uriaşă făcută din muşte şi paietele verii îţi
scrie poveştile/ Pentru bătrîna ta minte sufletul tău uzat
se simte din nou tînăr/ Blînd proaspăt împletit într-o funie subţire cu al celei pe care-o/ Iubeşti cum n-ai iubit
niciodată. Nu minţi, îţi face atîta plăcere// Să furi tăcut
ardoarea din îmbrăţişarea unei cópii în vreme ce viaţa/
Repetă gesturile ieftine ale viului. De viu ne arde nouă
acum cînd/ Altceva ne face nemuritori insuportabili în
ochii celor care pipăie/ Cu gesturi de curvă stofa proastă a
lumii? Evenimentul azi este o// Încordată teroare, un soi
de catifea unde se cacă musca, grandoarea/ Unui centaur
obosit care se întinde să doarmă în groapa tatălui său”.
Nici nu cred că mai e loc de vreun comentariu: autorul a
spus răspicat ceea ce a vrut să spună şi nu cred că aşteaptă
vreo replică. Şi există şi o explicaţie – precauţia în faţa
unei posibile iluzionării, urmate, cum se ştie, de o rapidă
deziluzionare: „Îmi place să cred iar uneori îmi închipui
că simt compasiune/ Pentru oamenii căzuţi”.
10-11-12, 2017
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Senzaţia e de selecţie negativă: Turner răsturnat, bătrînii corupţi,
„Verlaine şi Rimbaud melancolici în colţul lor de masă înconjuraţi de
atîţia/ Anonimi care se iau în serios: oare paharul de vin din mîna
poetului e gol?”, „infrapagina unde sîntem semne de punctuaţie ale
delirului”, contemporani lipsiţi de orice merite, etice în primul rînd,
ceea ce anihilează de fapt orice altceva: „O tabără de laşi unde punem
bazele viitoarei neîndurări în/ Stanţe ieftine, beţi criţă, definitiv uitaţi
în CarteaAbandon,/ Dintr-o fotografie unde trag soarele cu sfoara
– ca pe un balon”.
O structură poetică, măcar în aparenţă, înrudită cu cea a lui
Caraion (să zicem, cel din volumul Cîrtiţa şi aproapele); mizantropie
cît cuprinde, deziluzionare, nu însă cinism: „omuleţi cu deşte// De fier
care-şi scriu viaţa în cuvinte false atît de sterpe că nu se poate să nu
bănuim că sîntem pe zi ce trece tropii/ De pe fruntea unei sperietori
înconjurată de spirite şi ciori”. Şi o încredere limitată în poezie.
Se poate glosa la nesfîrşit pe tema fierii cu care sînt scrise poemele
cărţii. De asemenea, asupra dreptăţii poetului, care poate că nu e şi a
celui de lîngă el. asupra speranţei, care seamănă, în cel mai bun caz,
cu un cîine vagabond, costeliv, cu coada între picioare şi cu privirea
în pămînt, gata să fugă, să se ascundă cînd te vede, neaşteptîndu-se,
fireşte, la nimic bun. Asupra empatiei, care, aici, e mai degrabă un dat
anterior: rezonezi cu poetul pentru că eşti asemeni lui, nu pentru că
ţi-a atins vreo coardă sensibilă, întrebîndu-te tot timpul dacă e vreun
frate sau doar un străin cu care, întîmplător, semeni.
Nu e o carte consolatoare, ci una care îşi propune să trezească cititorul. Chiar dacă strigătul disperat al autorului – şi el o ştie prea bine
– e unul în pustiu: „Un purgatoriu de litere bătrîne// Iluzia că putem
continua şi după ultima pagină”.
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„Experienţa franceză m-a
marcat, dar trebuie să spun
că nu atât de mult precum
experienţa din România”
interviu realizat de Ciprian Vălcan
cu Miguel Angel Mendoza

Cum aţi ajuns să studiaţi în România şi de ce
tocmai la Cluj?
Am sosit la Bucureşti în octombrie 1979, împreună cu aproximativ 20 de compatrioţi tineri
şi am fost aşteptaţi la aeroportul Otopeni de ambasadorul Columbiei în România, Gloria Gaitan.
Îmi amintesc că a fost o după-amiază de duminică,
am călătorit via Paris, iar controlul paşapoartelor
a fost efectuat de un soldat de armată, care, între
timp, viziona un meci de fotbal la televizor, probabil cu una dintre echipele Dinamo sau Steaua
Bucureşti. Apoi ne-au dus la căminele Institutului
de Agronomie, unde erau cazaţi studenţii nouveniţi, majoritatea din Africa. Era o toamnă rece.
La acea vreme, Columbia, ca majoritatea ţărilor din America Latină, avea relaţii diplomatice,
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culturale şi comerciale cu România, inclusiv acorduri de schimb între studenţi, acordându-se o serie de burse anuale pentru fiecare ţară.
Mulţi tineri din America Latină au mers în ţările socialiste din Europa
de Est. În Columbia, aceste burse au fost administrate de o instituţie a
Ministerului Educaţiei. Am primit această bursă din două motive: în
primul rând, am obţinut o medie bună în timpul studiilor liceale, iar
în al doilea rând, nu am venit din capitala ţării, Bogotá, căci se dorea o
distribuţie a burselor pentru a avea o anumită reprezentare regională.
Vizele ne-au fost aduse personal de către ambasadorul României în
acel an, nu-mi amintesc numele. El ne-a spus unde se afla România
şi că era o „picătură latină într-o mare slavă” şi ne-a urat călătorie
frumoasă şi şedere plăcută în România.
Am venit la Cluj, deoarece aşa a decis Ministerul Român al
Educaţiei, după două zile de şedere în Bucureşti, au dat biletele de tren
fiecăruia dintre columbieni, unii au rămas la Bucureşti, iar alţii s-au
dus la Iaşi, Craiova, Timişoara. Am călătorit peste noapte din „Gara de
Nord” din Bucureşti până la Cluj, călătoria a fost lungă, căci am ajuns
a doua zi şi am fost aşteptat de columbienii care studiau la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Universitatea Tehnică şi Institutul de Agronomie. Mi-a fost repartizată o cameră comună, pe care o împărţeam
cu doi studenţi bolivieni într-una din clădirile căminului „Hasdeu”.
Cred că am sosit sâmbătă dimineaţa foarte devreme şi ziua de luni a
fost începutul anului „pregătitor” la Facultatea de Filologie, unde studiam limba română în fiecare zi, de la 7 dimineaţa până la ora 1 dupăamiază. Am multe amintiri din Cluj, una dintre ele este ziua în care
zăpada a căzut pentru prima dată în iarna anului 1979; pentru noi,
dintr-o ţară cu climă tropicală, zăpada a fost o descoperire esenţială şi
minunată, de neuitat.... Călătoria mea în România mi-a permis, pentru prima dată în viaţă, să călătoresc cu avionul şi cu trenul. Acest
lucru nu poate fi uitat...
Care era atmosfera din universităţile româneşti în perioada studenţiei
dumneavoastră? Aţi intrat în legătură şi cu studenţi de la Bucureşti,
Timişoara, Iaşi sau nu aţi cunoscut decât studenţi de la Cluj?
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Ei bine, atunci aveam 19 ani şi dacă am privi (ne-am aminti) lucrurile din perspectiva zilei de astăzi, trebuie să spun că a existat o
atmosferă de studiu, bibliotecile erau puse la dispoziţia studenţilor,
iar condiţiile de bază pentru a ne urma studiile erau asigurate: cămin
studenţesc, policlinică medicală, cantină, cărţi etc. Colegii mei români, inclusiv cei de origine maghiară, au avut parte de o pregătire minunată, rodul şcolii primare şi gimnaziale şi liceale, cunoşteau limbi
străine (engleză, franceză, germană), ştiau cum să explice oral şi în
scris rezultatele documentelor studiate, aveau bazele matematicii, o
bună caligrafie, pe scurt, erau foarte competenţi, pentru a folosi limbajul educaţional de astăzi.
Nu aş vrea să ignor existenţa unei alte „feţe” a atmosferei timpului:
omniprezenţa Partidului Comunist, absenţa evidentă a anumitor cărţi
cheie din domeniul istoric şi filosofic, absenţa unor libertăţi personale
(de a călători, de exemplu, printre altele), accesul limitat la anumite
bunuri, cozile pentru a cumpăra produse alimentare de bază, pachetele
de ţigări „Kent”, ca fiind cheia pentru a deschide uşi... Cu toate acestea,
am trăit pe deplin această atmosferă complexă şi controversată, eram
tânăr şi, probabil, foarte puţin conştient de ceea ce se întâmpla în jurul meu, nu puteam explica dimensiunile şi tragediile personale ale
poporului; câteodată, doi colegi de studiu îşi exprimau nemulţumirea
faţă de starea de fapt a societăţii. Cu toate acestea, având în vedere
circumstanţele, câţiva dintre ei m-au invitat la casele lor, în perioada
Crăciunului şi a finalului de an (Sibiu, Târgu-Mureş); timp de şase ani
nu m-am întors în Columbia şi li se părea imposibil să nu fiu în familie
în timpul sărbătorilor; amabilitatea, ospitalitatea şi servirea împreună
a vinului şi a ţuicii sunt gesturi pe care nu le uit.
Nu este vorba de a descrie o lume idilică, însă în aceşti şase ani am
achiziţionat cărţi în limba română, pe care le mai am încă, traducerile şi
lucrările profesorilor mei. Pentru mulţi latino-americani, Cluj-Napoca era
un oraş în Transilvania unde mergeam la cinema, la operă, la teatru, la
filarmonică; studenţii venezueleni au avut chiar o echipă de baseball,
o raritate la vremea respectivă. Mai mult, cultura şi muzica latinoamericană au atras atenţia studenţilor români şi, desigur, a fetelor din
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România. Îmi aduc aminte de teatrul de păpuşi, pe care l-am vizitat
într-o iarnă împreună cu un prieten din Columbia şi cu un prieten
român pentru a vedea piesa Ubu Rege de Alfred Jarry, de neuitat; fără
îndoială că exista un mesaj estetic şi politic evident...
Aici, aş dori să spun câteva cuvinte despre profesorii mei: Andrei
Marga, cursurile sale de logică şi filozofie germană (Şcoala de la Frankfurt,
Jürgen Habermas) au avut un rol esenţial în formarea mea şi apoi în
viaţa profesională, cursurile de sociologie (nu întotdeauna asociată cu
materialismul istoric al timpului) ale profesorului Andrei Roth, care
a fost şi conducătorul tezei mele, rămân în amintirile mele, de curând
am citit memoriile sale publicate (Opţiunele mele, publicate de Editura
Hesefer în 2014), profesorul Traian Rotaru (care s-a format cu
Raymond Boudon în Franţa) şi cursul de statistică aplicată ştiinţelor
sociale, astăzi regret că nu am fost mai atent pentru a profita de această
pregătire. Cursurile de cultură ale profesorului Tudor Cătineanu şi de
sociologie americană ale profesorului Achim Mihu... Îmi amintesc în
special de profesorul Camil Mureşan, cursurile lui de istorie modernă
şi contemporană, erau nişte cursuri adevărate... Păstrez în biblioteca
personală o copie, cu dedicaţie, a cărţii pe care a publicat-o despre
Simon Bolivar. În cele din urmă, am amintiri şi despre alţi profesori
precum Călina Mare şi Hadrian Daicoviciu, printre alţii.
Astăzi, unul dintre colegii mei de promoţie (de la secţia maghiară)
este profesor la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „BabeşBolyai”: Judit Pál; iar „şeful de promoţie”, cum se numea pe atunci,
este profesor la Universitatea din Timişoara: Ionel Nariţa, un student
cu o solidă pregătire ştiinţifică pe care nu-l voi uita. Din păcate, am uitat numele altor colegi de studiu, studenţi buni şi politicoşi şi oameni
excelenţi pe toate planurile.
Aţi avut şi alţi colegi columbieni sau sud-americani în perioada studiilor dumneavoastră din România? Aţi rămas în legătură cu unii dintre
ei? Ce traiectorie profesională au urmat după terminarea studiilor? S-a
întâmplat ca unii dintre ei să rămână în România ori s-au întors cu toţii
în America de Sud?
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Da, am avut mai mulţi prieteni din diferite ţări, nu numai latinoamericane, îmi amintesc doi prieteni speciali: unul din Madagascar (a
studiat filologia română şi franceză) şi altul din sudul Yemenului (a
studiat cu mine filosofia şi istoria), am avut un prieten columbian (vorbea bine româna şi a studiat agronomia), care ocupă astăzi o poziţie
importantă într-o companie multinaţională americană „Dow Chemical”.
De asemenea, am avut nişte prieteni ecuadorieni care studiau la Conservatorul din Cluj, dintre care unul a fost director al Filarmonicii din
Quito. Din păcate, nu am mai ţinut legătura cu ei.
Îl cunoşteam foarte bine pe un student peruvian, căsătorit cu o
româncă, care a rămas să locuiască la Cluj, a fost singurul caz de acest
fel pe care l-am cunoscut.
După perioada studiilor în România, aţi ajuns în Franţa, unde
aţi făcut un doctorat. Cum aţi ales să studiaţi în Franţa? Alegerea
dumneavoastră a fost motivată şi de faptul că învăţământul universitar
românesc era în acea vreme sub o puternică influenţă franceză?
Am ajuns în Franţa din patru motive: în primul rând, aşa cum aţi
spus, influenţa culturii franceze asupra culturii şi educaţiei universitare româneşti; în acea perioadă, un număr mare de traduceri din
limba franceză în limba română, ale unor opere filosofice şi de ştiinţe
sociale, erau cunoscute în facultate; în al doilea rând, mergeam la cursuri de franceză seara, erau gratuite şi la un nivel înalt (aveţi o imensă
facilitate de a învăţa limbile străine!!!); în treilea rând, un coleg de
curs, desigur, din păcate, am uitat numele său, de origine maghiară,
ştia franceză, engleză şi germană şi m-a ajutat să redactez în franceză,
scrisori adresate Universităţii din Bordeaux (Universitatea „Michel
de Montaigne”); iar în al patrulea rând, aceste scrisori au ajuns la un
profesor francez, Bernard Lavallé, acum profesor emerit la Universitatea Sorbona Nouvelle (istoria colonială a Americii), care m-a primit
şi ajutat când am ajuns la Bordeaux, a fost conducătorul disertaţiei
de masterat şi al tezei de doctorat. Am sentimente de recunoaştere şi
gratitudine faţă de el, căci a venit în Columbia de câteva ori.
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Trebuie să mărturisesc că pregătirea pe care am primit-o în România
mi se părea mai puternică şi mai sistematică, nu m-am simţit deloc
confortabil cu stilul extrem de liber al universităţii franceze din acea
vreme... Oricum, experienţa franceză m-a marcat, dar trebuie să spun
că nu atât de mult precum experienţa din România.
Vă ocupaţi în ultimii ani de studierea operei lui Lucian Boia. Când
i-aţi descoperit cărţile şi de ce vi se pare interesantă perspectiva sa asupra istoriei?
Cred că am păstrat o impresie despre opera lui Lucian Boia de când
eram la Cluj, într-adevăr în acel moment, cel puţin aşa am simţit, nu
se ştiau prea multe despre celelalte două facultăţi de filosofie şi istorie
din România: Iaşi şi Bucureşti. Bineînţeles că am citit reviste şi ştiam
cărţile lor, dar, din nefericire, nu am ajuns să-l cunosc pe profesorul
Boia cât am stat în România.
Am ajuns la lucrările profesorului Boia pentru că am un interes
deosebit faţă de cultura şi societatea românească, mulţumită Internetului, pot urmări şi înţelege, pe cât posibil, avatarii istorici ai acestei
ţări şi am reuşit să obţin o mare parte din literatura română tradusă în
limba spaniolă, cu siguranţă datorită editorilor spanioli şi sprijinului
Institutului Cultural Român. De asemenea, trebuie să spun că sunt
interesat de operele lui Lucian Boia pentru că am susţinut un curs de
istoriografie în universitatea din Columbia unde lucrez, am realizat
că munca lui merită citită, studiată şi tradusă în spaniolă (am un proiect pentru a publica anul viitor un volum despre operele sale, care să
includă o selecţie de texte traduse în limba spaniolă) şi sper să îi pot
lua un interviu vara viitoare la Bucureşti.
Lucian Boia este un istoric cum sunt puţini, care se ocupă de probleme pe care le putem numi „bizare”: vremea, bătrâneţea, „ceilalţi”,
imaginarii din istorie etc. Modul său de a „demitologiza” miturile nu e
deloc redundant, iar privirea lui asupra societăţilor contemporane şi a
ţării dvs. este extraordinară şi vă pot asigura că acest rol critic nu este
unul obişnuit în multe societăţi. Există, de asemenea, un aspect care
îmi atrage atenţia: intervenţia sa în viaţa publică românească şi stilul
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său de scriere (simplu şi deloc superficial), de a face istoria ceva care
ar trebui să ne intereseze pe toţi, este un aspect pe care nu îl abordează
mulţi istorici de profesie sau din mediul universitar. Astăzi am acces la
toată opera sa publicată de editura Humanitas din Bucureşti.
Aţi mai revenit în România după studenţia dumneavoastră de la
Cluj? Aţi reuşit să lansaţi proiecte de cercetare în parteneriat cu universitari români sau distanţa dintre Columbia şi România e un obstacol
prea puternic în calea acestor posibile colaborări?
M-am întors în România acum patru ani, am trecut prin Cluj şi am
avut ocazia să vorbesc cu profesorul Andrei Marga, apoi cu rectorul
Universităţii, am vorbit despre posibilitatea de a semna un acord academic, dar din diverse motive, nu am realizat ideea. Acum, datorită
călătoriei dvs. în Pereira de anul trecut, am menţinut o comunicare
excelentă cu dvs., profesor Ciprian Vălcan, iar între angajamentele
asumate se află şi traducerea şi publicarea a două dintre lucrările dvs.
pentru a le edita în contextul spaniol-american.
În cele din urmă, din toată această confesiune culturală şi personală
se înţelege faptul că formarea mea şi memoria mea personală, alături
de afecţiunile mele culturale, sunt marcate de experienţele şi expresiile din cultura română, cum ar fi opera lui Lucian Boia, lucrările lui
Ciprian Vălcan, literatura română tradusă în spaniolă şi, bineînţeles,
cinematografia românească contemporană.
Traducere din limba spaniolă de
Luiza Caraivan
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OI VORBI în cele ce urmează despre identitate şi avatarurile sale.
Bram Stoker, scriitorul irlandez care îşi datorează faima unei singure cărţi, a scris totuşi mai
multe.
Nici una comparabilă cu Dracula, câteva nici
măcar cu pretenţii literare, acestea încadrându-se
în domeniul acela popular al divertismentului
de dinaintea erei electronice şi digitale, atunci
când lectura uşoară de pe foaia de cort a pieţelor
reprezenta ceea ce astăzi oferă media prin radio
şi televiziune, nemaivorbind de Internetul cu posibilităţile sale ce par nelimitate de a ajunge oriunde şi oricând.
Cu doi ani înaintea morţii sale, în 1910, Stoker
publica un volum uitat acum, întitulat Famous
impostors.
Faimoşii impostori sunt selectaţi de Stoker
după criterii cam neprecizate, numai astfel ne
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putem explica faptul că pe lângă Cagliostro, Mesmer şi puzderia de
pseudo-regi care revendicau tronuri pe tot parcursul evului-mediu,
apare şi povestea Evreului Rătăcitor sau povestea vieţii şi activităţii lui
Paracelsus.
Figura impostorului devine centrală tocmai în cea de a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, marile escrocherii şi înşelăciuni marcând în felul lor de atunci o realitate cotidiană obişnuită în tumultul
vieţii bazate pe afaceri, acumulare iar din secolul următor pe ideologia
succesului propagată din ce în ce mai zgomotos de peste ocean.
Impostor este cel care îşi asumă o altă identitate.
Afirmaţia aceasta pune însă multiple probleme. Cele mai multe
legate de conceptul de identitate, de semnificaţia precisă, dar mai ales
de evoluţia identităţii pe parcursul timpului.
Etimologic lucrurile sunt cât se poate de clare, ambele noţiuni vin
din fondul latin al limbilor europene, „imponere” însemnând acolo
exact ceea ce înseamnă şi în româneşte, inclusiv în varianta de impozit, impostorul fiind cel care se impune ca fiind altcineva decât este.
Termenul modern vine din franceza sfârşitului de ev mediu, indicând
frecvenţa de atunci a fenomenului în cel mai important şi puternic
regat al continentului.
Identitatea, ca noţiune, are o poveste şi mai simplă: s-a născut prin
întărirea repetitivă a termenului acelaşi, aceiaşi, „idem”, indicând astfel imposibilitatea să ajungem la două realităţi diferite prin repetarea
aceleiaşi realităţi, repetiţia fiind doar un act mental şi lingvistic şi care
nu se aplică în realitatea din afara subiectivului.
Altfel spus, nu există două realităţi naturale la fel, repetiţia, ca cel
mai simplu mod de calcul, fiind prin excelenţă doar o posibilitate
mentală proprie intelectului uman.
Întrebarea fundamentală care se pune în legătură cu noţiunea de
identitate este una tulburătoare: este un dat divin sau rezultatul unei
evoluţii social-istorice?
Optând pentru cea de a doua variantă, dar păstrând în rezervă
prima, avem date să presupunem că în colectivităţile mici de natură
tribală de la începuturile istoriei identitatea persoanei nu se clădea
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pe diferenţierea de ceilalţi, dimpotrivă, pe tendinţa de a se integra cât
mai bine, altfel spus, la începuturi identitatea se constituia colectiv şi
nu individual.
Impostura în aceste colectivităţi nu avea de aceea sens, deviaţia de
la normele grupului fiind considerată boală sau intervenţie spirituală
transmundană şi tratată ca atare.
Individuaţia subiectivă apare pregnant odată cu trecerea la societăţile istorice cunoscute, în care stratificarea socială produce ierarhii şi diferenţe din ce în ce mai clare dintre indivizi.
În paralel creşte mobilitatea, diferitele limbi şi culturi intră în contact şi conflict, individului i se deschide o perspectivă nemaiîntâlnită în
a alege şi a se raporta la forme diferite de interacţiune şi convieţuire.
Desigur, este vorba de o lungă evoluţie, dar deloc întâmplător, cred
eu, momentul se coagulează în zona civilizaţiei mediteraneene în jurul anului 500 î.e.n, atunci când apar primele texte scrise pe materiale
uşoare, papirus, pergament şi se mai întâmplă ceva esenţial: credinţele
zonei, influenţate de cultura ebraică foarte mobilă şi difuză, încep să
evolueze încet spre un monoteism mai mult sau mai puţin rigid.
În această lume apare pentru prima dată în mod dramatic diferenţa
dintre esenţă şi aparenţă – grecii, în fond, de aici pornesc atunci când
inventează discursul filozofic european – iar noţiunea de „pseudo” începe să desemneze tot ceea ce nu este ceea ce pare sau ceea ce vrea să
pară, asta dacă vorbim de indivizi.
Noua realitate este ilustrată de proliferarea antică a pseudoidentităţilor.
De la Pseudo-Aristotel, prin Pseudo-Apollodor şi până la cei trei
Pseudo-Nero, aproape nu găsim personalităţi antice, mai ales culturale, care să nu îşi fi produs proprii impostori.
Observăm cu această ocazie că însuşirea de false identităţi este
caracteristică încă din această perioadă de început domeniului literar-cultural şi cel al puterii sau al politicului, am spune astăzi. Nu
întâmplător „pseudonim” a rămas să desemneze autorul care se ascunde după un nume inventat sau preluat, asumându-şi o anumită
impostură chiar dacă practica literară a decriminalizat pe parcursul
evoluţiei sale această procedură.
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Europa creştină a preluat doar în parte moştenirea antică, infuzia
de triburi estice producând oarecum o revenire la obiceiurile tribale
în care identitatea individuală trece în spatele celei colective, în plus
creştinismul agresiv al primelor secole ale evului mediu pedepsea
crunt orice formă de atribuire sau practică nelegitimă.
Cu toate acestea pseudoidentităţile nu dispar nici în această
perioadă tulbure şi întunecată, ajunge doar să ne gândim la Papa Ioana,
cea care reuşeşte, conform legendei, fiindcă Vaticanul nu recunoaşte
existenţa ei, să devină papă cândva în secolul nouă, identitatea ei
feminină ieşind la iveală doar atunci când în timpul unei procesiuni
dă naştere unui copil.
Indiferent dacă a fost legendă sau realitate, preocuparea pentru
cazul ei, documentată pe parcursul unei jumătăţi de mileniu, indică
existenţa fenomenului imposturii în evul mediu şi dincolo de sfera
strictă a puterii regale, asaltată de falşi pretendenţi la tron, chiar dacă,
se ştie, şi scaunul papal, mai ales în această perioadă, făcea parte din
structura europeană de putere.
Iar astfel intrăm pe nesimţite în epoca Renaşterii, o adevărată seră
tropicală în care s-a născut impostura modernă, desigur legat de ceea
ce gândirea ulterioară a definit ca naşterea umanismului şi a libertăţii
individuale.
Istoria, însă, ne joacă feste iar discursul istoric oficial este întotdeauna o impostură, un adevărat creuzet al fabricării de identităţi şi
evenimente false sau cel puţin deformate până la limita înţelegerii.
Este de aceea foarte greu să stabilim cu exactitate ceva, să surprindem precis mecanismele evenimentelor, semnificaţia exactă a imaginii lăsate posterităţii.
Cu toate acestea, este cât se poate de evident că, începând cu
Renaşterea, în secolele care au dus la forjarea individualităţii europeanului modern problema imposturii se pune pentru prima oară la
modul general, depăşind oarecum individualul, altfel spus de acum
încolo avem de a face cu impostura ca fenomen social, ca modalitate
de convieţuire şi integrare.
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Nu mai vorbim doar de cazuri izolate de natură criminală, impostura devenind încetul cu încetul, sub forma benignă a ipocriziei educate, ceva normal şi firesc, falsitatea acceptată a relaţiilor interumane
reprezentând calea, adevărul şi viaţa modernităţii.
Din această cauză identităţile în formare şi transformare devin şi
mai greu de urmărit, distincţiile dintre adevăr-fals, respectiv aparenţăesenţă foarte problematice.
Două fenomene tipice perioadei ilustrează această realitate.
Primul se referă la proliferarea societăţilor secrete iar al doilea la reluarea filozofică a marilor chestiuni formulate de greci, îndeosebi prin
filozofia germană, limba germană devenind acum greaca epocii moderne, respectiv mediul în care se pot formula cel mai bine întrebările
referitoare la chestiunile ultime, nu în ultimul rând la identitate.
Perioada fojgăie de pseudoidentităţi şi impostori de toate felurile
şi neamurile, pentru prima dată apărând distincţia juridică dintre
pseudoidentităţi legitime, cum ar fi cele literare şi culturale şi cele
nelegitime, criminalizate, iar prin asta, prin criminalizarea escrocului, a şarlatanului, ca formă periculoasă a pseudoidentităţii, dar acceptarea falsităţii ipocrite ca normă a convieţuirii, intrăm pe nesimţite
în zilele noastre.
Socotim această perioadă începând cu cea de a doua parte a secolului al XIX-lea, de atunci de când identitatea individuală a început să
fie privită o calitate intrinsecă persoanei umane, trecându-se încet dar
sigur la formalizarea, birocratizarea ei.
Introducerea învăţământului obligatoriu respectiv a actelor care
certifică identitatea şi o califică prin stabilirea calităţilor sale individuale distinctive – numele de familie devine obligatoriu în Imperiul
Habsburgic prin legea emisă de Iosif al II-lea în 1787, învăţământul
primar obligatoriu se generalizează mult mai târziu, la început copiii din clasele de jos fiind duşi cu forţa la şcoală de diferitele organe
de ordine – transformă identitatea individuală dintr-o chestiune
personală, determinată de locul ocupat în ierarhia socială, într-una
de stat, reglementată juridic, făcând-o astfel o determinaţie care pe
de o parte individualizează şi formal-birocratic persoana, pe de alta
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însă creează pârghiile controlului pentru statul care devine cadrul în
care societatea de până atunci, mult mai puţin reglementată, se topeşte
iremediabil.
Astfel identitatea individuală, după ce a fost considerată cel mai
mare câştig al evoluţiei europene moderne ajunge să fie supusă unui
control permanent şi irevocabil, creându-se astfel posibilitatea ca impostura individuală să se înfiltreze în toate ungherele societăţii controlate de un stat din ce în ce mai înstrăinat de comunitatea pe care
– cel puţin în operele marilor iluminişti şi umanişti din secolele de
tranziţie la modernitate –, era chemat s-o reprezinte.
(va urma)
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„Excelsior” din Bucureşti în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Clasic arădean (1119 noiembrie 2017), Don, orbul, are o replică
memorabilă: „Suntem un grup mic, select, ca
eschimoşii, dormim cu capul în jos. (...) În loc
a ceea ce nu avem, putem învăţa să folosim ceea
ce avem”. Bunătate, iubire, sinceritate, vulnerabilitate, emoţie. Ajuns la a 23-a ediţie, festivalul arădean de teatru este precum un balon de
normalitate într-o lume dementă. De 23 de ani
de când scriu despre spectacole, am înţeles că
teatrul nu îţi schimbă viaţa. Dar că poţi găsi, în
montările de pe scenă, ceva despre fiecare dintre
noi. Câte piese, atâtea emoţii. Ştiu că teatrul are
această forţă de a intra în „alveolele secrete ale
omului” (Matei Vişniec). Că după o reprezentaţie
te înţelegi mai bine şi pricepi mai uşor lumea în
care trăieşti.
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Teatrul „Excelsior” Bucureşti cu o montare sensibilă, Fluturii sunt liberi
Vă propun câteva secvenţe din festivalul arădean, centrat pe texte
valoroase care au trecut testul timpului.

O partitură foarte generoasă pentru actori le-a oferit regizorul
Antonella Cornici, în spectacolul Geniul crimei (Teatrul Clasic „Ioan
Slavici” Arad) de George F. Walker. Piesa - comedie neagră „ce aduce
o lume a la Tarantino, cu personaje ce seamănă foarte mult cu cele din
Pulp Fiction sau Kill Bill” (A. Cornici) este construită pe principiul
dominoului. O crimă plănuită naşte o serie de conflicte/ consecinţe
ireparabile. Se conturează un spaţiu în care violenţa se îmbină cu
umorul şi parodia cu naturalismul situaţiilor de viaţă. Dialogurile în
cascadă în jurul unor lucruri banale (ceasul cu valoare sentimentală,
pantofii roşii etc.) sunt susţinute cu tonus şi ritm de Zoltán Lovász (Rolly),
Alex Mărgineanu (Stevie) şi Călin Stanciu (Phillie), protagonişti
ai unei misiuni eşuate. Astfel, aceştia descoperă că fiecare e pe cont
propriu, că „asta e lumea, indiferentă, cu personaje tâmpite, mârşave
şi cretinizate”. (vezi monologul de final al lui Phillie).
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Montarea recuperează din crezul autorului canadian (care mărturisea, în 1997, că „precum în cazul multora din generaţia mea, mintea
mi se substituie unui mare coş de gunoi mediatic. Cu toţii suntem
puternic influenţaţi de filme şi televiziune astfel încât nu e nevoie să
fii foarte perceptiv pentru a imagina piese noi”) prin opţiunea pentru
proiecţii video. Protagoniştii se uite la televizor la reality-show-ul
din care fac parte, în timp ce spectatorii îl văd proiectat pe fundalul
scenei.
Geniul crimei devine isteria crimei prin intrarea în scenă a celor
două prezenţe feminine. Răzbunătoarea Amanda (Amalia Huţan)
şi creierul operaţiunii, Shirley, (Iulia Pop) au partituri ofertante. E
dezamăgitor că nu le ajută nici dicţia, nici frazarea, nici intensitatea
ori amplitudinea vocală. Sfârşesc prin a ţipa isteric, deranjant, de la
început şi pană la sfârşit.

Iubirea ideală e o activitate extrem de obositoare. O spune în Omul şi
armele, George Bernard Shaw, montat la Teatrul „Odeon” de Andrei
Şerban, cu titlul Soldatul de ciocolată. Două lumi se întâlnesc în piesa
scrisă de autor la 38 de ani. Se pune pe tapet idealismul în dragoste, într-o
lume ce luptă să menţină aparenţele de onorabilitate, armele de vitejie,
toate proiectate în timpul războiului sârbo-bulgar din 1885. Raina
visează „cai verzi pe pereţi” (aceştia umplu la propriu întreg tapetul
camerei din piesă), o dragoste cum alta nu-i pentru Sergius, eroul de
la Slivnitza. Care e departe de a fi viteazul gentilom din gândurile sale.
Triunghiul amoros se completează de Soldatul de ciocolată - mercenar
elveţian înrolat în armata sârbă. Între normalitatea acestuia şi emfaza
pompoasă a celorlalţi din familia Petkoff, înaintează spectacolul.
Fanfaronada declamărilor, replicile afectate ca în spectacolul de operă
(Ernani, de Verdi, e fundalul muzical), fac montarea statică, prăfuită.
Nu aş mai revedea-o.

Singur în lume nu sunt nimic. E ideea din Un tramvai numit dorinţă
de Tennessee Williams, în regia lui Tom Dugdale, a Teatrului Maghiar
de Stat Cluj (spectacol în limba maghiară, supratitrat în limbile română
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şi engleză). Piesa ne-o aduce pe Blanch Dubois (Kezdi Imola) şi trăirile
ei complexe: alături de soră, de cumnat, în încercarea de a-şi uita trecutul şi de a reîncepe o nouă viaţă. Conflictul între generaţii, relaţiile domestic abuzive, violenţa, cruzimea îndreptată asupra străinului diferit,
toată această gamă complexă de trăiri sunt aduse în faţa spectatorului
printr-o regie proaspătă şi într-o interpretare sensibilă, deloc plictisitoare. Dugdale apelează în montarea sa la un soi de deconstrucţie a
piesei. Personajele ies din roluri şi introduc actele piesei. Iar decorul e
conceput tot în această idee, de structură mobilă, pe roţi.

Atât Don Juan (adaptare după J.B.P. Molière de Andrei şi Andreea
Grosu, la Teatrul de Comedie Bucureşti) şi Avarul (adaptare după
Molière propusă şi regizată de Cristi Juncu la Teatrul „Toma Caragiu”
din Ploieşti) au regândit textele arhicunoscute în maniere proaspete,
reconfortante. Don Juan-ul bucureştenilor este o partitură gândită pentru trei actori (Dan Rădulescu, Liviu Pintileasa şi Dragoş Huluba), o recitire scenică modernă a unui text de secol XVII (1665). Accesoriile purtate de actori peste costume sunt un artificiu ingenios prin care Liviu
Pintileasa şi Dragoş Huluba introduc în scenă personaje din anturajul lui Don Juan: Donna Elvira, Charlotte, Comandorul, Mathurine.
Frivol, narcisist, imoral, Don Juan (jucat strălucit de Dan Rădulescu)
plăteşte prin moarte teribilismele din timpul vieţii. Cu tot finalul trist,
rămâne un personaj simpatic şi sensibil.

Avarul a fost o propunere în proză, o reconstrucţie inteligentă a
lui Harpagon. Metehnele-s aceleaşi, timpurile-s altele! Zgârcitul tată
(Constantin Cojocaru) apelează la o agentă matrimonială pentru un
pachet promoţional - oferta 2+ 1: o prinţesă pentru el şi rezolvarea
rapidă şi eficientă a copiilor săi printr-un mariaj lucrativ. Regizorul
regândeşte personajele piesei pentru a crea efecte comice garantate.
Peţitoarea devine agentă matrimonială, cămătarul este înlocuit de
Baronul proaspăt patron de teatru cu bodyguards, Frăţiorul şi Surioara sunt copiii care plănuiesc să-şi jefuiască tatăl zgârcoman, sipetul
cu bani e acum o geantă diplomat cu coco(şei). Comicul abundă din
10-11-12, 2017

49

Arte vizuale

Carmen Neamţu

situaţiile create, din jocul de „teatru în teatru”. Cine s-ar fi aşteptat ca
Avarul să fie costumat în Moş Crăciun sau Baronu-barosanul, durul
cu pistol, să ascundă în el un filantrop? E de remarcat atenţia scenografului Cosmin Ardeleanu la arhitectura de semnificaţii a textului
dramatic, concepând o casă îngustă, un turn - corespunzătorul spaţial
al avariţiei.

Regizorul Victor Ioan Frunză nu conteneşte să surprindă prin inserţia
de trimiteri generoase de actualitate şi bun-gust. În festivalul de la Arad
a semnat direcţia de scenă de la O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale,
spectacol prezentat de trupa lui de suflet de la Teatrul „Metropolis”
Bucureşti. Îmi amintesc cum într-un interviu îmi povestea cum a descoperit teatrul în copilărie: „Teatrul pentru mine e ca o uşă într-un
perete, de care treci şi ajungi într-o lume foarte specială”. Specială a
fost şi atmosfera creată acum, iar dacă ar fi s-o transcriu într-o frază aş

Preaomenescul trăirilor, în O scrisoare pierdută, Teatrul Metropolis
50
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spune: simt enorm şi văd monstruos. Atmosfera Scrisorii creşte în intensitatea trăirilor pe măsura înaintării în intrigă. Montarea surprinde
prin preaomenescul trăirilor personajelor caragialiene. Descoperim un
Tipătescu (Andrei Huţuleac) frenetic, un Farfuridi (Adrian Nicolae)
pasional, într-un discurs delirant, imaginat în confruntarea electorală
precum un boxer în ring. Caţavencu (George Costin) trăieşte până la
leşin, în timp ce Zoe (Nicoleta Hâncu) e o forţă a naturii dezlănţuite,
nu doar o simplă damă răsfăţată.
Sunt trimiteri consistente la contemporaneitate, la excesele de patriotism din politica românească (cu tricolorul nu doar în gând ci şi pe
haine), la recursul la străbuni, la istoria noastră glorioasă (recreată atât
de sugestiv de scenografa Adriana Grand). Discursul politicienilor
rămâne unul înflăcărat şi golit de sens, indiferent de epocă.
Montarea reinventează caracterele caragialiene şi le atribuie accente îngroşate, până la grotesc. Să râzi sau să plângi când trăieşti zi
de zi cu sentimentul (cântat de fanfara ce acompaniază momentele
acţiunii) că tot ce-i românesc nu piere şi nici nu va pieri?!
Spectacolul e lucrat până la cele mai fine racorduri, nimic nu e lăsat
la voia întâmplării, detaliile de decor şi de gestică fac din abordare una
memorabilă şi proaspătă, în ciuda multelor regii pe acelaşi text. Fiecare actor merită aplauze pentru felul cum rezolvă partitura proprie.
Iar Frunză le oferă tuturor şansa de a se remarca. Rezultatul e unul
strălucit.
În final, fanfara acompaniază romanţa lui Jean Moscopol, cântată
de Caţavencu, în timp ce în aer pluteşte miros tare, de mititei:
„În ţara-n care m-am născut
Şi primii ani i-am petrecut
Acolo-i toată lumea mea
Şi inima şi viaţa mea .
Aştept o zi mai fericită
Să văd căsuţa cu pridvor
Şi cărăruia însorită ce se pierdea înspre izvor.
În ţara-n care m-am născut
Astăzi totul e trist şi mut
Nu se aud privighetori
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Nu mai sunt coruri şi nici viori .
Acolo azi e toamnă rece
Şi plâng toţi fraţi-n ţara mea
Sunt lacrimi care n-au să sece
Cât timp vor fi păgâni în ea.
Dar va veni o primăvară
Cum a venit şi în trecut
Şi-am să mă-ntorc acolo iară
În ţara-n care m-am născut .”

Shakespeare, Sonnet 66, în regia lui Kokan Mladenović, a fost prezentat de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara, un spectacol
în limbile maghiară şi engleză, subtitrat în limba română. Regizorul
sârb ne-a obişnuit cu montări care nu doar captează publicul, ci îl şi
solicită. Am văzut în regia lui, la Teatrului Maghiar de Stat „Csiky
Gergely” din Timişoara, o adaptare a Operei cerşetorilor, de John Gay şi
Prometeu înlănţuit după Eschil, cu Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
din Timişoara. M-au surprins atunci „lumea nouă”, citită pornind de
la textul lui Eschil. Una a comunicării excesive prin gadgeturi electronice care nu fac altceva decât să falsifice relaţiile dintre oameni.
În festivalul 2017, regizorul oferă un spectacol antrenant, cu ritm şi
mişcare scenică, cu trimiteri la piesele shakespeariene şi lumea actuală.
Cu un decor minimalist, dar puternic (vezi doar funiile ce coboară din
tavan) montarea reuşeşte să umple spaţiul scenei cu mişcarea actorilor
şi cu câteva elemente de recuzită bine alese.1
„Scârbit de toate, tihna morţii chem
Să nu mai văd netrebnici îmbuibaţi
Pe cei cinstiţi, în cerşetori schimbaţi,
Credinţa - marfă ieftină-n obor
Virtutea fecioriei târguită
Desăvârşirea jalnic umilită
Cel drept de forţa şchioapă dezarmat
Să vad prostia dascăl la cuminţi
1
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Paravanele pe roţi devin închisoare, bancă, podium pentru artă. Funiile
– balcon pentru îndrăgostiţi, spânzurători, pădure a lui Oberon etc.
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O incursiune de 66 de minute în opera marelui Will, cu Teatrul Maghiar din Timişoara
Şi adevărul semn al slabei minţi
Şi binele slujind ca rob la rele
Şi arta sub căluşe amuţind
Scârbit de tot, de toate mă desprind.

Dar dacă mor, iubirea-mi cui o las?”
Fiecare vers e ilustrat vizual de regizor în timp ce un cronometru se
pune în funcţiune pe scenă. Timp de 66 de minute ni se propune o incursiune în opera marelui Will. Unele trimiteri sunt evidente, altele exagerate
sau de neînţeles dacă nu eşti familiarizat cu textele shakespeariene. Îmi
amintesc însă acum ce mi-a mărturisit regizorul Alexander Hausvater,
într-un interviu: „Shakespeare este ca un câmp, el nu îţi spune ce să
plantezi. E decizia regizorului ce pune şi cum, cât de coerent şi de eficient scenic. Câmpul are potenţial să primească orice plantă.”
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60 de minute de periplu prin opera lui Caragiale ne-au propus Tru-

pa „Ţais” Cluj-Napoca şi Teatrul Naţional „Lucian Blaga” Cluj-Napoca.
Într-o regie colectivă, actorii ne-au amintit de potenţialul de umor ce
trece timpurile al scriitorului român care nu îmbătrâneşte pentru că
nu are nici timp şi nici spaţiu.

Un spectacol de atmosferă a fost şi cel al Teatrului Mic Bucureşti,
în regia şi scenografia lui Vlad Cristache. Deşteptarea primăverii de
Frank Wedekind, o tragedie a copiilor, devine acum un poem rock
prin inserţiile muzicale live ale trupei FiRMA. Asistăm la o adevărată
deşteptare a simţurilor. 7 băieţi şi 4 fete îşi pierd inocenţa, confruntându-se
cu întrebările oricărui adolescent, legate de sexualitate, sens al vieţii,
maturizare. Scrisă la sfârşitul secolului XIX (1891), tema piesei e foarte actuală şi acum.
Regizorul (care semnează şi scenografia) imaginează un spaţiu
versatil, când casă cu ferestre (care devin în final morminte), când
sală de clasă, când pădure de fagi. Îi reuşeşte o transpunere poetică a
problemelor pubertăţii, prin ruptura între două lumi: părinţi-copii,
copii-profesori. Pe aceştia din urmă montarea îi apropie de grotesc.
Sistemul rigid de valori e surprins de imaginea educatorilor decrepiţi,
în cadre ortopedice.

Comedia Crima din strada Lourcine, piesă într-un act, s-a jucat
pentru prima dată în 1857, fiind apreciată drept „o bufonerie feroce
şi încântătoare”. Piesa lui Eugène Labiche e regizată acum de Felix
Alexa, la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti. După un
chef scăldat în băutură, Lenglumé (Marius Manole convingător) se
trezeşte a doua zi cu o durere de cap groaznică şi cu umbrela cu cap
de maimuţă pierdută. Lângă el doarme un bărbat necunoscut, care
se dovedeşte a fi fostul său coleg, Mistingue (Istvan Teglas). La masă,
soţia îi citeşte din ziar despre o crimă. O femeie e ucisă, iar bărbaţii
sunt convinşi să ei sunt criminalii, mai ales că descoperă prin buzu54
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Crima din strada Lourcine, Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti
nare obiecte incriminante: o bucată de cărbune, o bonetă, o buclă, un
pantof de femeie. Induşi în eroare de un articol dintr-un ziar vechi, cei
doi bărbaţi îşi canalizează energia pentru a-şi salva viaţa cu orice preţ.
Dovezile compromiţătoare trebuie să dispară, iar martorii la crimă
trebuie eliminaţi.
Regizorul sporeşte misterul prin opţiunea pentru un decor format
dintr-un plan înclinat de unde urcă şi coboară personajele. Ritmul
alert e întreţinut şi de inserţiile muzicale pe care actorii dansează şi
cântă. Am recunoscut formaţia britanică The Tiger Lillies. Scenografia elaborată (Andrada Chiriac) e concepută cu trape din care ies
mâini înmănuşate, negre, care introduc obiecte pe parcursul derulării
intrigii. Inedită e prezenţa unui bol mare, un acvariu cu peşti în care
personajele se curăţă pe mâini după ce comit „crimele”.
Spectacolul de Labiche poate fi văzut şi în repertoriul teatrului
arădean, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, cu actorii: Ştefan Statnic,
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Cecilia Lucanu – Donat, Alex Mărgineanu, Marian Parfeni şi Ioan
Peter. În montarea arădenilor, regizorul concepe spectacolul în jurul
umbrelei verzi pierdute, care tronează, supradimensionată, în centrul
scenei.

Festivalul s-a încheiat cu o montare agreabilă de duminică seara,
Scripcarul pe acoperiş, un musical de Joseph Stein, după povestirile lui
Shalom Aleichem, în regia lui Korcsmáros György, Teatrul „Regina
Maria” Oradea şi A mumus – Bau Bau de Rákos Péter, în regia lui
Tóth András Ernő, muzica originală: Bornai Tibor, un musical pentru
copii, prezentat de Teatrul Naţional din Pécs, Ungaria.

Musicalul teatrului din Oradea, un spectacol agreabil
***

Cu fiecare ediţie a festivalului mă întreb: ce ne-ar mai putea propune anul acesta, cu ce ne-ar mai putea surprinde montările? Este o
curiozitate pe care mă bucur că nu am pierdut-o. Mario Vargas Llosa
56
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o spunea atât de adevărat: „Ficţiunile literaturii ne-au împiedicat
să ne prăbuşim în letargie, egocentrism şi resemnare”. Festivalul
Internaţional de Teatru Clasic mi-a dat o energie bună (nu „măciuci
în cap”, vorba regizorului Andrei Şerban). Acesta e catharsisul, nu-i
aşa?!

10-11-12, 2017

57

Arte vizuale

Onisim Colta

Simpozionul de artă

contemporană „Art Camp”,
Arad, 2017

Î

Onisim Colta,
pictor, Arad
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N VARA ACESTUI AN, sub mecenatul doamnei Raluca Groza a avut loc un interesant Simpozion de artă contemporană.
Vorbim despre primul simpozion privat
care are loc în Arad, fapt care trebuie salutat.
Coordonatorul proiectului a fost artistul Adrian
Sandu. Au participat prof. univ. Adriana Lucaciu
din Timişoara, Alexandru Rădvan din Bucureşti,
Elisabéth Ochsenfeld din Heidelberg, Botond
Részeg din Miercurea Ciuc, Cosmin Moldovan,
Diana Serghiuţă şi Adrian Sandu din Arad.
Fiecare artist a creat, în baza propriului concept, a propriei viziuni, venind cu propria sa lume de forme şi semne.
Adriana Lucaciu, grafician de formaţie, a
realizat un grupaj de lucrări de pictură, punând
împreună, într-un mod personal, punctul, linia
şi pata de culoare.
10-11-12, 2017
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Picturile sale în acril sunt plăsmuiri pline de prospeţime ale gestului
pictural şi grafic (Deschidere, Muza înaripată).
Adriana Lucaciu foloseşte tehnica mixtă cu succes, venind peste
suprafaţa pictată în acril cu linii şi accente conceptualiste.
Gamele de culoare sunt cele de griuri colorate, dominate de admirabile jocuri de transparenţe, caracterizate de agreabile contraste
dintre urmele gestului spontan şi cele ale uzitării pensulei încărcate de
zemuri şi pigmenţi gri albăstrui de acril sau trasate cu linii şi marcaje
cu batonul de sepia.
Lucrările lui Botond Részeg, pe pânză, vin cu aluzii figurative
operând cu pensula roasă, când mai umedă de pigment negru, când
cu pensula „uscată”, ca în cazul picturii chineze clasice. Totodată, în
acelaşi sens albul (vidul) are o importanţă asemănătoare cu cea a
plinului.
Elisabéth Ochsenfeld abordează cu o rară sensibilitate natura. În
pânzele sale pădurea este privită dinspre interior, fapt care-l face pe
spectator să vadă tabloul asemeni unui vitraliu.
Liniile mai închise, mai groase sau mai subţiri, sugerând trunchiuri
şi ramuri de arbori, sunt parcă armătura unui vitraliu, printre ale cărui
ochiuri răzbate lumea alburie, verzuie sau albăstruie (Grădina din
ochii mei I).
În schimb Grădina din ochii mei II pare o grădină, oglindită într-un
luciu de apă, amintindu-ne vag de oglinzile de apă ale lui Monet.
Această compoziţie atât de plastic vibrată ar putea fi un excelent
proiect de tapiserie. Asta şi pentru modul în care sunt orchestrate
tuşele de culoare.
Direcţionările tuşelor lungi, verticale se împletesc cu cele mai
scurte orizontale cu care se crează o ţesătură, care ne trimite percepţia
la vibraţia apei printre trestii.
Cosmin Moldovan s-a exprimat în cadrul acestui simpozion în
desen şi sculptură. Un desen cu accente picturale, intitulat Ceva negru
un fel de înger negru este lucrat pe un fond de laviuri şi texturi vibrate.
Corpul negru este compact în contrast cu transparenţele aripilor
albe.
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Personajul înaripat este în poziţie şezând, cu un singur picior marcat
cu un puternic accent orizontal cu pastă roşie. Suprafaţa lucrării este
animată de amprentări cu texturi cu pigment negru.
Diana Serghiuţă a realizat trei lucrări, două în ulei pe pânză şi una
în tehnică mixtă pe hârtie.
Pe o pânză pătrată este reprezentat un portret cu mască roşie,
surprins cu gura deschisă, ca şi cum ar „rosti” o onomatopee figurată
plastic printr-o pată închisă, amorfă, un fel de abur negru (Nerostit).
Fundalul este populat cu o puzderie de fire de iarbă, care primesc
un reflux roşiatic din partea figurii cu mască.
Cealaltă pânză reprezintă o stare de echilibru labil a unei mari
roci, care apasă cu vârful său ascuţit într-un singur punct calota unui
craniu canin. O reţea de sfori roşii ţine înfăşurată roca, ce seamănă cu
un meteorit.
Diana Serghiuţă în tot ce face dovedeşte o excelentă stăpânire a
tehnicilor de reprezentare. Acest fapt o ajută la obţinerea efectului
maxim dorit.
Adrian Sandu gravor de formaţie, dintr-o nevoie naturală şi-a extins
gama de mijloace de exprimare. Astfel pe lângă gravură el se exprimă
cu aplomb în zona picturii, a obiectului sau colajului, a tehnicilor
mixte în general.
În cadrul simpozionului de la Arad a creat compoziţii atât în colaj
cât şi în gravură. Fiecare colaj realizat cu acest prilej are ca pretext
portretul cu precizarea că gradul de abstractizare este subliniat.
Putem concluziona în final că simpozionul de artă contemporană de
la Arad a fost, prin lucrările de înaltă calitate ale artiştilor participanţi,
o reuşită, proiectul finalizându-se cu o excelentă expoziţie la Muzeul
de Artă, Sala „Ovidiu Maitec”.
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1. Cosmin Moldovan, Ceva negru, tuş şi acril pe hârtie, 29,7/ 42 cm, 2017

2. Cosmin Moldovan, Ireversibila zi de mâine, tehnică mixtă, 110 x 30 x 20 cm, 2017

3. Elisabeth Ochsenfeld, Din mers, acril pe pânză, 50 x 50 cm, 2017

4. Elisabeth Ochsenfeld, Grădina din ochii mei I, 50 x 200 cm, acril pe pânză, 2017

5. Diana Serghiuţă, Povară, ulei pe pânză, 50 x 70 cm, 2017

6. Diana Serghiuţă, Nerostit, ulei pe pânză, 60 x 60 cm, 2017

7. Botond Részegh, Miraj şi damnaţiune, 70 x 50 cm, tuş pe hârtie, 2017

8. Botond Részegh, Miraj şi damnaţiune, 100 x 70 cm, tuş pe hârtie, 2016

9. Adriana Lucaciu, Muză înaripată, tehnică mixtă pe pânză, 80 x 100 cm, 2017

10. Adriana Lucaciu, Deschidere, tehnică mixtă pe pânză, 80 x 100 cm, 2017

11. Adrian Sandu, Nu vorbi, tehnică mixtă pe carton, 50 x 50 cm, 2013

12. Adrian Sandu, Al. J. Portret, tehnică mixtă pe carton, 50 x 50 cm, 2013

13. Alexandru Radvan, Portret argintiu, marker, acril pe pânză, 40 x 65 cm, 2017
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„Treziţi-vă ca să vedeţi prin voi”

S

TEVEN WILSON are album nou! Se numeşte
To The Bone şi a apărut în 18 august 2017 la
casa de discuri Caroline International. Este a doua
sa apariţie discografică din anul 2017, după cea a
duoului Blackfield, din care face parte împreună cu
israelianul Aviv Geffen, despre care am relatat pe
larg în ediţia noastră din primăvară. Cum despre
Steven Wilson am mai scris în două rânduri în
paginile revistei „Arca”, amintim doar câteva date
importante din bogata sa biografie.
Născut la 3 noiembrie 1967, într-o suburbie a
Londrei, a împlinit de curând o vârstă rotundă:
50 de ani! Este bine cunoscut ca muzician şi
producător, deopotrivă, fiind unul dintre cei mai
complecşi şi prolifici artişti pe care i-a dat vreodată
rock-ul progresiv.
În 1987 a format grupul Porcupine Tree, în
cadrul căruia Steven Wilson a asigurat o mare
parte a compoziţiilor, a fost atât solist vocal, cât
şi multi-instrumentist, cântând la chitară (clasică,
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Călin Chendea,
redactor al revistei „Arca”,
Arad
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electrică şi bas), pian, sintetizatoare, ţambal, banjo şi
diverse alte instrumente. În paralel, a mai activat şi în alte
proiecte muzicale, cum ar fi: Blackfield, Storm Corrosion,
Incredible Expanding Mindfuck (I.E.M.), Bass Communion,
No-Man.
A fost invitat, în calitate de vocalist, de către Dream
Theater, Opeth, Jordan Rudess, Steve Hackett. A fost
producător pentru Opeth şi Anathema. În calitate de inginer de sunet, a remixat digital (5.1 Surround Sound)
o serie de albume clasice ale celor de la King Crimson,
Jethro Tull, Yes, Emerson Lake & Palmer, Gentle Giant.
Cel de-al cincilea său album solo, To the
Bone, se deschide chiar cu piesa care îi dă titlul.
Un intro scurt o are ca protagonistă pe solista
americană Jasmine Walkes, aceasta recitând
câteva versuri cu îndemnul de a ne reevalua
unele idei preconcepute.
„Truth is individual calculation. Which means because we all have different perspectives, there isn’t
one singular truth, is there?”
„Adevărul este un calcul individual. Ceea ce înseamnă
că, deoarece avem perspective diferite, nu există un
singur adevăr, nu-i aşa?”

Apoi, câteva acorduri de chitară ne duc cu gândul la
porţiunea de început a mega-piesei Time a celor de la
Pink Floyd. Brusc, însă, se instalează un ritm alert de
pop al anilor ’70-’80, alternat cu riff-uri de chitară bluesrock. Partitura vocală susţinută de Steven respectă acelaşi
algoritm, trecând de la un ton alert la unul lent, cald, cu
versuri subtile, care vorbesc tot despre adevăr.
“Rain all the truth down/ Down on me/ Raining so much/
You make a sea/ You make a sea// A sea we can sail/ Then
sink like a stone /Down to the truth/ Down to the bone”
„Să plouă cu tot adevărul/ Peste mine/ Plouă atât
de mult/ Că ai putea face o mare/ Că ai putea face
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o mare// O mare pe care să navigăm/ Apoi să ne scufundăm ca o
piatră/ Tocmai până la adevăr/ Tocmai până la os”

Cea de a doua piesă, Nowhere Now, iniţial cu un sound liniştit de
baladă, se transformă treptat într-o piesă vioaie de rock alternativ.
Construcţia muzicală e destul de optimistă, armonioasă. Textul se
vrea realist, grijuliu, făcând referire la problemele şi principiile vieţii
şi, desigur, ale iubirii.
“We had every chance/ But we never learn/ We just make it worse/
What we don’t deserve// The principle of love/ Has no meaning
here/ ‘Cause if you don’t adhere/ Better get out while you can”
„Am avut toate şansele/ Dar nu învăţăm niciodată/ Doar mai mult
stricăm/ Ceea ce nu merităm.// Principiul iubirii/ Nu are niciun sens
aici/ Pentru că dacă nu-l aplici/ Mai bine să pleci cât încă poţi”

Pariarh a fost prima piesă editată pe single. Salutară ideea lui Wilson
de a continua colaborarea cu solista vocală israeliană Ninet Tayeb, cu
care face, din nou, două duete, la fel ca şi pe precedentul album Hand.
Cannot.Erase. Iar Ninet confirmă. Aceeaşi voce plină de personalitate, fie stinsă, înăbuşită, fie înălţătoare, gravă, emanând în jur o gamă
variată de emoţii.
Duetul este deschis de Steven, obosit, melancolic. Iluzia că în lumea
virtuală nu am fi niciodată singuri ne poate îndepărta, treptat, de tot
ceea ce ne înconjoară, de toţi apropiaţii care ne preţuiesc şi care, până
la urmă, ne vor considera un fel de pustnici (paria). Tristeţea apare şi
pe Facebook.
“I’m tired of Facebook/ Tired of my failing health/ I’m tired of
everyone/ And that includes myself ”
„Sunt obosit de Facebook/ Obosit de sănătatea mea precară/ Sunt
obosit de toată lumea/ Şi asta mă include şi pe mine”

Această atitudine este neutralizată de vocea pasională, energică, a lui
Ninet. Să nu ne pierdem speranţa. În definitiv, nici moartea nu e un sfârşit.
“So pariah you’ll begin again/ Take comfort from me/ It will take
time// Don’t you worry/ Don’t worry about a thing/ ‘Cause nothing
really dies/ Nothing really ends”
„Deci, paria, vei începe din nou/ Sprijină-te de mine/ Va dura ceva//
Nu-ţi face griji/ Nu-ţi face griji pentru ceva/ Pentru că nimic nu
moare cu adevărat/ Nimic nu se termină cu adevărat”
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Ninet Tayeb şi Steven Wilson
Pe partea instrumentală, pianul (Adam Holzman), împreună cu
chitara (Steven Wilson) şi bateria (Jeremy Stacey), creează, la început,
o atmosferă discretă, care apoi înfloreşte într-un crescendo miraculos.
Piesa cu nr. 4, The Same Asylum as Before, este o compoziţie în care
stilurile se întrepătrund ca într-un buchet multicolor, la care participă
şi orchestra de coarde The London Session Orchestra. Astfel, avem
de-a face cu un fusion de synthesizer pop, rock progresiv, şi, pe alocuri, hard spre heavy metal. Vocalul este interpretat, în anumite părţi,
de către Wilson într-un registru foarte înalt (în falset), iar versurile se
vor a fi un mesaj, un serios avertisment adresat politicienilor, principalii vinovaţi de starea deplorabilă a naturii, a mediului înconjurător.
“Are you proud of all your failures?/ Are you dragging mother nature down?/ You believe you have dominion/ So you force your lame
opinions on me/ And my eggshell mind// Waking up to see through
you/ We’ll all disappear in the same asylum as before”
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„Eşti mândru de toate eşecurile tale?/ Îţi baţi joc de mama natură?/
Tu crezi că ai puterea/ Deci îmi impui cu forţa opiniile tale penibile/
Şi minţii mele delicate// Treziţi-vă la realitate/ Vom dispărea toţi în
acelaşi azil de odinioară”

Refuge, este a cincea piesă, elegantă, strălucitoare, înălţătoare. Un
scurt intro, cu câteva acorduri stranii de sintetizator, este continuat
de pian şi de vocea melodioasă, calmantă, a lui Steven care rezonează
perfect cu tonul melancolic transmis de versuri. Acestea se vor o contemplare asupra situaţiei refugiaţilor sirieni.
“Here in the wreckage/ The winter is hard/ I sleep in the same
clothes/ That I drag through the mud// And if you ask me/ Nothing’s
chansged/ There’s nowhere else I can go/ So I stay”
„Aici în epavă/ Iarna e grea/ Dorm în aceleaşi haine/ Cu care mă
târâi prin noroi// Iar dacă mă întrebi/ Nimic nu s-a schimbat/ Nu
mă pot duce nicăieri altundeva/ Aşa că rămân”

Solo-ul de chitară electrică al lui Paul Stacey din partea a doua a
piesei parcă ar prelua câte ceva din tehnica de interpretare a marelui maestru Steve Vai. Finalul aparţine pianului (Adam Holzman) şi
muzicuţei (Mark Feltham).
Următoarea piesă, Permanating, aduce, în mod oarecum
surprinzător, un ritm funky disco specific anilor ’70. Sound-ul ne
îndeamnă, efectiv, să ne ridicăm şi să începem să dansăm. Wilson a
invitat, de altfel, în video-clip-ul piesei dansatoare de la Bollywood,
ilustrând, astfel, starea de bucurie, de optimism. Vocea lui Steven apare,
din nou, într-o gamă foarte înaltă iar pianul şi bateria generează ritmul
sprinten, vioi.
Fireşte că nu doar orchestraţia este îmbucurătoare. Versurile descriu şi ele acea stare de exuberanţă în care avem senzaţia că plutim de
fericire, levitând deasupra norilor.
“Permanating, celebrating/ Now we’re levitating/ High above the
clouds”
„Persistând, sărbătorind/ Acum levităm/ Sus, deasupra norilor”

Într-un contrast izbitor vine următorul cântec, Blank Tapes, care
aduce o cu totul altă stare de spirit. În ciuda celor câteva pasaje ale metronomului (Steven Wilson), atmosfera poate fi considerată acustică,
pianul lui Adam Holzman şi chitara rece a lui Wilson transmit, la
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fel ca un alt duet vocal al lui Steven Wilson cu Nineth Tiab, durerea
despărţirii, a ruperii unei relaţii amoroase. În cazul relatat, ambii foşti
parteneri sunt cuprinşi de regrete, de melancolii.
“Nothing left for us/ Nothing is left but the blank tapes/ Nothing left
for us/ Nothing is left but the blank tapes/ In your car”
„N-a mai rămas nimic pentru noi/ Nimic n-a mai rămas decât casetele goale/ N-a mai rămas nimic pentru noi/ Nimic n-a mai rămas
decât casetele goale/ Din maşina ta”

Piesa numărul opt, People Who Eat Darkness, a fost scrisă în urma
atacurilor teroriste de la teatrul parizian Bataclan din noiembrie 2015.
Aşa cum declară într-un interviu publicat pe propriul său site (stevenwilsonhq.com), Steven Wilson a concertat în acest club, atât în calitate de artist solo, cât şi împreună cu grupul Porcupine Tree. Versurile
vorbesc despre unii oameni care ar putea locui chiar pe acelaşi palier
cu noi, care par să se confrunte cu aceleaşi probleme de zi cu zi ca şi
noi. Ne întâlnim cu ei, îi salutăm amical. Dar în momentul în care uşa
lor se închide, aceştia se transformă în „cei care mănâncă întuneric”,
seamănă ură, frică şi teroare. Ne-am dori să nici nu-i vedem, ne-ar fi
foarte uşor să-i ignorăm, dar asta nu rezolvă deloc problema.
“I live in the flat next door/ (...)/ I take out the trash at night/ And
on Thursday’s I go shopping for supplies/ I walk my son to school/
And I seem to have the same problems as you// Pretend that we’re
not here/ If you look the other way we disappear/ We want you to
ignore/ The people who eat darkness from next door”
“Locuiesc în apartamentul alăturat/ (...)/ Îmi duc gunoiul afară
noaptea/ Iar joi merg la cumpărături după provizii/ Îmi conduc fiul
la şcoală/ Şi mi se pare că am aceleaşi probleme ca şi tine// Prefă-te
că nu suntem aici/ Dacă te uiţi în altă parte, vom dispărea/ Vrem să
îi ignori/ Pe oamenii de alături care mănâncă întuneric”

De instrumentaţia hard-rock este responsabil în cea mai mare
parte Steven prin riff-urile apăsate de chitară electrică şi chitară bas.
Ritmul devine, pe alocuri, infernal, datorită tobelor care sunt lovite de
Craig Blundell cu puterea şi precizia unei locomotive cu aburi.
Song of I, piesa care deţine cea mai bogată textură de sunete
electronice de pe album, se remarcă şi printr-un magistral aranjament
de coarde realizat de Dave Stewart şi interpretat de aceeaşi The London
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Session Orchestra. Partea vocală, un duet al lui Steven cu Sophie
Hunger, o cântăreaţă elveţiană de jazz-pop, dezvăluie unele obsesii ale
iubirii. Uneori am fi tentaţi să renunţăm la orice, la ţigară, la un pahar
de vin bun, la o noapte dintr-un club. Toate, doar pentru a rămâne cu
persoana iubită. Asta ar putea suna foarte romantic, dar ar putea fi şi
distructiv. Depinde de context.
“I gave up all the late nights/ I gave up haunting bars/ I gave up all
the drinking// I gave it all up/ I gave it up to show you that I care/ To
show you that I could/ But don’t you ever ask me to give up you”
“Am renunţat să stau până noaptea târziu/ Am renunţat să frecventez barurile/ Am renunţat la toate băuturile// Am renunţat la tot/
Ca să-ţi arăt că îmi pasă/ Ca să-ţi arăt că am fost în stare/ Dar să nu
mă rogi vreodată să renunţ la tine”

Denotation, o lucrare (9 min si 20 sec), o capodoperă cu mesaj social despre terorismul fundamentalist. A fost inspirată de masacrul
din vara lui 2016 care a avut loc într-un club de homosexuali din Florida. Teroristul a folosit religia ca scuză pentru a se detona, pentru a
ucide, supunându-se orbeşte unei idei în care poate nici el nu credea
într-atât.
“Great God, I don’t believe in you/ But still I will do what you/ want
me to/ Stand up and fight in the city streets/ This much I know you
expect of me”
“Dumnezeule, nu cred în tine/ Dar tot voi face ceea ce vrei să fac/
Să mă ridic şi să lupt pe străzile oraşului/ Atâta ştiu că aştepţi de la
mine“

Avem de-a face cu o piesă de rock progresiv, în care predomină
partea electronică (Steven Wilson la clape) iar solo-urile de chitară
(Steven Wilson şi David Kollar) şi chitară bas (Robin Mullarkey), dar
şi intervenţiile orchestrei simfonice (London Session Orchestra), contribuie din plin la dinamica piesei.
Albumul se încheie cu Song of Unborn, un puternic mesaj pozitiv
prin recunoaşterea faptului că lumea este o epavă, dar că fiecare viaţă
este unică şi poate fi transformată în ceva cu adevărat special. Versurile fiind, de fapt, poveţe pentru un copil care încă nu s-a născut.
“It’s all that you’ll reveal/ That will make you be you/ The perfection
of you// Now the shadows are long/ And the cities are lost to rain/
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And when you wake up every day/ To find nothing’s changed/ But
before you can speak/ You will learn that it’s all the same/ And the
dreams that you will have/ Are public domain”
“E tot ceea ce vei descoperi/ Asta te va face să fii tu/ Perfecţiunea
ta// Acum umbrele sunt lungi/ Iar oraşele sunt pierdute în ploaie/ Şi
când te trezeşti în fiecare zi/ Să afli că nimic nu s-a schimbat// Dar
înainte de a putea vorbi/ Vei învăţa că toate sunt la fel/ Şi visele pe
care le vei avea/ Sunt de domeniul public “

Pianul (Adam Holzman) este un alt element important, ne aduce
aminte de alte balade tipice de pe albumele anterioare ale lui Wilson,
cum ar fi Routine sau The Raven That Refused to Sing, iar aranjamentul
coral (Steven Wilson – voce şi Dave Kilminster – voce secundară) dau
grandoare unui imn pozitiv, înălţător.
Aşa cum ne-a obişnuit, în cariera sa lungă de aproape 30 de ani,
Steven Wilson combină mai multe stiluri, realizând o artă sublimă.
To the Bone se anunţă un serios candidat la titlul de „Albumul anului”
la secţiunea rock progresiv. Grăitor în acest sens este şi modul în care
discul a fost evaluat de critica de specialitate. Astfel: allmusic.com
şi revista “Clasic Rock” i-au acordat patru stele (din cinci posibile),
sputnikmusic.com – patru stele şi jumătate (din cinci posibile), iar
radioul Planet Rock – cinci stele (din cinci posibile).
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Cauzele
din vreme în vreme
la bucureşti sau chişinău
românii merg în piaţa victoriei
sau în piaţa universităţii
în piaţa unirii
sau a marii adunări naţionale
merg să caute cauzele pierdute…

O, nu, nu!
Concurs Miss World.
Parcă – adevărat, frumoase, – sute de fiice
ale Irodiadei,
în juriu – Irod.
O, nu, nu,
Domnule Dostoievski,
nu atare frumuseţe va salva lumea!
10-11-12, 2017
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Îngeri de zăpadă
După toate ale ei
zăpada ar fi ceva îngeresc
sau bună de modelat îngeri din ea
însă pământenilor
oricum ar da-o
oricum ar modela-o
din zăpadă niciodată nu le ies îngeri
ci doar
oameni de zăpadă.
Probabil
totul depinde de filosofie
dar şi de măiestrie
poate chiar de geniu…

Demult, în satul meu de baştină
Casă părintească. Pe
prispă de ţară – pagină de revistă literară.
Măşcată – rubrica P…ZIE. – Litera „O”
fiind acoperită de una din seminţele de dovleac
puse la uscat
pe aria literaturii…
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Proiecţie
Mac proiectat pe fundalul orizontului.
De parcă în locul cela tu
cu buzele pomădate
ai fi sărutat cerul.

Corectură ortografică
Fericire fericire fericire – ultimele două cuvinte
corectorul ortografic al computerului
le subliniază cu roşu – se repetă
par în plus.
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În pod, neam cefalopod
Prin ceaţă
stelele diluate – caracatiţe de clarobscuritate
gălbuie. Sus
la Dumnezeu în pod
acest neam cefalopod
cu o coroană de braţe difuze
şi mai mult imaginata cochilie
zisă os de sepie (ha! ţi-ai imagina
os de stea!). Caracatiţe flămânde
devoratoare
sau născătoare
ce înfulecă sau zămislesc comete-crustacee
hăt cât ţine calea lactee
şi precum suratele lor din mări şi oceane pământene
stelele-caracatiţe au şi ele câte o glandă care
întru apărare
elimină confuz lichid de camuflare
să nu le vadă şi să le înghită găurile negre
prădătoare
ce stau căscate ca nişte cratiţe
la vânat de abstracţie… pardon!
de caracatiţe.
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Autoportretele artistului la maturitate
Do you hear my enlightening laughter?
Another reason to cut off an ear.
Blixa Bargeld
Van Gogh în cele câteva autoportrete ale sale….
Impresioniste şi, pe potrivă, impresionante
poate că chiar uşor colosale.
În câteva cadre
self-portretistul, artistul e în pălării de paie
diferite ca formă. Una din ele – parcă-ar fi
un cilindru de Gouda Holland aplatizat
altfel şi simplu spus: de brânză olandeză
tuflită adânc peste freză. Zău aşa!
Pentru a camufla urechea. Mai bine zis
lipsa acesteia.
Despre chestia asta
acum un timp gândeam oarecum regal
să zic aşa:
dacă Van Gogh ar fi fost încoronat
(şi o merita)
laurii i-ar fi tăinuit locul crimei
adică al urechii
pe care şi-o tăiase cu atâta cruzime
de sine.
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Inima pe colină

Geo Galetaru,
poet,
Dudeştii Noi
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apoi a venit apa
apoi au venit păsările
tu stăteai pe mal şi priveai
pe un mal se întâmplau toate
viziunile atroce ale copilăriei
singurătatea într-un câmp de maci
nici furtuni
nici chipul îngheţat al nopţii
fără glas steaua
fără memorie
să rămânem ai spus
cineva îşi pune inima
pe colină
şi tace
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Un alt pământ o altă lumină
trec prin camere cu ţigara în mână
mă-ntreb când o să plouă
când o să ningă
dar asta nu mai are importanţă
scrisorile zboară pe lângă tâmpla mea
asemenea unor gloanţe cu termenul expirat
poate aş vrea să vină o pasăre mică
să-mi ciugulească din palmă
dar nu
aici nu se întâmplă nimic
aici nu sunt păsări
nici păpădii
nici iepuri cu urechile ciulite
resemnarea e o lecţie bună
simt nevoia să dau limbile ceasului înapoi
să îndes perna în capul îngerului din colţ
dincolo de gustul blasfemiei
se roteşte parcă o sărbătoare tăcută
cineva ne acoperă cu o linişte albastră
ne întoarcem în gările din care-am plecat
batiste incolore
silabe ca nişte pâini aruncate în vânt
cine să mai alerge
după cărăbuşul de ieri
cine să inventeze pentru noi
un alt pământ
o altă lumină
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Vei fi pregătit
să fim realişti
să acceptăm scuzele care ni se aduc în public
la jumătatea distanţei dintre tine şi tine
te-ai oprit
ai respirat aerul unei victorii întâmplătoare
poate că nu mai e nimic de făcut
şi lucrurile acestea decurg de la sine
eşti acelaşi în orice poziţie a stelelor
strigătul tău e un punct de reper pentru alţii
care trec prin păduri cu ochii închişi
şi aduc pietrele în calea celui învins
din când în când
trebuie să repari aerul condiţionat
să scuturi perna de spaimele nopţii
destinul tău de simbriaş al tuturor cauzelor
viitorul se târăşte-n genunchi ca un copil neajutorat
nu-ţi rămâne decât să aştepţi
un sunet care să taie lumina în două
să scoată la iveală măruntaiele evenimentului
vei fi pregătit pentru asta
inima ta e deja pe colina sălbatică
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Totul e bine
vreau să dorm
lucrurile curg parcă invers
iepurii se întorc să ronţăie luna la colţuri
stăm de-o vecie aici
într-un pahar cu melancoliile vărsate pe podea
un tren pe câmpia nudă
un copac ca o improvizaţie a iernii
nu mai ştiu ordinea celor ce pierd
vecinii îmi spun că totul e bine
oraşul e un glob spânzurat de cer
în curând voi prinde şi ultimul tramvai
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Mă simt vinovat
din când în când îmi amintesc ceva
nici eu nu ştiu prea bine ce
parcă cineva îmi şopteşte pe unde să calc
şi ce fel de haine să port
e toamnă şi lămpile ard ca gutuile
desigur nu suntem singuri
câteva umbre forfotesc pe lângă casă
plantează lalele şi trandafiri
în grădiniţa umilită de vacarmul greierilor
duminica e o pată strălucitoare
pe un peisaj cvasinecunoscut
(cred că am mai spus cândva asta)
nu vreau să cad în ispita trufiei
şi să car zăpada în casele oamenilor
ca şi când le-aş duce cărţi poştale ilustrate
nu e nevoie să-i păcălesc în halul ăsta
şi-aşa viaţa aceasta abia ne mai încape
sunt mereu copilul cu temele nefăcute
pariez că a bătut cineva în poartă
s-ar putea să fie fratele mamei
ca-n povestea aceea cu ferestre îngheţate
şi ierni ambalate-n pungi de plastic
mama muşcă dintr-un măr şi mă priveşte
cu o îngândurare firească
mă simt vinovat de această eroare
care ne încălzeşte încă vieţile
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Vecinul recită
aici
nu se fumează
aici apocalipsa întârzie mereu
suntem antrenaţi să mergem în două picioare
ba chiar în trei sau în patru
(la nevoie)
obosiţi de atâta metafizică
stăm zilnic la coadă
pentru un kil de lapte sau de lehamite
vecinul recită din rilke
cu ochii daţi peste cap
apoi iese în curte
şi alunecă
pe aceeaşi coajă de portocală
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Aş fi vrut să vorbesc
Aş fi vrut să vorbesc
despre o scenă cu arbori şi păsări,
o scenă hieratică, aproape domestică
în imobilitatea ei cu rezonanţe de iarnă,
în care lucrurile se aşează blând
într-o sedimentare fără culori şi fără urmare,
şi cineva să vină
cu mâinile întinse spre mine
şi eu să-i aud vocea prelingându-se
prin umbrele care formează o perdea de mesaje desuete
în jurul meu şi al marilor adevăruri
care se încarcă de noapte,
aş fi vrut să vorbesc
despre toate acestea,
într-un moment când norii aduc liniştea
pe pragul caselor fără vârstă
şi parabolele nu mai deschid breşe
în arhitectura fragilă a dimineţii
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Viaţa de atunci
Citim în cărţi parabole şi verdicte,
trecând prin camere goale unde praful încă vorbeşte
despre îngândurările unei toamne rebele, despre
iminenţa gesturilor care descompun lumina la amiază
ca pe un fruct al depărtării intrat în viaţa noastră,
aici e o altă vibraţie a lucrurilor, de parcă
am sta în loc şi am privi cum se mişcă lumina spre noi,
iar ceea ce se vede ar fi un joc al unui alt adevăr,
acel adevăr care duce păsările în iarnă
şi dă ocol fiinţelor încremenite-n uitare,
şi oare e de ajuns această trecere prin camere goale,
când vrem să atingem siluete şi glasuri fără să tresărim,
fără să ştim că ele au fost aici doar cu o clipă înaintea noastră
şi ceea ce întrezărim se resoarbe într-o altă denumire,
ca şi cum viaţa noastră ar fi viaţa lor de atunci
şi viaţa lor de atunci nu ne-ar mai găsi în acest loc
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Stare sufletească (Lelkiállapot)
Beke Sándor s-a născut în
Braşov la 3 octombrie 1961.
A terminat liceul la Braşov.
A absolvit Institutul Teologic
Protestant. A obţinut şi diploma de ziarist la Oradea. În
1984 s-a mutat la Odorheiu
Secuiesc. În 1991 a înfiinţat
editura Erdélyi Gondolat.
Câteva dintre volumele
publicate: Madármentö („Cimitir de păsări”), 1993; Tégec
kereslek („Pe tine te caut”),
1995; Kezemben jévirág („În
mâna mea flori de gheaţă”),
1996; Hajnalodik nélküled
(„Se revarsă zorile fără tine”),
1997; Láthatatlan sorompók
(„Bariere invizibile”),
2002; A szeretetnek nincsen
temetöje („Iubirea nu are
cimitir”), 2055. Este membru
al Uniunii Scriitorilor din
România.
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Când s-a născut,
am îmbrăcat-o în poezie.
Acum cu paşii liniştiţi
porneşte spre tine –
În mantia literelor.

Făgăduiala (Fogadkozás)
Dacă mor,
voi deveni stea îndrăgostită,
draga mea,
şi când se face seară,
ai să vezi lumina mea cochetă:
albastră, purpurie, albă...

10-11-12, 2017

Beke Sándor

Poezie

Inspiraţie (Ihlet)
Dumnezeu
a pus mâna pe capul
poetului
şi a înviat
cuvintele.

Meditaţie (Tünödés)
Ciudat,
dar omul ştie dinainte –
ştie că moare.
Deşi totul ce-l înconjoară –
floare, carte,
rochie de seară,
papucii, capotul,
şi drăguţa însăşi –
toate îl reţin
neputincioase.
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Nimic nu este al tău... (Mondogató)
Trebuie să înveţi,
că nimic nu este al tău,
nici casa,
nici muntele,
nici floarea –
Trebuie să înveţi:
că doar sufletul e
ce-l duci anevoie îngrijorat –
restul e aparenţă eternă
şi obscur pământesc.

Inimile noastre (Sziveink)
Draga mea!
Mi-am închipuit,
că ai intrat
În nefiinţă.
Cu inima
deprimată şi tristă
am vrut să vorbesc
cu Stăpânul lumii,
şi să cer aprobarea Lui,
să-mi păstrez
inima ta.
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Ultimul dar (Az utolsó ajándék)
Poetul s-a mutat.
Pe prispa cerului
Într-un coşuleţ de cosmos
uitase inima sa înflăcărată.

Ce păcat (Milyen kár)
Ce păcat,
că omul nu are
mai multe vieţi –
Ce păcat,
că în singura mea
viaţă
deodată
mai mulţi oameni
luptă,
se trudesc în mine.
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Dans cu pereche (Páros tánc)
Te aştept la un colţ de stradă.
Tu eşti sacul,
eu sunt petecul.
Mă bucur că te-am găsit.
Prezentare şi traducere:
Regéczi Szabina Perle
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Mangaliotul

„L

a-nceput îi ziceam Mangaliotu’” o să intre-n poveste fostul merceolog. „Apăruse de
nicăieri în viaţa culturală de-acilea şi-l remarcai
prin moaca uşor stranie, parcă turco–tătară, pe
care-o avea, şi-i plăcea să-şi anunţe apartenenţa
la neamu’ mangaliot şi sarmat. Ai lui rămăseseră
la malu’ mării, unde se născuse şi el, dintr-o mamă
turcoaică şi un tată poate tătar, sau ce o fi fost.
Sângele,-n tot cazu’, se-amestecase şi nu puteai
afirma care parte domină-n el şi, abia cu timpu’,
aveam să pricepem că «sângele vicios».
Era-nalt de peste doi metri, doi metri virgulă
doi, şi-arăta falnic şi partea de sus continua cu un
gât lung şi c-o bilă mare şi lunguiaţă, sau ovală,
ceva ca-n picturile lui Giorgio de Chirico, pe care
o-ngrija maniac. Se rădea săptămânal şi-o spăla
cu lavănzi şi umbla cu tiuga descoperită, vară–
iarnă, şi pentru el era un semn de virilitate şi-ncepuse să fie şi pentru cucoane. Sau aşa se vorbea în
oraş. Nu-ş’ dacă se discuta serios ori în băşcălie;
cert e că se discuta.
10-11-12, 2017

Ion Nicolae Anghel,
prozator,
Timişoara
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Se mai spunea că-i prozator talentat şi fusese «uns» adjunct la revistă. Nu se ştia de cine «uns» sau «trimis». Oamenii şuşoteau ei-înde-ei
şi-şi dădeau cu părerea că de Partid şi de la Centru. Dacă n-o fi fost
şi-altceva. Şi nu vom cunoaşte multă vreme unde-şi avea el norma de
bază, dacă la revistă sau la Partid, ori la Secu’.
Ulterior a pus mâna şi pe conducerea Asociaţiei Scriitorilor şi-a devenit şi «tata» Scriitorilor.
Şi, cam de pe-atuncea, nu l-a mai interesat scrisu’ şi-a dat-o pe
udătură, da’ cu măsură şi pe dame, unde n-a mai păstrat măsura şi-a
ajuns la excese. Şi, tot de pe-atuncea, a băgat interdicţie să i se mai
spună Mangaliotu’ şi-a optat pentru Condoru’, cognomenu’ de-acu’.
Pentru noi a fost simplu, că era chelbos ca Condoru’. În scăfârlie la el
egzista exclusiv asemănarea cu vulturu’ din Sud–America, ăl mai mare
din lume, mai lung de-un metru şi cu capu’ şi gâtu’ golaşe, ca şi ale lui,
şi era complet mut. Poate se voia o enigmă şi el pentru sexu’ frumos ori
poate voia s-ascundă ceva, n-aveam habar.
Cu vremea, «secretele» astea au început să se fisureze, că s-a dat pe
mâna femeilor şi, ce-ajunge-n urechea unei dameze, ajunge şi-n urechile ălorlante. Şi-am început s-aflăm de beteşugurile, ce ne fuseseră ascunse cu grijă. Că-i plăceau femeile-mplinite şi coapte, însă era la fel de
nesăţios şi după ălea cruduţe. Prefera elevuţele şi studentele, de trag la
plaivaz şi aşază rime. Le racola de la lansările de carte ori de la cenacluri şi nu ducea lipsă de concurente inimoase la «jocu’ erotic».
Trebile, de-au parvenit pân’ la noi, ne-au cam pus pe gânduri şi nimic
nu ni s-a părut în regulă cu personaju’. La el totu’ era altmintrelea! Şi
nu pentru că nu ştia să-şi ţină gura şi să nu difuzeze intimităţile, de nu
se difuzează, că nu eşti fanfaron să te lauzi cu ele. Lucruri detestabile zic
şi alţii, sunt destui bârfitori pe pământ, numa’ că, la el, chestiile astea
se altoiau pe beteşugu’ ăl mare, care era doar al lui şi n-am fi bănuit că
necazu’ i se trage de la craniu’ chilug!
De când am primit informaţia egzact, nu l-am mai privit ca pe un
om întreg, ci ca pe un infirm şi ca pe-un ţicnit şi ca pe-un pervers.
Fusesem curioşi să aflăm ce dracu’, Doamne iartă-ne, găseau nebunele ălea la Condor sau la Mangaliot, că noi continuam să-i zicem
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Mangaliot mai departe, când eram noi-înde-noi, ce găseau nebunele
ălea la Mangaliot, de veneau hipnotizate la el, ca muştele la o lampă
aprinsă? Cu ce le momea, încât uitaseră de ceilanţi bărbaţi şi-naintau
decise şi ordonate, ca o armată, via Mangaliotu’? Că doar nu le intra cu
tiuga lucioasă în copcă direct, să simtă o mare durere ori o plăcere fără
egal şi să nu mai accepte şi-altă experienţă şi să li se facă silă de ăilanţi
masculi! Ce era?
Era că era pe dos.
Că-nainte să le facă ce le făcea, îi făceau ele lui!
«Secretu’» l-a aflat doamna Valeria Ştefan, secretara editurii, de la
«clienta» Condorului, de se-ndeletnicea cu plaivazu’ şi punea rime, şi
care venise la editură cu caieţelu’ cu şiruri şi rime. Şi toată treaba-i că
individu’ era pe invers.
Le chema la sediu’ Asociaţiei şi flatarisea la ele şi «puţele» ălea se
simţeau bine şi Mangaliotu’ le turna şi-alte metafore în auz, iar ele
chicoteau şi se-nroşeau de plăcere şi se afundau în fotolii. În fotoliile
Asociaţiei, în care stătuseră mulţi scriitori până atuncea, şi era ca şi
cum erau «scriitoare» şi ele şi se-arătau dispuse să îi cedeze. Aşteptau
iniţiativa bărbatului. Chiar îl rugau, din priviri, să ia iniţiativa şi să nu
le mai fiarbă.
Condoru’ nu lua nicio iniţiativă. Continua să excite persoana cu
vorba şi nici vorbă să se-apropie de ea şi s-o cuprindă-n braţe, s-o sărute
şi să-i facă şi celelante. Nimica din ce ştia că se-ntâmplă şi nimica din
«arsenalu’» folosit de masculii încinşi.
Dimpotrivă. O chema lângă el pe braţu’ fotoliului şi se străduia să
inducă nişte încredere-n ea şi-i explica că,-n cazu’ lui, «ritualu’»-i niţeluş
schimbat şi-o ruga să-l înţeleagă şi s-accepte, că excitaţia lui începe de la
ţeastă şi trebuie să-l lingă pe ţeastă, până intră-n erecţie. Că, dacă nu-l linge,
nu se produce «declicu’». Nu-ş’ la care «declic» se referea Mangaliotu’
şi nu-ş’ dacă-nţelegea nici persoana, belea numa’ ochii mirată şi puţin
speriată, însă trebuia să-i lingă biluţa, c-,altmintrelea, n-avea erecţie.
Pfui! O treceau fiorii.
Rămânea de-a dreptu’ prostită şi ce putea să mai facă, se-ntreba, că,
dacă mersese până acilea, mersese departe.
10-11-12, 2017
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Ăsta era «jocu’ erotic» cu Mangaliotu’ şi primu’ mitan se desfăşura
la etaj şi era pe bază de «harşti!» şi-abia mitanu’ al doilea, la parter,
pe bază de sfredel. Aşa ajungea dânsu’ să se excite şi să devină bărbat:
la sunetu’ «harşti!» şi la senzaţiile ălea devastatoare, când îl lingeau pe
ţeastă fiicele Evei.
Atuncea prindea nişte curaj şi amărâta aia şi-i palpa grijulie chelia
şi-i simţea şi vinişoarele, ce-i străbăteau pielea capului, cum pulsează
ori cum se zbat sub degetele ei, şi se hotăra. Şi nu se oprea, până nu-i
umezea bila complet şi, în timp ce ea lingea sus, personaju’ de doi metri,
doi metri virgulă doi, se trezea jos şi se pornea să schiaune şi să geamă
şi-i smulgea rochia sau fusta sau cu ce era îmbrăcată şi pornea asaltu’.
Şi-aproape totdeauna se dovedea prea târziu…
Nici nu cred că mai avea importanţă, fiindcă persoana era deja
«poluată». Că, cât lingea la ţeasta Mangaliotului, lingea cotropită de
curiozitate şi de emoţie şi puzderie de animăluţe îi alergau bezmetice
prin sânge şi pântecele îi lua foc şi nu mai era nevoie să-i atingă celălant
sexu’, că exploda. Exploda, ce s-o mai acoperim cu cuvinte. Se înmuia
ca o cârpă şi era terminată. Şi, ce făcea el după, făcea el. Lucrau în timpi
diferiţi, oriş’ce s-ar spune.
În situaţiile rare, când se-ntâmpla să-şi revină şi să redevină bărbat
şi să cadă la o erecţie amândoi, vă daţi seama că era o fericire mare
şi se felicitau unu’ pe-ălantu’ c-au legat două acte sexuale-ntre ele şi-au
înnădit două numere-ntr-unu’, cu toate că primu’ fusese ratat. Şi persoana care reuşea isprava era ca şi sudată de Mangaliot şi iubea la el mai
ceva decât Penelopa lui Elias Canetti la Odiseu! Că, ce-i făcuse Ulise,
îi făcuse atâta de bine, încât n-a mai acceptat să-i facă nimeric. A trăit
pervertită de vigoarea Grecului şi-a refuzat la toţi. Se ştie.
Şi astea, de-aveau norocu’ de care vorbim, indiferent ce erau, eleve
sau studente ori dameze cunoscute-n oraş, vipuri locale sau ce erau,
făceau coadă la Mangaliot şi-şi aşteptau rându’ supuse.
Totuşi, treaba nu-i de trecut cu vederea şi «hiba» nu-i dintre ălea
de poţi trece peste ele uşor, că famele lingeau cu elan şi le prindea viciu’
şi pe ele şi transmiteau viciu’. Beneficia numa’ ăsta, Condoru’; nu mai
trebuia să se spele nici pe cap, că-i făceau famele «toaleta» pe gratis.
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Şi egzista şi pericolu’ să-şi strice învăţăceii şi ţuţerii. Să le transmită
năravu’ şi să mai avem nişte «clone», în urbe. Din fericire,-i doar una:
Dany Haşchilean. Tot lungan şi chilug şi-ngâmfat şi insensibil, ca şi ăla,
şi tot «haşchie» perversă şi ăsta şi dornic să devină «chelie umblătoare»
în spaţiu’ public şi să aivă cliente şi să-l hârşie ălea pe bilă şi pe ceafă
şi pe după urechi şi-n juru’ gâtului şi s-aivă parte şi el de caimac de la
fecioare, dac-o mai egzista fecioare!
Pân-acilea-i doar o parte din povestea despre Mangaliot sau despre
Condor şi-am relatat-o, ca să pregătesc cititoru’.
Că e «bârfitor» şi «cabotin» şi «trufaş» şi «răzbunător» şi «lepră»
şi «ciripoi» şi «grivan», s-a scris în altă parte. Urmează tot ceva rău şi
scot ce e mai rău dintr-o întâmplare, care-a avut loc şi nu vreau să dau
altceva decât întâmplarea cu Mangaliotu’ şi profesoru’ Sicoe, Tudorel
Sicoe.
Era om serios, profesor la Filo şi, de trei ani, se-afla la Roma: ţinea
cursu’ de limba şi cultura română, în cadru’ Lectoratului de-acoloşea.
Nevastă-sa rămăsese-n oraş, preda la Arhitectură, la Facultă, iar fiică-sa
alesese să devină tot arhitectă şi studia tot acilea.
Acu’ venise vara şi se-afla în ţară de două săptămâni şi şi-a adus
aminte de-ndemnu’ Mangaliotului, de anu’ trecut…
Ţine minte că apăruse inopinat în Cizmă, nu ştie nici azi de cine
invitat, iar ăi de-l invitaseră s-au şters pe lăbi şi n-au mai vrut s-audă
de el. Şi Condoru’ s-a gândit să apeleze la domnu’ Sicoe şi i-a format
număru’ de telefon.
L-a primit, ce să facă, deşi nu-i plăcea individu’. Îl ştia de «mangaliot», iar cuvântu’ îi sunase dubios în auz, încă de la-nceput, şi păstrase
distanţa. De data asta, se găseau, totuşi, într-un oraş străin şi-ntr-o ţară
străină şi trăiseră-n acelaşi oraş şi se ştiau de mult. L-a ţinut mai bine
de trei săptămâni. I-a cedat apartamentu’ său. A luat-o pe Silvana, pe
fiică-sa, care îşi făcea sejuru’ estival la dânsu’, şi s-au mutat la nişte
colegi, plecaţi la un safari în Africa. Şi i-a fost ghid în săptămânile ălea
şi-a cheltuit o grămadă de bani.
10-11-12, 2017
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Nimica de zis: pramatia avea ştaif şi ştia să devină agreabil. Se purta
culant şi protocolar cu fata şi nu pierdea niciun prilej s-o măgulească
şi era şi pontos. Iar cînd se pornea să-i laude inteligenţa şi distincţia, o
făcea să se simtă al naibii de bine. Da’ cam la atâta s-a redus totu’ şi n-a
întins coarda niciun moment.
Într-una din zilele ălea a venit cu propunerea.
Poate s-a gândit să se revanşeze într-un fel, mai ales că ieşirile lor erau
costisitoare şi rezervele financiare ale lui domn’ Profesor — pe gătate.
Ori poate tocma’ de-atuncea-şi plănuise planu’ mârşav, de-i încolţise în
creieri, că-ncepuse să se uite cu jind la Silvana. Nu poate fi sigur.
Într-una din zile i-a vorbit.
Că cât cheltuise profesoru’ Sicoe, cheltuise; nu se gândise să-i ceară
vreun favor. Ce «favor» să îi ceară?
Se gândise celălant. Îi propusese să treacă, la-ntoarcerea acasă, pe
la Asociaţia Scriitorilor, unde nu trebuia decât să completeze cererea de
primire-n Uniune, ca să ajungă membru.
Fusese luat pe nepregătite şi chiar întrebase uimit: «Cine, eu?» şi «Nu
m-am gândit, pentru că n-am decât nişte cărţi de cercetare literară, doctoratu’ şi-alte două de-articole reunite; creaţie n-am. Baremi o plachetă
cu versuri sau un volum de povestiri ori cu memorii, ceva, dacă nu un
roman. N-am dovezi...», zisese, de parcă în Uniunea Scriitorilor intrau
exclusiv creatorii, iar ceilanţi aveau interzis. Nu se gândise la chestie şi
nu-l preocupase.
Intervenise numaidecât Condoru’ şi «Maestre!» şi «Se poate, Maestre?» zisese şi «Sunteţi modest, cum se zice, fiindcă alţii n-au nici atâta şi
bat nervoşi la porţile Asociaţiei, gata să rupă porţile! Cer cererea, s-o completeze. Şi mai punem şi noi două–trei recomandări şi, la prima-ntâlnire
a Consiliului Uniunii, devin membri.» Şi: «Dumneavoastră aveţi cărţi
şi aveţi şi dovada» ţinuse s-adauge şi apăsase pe cuvântu’ «dovadă» şi
«Dovada sunt eu, cum se zice» punctase, de parcă ar fi fost Ludovic al
XIV-lea, ăla cu «Statu’ sunt eu», şi nu Mangaliotu’ sau Condoru’ sau
Domnu’ Cumsezice.
A doua sau a treia zi, după discuţie, ieşise din Cizmă şi totu’ se limitase la vorbe.
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Acu’ revenise acasă-,n vacanţa de vară, şi-şi amintise de ideea Condorului şi ce şi-a zis omu’: şi-a zis că, dacă celălant avusese ideea, el
n-avea de ce să nu-ncerce. În fond, se arătase «domn» cu Mangaliotu’
şi credea c-o să fie «domn» şi Mangaliotu’ şi nu trebuia decât să-şi ţină
cuvântu’.
Da’ percepea încontinuu în jur o atmosferă-ncărcată, de parcă ceva
nebulos şi ostil îi lovise familia-n lipsă şi voia să afle şi n-avea de la cine
să afle, că femeile lui păreau ferecate la guri.
Şi-a întocmit dosaru’, cu c.v.-iu’ complet şi cu semnalele critice, câte
găsise în presă, şi-adăugase şi ălea trei volumaşe…
În clipa-n care a deschis gura şi-a spus ce a spus, erau tocma’ la cină.
«Mâine», le-a informat, «o să trec pe la Asociaţia Scriitorilor şi-o să-l
întâlnesc pe Condor» a zis.
A-ncremenit fieştecare-n poziţia-n care se-afla, cu furculiţa în aer ori
cu bucătura în gură, nu ştiu, şi «Pe scârba aia?» aproape a ţipat Silvana
iar Profesoru’, intrigat, a vrut să ştie şi «Ce ţi-a greşit, tată?» a-ntrebat,
însă «Dă-l dracului de mangaliot şi de curvar!» a mai adăugat şi-a podidit-o plânsu’ şi i se-nnodau lacrimile pe obraji şi-a părăsit sufrageria.
Iar nevastă-sa «Mangaliotu’ e-o scârbă!» a-ntărit spusele Silvanei şi «Nu
vreau să mai vorbim de scârba aia în casă la noi, bine?» a făcut sau l-a
implorat şi-nţelege oriş’cine că n-a mai putut să insiste. Da-n condiţiile
astea, chiar trebuia să meargă la ăla.
Şade de minute bune pe terasa din spate de la «Continental» şi
perdeaua de pomi îşi împinge ramurile încoace, iar masa din colţ, pe
care şi-a ales-o, e-n umbră. Abia a trecut de zece jumate şi soarele
încă n-a-ncins asfaltu’ şi-acilea ajunge nişte aer plăcut dinspre parc şi
parcă e ca o briză uşoară şi n-are deloc sentimentu’ că este dimineaţă
şi că urmează să vină potopu’ după–amiezii şi i se pare mai curând că
e seară ori ca şi cum ar fi seară, cu briza aia şi cu răcoarea aia, de se
simt seara.
Asta simte, când zăreşte chelia lucioasă a Condorului mişcându-se
pe alee şi-l vede apropiindu-se. Pe urmă escaladează scările de la terasă
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şi-şi ocupă scaunu’. Da’ fără să salute şi fără aeru’ ăla protocolar, de-l
avusese-n Cetatea eternă, şi fără să facă eforturi să fie amabil, fiindcă
n-a venit să fie amabil.
O bere rece, cere şi o bere rece comandă şi Profesoru’ chelnerului
şi, după aia, adică două, se corectează şi ăla destupă sticlele din frapiera cu gheaţă şi umple paharele, iar ei le beau fără să ciocnească şi e
încă un semn, care nu poate să anunţe nimica bun.
«Uite, ţi-am adus dosarul pentru Uniune, cum m-ai învăţat»
îndrăzneşte domnu’ Sicoe şi «Lasă-l aici!» zice celălant şi-l pune pe
scaunu’ liber dintre ei şi se uită c-un dispreţ ucigător la dosaru’ ăla şi
Profesoru’ observă că se uită cu dispreţ, însă nu-şi poate explica de
ce. Şi, ca să-ndepărteze aeru’ de stânjeneală dintre ei ori ca să rupă
tăcerea, «Acum nu mai este urgent, c-aşa susţineai pe străzile Romei?»
întreabă.
«Datele problemei nu-s mai alea, de-au fost» vine răspunsu’ şi «Nu
mai corespund.»
Ce-l izbeşte e nu fizionomia personajului, nici măcar fermitatea
cuvintelor, cât cruzimile asiatice din priviri.
«Da’ ne putem înţelege» aude sau «putem cădea la o-nţelegere»,
nici nu mai aude bine ce-aude şi nu-nţelege de ce «înţelegere» poate fi
vorba şi-l năpădeşte o ciudă imensă pe sine, că s-a băgat în ce s-a băgat.
Până să dea buzna peste el Mangaliotu’, în Italia, nici nu-i păsase. După
aceea tentaţia vanităţii a-nceput să muşte din el şi să se dorească nu
numa’ universitar ci şi scriitor şi, de ce să nu fie şi scriitor, dacă putea
să fie? îşi zicea.
Constată că trebile nu-s atâta de simple, cum i le prezentase Mangaliotu’ în Cetatea eternă şi nu-şi dă seama de ce nu mai sunt simple.
Cuvintele-l lovesc în moalele capului, când sunt rostite, şi nu vede
legătura. E de-ajuns c-aude, ce-aude. Apoi face legătura.
«Îi tare năzuroasă şi fudulă Silvana, Profesore! Şi-amazoană şi
nestăpânită, nu numai inteligentă. Iniţial am crezut c-am dat lovitura, însă n-am dat nicio lovitură. O ştii: se-nfige la cuvânt şi-i place să
sară cu replica, că-i isteaţă, da-i place şi să se-nfigă-n persoană. Nu-ş’
cine-ar putea să-i reziste!» demarează Condoru’, abrupt şi-ameţitor,
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şi domn’ Profesor nu are timp nici să-l deteste; e mult prea flămând
s-audă continuarea şi continuarea vine.
«Am sperat să fiu eu ăl, care să-i facă faţă» zice şi nu pricepi dacă se
confesează ori e de parcă i se confesează. «Am sperat să fiu taman eu
ăla şi m-am ambalat, fără să-mi dau seama. După două–trei săptămâni
am început să renunţăm la prudenţă şi să ne-afişăm împreună: la cenaclul Asociaţiei, la vernisaje, la filme, unde mergeam. Admiratoarele
mele turbau, fiindcă deveniseră neinteresante şi se simţeau inutile, iar
Silvana ajunsese aleasa. O sunau pe nevastă-mea la telefon şi nevastă-mea
era la curent cu tot ce se-ntâmpla. Acasă o ţineam numa-n certuri că
femeile, le cunoşti: nu vor să te lipeşti de alta, însă nici să-ţi dea de la
ele, ce-ţi doreşti de la viaţă, nu-ţi dau. Se poartă cu tine ca c-un obiect
şi-i de parcă ai fi-n proprietatea lor, de când ţi-au pus pirostriile şi
până la moarte. Aşa şi Rozica: că n-am făcut nicio pasiune şi că mi se
pare şi-o să văd că îmi trece! Şi-i dispusă să-nchidă ochii o vreme, cum
i-a închis şi cu altele, până se stinge focu’...
Simţea primejdia pentru prima dată cu-adevărat şi era nedormită
şi trasă la faţă şi se isteriza, când aduceam vorba de mine şi de Silvana,
c-aş fi dorit să-ncheiem mariaju’ civilizat, cum se zice. Da’ aveam cu
cine să mă-nţeleg? M-avertiza că nu suportă ideea să nu mai fie madam Condoru’ şi să nu mă gândesc la divorţ, că iese halima mare!
Pe noi nu ne-afecta prea tare şi continuam să ne-afişăm fără reţineri
şi eram ca nişte adolescenţi şi, deşi trecuseră câteva săptămâni, nici nu
ne gândeam la sex. Şi-aproape că-mi venea să le spun cunoscuţilor,
când ne întâlneam, că Silvana-i iubirea vieţii mele, iar Rozica – numai
soţia. Şi-o să-mi rămână soţie, cât o să ţină ea cu oriş’ce preţ; după aia,
n-o să-mi mai fie soţie.
Nu-ş’ ce-o făcuse să vină spre mine. Poate săptămânile alea grozave
petrecute la Roma, poate o dezamăgise iubitu’ ei, doctoraşu’, cu care
avea de gând să se căsătorească, ori tactul meu de-a nu pune presiune
pe ea, c-o răsfăţam încontinuu şi-o lăsam să decidă în toate? N-aş putea spune ce.
Da’ când a venit ziua, când trebuia să se-ntâmple şi să facem şi noi
ce fac oamenii ei-între-ei, s-a produs nenorocirea.
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Eram la mine la Asociaţie şi umplusem birou’ cu flori şi deschisesem şi canapeaua extensibilă şi pregătisem şi-un rând de cearşafuri
curate, iar pe-o măsuţă pusesem sticla cu şampanie şi două pahare.
Se făcuse aproape zece seara şi-o aşteptam să sosească dintr-o clipă în
alta şi, după ce se ivea, urma să-nchidem şi uşa de la intrare şi noaptea aia să fie a noastră. Şi, când a intrat şi-am văzut-o strălucitoare şi
fericită, am ştiut că Dumnezeu e cu noi.
S-a lipit ca o liană de mine şi ne-am sărutat minute în şir şi-o
simţeam nerăbdătoare să fie a mea ori să devin al ei şi mi-a lăsat mâna
să-i umble pe sub fustă şi să-i pătrundă şi-n bikini şi-atuncea mi-am
zis Doamne, ce bogăţie şi pe Muntele ăsta al lui Venus o să-mi sfârşesc
eu zilele şi lui o să-i fiu rob până la capătul vieţii!
Numai cu greu m-a lăsat să mă rup din îmbrăţişare şi să mă reped
până jos, să închid. Aproape alergam pe scările alea de marmură şi
Doamne, ditamai Muntele lui Venus!, nu încetam să mă minunez
şi Doamne, acum o să trăiesc extazul ăl mai profund, de l-am trăit
vreodată!
Când m-am întors, paharele cu şampanie erau pline şi, după ce
le-am băut până la fund, ne-am încolăcit iarăşi cu iubire ori cu disperare, nu mai ştiu nici eu ce a fost, fiindcă ea-mi descheiase cămaşa
şi-o smulsese de pe mine şi era nedumerită că eu nu smulgeam nimic
de pe ea, şi mă trăgea înspre pat şi-abia atunci mi-am dat seama că
întinsese cearşaful şi-avea multă grabă şi nerăbdare-n mişcări şi voia
să facem cât mai iute ce trebuia să facem.
Şi, cînd m-am apucat să-i spun să nu se încingă prea repede şi să
aibă răbdare, că la mine-i mai cu dichis, cred c-a fost prea târziu.
Îmi trăsese şliţul cu mâinile ei frumoase şi febrile şi-mi smulsese şi
blugii şi nu ştiam dacă să mă bucur sau ce mama mă-sii să fac, fiindcă
mă aflam ca un un caraghios de doi metri, doi metri virgulă doi, pe
marginea patului şi numa-n chiloţi şi ea-şi descopciase sutienul şi-şi
dezvelise şi sânii şi se vârâse sub cearşaf şi, după mişcări, mi-am dat
seama că-şi scoate şi bikinii şi-i toată ca o coardă întinsă, care aşteaptă
şi care vibrează doar pentru mine.
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Eu continuam să stau tot pe marginea canapelei şi tot ca un caraghios
în chiloţi, uluit de ce se-ntâmplă cu noi şi ea se holba năucită să constate că nu întreprind nimic, până m-am decis şi mi-am vârât mâna
sub cearşaf şi i-am atins pântecele furnicat de dorinţă şi, pe urmă, am
coborât-o, şi-am dat de Munte. Şi m-am pierdut!
Pentru că ea şedea acolo, ca o ispită crucificată pe spate, misterioasă
şi năucitoare şi deschisă pentru masculul care eram, iar eu doar cu
palma ce o masam pe Munte şi-o excitam şi-o auzeam cum freamătă şi
cum geme dureros şi continuam s-o masez şi să conjur zeii să mă ajute
să ies din teacă. Îi vorbeam cu cuvinte de dragoste-adevărată şi-o imploram să-nţeleagă că la mine-i altcum decât la ceilalţi bărbaţi, îi mai
altfel, mai cu schepsis îi repetam ce-i mai spusesem şi-i nevoie de-o
pregătire specială, până se-ncinge anghila în teacă şi până ţâşneşte...»
«Ce vorbe-s astea la mine-i mai cu dichis şi mai cu schepsis şi de ce
pregătire specială-i nevoie?» mugeşte domn’ Profesor de-alături şi se
gândeşte la ce e mai rău şi la ce poate să vină de la un deviat sexual şi
de la un depravat şi-un pervers.
«Uşor, domn’ Profesor, c-am procedat cu respect şi vă explic, pentru că mi-s un caz aparte» continuă egzact în descrieri şi precizări şi
continuă, de parcă nici nu fusese-ntrerupt. «Îs un caz mai aparte»,
zice, «deoarece la mine instinctul nu funcţionează numai din instinct şi
vârtejul se formează în creier mai întâi şi abia după stihia-mi cuprinde
organismul şi, cînd ajunge la scrot şi la anghilă, îs’ tot o lavă fierbinte
şi devin bărbat, mai bărbat decât ceilalţi bărbaţi şi erup ca vulcanu’. Şi
nu o dată, ci de mai multe ori fac ce fac oamenii obişnuiţi şi de-aia mă
iubesc pe mine femeile.»
«De-aia?»
«De-aia. Da’, ca să se işte vârtejul în creier, e nevoie de un preludiu,
cum se zice. După aia, performez ore-n şir. Nu vă pricepeţi. Şi, c-o
arzoaică cum e Silvana, am fi legat pe puţin trei acte sexuale unul
de altul şi-am fi făcut tripleţi. Ar fi fost ceva. S-ar fi-nmulţit neamul
Mangalioţilor şi-am fi pus stăpânire pe oraş. Ar fi prins femeia mea
gustul puterii şi m-ar fi susţinut ca o leoaică, c-ar fi vrut să rămână la
putere şi să rămână cineva până la moarte. Aş fi transformat-o într-o
mangaliotă adevărată.
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Da’, ca să se-ntâmple chestiile astea, era musai să consume nişte
muniţie-n preludiu, cu limba aia fierbinte şi catifelată, de-o are. Ar fi
trebuit să-mi lingă chelia…»
«Chelia?!» se scutură domn’ Profesor şi priveşte la celălant dezgustat şi simte că-l ia cu ameţeală şi simte şi nebunia, cum îl inundă.
«Chelia» precizează Mangaliotu’ senin.
Şi, după o pauză sau după înc-un pahar: «Silvana n-a avut norocul
s-ajungem aici. Ţineam la ea foarte mult şi speram că la fel ţine şi ea
şi-am vrut să-i explic tot ritualul, însă m-am împotmolit în explicaţii
şi a ieşit prost. Adică şedeam pe marginea patului, tot numa-n chiloţi
şi tot ca un caraghios, şi-mi ieşeau frazele alea pe gură şi mă miram eu
însumi de ce auzeam şi-i ziceam că femeia-i ceva ca o glastră, foarte
gingaş, sau ca o floare, le-nfloream, cum se zice, şi că trebuie să te porţi
cu ea tot gingaş şi că-mpreunarea dintre amanţi trebuie să fie şi ea
gingaşă şi delicată. Fiindcă amoru’ nu-i aşa o năvală, cum dă bica iureş
la vacă şi-o spintecă cu suliţoiul de-un metru, şi o dezghină şi păşeşte
deşelată o săptămână.
Nu-ş’ de ce mi-a venit în cap imaginea asta violentă şi nu-ş’ ce-a-nţeles
ea din ce am zis şi nu-ş’ dacă n-a crezut c-o jignesc intenţionat şi dacă
n-a crezut că o fac vacă! Şi că-n săptămânile de ne plimbaserăm ca
adolescenţii pe străzi, ţinându-ne de mână şi sărutându-ne când şi
când, nu-mi bătusem joc de ea şi atuncea!
Nu-ş’ ce-a-nţeles, repet, da’ s-a-ntins săgeată spre mine şi m-a
pleznit peste faţă şi-am simţit arsura loviturii până în creier. Şi-n minutele, de-au urmat, ne-am bătut ca chiorii.
«Cum? Ai îndrăznit să dai în Silvana?» face uluit domnu’ Sicoe şi
se sufocă de furie.
Celălant continuă netulburat, de parcă uită cu cine vorbeşte şi nu
ţine cont de reacţia lui domn’ Profesor şi de parcă ar fi calculat totu-n
amănunt şi-ar avea un rol de recitat şi-l recită.
«Da’ cum, nu?» spune neutru. «Aşa e la mangalioţi. Actul de nesupunere se pedepseşte. În fond, de ce a venit? C-a venit singură. A venit
să facă ce-i cerea bărbatul să facă. Să-şi ofere podoaba, cum se zice,
adică vulva arhetipală şi născătoare. Şi asta-n anumite condiţii, iar
110

10-11-12, 2017

Mangaliotul

Restituiri

condiţiile le impune masculul. N-avea de ce să n-accepte. Că, dacă
i-a dat-o Dumnezeu, nu i-a dat-o să o păstreze. I-a dat-o, ca s-o dea.
Iar ea, în loc s-asculte şi să bage la bilă şi să acţioneze-n cunoştinţă
de cauză şi să facă să curgă lava din mine, a sărit la bătaie. Murea,
dacă-mi trăgea nişte limbi şi-mi înmuia cerebelul şi mă descătuşeam
şi rupeam zăplazul la lavă? Ar fi avut doar de profitat.»
«Ticălosule!» şi «Scârnăvie!» îl înfruntă domn’ Profesor şi nu pricepe ce-l reţine să înşface sticla din frapieră şi să-i crape capul.
«Şi spuneai c-ai iubit-o!» mai spune cu disperare.
«Am iubit-o, da’ n-aş fi crezut că n-o s-o supun. Că, dacă nu-ncâlceam
lucrurile şi ajungeam să mă fac înţeles şi-accepta să-mi umezească chelia şi puneam nişte acte sexuale cap la cap, am fi fost sudaţi pe vecie.
Din păcate, nu am ajuns şi s-a lăsat cu caft şi-a plecat acasă plină de
bulion şi, din ce trebuia să fie noaptea aia de vis pentru noi amândoi,
a ieşit un drac! Atuncea am murit eu poate pentru ultima dată, domn’
Profesor» zice şi «Asta un mangaliot nu poate să ierte» mai zice şi «Pe
cât am iubit-o, pe atât de mult vreau să i-o plătesc. N-o să mai fiu om,
dacă n-o s-o umilesc îndestul...»
«E fată deşteaptă şi cred c-a-nţeles», adaugă, «a năpădit-o frica şi
nu mai iese singură nici pe stradă; se teme să nu-i fac de petrecanie.
Mi-a provocat necazurile cele mai mari şi mi-a adus prejudicii
de imagine imense, că eram să-mi pierd şi postul. Fiindcă Rozica,
nevastă-mea, m-a reclamat la Partid şi m-am trezit acuzat c-am încercat s-o supun violului pe fiică-ta. Şi asta, la sediul Asociaţiei, nu-n
altă parte!
Mi-a fost greu să mă apăr, deşi eram nevinovat. Când se expunea
cu mine, Silvana ştia că sunt însurat. Da’ se da amorezată şi se fălea să
fim împreună, cu toate că bănuia ce gelozie stârneşte în contracandidate. Şi, la urma urmei, e majoră şi-a urcat de bunăvoie la sediu, n-am
adus-o cu forţa, ca s-o supun violului cu forţa.
Şi tot atuncea, puţin după miezul nopţii, a sosit şi-un echipaj de
Miliţie, nu-ş’ dacă sesizat de vecini ori chemat de Rozica. Noroc că
protagonista caftului plecase şi ştersesem, în mare parte, dovezile
confruntării. Însă biroul era tot plin cu flori şi măsuţa cu paharele
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şi sticla cu şampanie se-aflau la locul lor şi cam strâmbau băieţii din
nas, la explicaţiile mele. Am fost nevoit s-apelez la Staicu, la colonel şi
colonelul a muşamalizat chestiile şi scandalul n-a mai luat amploare şi
pe cealaltă linie» spune şi nu spune pe ce linie.
«Pentru mine, ăsta-i ăl mai mare afront, de mi s-a făcut în viaţă şi
nu văd altă ieşire decât printr-o răzbunare exemplară. De tras, cum
se zice, nu mai ţin să i-o trag. Nu mi-ar aduce nicio satisfacţie. N-aş
reuşi decât să completez herghelia de iepe pregătite pentru montă, a
oraşului, cu încă o cifră!» face scârbit şi bate aeru’ cu palma, scârbit.
«Îmi muncesc creierii», anunţă, «şi mă mistuie ruşinea de-o groază
de timp să găsesc modu-n care s-o-ngenunchez definitiv. S-o spulber
din memoria ucigaşă şi să mă eliberez. Şi, în momentu’ când mi-ai dat
telefon, am avut revelaţia c-am găsit.
Uite, asta e cererea. O completezi pe loc şi iau şi dosarul şi, la
primu’ Consiliu al Uniunii, eşti membru al Uniunii. Da’ facem un târg:
îmi dai maşina o lună şi mă folosesc de ea, unde am chef, şi vreau şi
şoferul…»
Domn’ Profesor, nefiresc de calm şi fără să-l doboare ruşinea, «Poftim cheile!» zice şi «Maşina-i în parcare şi-ţi achit şi benzina pe-o lună,
anticipat, şi umbli cu ea pe unde doreşti, în Serbia, la prieteni, sau în
Europa, nu mă amestec. Şi-ţi plătesc şi şoferul, pentru că şofer nu am
cum să-ţi fiu. Am şi eu o condiţie socială: sunt profesor universitar şi-am
publicat trei cărţi şi-am făcut şi-altele la viaţa mea, nu e nevoie să mă
umileşti, ca să intru-n Uniune. Mai bine nu intru.»
«A, nu, e-o neînţelegere, domn’ Profesor, n-am urmărit să te jignesc» joacă tare Mangaliotu’ şi-,n timp ce vorbeşte, are o bucurie urâtă
în ochi. «N-am vrut să te jignesc şi nu pe tine te vreau şofer.»
«Nu?»
«Nu.»
Nişte clipe continuarea pluteşte în aer, însă nu vine.
Stau aici pe terasă, ca suspendaţi în timp şi-n netimp, şi domn’
Profesor aşteaptă precizarea aia cu şoferu’, căruia să-i încredinţeze
maşina, iar Mangaliotu’ se scarpină pe bilă şi lasă aeru’ să-i răcorească
bila. Şi-şi plimbă ochii peste vârfurile arborilor din spatele hotelului,
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pînă departe, unde-şi imaginează căminele Campusului universitar şi
clădirea Abatorului şi, mai departe, stadionu’ formaţiei locale de fotbal şi, mai departe, Câmpia şi necuprinsu’ Câmpiei. Apoi îşi coboară
privirile pe alee şi-n priviri i se-aprind deodată nişte sclipiri vicioase şi
i se-aprinde şi ţeasta, iar vinişoarele de sânge, de-i desenează cerebelu’
ca o hartă, prind să i se zbată şi ele.
Pe asfaltu’ aleii descoperă înaintând o putană într-o ţinută sumară,
numa-ntr-o părere de fustă, de-o palmă jumătate sau două, care permite
pulpelor arse de soare să se expună în toată splendoarea. O bluză din
in topit îi acoperă bustu’ iar sânii i se zbat slobozi şi aţâţători, la fieştece
mişcare. Îi mai reţii nasu’ cârn şi boiu’ bronzat şi obraznic şi-o simţi cum
se apropie de dânşii, ca o provocare ori ca o chemare de nestăpânit. Şi
«Pfii!» nu se mai controlează Condoru’ şi nu-şi dă seama cât jigneşte
la domn’ Profesor, după ce i s-a confesat cât i s-a confesat. «Pfii!» face
şi «Durere!» şi «Îi straşnică încă de-acu’!» şi «Îi ca o mică divinitate
păgână» zice şi te temi să nu se ridice şi să plece la agaţament. Sau să
nu se ducă şi el odată cu putana sau cu «mica divinitate păgână» şi să
rămână ălalant singur, fără să aivă un răspuns şi fără să ştie ce are de
făcut.
Tentaţia crudă depăşeşte însă aleea şi iese din peisaj, iar dorinţa
scade treptat în intensitate şi din nou sunt ei-înde-ei şi se privesc unu’
pe celălant.
Ce urmează să spună denotă multă aroganţă şi multă nesimţire şi
şi-o dorinţă bolnavă ieşită dintr-o căpăţână bolnavă: dorinţa de-a se
răzbuna şi dorinţa de-a desfiinţa şi-njosi!
«Pe Silvana o vreau şoferiţă» aude nefericitu’ de-alăturea şi «Vreau
să-i distrug aerul ăla de femeie liberă şi nesupusă» mai spune şi, ce
spune, probează egzact pornirea spre rău a firii căzute şi până-n ce
adânc de-abjecţie poate să se scufunde un om.
Că, dac-ar fi vrut să-l umilească pe domn’ Profesor, ar fi vrut.
Acilea, însă, nu mai e vorba de răzbunarea dintre un om şi-alt om.
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El doreşte s-o supună pe fata asta, s-o supună şi s-o distrugă pentru
nevolnicia lui şi pentru infirmitatea lui, de care ea, săraca, nu se face
vinovată cu nimica! Fiindcă bănuiţi că l-a iubit şi-a vrut să i se dea în
noaptea aia a iubirii lor, de s-a transformat în coşmaru’ iubirii lor.
Şi nu-i obligată nicicare să-i lingă chelia, dacă fără asta nu e bărbat!
Să şi-o lingă singur! Sau să i-o lingă nebunele ălea, de-alcătuiesc «herghelia de iepe bune de montă» a oraşului sau «herghelia de iepe dezaxate», din urbe.
Ce înţelege fostul merceolog şi ce înţelege şi cititorul e că dihania
păroasă fusese încontinuu prezentă în el, chiar şi-n zilele când începuse să se creadă normal şi începuse să se poarte ca un om normal,
când se ţineau de gheară pe stradă şi se iubeau. Că-,n «felu’» lui, o
iubea. Da-i plăcea să se simtă el la «butoane», deşi-i convenea să-i
inducă în deblă că-i ea. S-o bolunzească la ţeastă şi să şi-o-ndatoreze.
S-o determine să-i accepte oriş’ce ţicneală de-a lui şi oriş’ce degradare.
Şi să-i facă chefurile.
Din ceasu-n care-a ratat, însă, n-a mai trăit pentru altceva şi n-a
mai secretat altceva decât ură şi răzbunare, îşi zice. Că gândul diabolic
nu s-a născut, când l-a sunat domn’ Profesor. Era-n el şi era-n stare
pură şi doar căuta o formă cât mai distrugătoare, în care să-l materializeze.
Nu-i deloc mai puţin ignobil şi mai puţin jigodie, dacă i-a trecut
abia acu’ prin deblă să şi-o facă şoferiţă pe treij’ de zile. «Trocu’» ăsta
zăcea-n bilă la el; nu-ntâmplător îi vorbeşte lui domnu’ Profesor Sicoe
calculat şi egzact, fără turbulenţe afective de prisos. Pentru că ştie de
la-nceput ce are să-i ceară. Şi ce vrea: raţia uriaşă de umilinţă, care s-o
împingă-n prăpastie. S-o împingă-n prăpastie şi să-i stingă lumina, ca
să trăiască-n ruşine şi dezonoare, cât va mai fi pe pământ...
E costu’ pe care-l ai de plătit pentru ofensa Mangaliotului ori
pentru refuzu’ Mangaliotului.
A «mangaliotului» din noi, din fieştecare.
Cruzimile ălea asiatice din privirile lui nu de forţa şi virilitatea
noastră ne-amintesc, ci de căderea noastră. Fiindcă omu’ poate să
114

10-11-12, 2017

Mangaliotul

Proză

practice şi să predice iubirea şi onoarea şi demnitatea şi altruizmu’
şi fraternizarea şi milostenia şi iertarea, însă poate să fie şi fiară.
Poate să fie şi fiară şi să devină «grivan» şi să-i sece cu totu’ izvoru’
afectivităţii. Să fie tot numa’ o voinţă şi-un calcul şi să se-mbibe de
ură şi dujmănie şi să-l încânte batjocura supremă şi să savureze
sadizmu’ pur. Să părăsească teritoriu’ umanului şi să devină mai
fiară ca fiara!
Să nu-l mai suporţi şi să nu te mai suporţi!
Aşa cum domnu’ Sicoe nu mai suportă Condoru’. Şi nu se mai
vrea cu el în Uniune, la scriitori.
Şi nu şi-l doreşte coleg de plaivaz.
Gându’ singur îi suficient să-i întunece minţile.
E ca şi cum nu mai stă faţă-n faţă cu Mangaliotu’ şi-i ca şi cum
luptă cu bestia, din celălant şi din sine.
Apucă sticla şi loveşte.”
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La începutul anului 1920, Camil Petrescu era
încă la Timişoara, unde va consemna cu bucurie la gazetă faptul că cenzura a fost înlăturată.
O făcea în articolul Cronica Bucureştilor (V),
într-unul din ciclurile gazetăreşti dezvoltate în
acea perioadă în „Banatul românesc”. Înlăturarea
cenzurii este un motiv de satisfacţie pentru întreaga presă românească, aflată până atunci sub
control guvernamental, militar şi poliţienesc.
Interesant este faptul că piedicile puse libertăţii
de exprimare mai bine de un an de la eliberarea
Bucureştiului şi de la încheierea războiului (în
cea mai mare parte a României Mari) au fost justificate prin măsurile excepţionale instituite cu
ocazia marii conflagraţii. În realitate, guvernanţii
au profitat de situaţia creată, prelungind starea de
asediu şi măsurile auxiliare tocmai pentru a îm10-11-12, 2017

Aventura cenzurii la Camil Petrescu

Restituiri

piedica manifestările libere, pentru a timora curentele opoziţioniste şi
de a bloca alternativele la guvernare până când Puterea, reprezentată
în acest caz de premierul I. I. C. Brătianu, nu s-ar fi consolidat în fruntea statului.
Pe acest fond au avut de suferit mari scriitori şi jurnalişti români,
printre care Ioan Slavici şi Tudor Arghezi, pentru articolele de gazetă
scrise în timpul ocupaţiei forţelor Puterilor Centrale a Bucureştiului.
În timpul Procesului ziariştilor din 1919, procurorul regal a cerut pentru ei pedeapsa cu moartea. Au primit pedepse de câte cinci ani în
spatele gratiilor (Slavici şi Arghezi), unii de câte zece ani (Grossman şi
Karnabatt). Stagiul în puşcărie a fost de 11 luni, căci la sârşitul anului
1919 au fost graţiaţi. Jurnaliştii au fost judecaţi de o curte marţială,
tocmai pentru că se aflau sub imperiul legislaţiei care impusese
starea de asediu. Judecaţi în condiţii normale, în faţa unei instanţe
ordinare, pedeapsa nu ar fi depăşit, în cel mai rău caz, şase luni de
detenţie1. Cezar Petrescu, la rândul lui un mare jurnalist, va susţine,
în articolul Demnitatea liberală, că măsurile prohibitive erau necesare
deoarece „în ţară domneau jaful şi tembelismul autorităţilor”, ziaristul stabilind şi care erau adevăratele probleme în societate: „Chestiunea muncitorească, cuantumul salariilor, libertatea sindicatelor,
dreptul la grevă, toate aceste arzătoare capitole din programul lor (al
guvernanţilor, n.n.) le-au rezolvat sub ochii noştri, sumar şi definitiv.
Temniţele, spitalele şi morga sunt pline de cei cărora li s-a făcut ultima
dreptate întru Domnul”2.
Celălalt Petrescu, Camil, va consemna ridicarea restricţiilor pe un
ton mai potolit, subliniind însă şi faptul că orice cetăţean ar fi putut
să cadă anterior pradă abuzurlor reprezentanţilor instituţiilor statului:
„În sfârşit, lumea răsuflă uşurată. Starea de asediu s-a ridicat şi odată
cu ea şi veşnicele griji de a-ţi măsura cuvintele, de a circula în grupuri mai puţin compacte sau de a nu uita legitimaţiile acasă, spre a nu
fi înhăţat de patrulele comeduirii. S-a dus cenzura, hidoasa cenzură,
Am dezvoltat acest subiect în volumul Un alt Slavici. O geografie publicistică după
gratii, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2012, pp. 243-255, passim.
2
„Dimineaţa”, XVI, nr. 4632, 4 (17) martie 1919.
1
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care cu un simplu creion roşu spulbera munca bietului intelectual,
s-a dus cenzura, care, timp de trei ani, a fost o spaimă pentru bieţii
mânuitori ai condeiului. S-a dus şi curând va fi dată uitării, ca orice
fapt divers”3. Era o amăgire. Sub diferite forme, cenzura va rămâne,
limitările libertăţii de exprimare urmând să se accentueze în deceniul
următor şi să redevină feroce înainte şi în timpul noului război mondial. Apariţia acestui articol în ianuarie 1920 contrazice susţinerea
lui Aurel Petrescu despre C. Petrescu cum că „la ziarele „Banatul” şi
„Banatul Românesc” a colaborat până către sfârşitul lunii decembrie
1919”4.

Presă mondenă şi ziare oprimate
De fapt, gazetarul va resimţi aceat proces de înlăturare a opreliştilor
impuse nu doar ca o lărgire a câmpului de dezbatere pentru ideile şi
problemele din societate, pentru întărirea exprimării democratice, ci
şi ca un o posibilitate de afirmare a gazetăriei pseudoinformative, cea
axată pe subiecte mondene, chiar senzaţionaliste. Intuieşte, de fapt,
lărgirea modului de exprimare şi a domeniiilor abordate în funcţie
de dezvoltarea unor noi „subtilităţi” în gusturile publicului, căci, în
acelaşi articol, se afirmă: „Şi, de acum, – presa strânsă în chingi atâţia
ani – va putea comenta în toată voia problemele ca: găsirea unui nou
munte de caşcaval sau cum a fost înscris la ofiţerul stării civile copilul
prinţului Carol”.
Cotidianul „Ţara”, condus de Camil Petrescu, va cunoaşte un val
de cenzură la începutul anului 1921. Aspectul este curios, deoare legea prin care se instituise starea de război şi din care decurgeau astfel de măsuri fusese abrogată. În baza ei intraseră în puşcărie ziariştii
în 1919, printre ei vârstnicul Slavici şi mai tânărul Arghezi. Ceea ce
se întâmpla la Timişoara provenea din dispoziţile aberante ale unei
3
4
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„Banatul românesc”, II, nr. 6, 18 ianuarie 1920.
Aurel Petrescu, Opera lui Camil Petrescu, Editura didactică şi pedagogică,
Bucureşti, 1972, p. 272.
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singure persoane: Avram Imbroane. Acesta se ocupa cu cenzura,
căci fratele său, Nicolae, ajunsese prefect liberal de Timiş-Torontal.
Opreliştile puse ziariştilor erau greu de acceptat şi prin faptul că A.
Imbroane era editorul unei publicaţii importante, „Banatul românesc”,
slujită o bună perioadă de C. Petrescu, adus special de la Bucureşti
pentru a se ocupa de foaie. Exemplele abundă. Iată unul: „Directorul
«Banatului românesc» merge pe linia pe care a pornit, cu hotărârea
şi seninătatea (cenzurat)”5. Articolul, intitulat Domnul Nicolae Imbroane, prefect, vorbeşte, de fapt, de Avram Imbroane, ziaristul şi cenzorul. Discrepanţa dintre titlu şi text este enormă. Probabil că exista
o explicaţie în rândurile eliminate de foarfeca cenzurii. Articolul se
şi încheie în această notă confuză: „Mai târziu am înţeles enigma” şi
urmează un nou pasaj cenzurat, deci cititorul nu mai înţelege nimic...
Situaţia devine de-a dreptul comică în numărul următor, când editorul C. Petrescu publică articolul Ţara şi cenzura. Îl bănuim vehement şi hotărât, dar nu avem de unde să ştim ce conţinea cu adevărat,
căci va fi amputat în... cinci locuri! Articolul se încheie cu o frază care
stârneşte zâmbete amare: „Nădăjduim că intervenţia de ieri a cenzurii
în coloanele noastre a fost ultima”6. Autorul se înşela! Este evident
că cenzura funcţiona arbitrar, neexistând o procedură unitară pentru
efecturea ei. Însă cert este faptul că eliminarea unor pasaje incomode
pentru cei aflaţi la putere se făcea şi din dorinţa de a nu-i deranja pe
aceştia şi de a le spori şansele în politică7.

Cruda realitate
Florica Ichim va semnala şi alte cazuri de implicare a cenzurii în acea
perioadă grea pentru... o parte a presei bănăţene. Tabloul general
e sumbru şi complicat, căci rezultă faptul că cenzura era practicată
după bunul plac al unui funcţionar de stat, fapt inadmisibil într-o
„Ţara”, II, nr. 28, 15 februarie 1921. Florica Ichim, editoarea publicisticii lui Camil
Petrescu, va preciza că paranteza respectivă aparţine redacţiei.
6
„Ţara”, II, nr. 29, 17 februarie 1921.
7
Aurel Petrescu, op. cit., p. 274.
5
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democraţie! Editoarea porneşte de la una din scrieile lui Camil
Petrescu şi conchide: „Este un articol din care lipsesc, prin cenzurare,
pasaje întregi (aproape o coloană), soartă pe care o împărtăşesc şi alte
articole din număr, unul fiind chiar total înlăturat. La fel se va întâmpla şi cu editorialul din numărul următor (nr. 40, din 2 martie 1921)
şi alte materiale din pagină, cum este cel intitulat Conducătorii satelor,
semnat de directorul publicaţiei. De altfel, nici numerele următoare
nu scapă. Probabil că prefectul, ades atacat de „Ţara”, are o cotă parte
din acţiunile cenzurii”8.
În 1921, cele mai multe speranţe ale lui Camil Petrescu la Timişoara
pieriseră. Erau doi ani care îl schimbaseră profund. Fusese copleşit şi
umilit de sistem (eliminat din învăţământ), iar vasta reformă morală
promisă nu mai avea loc, nu mai putea contribui la ea. Demagogia,
politicianismul şi proasta guvernare îşi dădeau mâna. Jurnalistul va
scrie atunci despre o realitate apocaliptică: „Dările nu se mai încasează,
transporturi nu se mai fac, şcolile se închid din cauza frigului şi
a epidemiilor... Depozite întregi de cereale putrezesc prin gări... La
Petroşani s-au aprins 5000 de vagoane de cărbuni, care nu puteau
fi transportate”9. În aceste condiţii, Parlamentul pleca în vacanţă!
Iar gazetarul va constata cu revoltă şi amărăciune că forul legislativ
„este incapabil să facă vreo ispravă”. Deziluzia izbucneşte dureros şi
atunci când vorbeşte despre sine în raport cu această stare de lucruri:
„Corupţia şi nepriceperea înlocuiesc ordinea şi legalitatea... Cu câtă
emoţie ne-am apropiat de acest colţ de ţară, de oamenii de aici şi cu
cât sacrificiu plătim dragostea pe care o păstrăm acestui Banat, cu
durerile căruia ne-am confundat de doi ani de zile”10.

Notă în Camil Petrescu, Publicistică, Editura Minerva, Bucureşti, 1984, pp. 501502.
9
„Ţara”, II, nr. 1, 1 ianuarie 1921.
10
Idem, II, nr. 11, 27 ianuarie 1921.
8
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Lecţia Agârbiceanu

S

CRIITOR DE MANUAL, un canonic atractiv prin
calitatea unor schiţe şi nuvele, Ion Agârbiceanu se
dovedeşte şi un romancier surprinzător, într-o anumită
măsură necunoscut, chiar şi specialiştilor. Iar acest lucru
este dovedit de noua serie de Opere, iniţiată de profesorul clujean Ilie Rad. Şi cum partea cu adevărat dificilă a
reeditării nici nu a început, deoarece, până acum, au fost
realizate opt volume (masive!), cu proza prolificului autor ardelean. Recent, au fost tipărite volumele VII şi VIII,
cuprinzând scrieri de mai largă respiraţie, adică romane
din perioada celui de al Doilea Război Mondial. Ar urma
alte câteva tomuri groase, având între coperte memorialistica scriitorului, făcând legătura cu impresionanta lui
producţie publicistică, cu multe piese ce aparţin ca gen
jurnalismului de opinie. Trebuie ţinut cont de faptul că
Agârbiceanu a fost şi un editor important, precum şi de
faptul că preocupările faţă de soarta gazetelor şi gazetarilor, faţă de presă în general, nu lipsesc nici din lucrările
în proză, cu o aplecare deosebită mai ales în romane.
Vom vedea cum vor arăta volumele de publicistică, iar
dacă editorul Ilie Rad va fi la fel de exigent şi dedicat este
posibil ca surprizele să fie încă şi mai mari. Până atunci
să remarcăm că reeditarea operei lui Ion Agârbiceanu
10-11-12, 2017
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decurge în ritm susţinut, incredibil, dacă ţinem cont de lentoarea
cotidiană a unor astfel de demersuri pe plai mioritic. Ritmul este de
două volume pe an, cele două apărute recent, adică VII şi VIII, având
împreună 3200 de pagini! Acestea cuprind nouă romane, toate mai
puţin cunoscute, deşi, cu o excepţie, au fost tipărite în seria iniţială
de Opere, începută de George Pienescu (sub îndrumarea autorului) şi
continuată de Victor şi Mariana Iova (vol. XIII-XVIII). Cele două volume recente înseamnă o muncă impresionantă pentru noul editor şi
echipa lui. Au apărut, în seria „Opere fundamentale”, care continuă seria similară de la defuncta editură Minerva, ediţie îngrijită, notă asupra
ediţiei, bibliografie, note şi comentarii, referinţe critice şi glosar de Ilie
Rad, Academia Română, Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi
Artă, Bucureşti, 2017. Echipa coordonată de Ilie Rad este formată din
dr. Carmen Ţâgşorean, drd. Alexandra Ormenişan, drd. Flavia Topan,
drd. Otilia Mureşan, tineri cercetători, membri ai Şcolii Doctorale de
Ştiinţe Politice şi ale Comunicării, din cadrul Universităţii “BabeşBolyai” din Cluj-Napoca.
Într-o Notă asupra ediţiei la vol. VII şi VIII, editorul explică:
„Odată cu prezentele volume din colecţia «Opere fundamentale» se
încheie retipărirea tuturor celor XVIII tomuri din seria de Opere a
lui Ion Agârbiceanu, începută şi realizată de G. Pienescu (vol. I-XII)
şi continuată, cu aceeaşi devoţiune, de Victor şi Mariana Iova (vol.
XIII-XVIII), la care se adaugă alte volume neincluse în seria de Opere
Pienescu-Iova (cum ar fi, în prezentul volum VII, romanul Licean…
odinioară)”. Dacă cele 18 volume ale ediţiei Pienescu-Iova au apărut
într-un interval de patru decenii (1962-2002), iată că, beneficiind
de munca editorilor menţionaţi, Ilie Rad şi echipa sa au reuşit să
retipăreacă cele 18 volume într-un interval de doar 4 ani (2014-2017),
ritmul fiind de două volume pe an. Mai adăugăm aici faptul, deloc lipsit de importanţă, că, în cazul prozei scurte (schiţe şi povestiri), au fost
incluse în această ediţie şi toate textele de proză din volumele antume
ale scriitorului, omise din cele 18 volume ale seriei de Opere.
Volumul VII recent apărut conţine romane cu pronunţat caracter
memorialistic, cum este Licean… odinioară (apărut în ediţie princeps
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în 1939), roman inexistent în seria anterioară de Opere, Vremuri şi oameni, I. Acasă (1914-1916) (1942), Vremuri şi oameni, II. Pe drumuri
(1916-1918), Vremuri şi oameni, III. Lume nouă (1919-1940) (1943).
Din ciclul Vremuri şi oameni, foarte interesant este volumul al doilea,
(1916-1918), aflat în strânsă legătură cu experienţa personală a autorului, obligat să pribegească din Ardealul natal, unde era în pericol
să fie închis de către autorităţile austro-ungare. Din dorinţa întregirii
acestui ciclu romanesc într-un singur volum, editorul Ilie Rad a fost
obligat să schimbe cronologia, astfel că romanul Prăpastia (1940) a
trecut în volumul VIII. Acesta mai conţine, în ordinea cronologică a
scrierii, romanele Sfântul(1942), Frământări (1943), Prăbuşirea (1943)
şi Vâltoarea (1945). Dintre acestea atrage cu deosebire atenţia romanul
Sfântul, având în centru un personaj ce aminteşte de Petrache Lupu,
ale cărui deliruri mistice şi competenţe anticipative autorul pare să
nu le agreeze, avertizând în acelaşi timp despre pericolul apariţiilor
unor astfel de „iluminaţi” mistici în vremuri dificile. Totuşi, în ton eticist, aşa cum îi stă bine unui autor ardelean, spre final, I. Agârbiceanu
vorbeste de necesara întremare morală din societatea românească,
aceasta după ce a luat în discuţie cazul inginerului Ilie Tănase. Acesta
ucisese cu focuri de pistol un poliţist, însă fusese achitat de justiţia
lumească, ucigaşul ştiind bine că nu va scăpa de cea din ceruri. Sunt
suficiente argumente pentru a considera Sfântul unul din romanele de
seamă din literatura română.
Revenind la modul de lucru la cele două volume, trebuie precizat
că acestea au şi o altă calitate: restituie scrierile lui Agârbiceanu cât mai
aproape de original, înlăturând intervenţiile nefaste ale cenzurii comuniste. După cum precizează editorul Ilie Rad, în amintita Notă asupra
ediţiei, dintre volumele XIII-XVIII, incluse în ediţia de faţă, primele
două (XIII-XIV) au apărut înainte de 1989, ceea ce a avut consecinţe
negative asupra conţinutului, în sensul că cenzura comunistă a eliminat zeci de cuvinte, sintagme, enunţuri, uneori pagini întregi, în 87 de
cazuri la vol. XIII, şi 55 la vol. XIV. Dar, „din fericire, experimentaţii
editori, Mariana şi Victor Iova, au marcat cu croşete pasajele eliminate, deşi croşetele erau marca distinctivă a cenzurii, care fusese ofi10-11-12, 2017
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cial desfiinţată, în martie 1977! Graţie miraculoaselor croşete, prin
confruntarea cu manuscrisele originale, păstrate la Biblioteca Centrală
Universitară «Lucian Blaga» din Cluj-Napoca, au fost reintroduse la
locul cuvenit acele fragmente eliminate de cenzură”.
Volumele sunt întregite acum de Note şi comentarii ample, oferind
informaţii despre destinul celor nouă romane, despre diferenţele dintre ediţiile princeps sau manuscrise şi ediţiile tipărite succesiv, despre
fragmentele publicate în reviste cu diferite prilejuri şi intervenţiile
cenzurii antonesciene, dejiste sau ceauşiste. Referinţele critice includ
cronici de întâmpinare, semnate de Teodor Murăşanu, Dumitru
Micu, Iuliu Pârvu, Z. Ornea (două cronici) şi Cornelia Ştefănescu. A
fost menţinută secţiunea Ion Agârbiceanu în actualitate, unde au fost
incluse trei cronici literare la volumele V-VI (semnate de Ion Brad,
Ion Buzaşi şi Răzvan Voncu). Ca şi la volumele anterioare, materialul
iconografic este foarte bogat (fotografii din viaţa de familie, coperte de
cărţi, ilustraţii ale unor volume, frontispicii de ziare şi reviste la care a
colaborat scriitorul, desene, manuscrise etc.), unele dintre acestea fiind inedite. Se pot spune multe lucruri despre Ion Agârbiceanu, despre
noua ediţie de Opere, dar şi despre cele două volume recent apărute.
Ca o concluzie, ne mărginim să reafimăm importanţa acestui amplu
demers editorial la care profesorul Ilie Rad trudeşte din greu, reuşind
să sublinieze importanţa mult mai mare a scrierilor lui Agârbiceanu
în contextul literaturii române.
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Anton Coşbuc

(1904-1971)

E

STE primul copil al lui Vasile Coşbuc şi
nepotul preotului Leon Coşbuc, fratele poetului Geoge Coşbuc. A fost preot în Leşu între
1919 – 1948.
Face şcoala primară la Leşu, liceul la Năsăud,
având ca profesori pe Virgil Şotropa, Ştefan Scridon,
Nicolae Drăgan, Augustin Bena şi alţii.
A urmat Facultatea de Litere şi Filosofie de
la Cluj şi Bucureşti. A fost specialist în istorie şi
latină, fiind chiar profesor de latină la Liceul din
Năsăud.
Din 1933 a funcţionat la Fundaţia Culturală
Bucureşti, iar în 1940 era şef de serviciu la ministerul Propagandei.
În 1935 a însoţit echipele studenţeşti ale
Fundaţiei Regale de sub conducerea lui Dimitrie
Gusti, repartizate în localităţile Şanţ şi Leşu.
A colaborat la revista „Arhiva someşană”, „Vatra”
şi alte publicaţii. A iubit cartea, pe care a recomandat-o şi răspândit-o peste tot.
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Pe motive politice a fost arestat şi condamnat la 7 ani de închisoare.
De la el a rămas o scrisoare către Toma T. Artene:
Năsăud, 31 august 1966
Dragul meu Toma,
Te rog ia contact , prin scris, desigur, cu Maria Lazăr, Maria Petri,
Dănilă Suci, Ionel Ciupa, Viorel Săreţan şi urgentează-i să trimită câte
două fotografii, format 6/9 cm, bust, în costum naţional.
De asemenea, dă-i aminte lui Aurel Pralea, Ion Oarcăsu, Gagea Urs,
Ioilă Andron, Maria Trif şi Maria Mici (Caterina Stelic Gagea – tocmai
pe ea era s-o uit) să vină neapărat, în săptămâna asta, la Năsăud, ca
să-şi facă fotografiile la doamna Tatai – secţia filo, în clădirea cea nouă,
vis-a-vis de restaurant.
Acelaşi lucru să-i comunici lui Petrea Gagea, Grigore Roman şi Larion
Marica. Dar grabnic, că sfârnarii de la secţia foto vor să-şi încheie lucrarea. E destul de neplăcut şi pentru mine să intru în conflict pentru
iubiţii mei leşeni, care rezistă la toate îndemnurile mele, de parcă aş
vrea să-i scot la hulă şi nu să-i imortalizez spre cinstea lor şi a urmaşilor.
De ce o fi neamul acesta al nostru atât de tembel?
Ce n-am da acum, să avem fotografiile celor care au jucat în Ruga de
la Chizătău, în 1907? Ce amintire plăcută şi pilduitoare!
Trimite-mi, te rog şi distribuţia piesei Surd şi chior. Poate izbutim
să realizăm un tablou mai mic, tot individual, ca să rămână şi pentru
acest spectacol un document în Muzeul Căminului, dar şi într-o dare de
seamă privitoare la activitatea teatrală din Leşu.
Te rog stăruitor dă-ţi toată silinţa să duci la bun capăt aceste sarcini.
Dacă nu facem noi un efort, lucrurile rămân baltă. Cine să pună în
lumină hărnicia, talentul şi priceperea generaţiei noastre? Uită-te în jurul tău şi spune-mi câţi dintre cei tineri au la inimă şi înţeleg vredniciile
înaintaşilor? Că se va găsi cineva, cândva, într-un viitor îndepărtat, să
răscolească trecutul, să-l reconstituie şi să dea fiecăruia ce i se cuvine, nu
mă îndoiesc. Dar, dacă nu va avea mărturii scrise, fotografie, va bâjbâi,
ca şi noi, cei de astăzi, care încercăm să reînviem un trecut, fără a avea
la mână toate mărturiile necesare. Adă-ţi aminte că nici acum nu ştim
chiar de felul cum am reconstituit-o.
126

10-11-12, 2017

Anton Coşbuc (1904-1971)

Restituiri

Nu cumva ai o fotografie de când erai mai tânăr, pentru tablou, sau
mai exact pentru galeria bibliotecarilor? Ar fi mai nimerită decât cea
de astăzi. La fel trebuie găsită o fotografie a lui Vasile Bozbici şi Petrea
Gagea. Peste doi ani, se împlinesc 40 de ani de la înfiinţarea bibliotecii şi
cu prilejul acela, fotografiile bibliotecarilor trebuie să aibă locul de cinste
ce li se cuvinte, cu drept cuvânt.
Poate are şi Calistru Bindean – preşedintele, tot o fotografie din
vremuri când era mai tânăr şi mai subţirel; pe un carnet de identitate,
întreabă-l, te rog, şi stăruieşte mereu. Să nu aşteptăm pe iluani ori pe
poenari să se intereseze de noi. Ei au ale lor.
Se împlinesc 100 de ani de la căderea, în bătălia de la Curtozza a
locotenentului George Pop. Cât de târziu, trebuie comemorat, acum în
septembrie. Poate să organizăm şi o mică expoziţie cu acest prilej, fotografii de ale lui, scrisori şi cărţi, alte piese documentare.
Se mai împlineşte un secol de la naşterea lui Coşbuc. Ar trebui
sărbătorit şi la Leşu. A stat pe acolo ca elev de liceu şi ni se păstrează
ceva amintiri despre el.
Cam multe de făcut, nu? Dar trebuie împlinite.
Aştept leşenii la fotografiat şi câteva rânduri de la tine. Până atunci,
te rog, primeşte din partea mea multe salutări. De asemeni lui badea
Ion, lelii Măriuchii (socri lui Toma T. Artenie), Mariei (soţia lui Toma
T. Artene),
Anton Coşbuc
O altă scrisoare îi este expediată profesorului Al. Husar, originar
din ţinutul Bistriţei Năsăudului:
Leşu, 18 mai 1964
Frăţioare Sandule şi prietene,
Văd din ziare că prietenul Mircea Savul a încetat din viaţă. Ştirea
nu m-a surprins. Minat fiind de o asemenea boală, deznodământul nu
putea fi altul. Totuşi, confirmarea faptului am primit-o cu inima grea şi
regretul e cu atât mai mare cu cât n-am avut posibilitatea să-l cercetez
pe patul de suferinţă. Deşi, ce cuvânt de mângâiere poţi aduce unui bolnav conştient de sfârşitul său grabnic?
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Îngăimări convenţionale, speranţe? În ce? Într-un miracol? Într-o
altă lume decât aceea pe care o părăseşti? Câţi din oamenii zilelor noastre cred în ea şi câţi din ei îşi clădesc din aceasta, fie chiar, himere, suportul moral al clipelor din urma?
Mărturisesc, ruşinat, că mi-ar fi fost greu să mă descurc, mai ales
că viaţa mea, ţinând seamă de caracterul întâmplător, aş spune: oficial, oarecum al relaţiilor mele cu prof. Savul poate fi pusă în legătură
cu donaţia, în primul rând. Şi n-aş vrută să lăsăm impresia unor
moştenitori grăbiţi, deşi el, prevăzându-şi sfârşitul, încheiase actul de
lumea celor mici.
Sunt însă puţin mâhnit: se pare că există mai nou restricţii în ce
priveşte utilizarea fondurilor arhivistice. Noroc că deocamdată, materialul cules în ultimii ani a completat documentaţia necesară modestelor
mele însemnări de microistorie locală. Totuşi măsura mă stinghereşte,
jenează.
Celelalte, ca de obicei şi câte ceva în plus, cum spunea maliţiosul Voltaire,
luând în zeflemea condiţia a toateştiutorului Pico della Mirandola. Mă bate
gândul să intru la toamnă în învăţământ. Nu ştiu cât de fericită este
inspiraţia şi nici nu ştiu exact ce şanse pot avea, dar pierzând locul de
la biblioteca din Năsăud, ştiu un lucru, că trebuie să găsesc neapărat o
soluţie. Aşa cum o duc mi-e destul de greu. Poate e şi vârsta o pricină.
Ce-i drept, voinţa o înfruntă mereu biciuindu-i lâncezelile, dar totuşi...
ehei!.. trăieşte!
Nu prea ştiu însă ce faci, cum o duci cu sănătatea, ce mai lucrezi şi
dacă.... mai citeşti altcineva. Şi-am auzit glasul, prin gazetă, la adunarea Societăţii în Bucureşti şi cu prilejul consfătuirii esteticienilor (în
„Contemporanul”, cred).
Ceilalţi prieteni ieşeni, în frunte cu tămăduitorul de suferinţe Socolovschi?
Ce mai zice? D-zeu să-i ţie vinul! şi norocul şi nevasta! Complimente,
cum spuneau ardelenii pe vremuri, doamnelor Maria şi Crăciun, iar
domnilor calde salutări. În ceea ce te priveşte, Sandule, n-ai mai putea
adăuga ceva la sentimentele frăţeşti şi de adâncă prietenie pe care ţi le
păstrez din rămuroase lecturi?
Mereu aceeaşi stimă, Anton Coşbuc
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Simona-Grazia Dima

Eseuri despre vitalitatea

romanului*

R

ODICA GRIGORE s-a afirmat ca un avizat
comentator al literaturii, atât române (cu
aplicaţie la Mateiu Caragiale, Urmuz, Max Blecher,
G.M. Zamfirescu, G. Călinescu) cât şi, mai ales,
străine, prin exegeze publicate în numeroase reviste şi, de asemenea, într-o serie de cărţi bine
primite de critică şi răsplătite cu premii importante. Pentru eseista, traducătoarea şi universitara sibiană literatura nu este niciodată un joc
gratuit, ci, primordial, o călătorie tensionată, nu
lipsită de riscuri, surprize, tatonări, dar nici de
mari satisfacţii, întreprinsă în vederea descoperirii de sine – de unde concentrarea asupra metaforei labirintului, reluată în volumul Călătorii
în bibliotecă. Eseuri, Cluj-Napoca, Editura Casa
cărţii de ştiinţă, 2016, după ce figurase şi în Lecturi în labirint, o carte anterioară a sa.

Simona-Grazia Dima,
poetă,
Bucureşti

* Rodica Grigore, Călătorii în bibliotecă. Eseuri, Editura
Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2016
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Recitirile dedicate, în cele două secţiuni ale Călătoriilor..., unor romane
semnate de clasici ai literaturii universale, ca şi de numeroşi romancieri
străini contemporani, vin dintr-o
prospeţime cu totul remarcabilă a
ochiului critic, ca şi dintr-o solidă ancorare în viziunea ontologică asupra
scrisului. Conform acesteia, povestirea, străveche formă de creativitate
umană, constituie un model, un eveniment mitic, deţinând un rol formativ asupra sufletului. Fie că este vorba
de Călătoriile lui Gulliver, de woolfianul Orlando ori de Salammbô, cititorul va avea, prin
interpretările Rodicăi Grigore, senzaţia unui frison
existenţial – odată cu reamintirea faptului că proza, de
când există, are capacitatea de a privi mereu din alt unghi
şi, în cazul autorilor mari, într-un chip ameţitor, noi şi noi
faţete ale naturii umane. Descoperind nu arareori aspecte
deviante ale acesteia, romanul încearcă, în consecinţă, de-a
lungul timpului, un subtil reglaj al destinului personajelor,
incitant şi, deopotrivă, pilduitor pentru cititorul devenit
partener în actul lecturii. Rodica Grigore caută perseverent şi află, în cotloanele textului romanesc, noduri vulnerabile ce împing naraţiunea într-o direcţie fatidică,
creând noutatea şi unicitatea fiecărei opere alese, plasate
sub lentila critică.
O atenţie specială este acordată imaginarului autorilor,
veritabilul protagonist din spatele acţiunii romaneşti,
cel care stabileşte relaţia – mereu misterioasă, mereu
imponderabilă – cu nuda realitate, definitorie pentru
geneza literară a operei. E un raport veşnic viu, esenţial
pentru captarea cititorului, iar eficacitatea i se măsoară
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prin farmecul povestirii, prin forţa ei estetică (încât fiecare romancier
beneficiază, constant, din partea autoarei, de o analiză succintă a gramaticii sale romaneşti).
Rodica Grigore îşi selectează romanele dintre acelea populate
cu personaje puternice, suficient de maleabile totuşi, încât să-şi lase
modelate conştiinţa (precum sculptoriţa din romanul Patimile după
G.H. de prozatoarea braziliană Clarice Lispector), care consimte la o
radicală reformulare a filosofiei sale de viaţă după ce este părăsită de
fata în casă, autoare a unei caricaturi în cărbune a stăpânei, înscrisă pe
un perete în camera de-acum pustie. Aici, dar şi în alte analize (precum
cele închinate lui John Steinbeck, Doris Lessing, Marguerite Yourcenar),
banalul constituie puntea spre adâncul existenţei şi prilejul cel mai
potrivit pentru a lansa o fructuoasă interogaţie asupra sinelui. Viaţa se
transformă în scriitură, subiectivitatea, devenită rafinament şi criptică
înlănţuire de simboluri, acţiuni şi personaje, declanşează un proces de
„interiorizare acută a unei relatări epice”, graţie căreia este chestionat şi
pus sub semnul întrebării realul însuşi. De aici, modalităţile, de regulă
surprinzătoare, pentru care optează personajele în vederea atingerii, în
labirintul destinului, acolo unde le surprinde naraţiunea, a multdoritului centru mântuitor, fie şi cu sacrificiul propriei vieţi sau integrităţi:
nebunia (ca în Cei şapte nebuni de Roberto Arlt sau în zguduitorul roman Soţii şi concubine de Su Tong), rătăcirea picarescă (în Toba de tinichea de Gunther Grass), spiritualizarea (precum Kazantzakis devenit
narator şi mărturisitor, în Raport către El Greco, sau personajul Kim
din romanul omonim al lui R. Kipling), călătoria iniţiatică (de pildă,
cea a eroinei din Teama de zbor de Erica Jong), sinuciderea demnă
(soluţie a protagonistului din Maestrul de ceai de Yasushi Inoue), integrarea în natură (ilustrată de eroul lui J. Steinbeck din Către un zeu
necunoscut), vocaţia artistică (în Aproape de inima vijelioasă a lumii
de C. Lispector), pasionalitatea (personajelor celebrului roman al lui
D.H. Lawrence, Fii şi îndrăgostiţi), asumarea adevărului (ca în nu mai
puţin faimosul Doctor Jivago al lui Boris Pasternak) şi a realului (acceptat de şahistul metafizic al lui Vladimir Nabokov, din Apărarea Lujin),
până la dobândirea vederii clare (de regăsit în romanul omonim al lui
William Golding).
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Remarcăm în eseurile Rodicăi Grigore nu numai profesionalismul
deja consolidat, ci şi o emoţie intensă, ce se transmite, ca în mişcătorul,
memorabilul comentariu la Anul iepurelui de Arto Paasilinna sau în
cel dedicat conflictului copleşitor, încă atât de actual, din ...Să ucizi
o pasăre cântătoare de Harper Lee. Unele laturi mai puţin cunoscute
ale creaţiei unor autori, regăsite abia recent de exegeza contemporană,
adaugă câte un element definitoriu profilului de ansamblu al acestora:
astfel, Joyce îşi nuanţează, ca dramaturg, personalitatea creatoare, Julio
Cortázar mărturiseşte a se fi menţinut în viaţă la propriu prin scrierea
abisală a Şotronului, operă importantă, aşadar, şi în ordinea vieţii, nu
doar în cea scriptică. Pe de altă parte, scrisorile lui Pessoa către iubita sa repun în discuţie forţa remarcabilă a influxului imaginaţiei din
straniile sale ficţiuni, ce întrece arta şi-i pătrunde în destin, de vreme
ce, şi în viaţă, nu numai în operă, între sine şi destinatarul feminin se
interpune, malefic, un heteronim potrivnic, simbol al fatumului.
Concentrate şi profunde, desenate din linii energice şi hieratice,
eseurile Rodicăi Grigore urmează consecvent un tip de lectură critică
axată pe responsabilitate. În acest sens ea îl citează pe prozatorul spaniol
Javier Cercas, pentru a conchide că lectura „e menită a ne aminti,
de fiecare dată, că suntem, fiecare dintre noi, răspunzători pentru
ceea ce facem; dar şi pentru ceea ce vedem – ori scriem”, viziune în
care desluşim preocuparea pentru latura etică a demersului analitic,
precum şi importanţa selecţiei critice, ca gest fondator şi atitudine
exemplară. Prin simplul act al alegerii, exegetul îndeplineşte o faptă cu
semnificaţie axiologică, pilduitoare pentru comunitatea cititorilor şi
pentru cea intelectuală în general. Acceptând modelul propus, ilustrat
prin larga paletă de opţiuni analitice şi descifrări ale epicului universal
atât de vast şi variat, cititorul român va descoperi în roman un interlocutor de înalt nivel, ce-l poate indubitabil feri de negativism, ca şi de
cenuşiul existenţei. Este meritul Rodicăi Grigore acela de a selecta, cu
un entuziasm nedomolit, capodopere din bogatul patrimoniu al literaturii universale şi de a sugera lecturi substanţiale, demonstrând un
optimism demn de admiraţie într-o lume tot mai puţin încrezătoare
în virtuţile soteriologice ale romanului.
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Memento mori. Iniţiere în
paradoxurile cioraniene

V

OLUMUL Cioran, archives paradoxales,
cu subtitlul Nouvelles approches critiques,
proaspăt apărut la Editura Classiques Garnier din
Paris, sub îngrijirea Mihaelei-Gențiana Stănișor
și a lui Aurélien Demars, reunește lucrările celui de-al XX-lea Colocviu internațional „Emil
Cioran”, desfășurat, în primăvara lui 2015, la
Sibiu și Rășinari. La aceeași editură pariziană
apare, de ceva vreme, într-un format elegant, trebuie să precizăm, încă din start, revista de filosofie și literatură „L’Alkemie”. Cele două sunt intim
legate, deoarece, în paginile revistei, vom regăsi,
de fiecare dată, nume importante ale exegezei
cioraniene.
Cartea se deschide cu, pe post de prefață, textul
L’oeuvre du nécrologue, semnat de Aurélien Demars.
Cioran, archives paradoxales e o culegere de texte,
alcătuită din două părți. În prima, Dossier thématique, sunt reunite studiile a 14 autori români și
străini: Michael Finkenthal, Cioran entre le vedānta
et le nihilisme; Mihaela-Gențiana Stănișor,
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Cioran: la mort du moi et la résurrection
du mot; Constantin Zaharia, L’indicible,
la mort et l’immortalité; Pierre Garrigues,
La mort et ses périphrases. „Que voulezvous? C’est comme ça…”; Gabriel Popescu,
Le Précis de décomposition et son „lieu
d’énonciation”: la mort comme „loi” de
l’intimité; Caroline Laurent, Poétique de
la mort chez Cioran; Dumitra Baron, La
mort, toujours recommencée. Cioran ou
l’expérience de „la mort en artiste”; Lauralie
Chatelet, L’angoisse de la mort comme
art de vivre chez Cioran; Rodica Brad,
Cioran face à la mort des siens. Commentaires sur la correspondance avec ses proches; Pierre Jamet, Cioran et la mort supérieure de la vie;
Mircea Lăzărescu, Sur une mort indirecte. Ennui et vide
dans l’œuvre de Cioran; Vasile Chira, La phénoménologie
et la métaphysique de la mort chez Cioran; Paolo Vanini,
Cioran et les apories du squelette; Aurélien Demars,
L’esthéthique du suicide selon Cioran. L’éclat, l’écart, l’éclair
de la mort. În partea secundă, Points de fuite, semnează
Mihaela-Gențiana Stănișor, Rodrigo Menezes, Aurélien
Demars și Antonio Di Gennaro.
Mihaela-Gențiana Stănișor, în calitate de directoare a
evenimentului care face obiectul acestui volum, a reușit să
mute, pentru o bună bucată de vreme, centrul interesului
față de Cioran și față de creația sa, în România, la Sibiu.
Nu e noutate faptul că avem o comunitate generoasă de
cercetători români, unii dintre aceștia fiind creatori de
veritabile punți cioraniene între centrele de cercetare din
lumea întreagă.
Colocviul „Emil Cioran” a avut ca temă predilectă, de
această dată, moartea. Moartea înscrisă în viețile noastre,
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țesută cu fir transparent sau strident manifestată. Invincibila moarte,
spre care pășim cu toții, de la naștere, încolonați, într-un suflu necontenit, ca la o întâlnire la care știm că nu vom ajunge niciodată în trupul
nostru cel de toate zilele. Participanții au reușit să scaneze, de fapt, tot
ce înseamnă, în textele antume și postume cioraniene, moarte. Sunt
parcurse și minuțios, cu vervă, analizate, din diverse perspective (filosofice, filologice, psihanalitice etc.) toate textele, de la Lacrimi și sfinți
la consistenta Corespondență cioraniană. Nimic nu scapă ochiului
predispus la a surprinde arborescența unei gândiri care nu încetează
să-și reverse fasciculele de luminozitate.
Spre exemplu, articolul prim, Cioran entre le vedānta et le nihilisme, semnat de Michael Finkenthal, reia fragmentar și se coagulează
în jurul unui citat din creația lui Cioran, apărut în Caiete, 1962. Se
raportează, de asemenea, la ceea ce Marta Petreu spunea, în Despre
bolile filosofilor, anume că ideea de moarte s-a glisat de timpuriu în
viața lui Cioran, prin reumatism și, mai apoi, prin atotputernicia insomniei. Michael Finkenthal mărturisește că și-a focalizat atenția pe
scrierile franceze, chiar dacă Cioran a susținut mereu că tot ce a scris
după 1949 exista în stare embrionară în textele publicate în română.
Analiza sa începe cu prima carte scrisă în franceză, în 1949, Précis de
décomposition, unde este semnalată existența unui subcapitol incitant,
Variations sur la mort. E scoasă în evidență dificultatea de a răspunde
unitar la întrebarea Ce ne povestește despre moarte Cioran?. Nimeni
nu va găsi, probabil, un fir conductor în lumea sofisticată, imbricată, a
aforismelor care structurează textul cioranian, în totalitatea lui.
În articolul Cioran: la mort du moi et la résurrection du mot,
Mihaela-Gențiana Stănișor pornește de la ideea că moartea hrănește
continuu spiritul cioranian, îi compune și descompune scriitura. Autoarea își segmentează studiul în trei secvențe: Comment apprendre à
mourir; La mort comme alter ego și La mort comme unique «chez soi»
de l’être. Atenția este centrată pe prima carte a filosofului, Pe culmile
disperării, mai precis, pe textul Sur la mort, pe care îl consideră un
veritabil manual de utilizare a morții. În scrierile românești, remarcă
scriitoarea și cercetătoarea operei lui Cioran, prin permanentizarea
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ideii de moarte, se obține, la nivel scriptural, un grad înalt de poeticitate, frazele sunt ritmate, lirice, prin excelență. Moartea văzută ca exil
suportabil este o altă, interesantă, abordare a textelor cioraniene, tot
cu fecunda investigare a unei plurifațetate filosofii a morții.
Pe aceeași lungime de undă se află și Caroline Laurent, în Poétique de la mort chez Cioran. Dumneaei observă cum Cioran face, din
frecventarea susținută a morții, un fel de „tautologie magnifică”, un
orizont poetic, transpus în cuvinte, dar și în muzică, într-un „vertij
fără încetare reluat”. Frazarea cioraniană poate fi apropiată de muzica
lui Bach. Se fac trimiteri pertinente la textele în care compozitorul
devine sursă de inspirație și de reflecție. Subtextul creat prin ocurența
morții, prin recurenta ei semantică, transformă, ne atenționează
Caroline Laurent, textul cioranian în elegie.
Asupra forței cuvintelor și a sintagmelor cioraniene se opresc, în
articolele lor, și ceilalți participanți la colocviu. Spre exemplu, criticul
și eseistul Constantin Zaharia, în L’indicible, la mort et l’immortalité,
vine cu sugestia elaborării unei metodologii de sondare a potențelor
morții, acolo unde filosofia pare să nu mai fie suficientă în efortul de
problematizare a temei. Se declară sceptic în ceea ce privește teritoriul
conceptual în care ar putea să fie circumscrisă moartea, ca instanță
demolatoare de limbaj.
Aurélien Demars, în L’esthéthique du suicide selon Cioran. L’éclat,
l’écart, l’éclair de la mort, vorbește despre o conștiință agonică și despre o metafizică a morții, recuperabile din aprofundata, inepuizabila
interpretare a morții. Exercițiul său hermeneutic așază în oglindă
„timpul morții”, fugace, înșelător, cu filosofia existențială rusă, care l-a
influențat pe Cioran.
Conceptul filosofic scoate la lumină altele, afine, într-o nevoie de
a recrea tabloul tuturor cuvintelor modelatoare, din opera cioraniană.
Existență, vid, neant, viață, nimic și așa mai departe, multe dintre
acestea fiind cuprinse la finalul volumului, în binevenitul ghid lexical
însoțitor sau Index rerum, ca oglindire a semantismelor instaurative,
care traversează creația nihilistului român și-i jalonează impecabil,
magistral, gândirea.
136

10-11-12, 2017

Memento mori. Iniţiere în paradoxurile cioraniene

Lecturi paralele

Volumul acoperă arii variate de interes, precum fenomenologia
morții, unghiuri diferite de analiză a sensurilor pe care le degajă moartea, acest concept dominant, intrat pe ușa din față, dintotdeauna, în
recuzita filosofiei și a literaturii, dar care pare să hrănească, în alte dimensiuni ale interogației, textul cioranian. Textul lui Cioran este privit
ca o densă țesătură de sensuri care converg spre același punct instaurator, este perceput ca un sofisticat mecanism de coeziune interioară,
ca un element de sublimă legitimare a unei gândiri care atinge, prin
monumentalitatea ei, însemnele geniului.
Toate articolele reunite în acest volum consună. Sub forme stilistice diferite, în aceste texte, la unison, ni se amintește că, la Cioran,
acest concept, moarte, irigă întreg conținutul, e omniprezent, circulă
prin toate venele și arterele textuale, chiar și atunci când nu-l vom
afla ca atare, direct grafiat, cu literă mică, cu literă mare, în text, el își
trimite elitele conceptuale congenere, batalioanele de sensuri, aflate
într-o permanentă relație de tangență, de imbricare semantică.
Volumul Cioran, archives paradoxales. Nouvelles approches critiques
este omogen și prin această subiacentă formulă de comunicare. În plus,
beneficiază de o parte secundă, Points de fuite, care prezintă, într-un
tablou recuperator, receptarea lui Cioran în Italia și fortifică imaginea
unui filosof devenit, în ultimele decenii, un reper incontestabil. Sunt
trecute în revistă, de către Mihaela-Gențiana Stănișor, în La résurrection de Cioran en Italie, toate evenimentele cioraniene și toate cărțile
de autor sau traducerile apărute în ultimii ani. Lista e completată cu
rândurile scrise de Antonio Di Gennaro, Cioran en Italie. De asemenea,
Rodrigo Menezes realizează o scurtă prezentare a celui de-al VIII-lea
Colocviu internațional dedicat lui Cioran, desfășurat în Columbia, la
Universitatea Tehnologică din Pereira, în octombrie 2015. Aurélien
Demars plusează printr-un binevenit tablou sinoptic al principalelor
colocvii internaționale consacrate lui Cioran.
Cioran e interpretat, așadar, prin prisma filosofiei pe care o
promovează în scrierile sale, și care nu poate exclude, sub nicio formă,
conceptul polimorf, complex, al morții. Volumul se așază într-o vastă
activitate de arhivare a scrierilor despre Cioran, unul dintre cei mai
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vizitați filosofi contemporani. Frumusețea acestei cărți, care dă seama,
la urma urmei, despre noima unor lucrări prezentate la un colocviu
dedicat lui Cioran, unitatea ei rezidă în faptul că acești autori, deși
veniți din spații culturale și cu pregătiri diferite, formează o comunitate a cioranienilor, elitistă, cu proiecte în perspectivă, cu, în sertar,
probabil, alte cărți despre Cioran, care-și așteaptă publicarea, la edituri din țară sau din străinătate. Cu toții duc o adevărată luptă de „supraveghere” a textelor cioraniene, de interpretare pertinentă a lor, de
surprindere a noutății și a forței conceptuale a vocabularului care face
din text, cu trecerea timpului, operă. Cu toții s-au angajat într-o activitate migăloasă, de permanentizare a unei tradiții care-și desface aripile
pe axa unei temporalități, adesea, derutante. În calitate de hermeneuți,
reconstruiesc meticulos, competent, angajat, semnificația profundă,
greu de prins într-un tipar, a textelor cioraniene, intenția acestora, sufletul sau muzica din ele. Ne învață subtil sau doar sugerează cum să
ne adaptăm la paradoxurile existente, cum, prin lecturi sistematice,
împătimite, din Cioran, să ne apropiem, preț de o viață, de intangibilul contur al morții, de indicibilul ei fel de a se insinua, hic et nunc, în
litera care se scrie neîncetat.
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Cronicarul în faţa cărţilor*

U

NIVERSITARUL timişorean Dumitru Vlăduţ
reuneşte în recentul său volum sugestiv intitulat Cărţi din două veacuri o suită de cronici
publicate în reviste literare şi culturale („Orizont”,
„Arca”, „Reflex”, „Mişcarea literară”, „Orient
latin”) sau în periodice de specialitate („Limbă
şi literatură”, „Limba română”, „Cercetări de
lingvistică” etc.) într-un interval generos, de
nu mai puţin de treizeci de ani (1976 – 2016).
De aceea, Cărţi din două veacuri. Tot în treizeci
de ani, dar între 1987 şi 2017, Dumitru Vlăduţ
publică nu mai puţin de opt cărţi, dacă o socotim
şi pe cea în cauză, (Teoriile simboliste româneşti
– 1987, Poetici simboliste în România şi Franţa.
Interferenţe retorico-stilistice – 1999, Argumentări
critice – 2010, Noi ipostaze ale literaturii lui Ion
Budai-Deleanu – 2010, Fragmentarium hispanic
– 2012, Simbolismul poetic românesc. Atitudini, concepte procedee – 2015, Tranziţia şi incertitudinile
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limbii – 2015), dar e în acelaşi timp şi
colaborator la lucrări de referinţă, dintre
care trebuie amintite cel puţin Dicţionarul
general al literaturii române, Dicţionar al
scriitorilor din Banat, Enciclopedia Banatului. Literatura.
Cartea de faţă este un exemplu pentru
ceea ce însemnă vocaţia de filolog care îşi
transgresează proiectele personale pentru
a se racorda la ce se scrie în jurul său, în
primul rând în domeniile care, cum spune,
reflectă „îndeletnicirile noastre esenţiale,
cele de stilistică, poetică şi retorică, apoi
cele privitoare la analiza fenomenului
literar” (Cuvânt explicativ, p. 5). S-ar mai adăuga la acestea
şi cazurile, sporadice, de analiză a romanului, a ediţiilor
critice de poezie, a antologiilor literare, a jurnalelor,
volumelor de corespondenţă, interviuri, traduceri, eseuri
ş.a. Nu pot să nu amintesc, în completare, formaţia de
hispanist a lui Dumitru Vlăduţ, care justifică prezenţa
pronunţată în volum a spaţiului cultural-literar al Spaniei
şi Americii Latine.
Avem în „punerea în temă” a autorului chiar nucleul
cărţii. Dar avem şi portretul intelectual, profesional – şi
în sensul predilecţiilor, şi în cel al deontologiei – al lui
Dumitru Vlăduţ, adică o mărturie despre un spirit curios
şi cercetător, nu doar informat, ci şi avizat şi critic, în
pas cu tot ce s-a scris relevant mai cu seamă în lumea
universitară filologică, cu aplecare aparte pe contribuţiile
şcolii timişorene şi ale spaţiului cultural bănăţean cărora
le consacră nu mai puţin de douăzeci de cronici. Am
numărat, în total, treizeci şi nouă de cronici, multe dintre
ele impropriu numite „cronici” de vreme ce ajung la
substanţa unor studii in extenso, de istorie literară sau
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de lingvistică, pe pretextul oferit de tematica volumelor recenzate.
Un singur exemplu pentru aceasta, dintre multe altele: prezentarea
celor două antologii despre simbolism datorate Zinei Molcuţ şi
Magdalenei Laszlo-Kuţiuk, (Simbolismul european, Albatros, 1983)
şi lui Mircea Scarlat (Climat poetic simbolist, Minerva, 1987), ca şi
a cărţii lui Ovidiu Drimba, Simbolismul în România. Începuturile
(Editura Universităţii din Oradea, 2004), la origine teză de doctorat,
publicată extrem de târziu, după mai bine de şase decenii. Autor el
însuşi a două cărţi substanţiale despre simbolism, Dumitru Vlăduţ nu
se limitează la a prezenta descriptiv volumele în cauză şi aportul lor
în bibliografia de specialitate, ci glosează, în cazul primei antologii,
asupra impurităţii curentelor literare şi a riscurilor generalizărilor
estetice pe care suntem tentaţi să le facem (cu referire la prelungirile
romantismului în simbolism sau la confluenţele simbolismului cu
impresionismul), convocând nume „tari” ale teoriei poeziei moderne
precum Hugo Friedrich, Nicolae Manolescu, Ortega Y Gasset. Sau,
în ceea ce priveşte cartea semnată de Mircea Scarlat, asupra rolului
poeţilor reprezentativi şi al celor „de climat” sau ilustrativi în cristalizarea unei mişcări literare. În sfârşit, editarea târzie a tezei de
doctorat a lui Ovidiu Drimba îi oferă lui Dumitru Vlăduţ ocazia de a
realiza un tablou cronologic al studiilor despre simbolismul românesc,
restabilind locul pe care contribuţia reputatului profesor de literatură
universală şi comparată îl recuperează în această evoluţie.
Interesul special pentru studiile de stilistică şi lingvistică aplicată
ale profesorului G. I. Tohăneanu, prezent cu nu mai puţin de cinci
cărţi apărute între 1976 şi 2005 (Dincolo de cuvânt, Arta evocării la
Sadoveanu, Cuvinte româneşti, Surugiu la cuvinte, De veghe la cuvinte),
la care se mai poate adăuga şi volumul aniversar G. I. Tohăneanu 70
apărut la Editura Amphora în 1995, îi prilejuieşte lui Dumitru Vlăduţ
ample consideraţii asupra rolului stilisticii în contemporaneitate, rol ce
constă în depăşirea perspectivei pozitiviste, ce ducea la alcătuirea unui
inventar habotnic de „figuri”, prin interpretarea structurilor verbale
recurente ca fapte cu semnificaţie literară care operează valorizări la
nivelul ideaticii globale a operei. Metoda investigaţiei stilistice practicate
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în anii ‘70 de către G. I. Tohăneanu ilustrează strălucit principiul estetic
moştenit de la mentorul său Tudor Vianu, cel al inseparabilităţii dintre
expresie şi viziunea tematică, principiu pe care didactica modernă îl va
valorifica mult mai târziu, când va promova în şcoli maniera predării
integrate a limbii şi literaturii. Subtile nuanţări realizează şi în cazul
limbajului critic şi al intenţionalităţii unor cercetători înrudiţi în spirit.
Recenzând ultimul volum al lui I. Funeriu, Biografii lexicale, despre
viaţa trecută şi prezentă a cuvintelor, o „altfel” de carte, adresată de
această dată publicului larg – faţă de cele de strictă specialitate, care au
impus repere solide în studiul versificaţiei şi al textologiei (Versificaţia
românească şi Al. Macedonski. Hermeneutica editării) ce îşi află şi ele
locul între cronicile volumului –, Dumitru Vlăduţ scrie: „I. Funeriu
nu îşi propune să demonstreze excelenţa limbii române sau virtuţile ei
în a exprima aptitudini ale gândului aşa cum voia Noica, să desprindă
un mod de gândire, de psihologie, de viaţă şi cultură, cum voia
Densusianu, deşi se foloseşte şi de maniera acestuia din urmă spre a
stabili biografia multelor sale cuvinte. Mergând pe un drum propriu,
el se află mai aproape de G. I. Tohăneanu, de care se deosebeşte însă
mai întâi prin reducerea, dacă nu eliminarea comentariului stilistic şi
estetic asupra cuvintelor examinate, ca şi prin temperarea fervorii şi
afectivului, deşi implicarea şi dialogul cu cititorul există şi la autorul
Biografiilor lexicale. La I. Funeriu analizele cuvintelor servesc în multe
locuri la evidenţierea unei idei de interes mai general, el dorind să
instruiască şi asupra unor norme ale comportamentului lingvistic”
(p. 256). Tot din categoria stilisticii aplicate, susţinută şi de achiziţii ale
tematologiei, teoriei literare, retoricii, istoriei mentalităţilor, filosofiei
culturii, remarcăm împreună cu Dumitru Vlăduţ cartea semnată de
Valy Ceia, Narativ şi descriptiv în Ţiganiada lui Ion Budai-Deleanu, în
care coabitarea metodelor se adecvează perfect mobilităţii stilistice a
autorului care parcurge o suită de nuanţe şi de categorii estetice aflate
între marginile stilului înalt şi ale celui vulgar.
Diversitatea şi cuprinderea impresionante ale volumului lui
Dumitru Vlăduţ vin din atenţia acordată autorilor consacraţi, dar
şi celor tineri, aflaţi la debut, volumelor de sinteză (cum este Şcoala
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filologică rusă şi sovietică. Teoria limbajului poetic), antologiilor,
volumelor omagiale, ca şi volumelor de autor, dar mai cu seamă din
imersiunea pe teritorii vaste, adunând laolaltă domenii, multe dintre
ele de nişă, care transgresează „clasica” şi limitativa dihotomie limbă
– literatură. Trebuie să recunoaştem că aceasta disponibilitate le este
la îndemână doar spiritelor erudite şi că, oricum, e un lucru rar în
critica de întâmpinare, specializată, de regulă, pe un anumit palier
al producţiei editoriale. Dumitru Vlăduţ uimeşte prin diversitatea
generică abordată. El scrie despre cărţi consacrate limbajului criticii
sau celui publicistic (Doina Bogdan-Dascălu, Critica – limbaj secund
şi Limbajul publicistic actual), despre relaţia dintre literatură şi
antropologie/filosofie/ideologie (Gheorghe Secheşan, Antropologie
literară. II. Carte de iubire, Ciprian Vălcan, Elogiul bâlbâielii, AdrianDinu Rachieru, Literatură – ideologie. Eseuri), despre monografii de
autor sau de generaţie literară (Lucian Vasile-Szabo, Un alt Slavici. O
geografie publicistică după gratii, Adrian-Dinu Rachieru, Generaţia
orfelină. Mitografii lirice), despre studii de comparatistică (Ilinca
Ilian, Julio Cortázar y Robert Musil. Consonancias, divergencias y
echos), despre volume de literatură subiectivă şi de interviuri, despre
ediţii tematice sau critice consacrate operei lui I. L. Caragiale sau
Ioan Alexandru, despre cărţi de istorie literară, de logică, de istorie a
presei.
Simptomatic pentru modul propriu de a privi actul critic este faptul
că întotdeauna cronicarul are grijă să nu treacă în faţa cărţii pe care o
analizează. Discursul său rămâne sobru, tranzitiv şi impersonal, fără
artificii stilistice, remarcându-le cel mult pe cele ale autorului recenzat,
pentru ca spiritul său de obiectivitate să nu fie tulburat nici măcar
de arabescurile limbajului. Cred că autorul care are parte de cel mai
lung citat, graţie formulărilor sale memorabile, este Ciprian Vălcan cu
un savuros portret moral al românului, despre care Dumitru Vlăduţ
notează sintetic că ilustrează o stranietate ontologică faţă de tot ceea
ce înseamnă spiritul clasicismului, adică echilibru, sobrietate, formulă
condensată, raţionalitate (p. 134). Fragmentul ar merita să fie reprodus
aici în întregime şi dacă n-o fac este doar din raţiuni de spaţiu. Mă
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limitez să spun că în legătură cu eseurile cuprinse în acest volum apare
frecvent un epitet rar în discursul critic al lui Dumitru Vlăduţ, acela
de „frumos”.
Dumitru Vlăduţ nu face din spaţiul tipografic alocat nici terenul
înfruntărilor partizane, nici pe acela al adulării la fel de partizane, şi
nicidecum ocazia de a se pune în valoare pe sine. Doar scrutează cu
privire limpede şi consistentă informaţie de background măruntaiele
cărţii pe care o disecă cu impasibilitate de chirurg. Eleganţa exprimării
sale ţine de o retorică înaltă, iar aderenţa textului secund la textul prim
e exigenţa pe care o urmăreşte cu fervoare şi cu rigoare de profesionist.
Nicio opinie nu rămâne neargumentată, nicio apreciere nu pluteşte în
impresionism sau în generalitate, nicio cronică nu e lipsită de verdicte
răspicate sub formă de concluzii. Transparenţa mereu confirmată
a discursului său critic este, în cele din urmă, un act de onestitate
intelectuală şi de responsabilitate faţă de cuvânt, Dumitru Vlăduţ
recunoscând că în toţi aceşti ani de scris profesiune de credinţă i-au
fost cunoscutele vorbe ale unui alt fel de cronicar: „Eu voi da seama
de ale mele câte scriu”. Aş spune, parafrazându-l tot pe cronicarul
invocat, că volumul său arată şi ceva în plus, iar acel „ceva” nu ţine
de adaosuri, ci de ceea ce esenţial în materie, căci stabileşte direcţia şi
priorităţile actului critic exersat cu probitate. Arată că nu sunt cărţile
sub cronicar, ci cronicarul e sub cărţi.
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Istoria în literatură şi personajul

de suflet al autorului*

R

OMANUL Călăreţul de fum apare în anul 1984. O reeditare se cerea a fi făcută,
acum, când câmpul prozei româneşti actuale
nu abordează cu consecvenţa necesară temele
grave ale istoriei destul de recente ale spaţiului
românesc. Până la urmă 200 de ani nu par „o
trecere prin timp” doar prin greutatea firească
a cercetării istoricilor. Lumea fanariotă, balcanismul „de împrunut” a spaţiului românesc este
astăzi „piatra tare” a romanului istoric românesc
actual. Şi acest lucru nu mi se pare a fi tocmai
decent.
Apoi, să fi fost o coincidenţă faptul că apariţia
romanului lui Radu Ciobanu (la Editura Militară)
în 1984 era prilejuită de împlinirea a două sute
de ani de la izbucnirea revoluţiei (ne-am obişnuit
oarecum cu termenul impropriu de „răscoală”)
lui Horia? Cartea este extrem de documentată,
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nefiind doar o dovadă a unei ficţionalităţi
în sine. Emoţiile, umilinţele, revoltele,
reveriile şi dramele teribile, toate aceste
sentimente şi stări de un naturalism bine
temperat amplifică valoarea, în primul
rând literar-artistică a romanului, acesta
fiind în aceeaşi măsură de un realism
obiectiv. În ansamblul lui, romanul este,
clar, o sinteză a informaţiei topite în
trama acţională caracteristică literaturii.
O acţiune sever controlată, unde marca
autorului, stilul lui puternic dramatic,
conturează un roman – operă literară
– unde valoarea intrinsecă a scrisului
auctorial, aşează romanul pe un meridian
alături de Mihail Sadoveanu şi de Liviu Rebreanu. Romanul este construit epic armonios, cum am mai spus fiind cuprins de o învăluire emoţională fără înveliş patetic.
Epicul se alătură, cu asupra de măsură, pe cercetarea
arhivistică, pe o abordare istorică curată. Construcţia
polifonică, unde discursul naratorului, împreună cu grafiile epistolare, sunt un ferment jurnalistic bine aşezat. Totul
se înconjoară detaşat de dilemele veacului XVIII într-un
mixaj echilibrat, fără efuziuni naţionaliste, vindicative cu
orice chip. Căpitanii învolburatei revolte sunt înconjuraţi
de o candoare reţinută, împletită cu o obiectivare deplin
realizată, prin apropierea necontenită de adevărurile
documentate din arhive. Nevoia de certitudini a grofilor,
sălbăticia lor calculată, nevoia acestora de a se justifica
în faţa autorităţilor imperiale este suprapusă peste eternul provizorat al românilor venit din urma veacurilor de
oprimare. Aşa-zisele „erori” ale mişcării revoluţionare
sunt inerente şi înţelese cu mult discernământ. Paradoxal, lumea europeană se mişca. Viena imperială avea
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atât momente de ezitare, cât şi o nevoie reală de schimbare în bine a
naţionalităţilor. Era clar că românii nu mai suportau retrograda spoliere a nobilimii maghiare, caracteristică Evului Mediu, aceştia fiind
lipsiţi aproape de orice drepturi. Povara obligaţiilor depăşea orice
închipuire obişnuită.
În roman, binele şi răul nu mai au valenţe etice şi morale. Populaţia
românească, oprimată, scoate în faţă pe cei trei eroi din nevoia de simboluri. Horia, Crişan şi Cloşca sunt puşi în faţa unor cazuri concrete de
violenţe şi de asupriri. Fiecare din exemplele individuale de spoliere,
de teroare sunt mobiluri ale revoltei celor trei capi. Izbucnirea revoltei,
urmare a unor cazuri individuale de spoliere şi de terorizare, îl fac pe
Crişan să nu mai aştepte decizia lui Horia de a porni răzvrătirea. Momentul descris în roman este impresionant. Diferitele personaje, introduse în roman la început, conturează limpede neliniştea şi erupţia
conflictului, de la început necontrolabilă. Onorabilitatea baronului
Josika, formală şi rece, oarbă în intransigenţa ei, neliniştea – un fel de
nelinişte metafizică – este copleşită de o mare încărcătură de laşitate,
de slăbiciune şi de cruzime absurdă.
Înainte de a parcurge epica propriu-zisă, se cuvine să cităm, „ex
tempori” obsesia „călăreţului de fum”, imagine eterică ce parcurge,
prin veacuri, şi vine, aproape pe căi oculte spre contemporaneitatea
autorului. Căutând subiectul cărţii, cu febrilitatea oricărui început de
epos – şi, de ce nu, de un ethos incipient –autorul romanului, precum
şi căutarea subiectului sunt învăluite de o anume taină: „Eram în tren,
în drum spre Bucureşti, într-un final de februarie, spre sfârşitul anilor
70, cred. La ceas de prânz ajunsesem la Feldioara. Peisajul era acoperit de o zăpadă imaculată care scăpăra în seninătatea zilei. (…) Şi,
deodată, pe creasta unui deal, am văzut alergând un călăreţ, învăluit
într-o uşoară ceaţă sidefie. Pe acel fond, în contre-jour, călăreţul negru,
zăpada albă, priveliştea era extraordinară, veritabil crochiu delicat, în
tuş. Şi atunci, instantaneu, mi-a venit în minte titlul: Călăreţul de fum
– ia uite, mi-am zis, ce titlu frumos de roman -, dar totodată s-a produs şi asociaţia între Răscoala lui Horia, despre a cărei comemorare la
nu ştiu câţi ani tocmai citisem în revistele luate cu mine, şi călăreţul
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enigmatic despre care se spune că îl însoţea peste tot, ca un duh veghetor, ca un genius loci, pe Horia…”
Călăteţul de fum, fantomatic şi emblematic în aceeaşi măsură, o
anume privelişte baladescă feresc conţinutul romanului de limpeziri
care, de multe ori, pot compromite mesajul naraţiunii. O simpatie
firească a autorului pentru români, deşi nu ocoleşte şi unele trăsături
negative ale lor, (pădurea cu uscăturile ei!) se regăseşte în această
frământare plină de tensiune şi de neprevăzut.
Complexitatea naraţiunii se va vedea în a doua parte a romanului
când efigia difuză a „crăişorului” Horia, planurile, strategiile şi domeniul ardelenesc – al Tării de Piatră – permanent acoperit de ceţuri
ce adâncesc neliniştea şi ameninţarea permanentă la care este supus
Horia, se suprapun pe un fond de mare anvergură. Toate se văd în
trama narativă. Se suspectează existenţa unor indivizi care ameninţă
din interior măreaţa ridicare de energii a românilor, din toate straturile: lăcomia unor primitivi, pentru galbenii puşi pe capetele celor trei,
nu mai puţin existenţa acelora, de o anume anvergură intelectuală,
poziţionaţi în straturile conducătoare ale imperiului, unii dintre ei
rămaşi în istoria obiectivă a românilor, fac suma componentelor şi
structura romanului. Epicul acoperă şi acele strategii ale compromisului, să-i zicem diplomatic, dar nu suficient de elocvent pentru nevoia de dreptate a imensei mase de români obidiţi. Şi mai este ceva,
misteriosul personaj, călăreţul de fum, se construieşte parcă pe sine
venit dintr-un subsidiar alter-ego: „în lumina gălbuie şi fără vlagă a
ştearţului, părea un irod dintre cei ce cutreieră satele în noaptea de
Ajun. Umbra i se înălţa întunecând peretele, iar sâmburele plăpând de
lumină, neputând s-o biruie, o făcea să tremure şi să se legene ciudat,
deşi omul tot neclintit stătea, ca şi când s-ar fi făcut una cu lemnul
laviţei şi al mesei bătrâne”, fiinţialiteatea acestuia identificându-se cu
o statuie neclintită, şi totuşi mişcătoare, şi care se face una cu lemnul
laviţei şi a mesei bătrâne, recuzite la fel de statuare.
Vorbind de cinematografismul romanescului, cu epicul lui pe două
centre ale acţiunii lui – grofii, nobilii unguri din Ardeal, spoliatori fanatici şi totalitari, şi iobagii coborâţi, în afara voinţei lor, pe treapta
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animalităţii, nemaisuportând jugul spoliator – autorul „propune”
într-un fals echilibru, imaginea „luminatului” împărat de la Viena,
dorit de populaţia iobagilor ardeleni ca un mijlocitor pentru luminare, în aceeaşi măsură privit cu rezervă de grofi. Se produce o ruptură
între naivitatea speranţelor iobagilor şi realitatea crudă, când aceştia
realizează că împăratul pactizează cu nobilimea; Horia însuşi constată
că atunci „când stai de vorbă cu el, pare om de omenie, dar nu-i decât
un mincinos”.
Documentat, autorul se pare că a parcurs cu piciorul spaţiul dintre Mureş şi Crişuri. Casa baronului Anton Josika acoperit de ceţuri,
chiar şi când soarele este vizibil, precum şi locul neliniştitor din ajunul uciderii lui Horia, sunt cele mai reprezentative spaţii ale Începutului şi Sfârşitului, simboluri oarecum ezoterice, şi care sunt unite de
aceeaşi ezoterică efigie ceţoasă a Călăreţuluiu de fum. Evenimentele
în desfăşurare între cele două „porţi”: cea de la început, autoritară şi
maiestuoasă, şi cea de la sfârşit, simplă şi esenializată, dar la fel de
maiestuoasă, conving întru totul că lumea transilvană aştepta, mesianic, eliberarea din întuneric şi suferinţă. Mitul Conducătorului
şi al Eliberatorului se conturează de la început cu mare forţă. Este
emblematică spusa unui ţăran când este anchetat: „Apăi, domnule
dragă, (…) Horia ăsta-i aşa, o vorbă de-a noastră, ca şi cum ai zice
că dă Dumnezeu de vine ea şi ploaia…”. Aura personajului, devenit
legendar simultan cu răbufnirile mulţimii, este întărită cu mare forţă
vizionară de aceeaşi fantasmă protectoare a misteriosului personaj
cu chivără roşie, despre care nimeni, parcă, nu ştia nimic, nici chiar
însuşi Horia.
În cinematografica reconstituire istorică, lumea românească este
ea însăşi un personaj. Violentă din disperare, inferioară în ochii grofilor – nişte creaturi neevoluate, spun ei, cu defecte care ţineau de
instincte şi ură – acest neam „se distingea prin această faimă a cerbiciei şi sfruntării”. Grofii erau îngroziţi de faptul că „prin mijloace
greu de priceput, o veste importantă pentru neamul valahilor putea
să străbată într-o singură zi o distanţă cum ar fi cea dintre Brănişca şi
Câmpeni sau Zlatna”. O la fel de cinematografică imagine a tăvălugului
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revoluţionar este formula de epos plenar, o panoramă ce rezultă din
obiectivul imaginaţiei autorului: „Pe toată valea Crişului Alb, din sus
de Brad, până departe către Hălmagiu, zorile acestei ultime duminici
a lui octombrie aduseseră o ceaţă deasă, lăptoasă. Încă nu brumase,
dar răcoarea pătrunzătoare se strecura pe sub sumane şi pieptare.
Oamenii o porniseră de cu noapte. Unii de pe la Căzăneşti, Obârşia
ori Bulzeşti, chiar de cu seară. Cunoşteau cu toţii semnele văzduhului
şi ale pământului şi ştiau că asemenea ceaţă urma să se ridice peste
câteva ceasuri risipită de soarele molatic de toamnă. Umpluseră toate
drumurile şi scurtăturile care ieşeau în dâmbul bisericii din Mesteacăn,
mai mulţi decât la orice nedeie. Veneau singuratici sau în pâlcuri, cei
mai numeroşi pe jos, bocănind cu bâtele în drumul pietros, alţii pe cai
mărunţi, înşeuaţi cu tarniţe de lemn aşternute cu cergi de lână”.
Radu Ciobanu interpune între cele două tabere, a oprimaţilor şi a
spoliatorilor o altă lume, pseudo-confesivă, cea a corespondenţei vicecolonelului Johan Schultz von Leichenthal intreţinută cu nobilimea
de la Viena. Există o simpatie, aparent involuntară, faţă de lumea
obidiţilor iobabi români bântuiţi de nedreptăţi şi sărăcie, pe care îi
cunoaşte îndeaproape. Cu obiectivă luciditate vede şi dezmăţul bestial şi rapace a „castei” nobilimii maghiare, trufaşă cînd este vorba de
prezenţa trupelor imperiale, la început pacificatoare.
Fondul romanului, o pendulare între un uşor naturalism – când
creează destule scene cutremurătoare – şi nevoia unei reconstituiri
obiective, apropie subiectul de opera înaintaşilor Mihail Sadoveanu
ori Liviu Rebreanu (crimele comise la Criscior, bunăoară). Excelent
documentat (să nu uităm că, aproape simultan cu apariţia primei
ediţii a romanului, istoricul David Prodan edita o sumedenie de documente cu privire la evenimentele petrecute cu două veacuri înainte),
dar spre deosebire de cei doi corifei ai romanului românesc, autorul
Călăreţului de fum reconstituie cu mijloacele artei literare, fapte reale
ale istoriei transilvane, nu prea îndepărtate. Este, de fapt una dintre
cele mai valoroase „puneri în scenă” a unui eveniment real al istoriei,
tulburător tocmai prin reliefarea unor „daturi” umane, fireşti: credinţa
într-un ideal, dragostea, mândria şi speranţa, dar şi frica, ura, disperarea, solitudinea şi, uneori, laşitatea şi trădarea.
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O privelişte narată magistral, care dovedeşte că Radu Ciobanu
este „alesul” în pleiada marilor romancieri români este următoarea:
„Oastea Horii se rostogolea ca o apă mare şi tulbure care smulge şi huluie tot ce întâlneşte în cale. În unele locuri, când da de lărgământ, îşi
domolea curgerea, se răsucea în loc, isca vârtejuri şi izbea în maluri,
lăsând apoi în urmă şi mai mare prăpăd”.
Parcimonios cu „spectacolul creaţiei” sale, Radu Ciobanu are totuşi
un moment de revelaţie, să-i zicem lăuntrică, atunci, când într-un
spendid dialog cu Monica Pillat (Dincolo de aşteptare. Dialog în larg,
Editura EIKON, 2016), relatează cu mare sinceritate „greul” elaborării
frescei cinematografice a momentului istoric precum şi ce a declanşat
febrilitatea actului creaţiei, vorbind în acelaşi timp şi despre Nemuritorul albastru, un alt important roman al autorului: „În afară de respectarea cronologiei reale a Răscoalei, n-am ştiut dinainte nici cum
va decurge „scriitura”, nici cum am s-o închei. Cartea s-a configurat
din mers, oarecum de la sine, fluent, proces favorizat, desigur, şi de
pasiunea autorului pentru lucrul său, cum şi de plăcerea de a-şi vedea
lucrul rodind pagină cu pagină... Deosebirea dintre „Nemuritorul...”
şi „Călăreţul...”, amândouă născute dintr-o imagine, stă în faptul că
despre realul Toma nu se ştie mai nimic, pe când despre Horia se ştie,
cât se poate şti, aproape totul. În „Nemuritorul...” l-am inventat de fapt
pe Toma, cu grija de a rămâne veridic în ordine artistică, în timp ce în
„Călăreţul.. .” a trebuit doar să umplu cu viaţă interstiţiile dintre fapte
reale. În ambele situaţii însă, neprevăzutul a fost cel care a decis configurarea cărţilor. Cu precizarea că, în timp ce scriam „Călăreţul... ”,
ştiam cum a sfârşit personajul principal. Dar, cum nu-mi plac scenele
hard, întrucât, îmi zic, există destulă violenţă şi barbarie în realitate, nare sens s-o mai exhibăm şi în artă, nu voiam să închei cu oribilul episod al tragerii pe roată. Ştiam, deci, de la început că nu aşa voi încheia.
Dar atunci cum? Şi n-am cunoscut finalul decât tot aşa, lăsându-mă în
nădejdea inspiraţiei din ultimele pagini. Iar ceea ce a ieşit mi se pare
mult mai pregnant, mai expresiv emoţional şi mai bogat în sugestii
decât relatarea unei execuţii bestiale... Fluierul – care nu putea, n-avea
voie să fie unul oarecare, ci unul purtător, cum zice Blaga, de „sarcină
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mitică”, mi s-a revelat, în ceasul al doisprezecelea, când începusem să
aştern ultimul alineat. Scriam uşor panicat fiindcă nu ştiam cum să
închei fraza, fiind şi încheiere de carte, şi deodată mi-am amintit că
lui Horia îi plăcea să cânte din fluier, iar cuvântul s-a ivit sub stilou
oarecum de la sine, ca aşternut din înalt: „... şi atunci îi păru deodată
rău că nu-i ceruse contelui să-i înapoieze fluierul.” Punct. Dincolo de
care, aceeaşi voce, care poate fi şi a lui Alter Ego, mi-a şoptit că nu mai
urmează nimic: s-a spus tot ce trebuia spus.”
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Un continuu dialog cu sine*

L

IVIU IOAN STOICIU, de la debutul editorial (1980) şi până în prezent, a reuşit o
impunătoare operă poetică apreciată la nivel
naţional şi tradusă în mai multe limbi străine.
Cu volumul La fanion (1980) obţine Premiul
de debut al U.S.R., apoi au urmat numeroasele
sale volume de poezie pentru care a obţinut
premii şi distincţii preţioase, amintim doar premiul „Tudor Arghezi” şi cel mai important,
„Mihai Eminescu” al Academiei Române.
În jurul cantonului 248, unde a copilărit şi
unde se petrec tot felul de întâmplări fabuloase,
LIS, după cum mai este cunoscut poetul, îşi circumscrie o mare parte din opera poetică. Volumul Efecte 2.0 purtând marcă „ciudăţeniilor”
scriiturii stoiciene, pare să fi ieşit din matcă.
Multe poeme sunt construite după un scenariu aproape identic: convorbirea cu sine, prilej folosit de poet pentru a-şi sonda propria existenţă:
„Ce cauţi, de fapt, şi nu găseşti? Nu mai/ căuta

Constantin Butunoi,
poet,
Arad

* Liviu Ioan Stoiciu, Efecte 2.0, Editura „Tracus Arte”,
Bucureşti, 2017
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ceea ce nu se vede! Dumnezeu e în tine,
nu în zare” (p. 9).
În dialogul purtat cu sine, într-o modalitate care surprinde, eul apare sub diverse
ipostaze: „Eu sunt oricum în inferioritate
– vârsta, depresia,/ lipsa de motivare de a
continua,/ totul pare a fi expirat.” (p.12);
în stare de alarmă: „Pericole sunt peste
tot, nu? Trebuie să înveţe să fie prudent…”
(p. 17); luând în derâdere urgenţele: „îmi
spui că te duci în/ grădină, să vezi dacă
s-a copt fasolea. Tu/ nu eşti sănătos la cap,/ înţeleg să te
duci să vezi dacă nu-ţi dă cafeaua în foc,/ la bucătărie”
(p. 35); exprimarea sinceră a dorinţelor: „Dacă ar putea
să se propage în/ vis în mare taină, acolo unde încetează
orice dezvoltare/ şi unde nimic nu se înfăptuieşte, unde
te poţi/ desfăta, trândăvind, fără instinct, fără/ pulsaţie?”
(p. 53) etc.
În cele trei grupaje, după cum este organizat volumul, Rar sus, Împotrivirile şi De necuprins, poezia nu
se desfăşoară „liniştit”, este aleasă calea tensionării, se
ajunge chiar la contorsionare: „Făcând ca tot ce e malefic
şi/ dăunător să dispară. Ar vrea el. Multă vreme a crezut
că/ sunt foarte eficiente grijile, reflectări ale/ frumuseţii.
Nimeni nu-i împlineşte nici o dorinţă…” (p. 52); „Vede
numai partea întunecată a lucrurilor. Chiar dacă sunt/
lucruri care nu merită. Mă simt vinovat” (p. 81) sau:
„…În/ aşteptarea ta m-a prins iar noaptea, am ieşit până/
la urmă din propria-mi cochilie, am/ ocolit biserica prin
spate (…) mi s-a părut/ că ai venit! Şi am intrat în criză.
În cimitir/ era lună plină…” (p. 73)
Discursul poetic este marcat de prevalarea adresării de
tip raţional, dar nu lipseşte nici cea de tip emoţional: „Te
înalţi/ periculos de la pământ, eşti extras, mai exact, te
154

10-11-12, 2017

Un continuu dialog cu sine

Lecturi paralele

uiţi/ atent de sus şi strigi:/ acestea sunt ruinele mele, câtă frumuseţe…”
(p. 10)
Trecerea rapidă, de le anodin la fapte semnificative şi invers, nu
împiedică zâmbetul provocat de ironia fină întâlnită în multe poeme:
„…Că ani la rând, având puşca de vânătoare, era/ obligat să împuşte
ciori, era plan,/ trebuia să te prezinţi cu/ ghearele lor: oare ce făceau
comuniştii/ cu ele?” (p. 72)
Amalgamarea realităţii cu imaginarul se produce în aşa fel încât
cititorul, în melanjul obţinut, îşi pierde „discernământul”, nu mai
ştie în ce parte se află, acceptă soluţia poetului fără opoziţie: „A venit
anume până aici,/ la una dintre intrările subpământene – şi are chef
să se/ distreze. Eu sunt groparul/ satului, se prezintă unei domnişoare
sosite cu/ familia de la oraş la iarbă verde.” (p. 90)
Deşi nu a fost un răsfăţat al criticii de specialitate, opera i s-a bucurat de aprecieri din partea lui Nicolae Manolescu, Marin Mincu,
Gheorghe Grigurcu, Ioan Holban şi lista ar putea continua, amintim
doar pe Daniel Cristea-Enache, care vede o intersectare între lumea
lui Liviu Ioan Stoiciu şi lumea lui Sorescu din La Lilieci, fapt sesizabil
şi în acest volum; „adieri” soresciene întâlnim în câteva poeme, l-am
ales pe „Lasă, te spânzuri mâine” (p. 67) din care cităm: „(…) Boule,
stai suit pe scaun, înnebunit de nelinişti,/ cu funia în jurul gâtului şi
nu/ te mai hotărăşti, acum s-a găsit liliacul să înflorească”.
Un optzecist atipic, care şi-a construit un drum singular ocupând
un loc de frunte în poezia actuală, fiind cu totul îndreptăţită afirmaţia
lui Răzvan Voncu: „E reconfortant că, într-o lume a simulacrelor şi a
perdelelor de fum, avem asemenea scriitori, pe care, vorba lui Marin
Preda, îi poţi crede pe cuvânt”.

10-11-12, 2017

155

Lecturi paralele

Gheorghe Mocuţa

Un ingenios al criticii tinere*
Critic şi meta-critic
În argumentul pe care-l pune în faţa culegerii de cronici
literare, articole şi recenzii (poetul le spune cronici de
carte), Ştefan Manasia face o mărturisire esenţială pentru exerciţiile sale de stil critic, naturale şi nesofisticate
totodată: „Am încercat să scriu cronică de carte la fel cum
citesc: adică pasionat, liber, strein – cum ar zice Dimov
– pînă la scîrbă de formalism, academism, de jargonul
neologistic al criticului specializat. Sunt cronicile unui
poet pentru care lectura celorlalţi, a cît mai multora, este
o tentaţie elementară ca aprinsul unui chibrit.”
În câteva rânduri, tânărul critic face legătura cu lumea
poetului şi cu legile care străbat universul lecturii actuale.
Parcurgând cele trei părţi aşezate după o anumită noimă,
te întrebi dacă nu cumva cronicile poetului – care alunecă
repede în eseu şi subtilităţi – nu sunt chiar piatra de încercare a poeziei sale. O poezie care are ca punct de atac frivolitatea vieţii, pusă sub lupă. O poezie în care nu renunţă
la cerebralitate, lăsând mai jos garda biografismului şi a
* Ştefan Manasia, Stabilizator de aromă, articole, cronici, recenzii, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2016
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culturii deja trăite. Critic şi meta-critic,
Ştefan Manasia evită cu abilitate capcanele
tinerei critici nărăvaşe, prin detaşare şi
maturitate. O maturitate conferită de
experienţa lecturii şi de practica poeziei.
Ca şi în cazul lui Gheorghe Grigurcu,
criticul e fratele poetului, seamănul ipocrit care îşi certifică existenţa sub semnul
fiinţei şi al timpului. Ce importanţă are că
îl găsim mai naturel şi mai pitoresc în probele de „stabilizator de aromă” pe care le
ia contemporanilor săi ? Are, în măsura în
care poetul îl concurează pe critic, şi atunci
când îşi soarbe cafeaua, şi când scrie.
Inserturile sale de jurnal şi de „poezie”
în lectura critică completează fericit detaliile semnificative ce fac deliciul descoperirii şi certificării autorilor
recenzaţi: pe Ioan Es. Pop îl citeşte într-o dimineaţă târzie
de noiembrie, în sufragerie, inspirat de „un fascicul luminos lipsit de putere mitraliind corpul submarinului în
care s-a transformat – pentru zile şi săptămâni – imobilul” său; pe Răzvan Pricop care a supravieţuit „măcelăriei
literare” l-a sfătuit la poşta redacţiei să citească mult şi
să nu-şi grăbească debutul; pe discreta poetă Alexandra
Turcu a cunoscut-o mai bine la Festivalul de literatură de
la Săvârşin unde a propus-o la premiu; pe Robert Şerban
îl consideră „un răsfăţat al publicului şi al premiilor literare, trendsetter al poeţilor timişoreni”, lucru adevărat,
dar pe care nimeni nu l-a evidenţiat atât de abrupt; pe
Moni Stănilă o consideră înainte de toate, un personaj
autentic al scenei literare „sufocată de reciclatori şi partiseuri, invidioşi sau veleitari, egouri hipergonflate etc.”;
pe Andrei Mocuţa pe care l-a simpatizat de la prima vedere, l-a citit într-un tren supraaglomerat, la întoarcerea
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din capitală; scriind despre Octavian Soviany, îşi face un mic examen
de conştiinţă; lui Alexandru Vlad îi descoperă „metoda” prin care îşi
verifica prozele, citind prietenilor în cafenele şi notând sârguincios
într-o agendă; înainte de a se lăsa furat de analiza romanului lui
Roberto Bolano, cu realismul său visceral, cititorul îi evocă pe detectivii sălbatici, trântind portierele maşinii în care îşi fac veacul etc.

De veghe în lanul de cărţi
În poetica lecturii lui Manasia intră, fără îndoială, o empatie bine
dozată, dacă nu ascunsă, pentru cărţile speciale, unele marginalizate
sau evitate de critică. Lecturile la întâmplare şi lipsa unui program al
criticului de întâmpinare îl fac cu atât mai interesant pe redactorul-şef
adjunct de la „Tribuna” clujeană. Planurile recenziilor sunt croite din
cuţitele şi păharele, fumul şi sarcasmul clubului de lectură unde-şi face
veacul noua boemă, Nepotu’ lu’ Thoreau. Veghea (s)electivă a cărţilor
şi autorilor trataţi se hrăneşte din izvorul nesecat al lecturilor, combinate cu gustul şi plăcerea de a călători prin arşiţa textului. În căutarea
cornului abundenţei, al neologismelor şi sofismelor preţioase. În
aceeaşi pagină găsim cel puţin o duzină de trimiteri la autori şi opere
intrate în canon. Detaliile picante, spaimele şi extazul drogului lecturii, intuiţia fecundă, talentul de povestitor şi alura de blând iconoclast
îl proiectează într-o zonă a criticii gustului pe care îl sugerează titlul
cărţii. Un master-şef care nu se sfieşte să ronţăie cotoarele cărţilor, nu
doar să le citească – asemenea excentricului şoricel Firmin al lui Sam
Savage – şi să descopere aroma fiecărei pagini, a frazelor şi a fiecărui
cuvânt, odată cu suita de imagini şi reprezentări din lumea reală. Savuros şi crud, insolit şi deconcertant, discursul critic se fereşte de literaturizare ca dracu’ de tămâie. Când are ocazia, dezvăluie inepţiile,
locurile comune şi superstiţiile criticii de receptare:
„Marea tradiţie – de la folclorul românesc (splendide pagini despre
draci şi oameni îndrăciţi, magie neagră) la Coran şi de la Biblie la gândirea chineză – irigă o puzderie de capilare narative, scrise triumfal,
cumva orgiastic, aşa cum mai degrabă (şi oare de ce?) nu te-ai aştepta
de la un … poet. De aici, pesemne, şi succesul discret pe care o scri158
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ere incalificabilă şi orgolioasă, ca Ţesut viu. 10 X 10, l-a cunoscut. Critica română e, pe mai departe, sclava superstiţiei că poetul nu poate
fi romancier sau povestitor – excepţiile contemporane, de la Mircea
Cărtărescu la Marin Mălaicu-Hondrari, venind numai ca să confirme
regula.”
I s-ar putea reproşa criticului lipsa unei viziuni centrifuge, dar se
pare că nu teoria îl preocupă, cât reacţiile la impactul primei lecturi
şi stilul tolerant, fără sarcasme şi iritări. De la portretizare, el trece ca
un cititor implicat, la exerciţiile de admiraţie ale textului, legat cu fire
invizibile de ecoul imediat al autorului în subterană. E interesat de
actualitatea stringentă şi de receptarea imaginarului liric, sub asaltul
timpurilor noi. Practică o critică jurnalistică, savuroasă, ce pune accentul când pe dicţiunea ideilor subterane, când pe analiza structurilor de suprafaţă. Ştefan Manasia e un ingenios bine temperat al criticii
tinere, atrasă de spectaculos şi expresivitate. Nu e destul de critic în
şarjele sale, cât de-constructiv, iar afinităţile poetului-critic nu pălesc
în faţa lecturilor criticului-poet. El rămâne un comentator privilegiat
al aromelor şi plăcerii textului şi un înger păzitor al debutanţilor.
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Muzica oratoriului liric*

O

CARTE surprinzătoare – şi ca formulă lirică, ceremonios ritualică, şi ca substanţă, experienţă de viaţă
pusă în joc, recognoscibilă, de astăzi – publică Ela Iakab,
o poetă cu ştiinţă de carte, care nu scrie aşa, după ureche,
precum alţii, „din talent”, ci filtrîndu-şi atent lirismul prin
sita deasă a unei culturi lirice funcţionale. Doar aparent
această poezie nouă a Elei Iakab este religioasă. Poeta
mimează cu dexteritate muzica oratoriului liric. De unde
şi sunetul ei de orgă, de cor antic ori chiar de liturghie.
Toate ascund însă o trăire profană, nu sacră. Şi încă una
mistuitoare:
Vamă îngerească
Nimeni nu m-a iubit,
până la mistuire.
Numai deşertul,
cu pulberea lui năucitoare,
a ştiut să ardă
în rănile mele.
Numai deşertul,
cu jertfa lui mută,
* Ela Iakab, Cartea lui Athanasios / Il libro di Athanasios, Editura
Grinta, 2017
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a pus vamă îngerească
între mine şi moarte (p. 14).

Aşezarea ei în poem nu e una aşadar
chiar canonică, dimpotrivă, e cît se poate
de concretă existenţial, de reacţie, de răspuns la provocările vieţii, iar nu de supunere, fie şi fericită, la un adevăr suprem, de
neatins, de neînţeles:
Pergament himeric
Am cioplit toate chipurile
singurătăţii mele
în pietre, adunate de eremiţii fără
nume,
sub cerul pustiei.
Caravane şi nomazi strivesc ritmic,
sub paşii grei şi orbi,
semnele şi urmele care dau strădaniei mele
forma geometriei sacre (...)
Unde eşti, Doamne, ascuns, cu piatră cu tot?
Eu sunt încă aici,
răstignit înlăuntrul şi peste pietrele pământului,
care desenează floarea vieţii.
Eu sunt încă aici.
Pustiul e şi astăzi un pergament himeric! (p. 16)

Peste poeme pluteşte, de altfel, o sinestezie a tuturor religiilor, de
la Sumer şi pînă astăzi. Doar muzica lor este captată, şi încă în acelaşi
registru, o precipitare în expresie a sacrului. Asta e, în fond, intenţia
exclusivă a poetei – captarea prin sunet a sacrului:
Monolog
Iată, Athanasios, numele meu,
nu înseamnă că nu cunosc
şi nu voi cunoaşte moartea,
deoarece sunt fiu al cerului, ca Ahile,
scăldat de zeiţa-mamă în apele Styxului.
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Nu, nu, nu, cineva de sus
interzice mereu
moartea trupului meu,
complet vulnerabil... (p. 20).

Ela Iakab are disponibilitatea aceasta de a mima ceremonios-ritualic raportul ei cu viaţa luîndu-şi drept mijlocitor retorica, bine însuşită,
a rostirii lirice vechi în care ascunde bine, vreau să spun cu subtilitate,
toate angoasele, tensiunile şi interogaţiile unui om de astăzi. Postmodern? Fie şi postmodern:
Hierofanie
Când mi-ai surghiunit sufletul
de dansator celest
într-un corp muritor,
mi-ai promis că,
din şapte în şapte vieţi,
vei coborî pe pământ,
să vezi de aproape
cum mă rotesc
în dansul elementelor,
a ofrandă.
Spune-mi, Doamne, că întîlnirea noastră
de lângă Arborele Vieţii,
nu a fost şi nu e o nălucire!
Şi, Dumnezeul meu, nu mai lăsa niciodată
să se facă întuneric în amintirile mele. (p. 112).

P. S. Cartea aceasta este bilingvă, în română şi italiană. Traducerea
aparţine poetei înseşi. Nu ştiu însă ce calcule îşi fac tot mai mulţi autori,
în special poeţi, care-şi traduc singuri creaţiile într-o limbă străină
(de regulă, engleză), asta chiar înainte de a fi fost confirmate valoric
la ei acasă, adică în limba română. Cred că valoarea certă a poeziei
semnate de Ela Iakab în acest volum nu forţează o asemenea opţiune
îndoielnică.
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Desculţă în lanul de grâu*

U

N TITLU provocator propune Florentina
Loredana Dalian cu apariţia sa din 2017 de
la editura Eikon: Domnişoara Nimeni. Cunoscută
mai ales ca prozatoare şi încă una care exploatează
un filon mai puţin la îndemâna femeilor, umorul,
Florentina este autoarea a şase volume de proză
(romane, proză scurtă, proză umoristică), iar acum se află la prima sa carte de poezie.
Auditoriul se trezeşte bine din lentoare când
intră în scenă şi recită din propriile poeme Florentina
Loredana Dalian, cu vocea sa gravă, de adevărată
actriţă. Asta aveam să constat la întâlnirile poetice la care am participat împreună. Dacă viaţa
de zi cu zi îi este una destul de pragmatică, fiind inginer chimist, scriitoarea are grijă ca vieţile
sale dintre coperte să fie interesante, jucăuşe,
pline de lirism, de sarcasm, să se încheie în note
pline de optimism sau să le deruleze ca-ntr-un
film de Emir Kusturica. După caz şi inspiraţie.
Înclinaţia spre calin face din autoare o căutătoare

Daniela Şontică,
poetă, jurnalistă,
Bucureşti

* Florentina Loredana Dalian, Domnişoara Nimeni, Editura
Eikon, 2017
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a sensului care duce spre bine, frumos
şi adevăr, noţiuni pe care şi le-a săpat în
conştiinţă, sunt convinsă, cu litere mari
şi strălucitoare. Când se lasă întunericul
unei situaţii-limită, se aprind luminile interioare.
Domnişoara Nimeni ar putea fi cineva
şi chiar este, dacă o identificăm cu însăşi
poeta, dar nu e bine să ne oprim doar la
atât, pentru că Florentina este o autoare
care ştie că, transpunându-se în locul
fiecărei posibile cititoare, are de câştigat,
întrucât mesajul devine valabil atâtor ochi
dornici să citească poezie şi atâtor urechi
deschise pentru recital: „Eu – după toate
probabilităţile/ statisticii matematice/ sunt
femeia tuturor/ timpurilor/ şi a tuturor verbelor/ conjugate doar la
prezent.// Adică nimeni – / rosteşte oglinda/ neîntrebată/ şi dând să
plesnească/ nu de invidie,/ nici vorbă”. (Domnişoara Nimeni).
Condeiul prozatoarei se simte în aproape fiecare poem, în sensul că există mereu un fir epic, fie că e vorba de povestea unui sentiment, a unei trăiri, amintiri sau situaţii turnate în forma poetică
unanim acceptată, dar şi când confesiunile şi amintirile din perioada
studenţiei capătă forţa unui torent ce nu mai poate fi canalizat în albia
subţire a unui poem. Sunt în carte câteva prozo-poeme bine realizate,
ce reuşesc să atingă tensiunea propusă: „Hei, dragă M, noi chiar am
crezut în revoluţie, în lozinci, în schimbare. Trăiam expuse grafic între
abscisă şi ordonată, cântăream substanţe cu exactitate de patru zecimale, ne găuream halatele şi ciorapii cu acizi, ne intoxicam în laboratoarele de şase ore. Vara mergeam la Convocare, în Ghencea, mai ştii
când au testat măştile pe noi? Ne-au băgat într-un cort, au dat cu lacrimogene, care ieşea afară fără să plângă avea masca bună”. (Dragă M...).
Iar nostalgia temperată de prezentul cotidian în care au intrat idealiştii
studenţi, generaţia pe care căderea regimului comunist a prins-o în
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facultate, este parcă rezumată cel mai bine în fraza: „Nimeni nu ne
spusese, dragă M, că viaţa a fugit în altă parte, că sensurile ei nu erau
de găsit în tratatele noastre”.
Volumul este bine construit, consistent, având peste 80 de pagini,
şi pare să curgă asemenea vârstelor, începând cu versuri despre „fetiţa
umblând desculţă prin lanul de grâu”, continuând cu acele confesiuni
impregnate de lirism despre idealurile pierdute odată cu ieşirea din
studenţie, şi se încheie cu poeme de dragoste.
Remarcabile sunt în versurile Florentinei trimiterile fruste la anumite locuri, personaje şi întâmplări care au produs traume mai mici
sau mai mari în copilărie. Autoarea este un copil format în comunism,
cu tot ce a însemnat, de la Cântarea României la profilul tovarăşei
diriginte ce pleacă pentru totdeauna din mica şcoală de ţară, lăsând
pe peron durerea elevilor ce nu pot înţelege întâmplarea: „S-a urcat
în tren/ lăsând în urmă parfumul./ A rămas la geam, fluturându-şi
mâna”, pentru că „pe vremea aceea credeam/ că oamenii se întâlnesc
pentru totdeauna/ Că iubirile durează o viaţă” (Pe vremea aceea)
Satul natal este axis mundi şi pentru Florentina, raiul suprem: „Când
noaptea cobora peste sat,/ se întâmpla o linişte/ pe care câteodată o
caut/ în lada de zestre a copilăriei” (Noapte peste sat).
Mai târziu, tânăra femeie îndrăgostită va ajunge să se întrebe pe
străzile Parisului: „La Scare Coeur îmi arătase şi dantelăria exterioară,/
iar eu întrebam şi unde-i inima?” (A fost demult...) Chiar dacă în
majoritatea poemelor de dragoste sentimentul predominant este
tristeţea (mascată sau ca atare) după o poveste din trecut sau care pare
imposibilă azi, scriitoarea recurge la ironie şi umor pentru a se salva:
„În geometria unui vis/ sunt Ana lui Manole/ trăindu-şi nedumeririle/ cărămidă cu cărămidă./ Între Ana lui Manole/ şi Anna Karenina
aruncându-se pe şine/ în numele iubirii ratate/ nu-i decât diferenţă de
geometrie:/ Zidul e vertical, perpendicular pe sol,/ şinele, paralele...”
(Geometrie).
Pentru recursul la autobiografism, la camuflarea inteligentă a unor
sentimente și obținerea unui efect literar din autoironie, versurile
următoare sunt elocvente:
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Inimă scanată
Te privesc, inimă scanată.
Nici nu-mi vine să cred că prin tine
au trecut cândva iubiri
şi poate încă mai trec.
Semeni cu un râu atât de limpede,
de parcă nicio sfâşiere nu te-a tulburat.
Ce actriţă bună eşti, inimă!
Ai păcălit-o până şi pe doctoriţa de inimi,
care doar că nu ne-a spus că ne fandosim.
Ţi-a tras un look ştiinţific,
te-a-mpodobit cu dimensiuni,
cu cifre, cu procente, cu virgule,
zice c-ai fi… enervant de normală.
De parcă nu te-aş cunoaşte!
De parcă nu te-aş şti cât de bezmetică eşti.
Eşti sănătoasă tun, zice
Îţi dai seama – dacă n-ai bea râuri de cafea, sau n-ai fuma?
Ea cu recomandările ei,
eu cu mirările mele
şi tu inimă cu ofurile tale
ascunse pe după ventriculul stâng…
Până una alta,
îmi împăturesc inima dezvelită,
expusă grafic între abscisă şi ordonată
şi plec ducând-o-n buzunar.
Deocamdată nu-i cerere pe piaţă,
dar cine ştie?

Scriitura Florentinei are uneori trimiteri metafizice, astfel încât, un
poem cum este Fiul risipitor, de inspiraţie religioasă, nu surprinde ca
temă.
În altă ordine de idei, am mai remarcat frumuseţea construcţiei din
poemele Feriţi linia vieţii!, Femeia impară şi Război, pe care însă nu le
citez aici trunchiat, pentru că merită o lectură în întregime. De altfel,
aceasta este şi concluzia care se poate trage: volumul Domnişoara
Nimeni al Florentinei Loredana Dalian merită să fie citit.
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Un roman istoric modern*

D

E LA BUN ÎNCEPUT, romanul lui M. B.
Ionescu Lupeanu surprinde prin inovaţia
redactării şi a fragmentării naraţiunii. Cred că
procentul de romane istorice reuşite este de 1
la 10 rebuturi. Cele rebutate mai toate se întrec
în acumulări liricoide sau avalanşe de aventuri
fără nicio fundamentare psihologică. De aceea,
când prind un asemenea roman, mă pregătesc
să mă distrez/ plictisesc pe cinste, dat fiind că
aproape sigur îmi va abuza inteligenţa. Ce-i drept,
mi-o abuzează cam 90% din actuala literatură
română.
Icre negre proaspete, în pofida titlului cam
prea apetisant, s-a dovedit o excelentă surpriză.
Surpriză pe care şi prefaţa lui Ioan Holban o…
surprinde. Scriitorul a debutat în 2015 cu Strigoii lui Şuţu şi de atunci „tema medievală” şi
„spaţiul balcanic” nu l-au mai părăsit (Ciumăfaia,
2016). Holban observă că homo balcanicus e un
homo duplex (s-a tot spus acest lucru) pentru că se

Felix Nicolau,
critic literar, poet, prozator,
Bucureşti

* M. B. Ionescu Lupeanu, Icre negre proaspete, Editura Junimea,
2017
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hibridizează şi îşi pune o mască de histrion
pentru a putea vieţui într-un spaţiu socialcultural hibridizat şi el. De aici ar reieşi
„structura sa bipolară” marcată de fanariotism: „superficialitate şi lene orientală
[...], versatilitate, adaptabilitate, spirit tranzacţional, ipocrizie şi cruzime rafinată”. Literatura română deţine o bogată colecţie
de asemenea personaje.
Dincolo de atmosfera parabolică şi de
„naraţiunea cu avertizor” (I. Holban), proza aceasta se distinge prin fragmentarismul ei simbolic, dinamic şi esenţializat.
Niciun fel de povestire leneşă, de descriptivism mâlos şi letargic. Deşi scrie despre
Levant, autorul oprimă „logica suprarealistă a fragmentului” ce dinamitează „canonul romanului istoric” (IH).
Lupeanu nu se joacă atunci când vine vorba de cuvinte.
Comparat cu barochiştii noştri bizantini, aşa ar părea.
Dar tocmai el este în stare să se joace cu ele când începe
şi sfârşeşte abrupt sau când comprimă uluitor informaţia/
relatarea. Adesea ai impresia unui roman-SMS. Datorită
acestei metode, nici referinţele culturale/ istorice, care
abundă în carte, nu sunt fastidioase. De exemplu, cuvântul
„veridicităţii” ar fi insuportabil într-un context lăbărţat,
dar aici, într-o aparentă schiţă, este cum nu se poate mai
potrivit: „Prietenii grecului./ O beţie în Deltă./ O partidă
de vânătoare. Două-trei arme, mărci ale veridicităţii”.
Erudiţia subtextului este telescopică şi la primele pagini nu eşti sigur că nu parcurgi o bibliografie adnotată
(de ex, Ion Neniţescu, apud Luca Ionescu, Judeţul Tulcea.
Dare de seamă prezentată Consiliului Judeţean, Bucuresci,
Tipografia Curţii regale, F. Göbl Fii, 1903, p. 187).
Căpitanul Hassan este o apariţie teribil de masculină,
demonică şi perversă. Portretul i se încheagă treptat.
Romanul nu este încercat de nicio altă pudoare în afara
168

10-11-12, 2017

Un roman istoric modern

Lecturi paralele

celei lingvistice. Numirea se face prin arhaizare, parafrază şi tot felul
de alte mijloace stilistice care evită vulgaritatea banală ori teribilistă.
Pe insulă, refugiaţii descoperă un vas antic. Locurile vechi, obiectele
străvechi nu impresionează, ci parcă încheagă o aură ritualică în jurul
unor acţiuni de pomină: „Pe fundul lui, sta scris: Glaucus din Possidia
m-a închinat lui Ahile, stăpânul insulei. Neatins, de veacuri, într-o
grămadă de amfore sparte, lângă ruinele templului. Căpitanul Hassan
a păstrat în el grăsimea vacii de mare. Pusă pe mădular, îi înlesnea
pătrunderea în Ahmad şi puştiul ajungea pe culmile plăcerii. Trebuie
că nu era un novice”. ¨
Cu cât mai multă cultură împrejur, cu atât mai intensă perversiunea. Şi totuşi, dacă facem o comparaţie, vedem cât de câştigat iese
Icre negre proaspete faţă de Viaţa lui Kostas Venetis. Aici totul este pus
într-o ecuaţie a eficienţei şi a inflamării treptate a unei imagini, pe
când Octavian Soviany intra într-o levantină sarabandă a descrierilor
de perversiuni, în care cel mai mult conta expresivitatea de dragul
expresivităţii, cam ca la actualul scriitor naţional.
Toate cruzimile şi desfrânările contribuie la conturarea unei atmosfere, a unor idei. Aşa se întâmplă când Ahmad este ucis de
echipajul naufragiat iar ficatul lui este gătit la cină, aşa se întâmplă
când mădularul lui Ahmad, tras într-o ţepuşă, este înfipt la intrarea
în peştera unde se refugiase Hassan, aşa se întâmplă când, salvaţi fiind
în 1740, Hassan îi va ucide oribil pe foştii tovarăşi pentru a răzbuna
moartea lui Ahmad.
Dioncolo de expresivitate şi caracterologie, verosimilul naraţiunii
este cimentat prin includerea unor documente. Descrierea întoarcerii
lui Hasasan în Constantinopol este preluată în subtext, direct în franceza lucrării lui Joseph von Hammer-Purgstall, Histoire de l’émpire ottoman depuis don origine jusqu’à nos jours, Tome Quinzième. Depuis le
Traité de paix de Belgrade jusqu’à l’avénement du sultan Moustafa III,
1739-1757, Paris, Bellizard, Barthés, Dufour et Lowell, MDCCCXXXIX,
pp. 48-50. Cum se vede, ceva sămânţă postmodernistă de Şcoala de la
Târgovişte a prins rădăcini şi aici.
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Un roman excelent, aşadar, datorită construcţiei, tehnicii, informaţiei, inventivităţii şi suspansului. Remarcabile personaje îşi transmit ca pe o ştafetă apucăturile bestiale, perversiunile, dar şi curajul
faptelor mari. Iată-l pe Nikos, devorat de patimi incontrolabile: „A
pierdut şirul vezicilor de berbec folosite înainte de a vulcaniza cauciucul. Cu aşa numitele redingote englezeşti trase pe mădular, a înfiorat
femeile de pe ambele maluri ale Dunării. Multe paciaure au fugit la
vederea drăcoveniilor. O mătărângă cinstită ar fi primit bucuroase”.
Vitalitatea scriiturii e la polul opus levantinismului, dar şi ardelenismului. De aceea, un aşa roman istoric ne prinde tare bine.
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„Tăcerile” lirice
ale tânărului Iulian*

I

ULIAN LEONARD este un tânăr arădean,
al cărui traseu poetic îl cunosc destul de
bine. A participat la câteva ediții ale Taberei de
Literatură a Tinerilor Scriitori de la Săvârșin, de
a cărei organizare mă ocup în fiecare an și l-am
încurajat să debuteze în revista de cultură „Arca”.
A mai publicat poeme în antologiile de literatră
ale taberei, precum şi prin alte reviste literare din
ţară. Discutăm adesea despre literatura tânără și
mă rasfață cu reușitele sale poetice, fiind de multe
ori, primul său cititor.
Recent a debutat și editorial cu cartea stau jos
și tac apărută la editura Casa de Pariuri Literare,
gestionată de poetul Un Cristian, un editor cu
vocație căruia literatura tânără îi datorează mult.
De la început vreau să spun că atunci când citiți
acestă carte, va trebui să uitați tot ce ați învățat
la școală despre poezie. Pentru că literatura, la

Ioan Matiuţ,
poet, editor,
Arad

* Iulian Leonard, stau jos și tac, Editura Casa de Pariuri
Literare, 2017
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fel ca toate de pe lumea asta, evoluează,
este în continuă căutare de forme noi de
exprimare.
Din 2000 încoace, generații de tineri
poeți experimentează noi formule. Cât
reușesc sau nu, ce se va alege de toate
acestea, greu de spus acum. În opinia
mea, sunt generații de sacrificiu literar,
deschizători de drum spre o nouă paradigmă literară. Sau poate, cine știe,
vor fi considerați ei înșiși niște vârfuri,
de către generațiile viitoare. Cert este că
azi se scrie și o poezie de frondă la poezia
„frumoasă”. Poate de aici și respingerea
până la negare a literaturii canonice.
În acest context discutăm despre cartea lui Iulian
Leonard. Pentru că el, la rândul lui, este un experimentalist.
Nu calcă pe cărări bătătorite, nici măcar pe cele ale generației
sale ci încearcă să-și personalizeze cât mai mult creația.
Poezia lui Iulian se hrănește din cotidianul imediat. Un
cotidian pe lângă care trecem, de cele mai multe ori fără
să-l vedem, luați cu treburile zilnice. Or, în fiecare clipă
se întâmplă foarte multe în jurul nostru, care dau sens
și miez acestei lumi. Pe acestea încearcă să le surprindă
autorul și să le transforme în poezie. Este în același timp
un rafinat observator a proximității, printr-un alt fel de a
privi și de a se raporta la ceea ce pare neinteresant, banal la
prima vedere, dar în care poetul vede resurse inepuizabile
de inspirație. Un alt punct tare al poeziei este abilitatea cu
care autorul fracturează realul cu inserturi de imaginar.
Aici se află substanța poeziei lui Iulian Leonard. Este
un S.O.S care ne atrage atenția că aici, în jurul nostru,
acum, mereu, se întâmplă irepetabilul pe care nu trebuie
să-l ratăm.
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Simplitatea este una din calitățile de bază ale poeziei lui Iulian
Leonard. Este calea spre profunzimea și esența lururilor. Suntem
tentați să complicăm, să alegem căi întortocheate, sofisticate, pe când
ceea ce ne definește, misterele și căile lor de înțelegere, stau în lucrurile,
gesturile și întâmplările simple.
Multe poeme conțin banalități, nimicuri cotidiene care ne fac să ne
întrebăm dacă asta e poezie sau doar o ilustrare fidelă a ceea ce vede
autorul. Tocmai acesta este mesajul: Să privim mereu în jurul nostru
și să descoperim lucruri și întâmplări, pline de sens și miez. Viața e
aici și acum.
Fiind un volum de debut, deci de referință pentru critica literară,
cred că autorul trebuia să facă o selecţie mai riguroasă a textelor
pentru a nu fi nevoit mai târziu să-și renege cartea sau să-și adopte
un pseudonim literar , la fel ca alți poeți cunoscuţi care au făcut asta
pentru a scăpa de primele urme literare care nu-i mai reprezentau.
Unele texte din această carte au doar valoare de însemnări, fără acoperire estetică şi scad din calitatea pe ansamblu a cărţii.
Am să închei citând în întregime un poem pe care îl consider reușit
și care, sper, justifică cele scrise mai sus:
de la bleumarin la crem
vântul s-a oprit nu mai pot auzi
creanga de brad cum zgârie geamul
trec pe foaia liniată
pe ea scria din start Canada
lângă mine o revistă
cu cafea de la Real
care-mi cere energie
sebumul îmi intră-n ochi
arunc cojile
portocalelor roșii
pe dinăuntru păreau injectate
vine trenul când mă uit
mereu e paralel cu geamul
10-11-12, 2017
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maldărele de borduri
stau în ploaie
și în șanțuri: la trotuar peste drum
și-nspre linia de tramvai
pe stâlp e crucea farmaciei
cu lumini extraterestre
și pâlpâitoare în noaptea asta-i
pe tavan
o buburuză cu strabism
stă înfiptă-ntr-un ghiveci
e un fel de jucărie
cât o palmă de copil
are membrele din arcuri
și întârzie
pe o prăjină
chiar în dreptul bradului
o alta-i un magnet
lipit pe frigider
lângă lei delfini
și papucei de lut
cu mori de vânt
căpșuna e blocată
pe vafa belgiană
un băiat imobil
își pune mâinile în șolduri
și pișă ce rămâne:
curcubeul de bronz
acvariul cu cafea
ancora biciul
hubloul de la Eforie
și un timbru din Olanda
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Mierea nopţii*

C

U MULT INTERES şi cu multă plăcere am citit
recentul volum de poezii Le miel de la nuit/
Mierea nopţii de Simona-Grazia Dima, carte apărută
la Paris în 2016, cu o traducere în limba franceză

de Elisabeta Bogăţan şi Linda Bastide. Prefaţa,
care în sine este un frumos poem, este scrisă de
Linda Bastide, multiplă ambasadoare culturală,
dar şi Candidată la Academia Franceză.
Simona-Grazia Dima ne surprinde prin biografia sa intelectuală de excepţie. Născută într-o
familie de scriitori din Timişoara (Valentina
Dima şi Simion Dima), oraş în care a absolvit
Facultatea de Litere a Universităţii de Vest, ca
şefă de promoţie naţională, Simona-Grazia Dima
se remarcă deopotrivă ca poetă, eseistă, critic literar, traducătoare şi publicistă. Membră a Uniunii Scriitorilor din România din 1990, a deţinut
şi funcţia de secretar general al Centrului P.E.N.
Român vreme de peste două mandate (2006–
2015), apoi, încă un an, poziţia de membră a comi-

Lucia Cuciureanu,
poetă, eseistă,
Arad

* Simona-Grazia Dima, Le miel de la nuit/ Mierea nopţii,
Editura Poètes à vos plumes, Paris, 2016
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tetului director al acestuia (2015–2016),
iar în continuare a fost aleasă membră a
Comitetului de Onoare, alături de poeţii
Ana Blandiana şi Constantin Abăluţă. Cu
atât mai meritorie este această activitate
cu cât ea reprezintă un pur voluntariat, în
tradiţia cutumelor P.E.N.: în toată lumea,
liderii P.E.N. nu au fost niciodată plătiţi.
Cu o operă prodigioasă în spate, Simona-Grazia Dima şi-a câştigat un loc
de frunte în peisajul poetic şi cultural
românesc, fiind autoarea a nu mai puţin
de 21 de volume publicate, între care:
unsprezece culegeri de poeme (Ecuaţie
liniştită, Dimineţile gândului, Scara lui Iacob, Noaptea romană, Focul matematic, Confesor de tigri –
Premiul pentru poezie al Filialei Timişoara a USR, 1999),
Ultimul etrusc (nominalizat la premiul pentru poezie al
Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti), Călătorii apocrife
(nominalizat la premiul pentru poezie al Asociaţiei
Scriitorilor din Bucureşti), Dreptul rănii de a rămâne
deschisă, La ora fulgerului, Interiorul lucrurilor), două antologii lirice (Călătoria în petalele trandafirului şi Armata
fiinţelor mici/ The Army of Little Beings – volum bilingv,
în limbile română şi engleză, publicat în format electronic
la Editura Universităţii din Bucureşti), patru volume de
critică literară şi eseistică (Baudelaire,Verlaine, Rimbaud,
Mallarmé, modele pentru scriitori români contemporani.
O anchetă literară – coordonator şi coautor, în colaborare
cu Aurelian Titu Dumitrescu; Labirint fără minotaur,
Blândeţea scorpionului, Micelii solare) şi două traduceri
(una de orientalistică, din limba engleză – Arthur
Osborne, Sri Ramana Maharshi şi Calea Cunoaşterii Supreme, şi una de poezie, din italiană, publicată în ediţie
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bilingvă, română-italiană – Antonio Della Rocca, Meduse e manager/
Meduze şi manageri). Selecţii din poeziile şi eseurile sale au fost traduse în limbile engleză, franceză, italiană, germană, maghiară, sârbă,
slovacă, turcă, galeza scoţiană şi au fost incluse în antologii şi volume
colective editate în ţarăşi în străinătate.
De-a lungul anilor, Simona-Grazia Dima colaborează la reviste precum „România literară”, „Luceafărul de dimineaţă”, „Viaţa
Românească”, „Orizont”, „Convorbiri literare”, „Vatra” şi multe altele,
participă la numeroase manifestări literare naţionale şi internaţionale,
este prezentă în jurii literare, în emisiuni de radio şi televiziune,
primeşte premii pentru creaţia sa, în ţară şi peste hotare.
Volumul de faţă debutează cu un poem, Pasărea aurie, o primă
invitaţie la meditaţii existenţiale, între locuri întunecate şi lumină,
unde „... în mintea mea un far se deschide încet/ şi pulsează departe,/
mă faci să văd lucruri şi iar lucruri,/ iar eu ridic ochii,/ încrezător,
pierdut şi iradiant,/ spre tine!” Existenţialismul cuprinde deopotrivă
un sistem ideatic, o morală şi o doctrină de acţiune, un „sentiment
tragic al vieţii”. Imaginile care se succed, de multe ori dorit difuze,
definesc un univers în care cromatica dispune non-culorile pe câteva
paliere luminate şi de bucuria culorilor vii. Predominant este, totuşi,
contrastul dintre lumină şi umbră, dintre bine şi rău, dintre armonie
şi haos. „... şi te duce în faţa lucrului/ fericit şi complice,/ mireasmă a
florii lui,/ ce şi-a deschis din depărtare/ petale în tine.” (Sărbătoarea
lucrului) Lucrurile, oricare ar fi ele, sunt misterioase, părăsite sau pierdute, înconjurate de furtună sau chiar au „... marginile ca un praf alb,
dantelat/ ale lucrului/ rostogolit, în râset,/ dincolo, până în mierea
nopţii.” (Lucru în furtună) Poezia Simonei-Grazia Dima se situează la
graniţa dintre lumea vie a concretului şi visceralităţii şi aceea eterată,
misterioasă, a filosoficului asumat ca mod de viaţă, într-un spaţiu
unde, în mod fulgurant, banalul se topeşte, iar atmosfera se infuzează
cu sensuri ascunse, magice. Versurile sunt deseori surprinzătoare, inteligente, chiar aristocratice, uneori deosebit de calde, alteori pline de
durere: „... încă spunând moarte acelui lucru/ ce se întâmplă numai
în mintea lumii.” (În mintea lumii) sau „... Blândeţea va fi o forţă,/ vă
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veţi ruşina în acel crug al nopţii,/ iar dimineaţa, fericiţi,/ veţi intra în
sălbăticie, uitând.” (Blândeţe) Poemele pot fi clasificate astfel: o parte
sunt exclusiv meditative, profunde, existenţiale, iar o altă parte sunt
un fel de poveşti suprarealiste, şi acestea încărcate de fiorul metafizic
care răzbate în tot volumul.
Un poem foarte reuşit este George Enescu la Paris din care îmi permit să redau versurile de început: „Adus de spate, cu şuviţa/ pe frunte,
el intră demn în curte,/ salutat cu drag de vecini./ Mai caută încă angajamente,/ vreun concert de vioară, prinţesa/ ar vrea să primească,
fie şi-n roşia/ penumbră-mască pe obrazul rănit/ de iubire-până ce
întunericul,/ lumina totuna sunt.[...]”, iar poemul Nomadul îl voi cita
complet, pentru că, în opinia mea, este o foarte interesantă ars poetica: „Nomad e poetul, un gingaş comerciant,/ deşertul ostil îi fură
apa,/ numai cuvintele sunt peşti în mâna lui,/ mereu mlădioşi, tineri,
şiroind de apă,/ gata să ţâşnească-nspre bănuite oceane,/ ori să-i
adoarmă-n palmă, la umbra/ visului ce şi-a sporit puterea în somn/
şi proliferează enorm, devenit trup/ cu solzi de adevăr, la adăpost/ în
meşteşugul mâinii – protectoarea,/ garanta negoţului şi-a poeziei,/ cu
nepotoliţii ei somoni/ ce-şi vorbesc sub bolta de piele/ blândă, încet
trăită, în sunetul caravanei străbătând pustiul.”
Fără a avea pretenţia că am epuizat „lucrurile” care merită spuse
despre poezia Simonei-Grazia Dima, îmi este clar că vocea poetei este
o voce nobilă şi unică în spaţiul liricii noastre feminine. Caldă, vioaie,
inteligentă şi profundă, gravă şi dură uneori, plină de fior şi plină de
întrebări cu o mie de răspunsuri sau fără niciun răspuns, poeta este în
stare nu doar să şlefuiască pietrele unui râu de munte, dar şi diamantele ascunse în cotloanele lumii. Am avut o călătorie perfectă: călătoria
fără început şi fără de sfârşit în Mierea nopţii.
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În căutarea zilelor pierdute*

A

M MĂRTURISIT adesea plăcerea mea de a citi
jurnale. Le-am devorat de câte ori le-am avut la
îndemână. La repezeală, mă gândesc la cele semnate de
Pessoa, Kafka, Dali, Cesare Pavese, până la cele scrise de
Adrian Marino, Cărtărescu, Mircea Zaciu, Sebastian, Alice
Voinescu, Bujor Nedelcovici, Arşavir Acterian. Era inevitabil să scriu despre ultimul* care mi-a căzut sub ochi,
aparţinând scriitorului Gavril Moldovan, ajuns, iată, la
a doua ediţie revizuită şi adăugită. Jurnal care a obţinut
premiul „Liviu Rebreanu” la Colocviile „Rebreanu”, ediţia
a XXXIII-a (26-27 noiembrie 2015, Bistriţa), organizate
de Biblioteca Judeţeană, preşedintele juriului fiind
Cornel Ungureanu. Autorul a debutat în anul 1966 în revista „Tribuna” cu poezia Tăcere, pe care Ion Pop, mentorul grupării echinoxiste, o va aprecia ca fiind „o baladă
stranie cu accente existenţiale”. Cam în acelaşi timp debutau Dinu Flămând şi Ion Mircea, nepoţii lui Aurel Rău şi Dumitru Mircea. Tot pe atunci debuta şi arădeanul Petru M.
Haş cu volumul de poezii Dor negru, girat de Victor Fe* Gavril Moldovan, După ce trec, zilele devin abstracte Jurnal (19662016), Ediţia a doua revizuită şi adăugită, Colecţia Opera Omnia
Dicţionar, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2017
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lea, care „scrie mai altfel decât noi, colegii
lui. O poezie plină de ambiguităţi ironice.”
(p.9) Deşi va publica în primul număr al revistei literare studenţeşti „Echinox” poemul
Mâna stângă, Gavril Moldovan va debuta
în volum abia în 1989 cu volumul Recolta
de vise, cu o prezentare de Vasile Rebreanu,
directorul editurii Dacia. Această întârziere are o explicaţie valabilă: „Sunt un
nedescurcăreţ. Un timid, un retractil (...)
Mai sunt, pe deasupra, un ins complet inofensiv. Şi mai e ceva: am un lest pe care
va trebui să-l arunc peste bord, tăcerea
mea urâcioasă, mina posacă. Inhibiţia
atenuantă a tot şi a toate.” (p.15)
În concepţia scriitorului bistriţean, jurnalul contribuie,
într-o măsură oarecare, la imunitatea timpului. Dacă nu
a timpului în întregime, măcar a unei părţi din infinitatea
lui: „A scrie un jurnal înseamnă a clasa timpul ca florile
într-un ierbar. A-l transforma în istorie. În istoria unei
plimbări, a unui dialog, a unei lecturi. După ce trec,
zilele devin abstracte, se pierd cu totul în neant. Unde
e polenul zorilor care s-au dus? Cum identificăm zilele
foarte îndepărtate de noi? Numai amintirea noastră le
mai poate salva de la uitare.” (p. 5) Din anii 1966-2016
sunt reţinute numai zilele cu „evenimente” care merită o
atenţie specială. Jurnalul consemnează amintiri din anii
studenţiei în Cluj Napoca, „oraşul iluziilor şi deziluziilor
mele, oraşul unde am stat 10 ani, unde am cunoscut
boema, unde m-am maturizat cu adevărat.” (p. 125) Sunt
evocaţi prieteni, profesori, personalităţi clujene. Evocă
întâlnirile de la cofetăria „Arizona” unde venea Augustin
Buzura, botezată aşa de Virgil Stanciu, Romulus Guga
sau Romulus Rusan. Mircea Muthu era prins, încă de pe
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atunci, de cercetarea minuţioasă în legătură cu balcanismul literar,
care îl va face cunoscut mai târziu. Citea multă filozofie şi era absorbit
de aforisme. Admiră „scrisul elegant” al prietenului Petru Poantă, „o
voce credibilă, certă, care supune opera literară unui examen sever,
obiectiv şi nepărtinitor.” (p. 330) Tomul acestuia, Efectul Echinox sau
despre echilibru, e scris „din interior”, autorul lui fiind promotorul
grupării alături de Ion Pop, Eugen Uricariu şi Ion Vartic. Constantin
Cubleşan şi Mircea Popa sunt doi critici şi istorici literari clujeni
care s-ar cuveni să fie mai cunoscuţi. Mircea Tomuş va înregistra
prin Aripile demonului o reuşită ce s-a bucurat de prea puţin ecou
în presa literară de dincolo de Carpaţi. La Alexandru Vlad apreciază
plăcerea de a povesti, dorinţa de socializare, fondul comunicativ din
care se naşte proza lui, cultura, omenia, îngăduinţa şi respectul pentru
celălalt. Pe Angela Marinescu, al cărei curaj din 1977 îl consemnează
la pagina 124 şi a cărei poezie „cutremură”, şi-o aminteşte din anii
studenţiei, când frecventa Cenaclul de la revista „Tribuna”, de prin anii
60, mentorul fiind Ion Papuc: „O fetiţă firavă, înăltuţă, subţirică, cu o
faţă gravă, palidă de pe care aluneca o privire inteligentă.” (p.402)
Cred că şi atunci când aduce reproşuri unor prieteni şi confraţi
literari, Gavril Moldovan o face cu bună credinţă, fără resentimente.
„Despre oameni trebuie spus tot adevărul” este principiul de la care
porneşte. Şi procedează în consecinţă, cu riscul de a greşi câteodată.
La lansarea cărţii sale, Inechinoxidable, observă că Petru Poantă nu
analizează cartea, ci vorbeşte colateral, evocând anii de studenţie
din camera 79 a căminului „Avram Iancu”. Când Petru M. Haş scrie
o recenzie la cărţile sale, aceeaşi observaţie: „Numai generalităţi,
nimic consistent, fără judecăţi de valoare, fără exemplificări, fără
discernământ critic. M-aş fi aşteptat la o severă analiză cu bune şi rele.”
(p. 298) Dinu Flămând e „un serios om de cultură, dar scriitor nu ştiu
dacă va rămâne. N-a scris nimic notabil. Dar să fii angajat la un post
de radio în limba franceză nu e la îndemâna oricărui român. Pe tot
parcursul sejurului său în Franţa a refuzat cu demnitate să-şi denigreze
ţara aşa cum alţii au făcut.” (p. 124) Îl taxează pe Ioan Groşan, autorul
romanului Un om din Est, afirmând că ilustrează cazul acelor autori
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care vor cu orice preţ să epateze. Ion Mureşan „are alura de clasic în
viaţă”, dar i se pare că a scris puţin pentru a fi scriitor mare, i-ar lipsi
„un pic de geniu”, cu volumul Alcool ar fi înregistrat un „eşec dureros”.
(Aici am două observaţii: 1 Câştigătorul premiului Nobel pentru
literatură din acest an, scriitorul britanic cu origini japoneze Kazuo
Ishiguro, a publicat şapte romane; 2 Citiţi Poem şi apoi mai vorbim
despre geniu.)
Gavril Moldovan este un cititor avid, un comentator avizat şi un
colecţionar de cărţi rare. Reciteşte volume importante, împrumută
cărţi de la bibliotecă, citeşte reviste, în principal „România literară”, este
la curent cu noile apariţii editoriale. Din lista sa de autori i-am reţinut
pe Ezra Pound, Dante, Vasile Pârvan, N. Densuşianu, Sadoveanu,
Liiceanu, Gabriela Adameşteanu, Adrian Marino, Dan Lungu, Bujor
Nedelcovici, Kafka, Dostoievski, Eliade, Cioran, Paul Goma, Virgil
Mazilescu, Petru Creţia, Alice Voinescu, Arşavir Acterian, Mircea Zaciu,
Cărtărescu, Bulgakov, Alexandru George, Dino Buzzati. Apreciază în
general cărţile „reavăn scrise, despre vechi realităţi şi stări de lucruri
pitite în istorie pe care astăzi abia le putem intui.” (p. 197) Donează
cărţi Bibliotecii Documentare Năsăud, unde a înfiinţat un fond „Gavril
Moldovan”. Participă la evenimentele organizate de Filiala Cluj a USR,
apreciind activitatea acesteia: „Avem o filială bine gospodărită în care
simţi că eşti băgat în seamă.” (p. 130) Totuşi, scriitorilor bistriţeni
le-ar trebui un critic literar exigent care să le spună reuşitele, dar şi
eşecurile. Altfel, unii „se autopromovează, se fac mari autori cu de
la sine putere.” Comentează avizat autori/ cărţi şi polemici mai mult
sau mai puţin cordiale dintre literaţi şi nu numai. Jurnalul lui Mircea
Zaciu „împarte sancţiuni şi separă adevărul şi cinstea, corectitudinea
de compromisurile epocii.” (p. 81) Referitor la cearta dintre Gheorghe
Grigurcu şi Octavian Paler, e de părere că niciunul dintre ei nu a adus
comunismul în România, dar niciunul nu a fost „înger”. În schimb,
Paul Goma e „scriitor de o verticalitate rară la noi”. Al Cistelecan: „om
superior, inteligent, cultivat” (subscriu!). Cărtărescu: „tip modest,
inteligent şi un carismatic interlocutor”. Referitor la rivalitatea dintre
Adrian Marino şi George Călinescu, judecata lui Gavril Moldovan mi
182

10-11-12, 2017

În căutarea zilelor pierdute

Lecturi paralele

se pare justă: „N-am căderea, n-am organ pentru a-i judeca pe aceşti
oameni superiori. Probabil că fiecare în felul său are dreptate! Pot
coexista mai multe adevăruri contradictorii?” (p. 251) În legătură cu
neînţelegerile dintre scriitori: „Nu-mi place când scriitorii români din
prima linie nu se-nţeleg între ei. Noi îi iubim pe toţi, le citim cărţile şi
am vrea ca între ei să existe armonie.” (p. 410)
„Ar trebui să rostim noaptea înainte de culcare stihuri închinate
Ardealului.” (p. 337) Indiscutabil, Gavril Moldovan este un ardelean
veritabil, pentru că vorbeşte despre această ţară „în termeni de
hierofanie, de aici aderenţa pentru fundamentul etnic, pe care nu
rabdă să-l vadă ponegrit de cineva, fie că e român sau străin.” (Sorin
Lavric**) De aici şi atitudinea ostilă faţă de istoricul Lucian Boia, pe
care-l numeşte „oportunist în care nu poţi avea încredere”, pe când
Ioan-Aurel Pop este istoricul care vine întotdeauna cu argumente
credibile, irevocabile. Îl agasează propaganda maghiară în Occident
care susţine că Transilvania are o bază maghiară predominantă. Ungurii au peste hotare un renume mai bun din cauza deficitului de informaţie. De vină ar fi dezinteresul nostru faţă de propria istorie, „lenea
de sorginte fanariotă”. Îl nemulţumeşte faptul că românii nu-şi cunosc
ţara şi nu-şi cunosc oamenii de cultură. Este pesimist în legătură cu
dăinuirea poporului şi a limbii, când vede cum e invadată de „aluviuni
nedorite”. Când face o vizită la Ungheni, observă cu aceeaşi îngrijorare
că moldovenii sunt trataţi ca nişte venetici în propria lor ţară. Este
de părere că oamenii care îşi iubesc prea mult ţara ajung să urască
neîmplinirile ei. Prin această grilă trebuie citit şi înţeles Cioran, dar
când vine vorba de Patapievici, Gavril Moldovan e de altă părere.
Cu dragoste şi nostalgie, autorul evocă satul natal, casa părintească,
părinţii şi neamurile, satele în paragină, casele părăsite, morile
dezafectate şi obiectele vechi. Îl evocă pe haiducul Grigore Boşotă,
opozant al regimului comunist, figură legendară a locuitorilor din
Bistriţa-Năsăud prin anii ‘44-52 şi pe fraţii Şuşman, faţă de care, în
cunoştinţă de cauză, are unele rezerve. Din jurnal aflăm că în cimitirul
din Bistriţa sălăşluieşte locul de veci al lui Matei Eminescu, fratele
** în „România literară”, nr.42/30 septembrie 2016
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poetului. Cât despre Iorgu, fratele mai mare, el ar fi avut o întrevedere
de două ore cu Bismarck şi l-ar fi sfătuit pe generalul Moltke cum să-şi
dispună trupele în dispozitiv cu prilejul manevrelor războinice ce se
efectuau atunci, soluţia lui fiind cea mai bună.
Cele mai reuşite pagini sunt cele dedicate universului silvan. Pădurea este pentru poet „casa mea memorială”, „parohia mea”, „arborele genealogic”, „fabrica mea de oxigen”, „ducatul meu (...) unde bat
monede şi semnez acte de eliberare a unor gânduri”. Ea este surprinsă
anotimp după anotimp, pentru că „retragerea într-o pădure te vindecă
de toate anomaliile, exagerările şi violenţele vieţii.” (p. 168) De aici,
împrietenirea cu un arici muribund, duioşia pentru o şopârlă moartă
ori admiraţia pentru muşuroiul de furnici. În pădure, Gavril Moldovan
îşi defineşte relaţia cu Divinitatea şi îşi limpezeşte gândurile, chiar şi
pe cele legate de actul creaţiei. Mi-l imaginez pe autor rătăcind fericit
pe cărăruile atât de cunoscute ale pădurii. Are norocul că ea se vede
aproape din orice colţ al oraşului în care trăieşte. Şi nu e una, ci sunt
trei: Pădurea Ghizii, Pădurea Codrişor şi Pădurea Dumbrava. Noi, cei
care locuim la şes, avem pentru ce să-l invidiem.
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Verrat der Engel

– o altfel de închisoare*

A

SCRIE despre cărţile de poezie ale scriitorilor bănăţeni este (aşa mi s-a spus) ori un act de mare curaj,
ori unul de trădare. Experienţele mele recente, după
mai multe vizite în oraşele Banatului, cum ar fi Lugoj,
Oraviţa, Anina, Timişoara sau Reşita, mi-au demonstrat
că avertismentul este serios. Am întâlnit foarte mulţi oameni frumoşi, dar şi o sumedenie de grupări gen „lumea
e cum suntem noi”. Subiectul este extrem de sensibil şi
nu sunt tentată să intru în jocurile teoriilor conspirative.
Totul depinde de sindromul provincialismului, pe care îl
ai sau nu-l ai. Printre oamenii frumoşi, Ion Oprişor este
un tip pe care-l apreciez în mod special. „Născut în anul
1958, domiciliat în Lugoj. Economist, pictor şi poet. Membru UAP, coordonator al cenaclului „Anotimpuri” – Lugoj.
Publicaţii personale, 7 volume de poezie la editurile:
Brumar, eubeea, Nagard şi Mirador. Un volum colectiv la
Editura Inspirescu. Vernisaje personale în Lugoj, Oraviţa,
Timişoara, Herculane, Reşita, etc.” – aşa se prezintă el.
Faptul că e „special” provine din capacităţile sale de organizator statornic de evenimente culturale, toate impeca* Ion Oprişor, trădarea îngerilor, Editura Brumar, Timişoara, 2013
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bile. Atent la detalii, consecvent, orator
cu mult bun-simţ.
Volumul pe care-l am în faţă, trădarea
îngerilor, nu se referă la angelologie, nici
la religie, ci este pur şi simplu un volum
cu poezii de dragoste. Gravă şi nefericită
alegere, aş zice dacă aş avea prejudecăţi.
Se presupune că o temă uriaşă precum
dragostea sau iubirea e desuetă acum,
plictisitoare, s-au scris mii de cărţi deja
pe acest subiect, s-ar spune că am văzut
tot. Ei bine, nu e chiar aşa. Atunci când
transpare din texte un suflu unic, sfios,
dar cald, sensibil şi sincer, duios de sincer,
dragostea pare că poate fi şi e altfel. Prefaţa
cărţii îi aparţine lui Marian Odangiu, care
observă opţiunea „pentru un discurs liric nu neapărat mai
relaxat, dar mai strâns legat de ceea ce s-ar putea numi
ideologia sa literară: poezia nu este fiinţa noastră cea de
toate zilele faţă în faţă cu lumea, ci universul paralel în care
ea, fiinţa, nu are niciun fel de constrângeri, niciun fel de
limite.” Cumva, eu nu cred în certitudini când e vorba de
definiţii ale poeziei, pentru că mereu îmi aduc aminte de
Mircea Ivănescu şi de întrebarea lui (titlu de poem) „Poezia e altceva?”. Ionel Bota, cel care semnează postfaţa, are
o abordare filosofică şi crede cu tărie că: „Poezia lui Ion
Oprişor, lucru cert, trăieşte prin sine, se regenerează prin
propriile elanuri, defineşte un idealism bine temperat şi
argumentează împlinirile axiologic-estetice ale unui autor
deja puternic individualizat în Banatul literaturii de astăzi
[...]” Structura volumului este formată dintr-un nucleu în
limba română şi un subcapitol denumit Cutia cu vise, care
e bilingv, româno-german** (prefaţa şi postfaţa sunt şi ele
** traducerea în limba germană aparţine lui Balthasar Waltz
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bilingve) unde se reiau poeme din nucleu. Pare o ciudăţenie, dar nu
e. Cred că e, mai degrabă, un elogiu adus cuiva din cauza afinităţilor
germanice ale autorului.
Afirmam mai sus că Ion Oprişor scrie poezie de dragoste. De dragoste altfel. Nu e soiul poeziei de dragoste din cuplu. Altfel însemnă
aici şansa de a percepe dragostea în universuri total diferite. Care se
întâmplă concomitent. Misterioase şi atipice. Universuri în care există
„ceremonii de toamnă cu îngeri/ cu nuferi albi luceferi cereşti/ regina
nopţii în rouă/ odată cu luna strălucea în fereşti [...]” (De toamnă). Şi
unde „[...] încerc să trişez ascunzându-mă într-o poză mai veche/ dar/
atunci/ apari tu/ şi/ mă săruţi pe inimă” (De unde nu se mai zboară).
Îngerii se insinuează în fiecare text, devin o obsesie, capătă tot felul de
înfăţişări. Unii sunt reci (mă feresc să spun că sunt răi), alţii sunt calzi
şi păzitori: „cuvintele deveniseră/ transparente/ aproape şterse/ îngerii
aveau aripi de zăpadă/ nisipul mării nu ştia […]/ şi tu zbori şi tu zbori
uneori/ alături zborului tău” (Clepsidră). Anotimpurile, că tot veni
vorba despre aripi de zăpadă, sunt în primul rând. Iarna e copleşitoare,
ninge permanent peste mesteceni (aceia pe care am aflat că îi pictează
cu pasiunea lui Simion Dănilă când îl traduce pe Nietzsche). Toamna are şi ea multă vină. Primăvara e existentă doar în Cutia cu vise,
care ar merita transcrisă în totalitate, dar n-o fac din invidie. De aici
provine melancolia, una asumată, de-a dreptul o capcană duioasă.
În dragostea altfel intervin, inevitabil, amintirile copilăriei, umbrele
părinţilor schiţate în tuşe acrilice, acelea care se întăresc repede: „În
casa fără părinţi se mai aude plânsul cu buze ţuguiate al copilăriei în
rest nici ţipenie” (Niciun suflet).
Mă bucură mult că Ion Oprişor s-a distanţat de facilitatea versificaţiei puerile şi a trecut la o metaforă ciudat de frumoasă. Metafora
nemaiîntâlnită este „cheagul” poetic al textului bun. Crochiul făcut
din cuvinte puţine are forţă, are fior şi are poveste. Iată: „sorbeau din
stele fântânile/ cai alergau pe câmpii bolnave/ eu zideam din ancore
strâmbe/ castele de fum cu oglinzi concave/ şi îngerii toţi desenau/
ţărmuri cu toamne în desfrunziri/ fluvii arlechini şi comete/ în toamna ce încă mai caută miri/ iar tu cu amurgul pe gură/ în caleşti de
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zăpadă şi zgură” (Stampă). O cheie a cărţii ar fi poemul erotic de la
pagina 73, Aer de toamnă, care pare a fi o descătuşare, un text amplu, o poezie de stare autentică: „iubesc şi privesc/ nurii contopiţi cu
mătasea/ cămăşii tale de noapte ireal de strălucitoare/ şi tot atât de
transparentă/ cu valuri luminiscente căzând/ privesc/ şi în gânduri
vivaldi/ frunze coborând din anotimpuri/ asemeni unduirii coapselor
tale transparente şi ele/ dar peste care nu ar fi trecut niciun anotimp/
asemeni anotimpului ochii mei tineri/ nici ei nu au fost canonizaţi
de timp/ mereu tineri/ iubesc seara aceasta cu tine cu tot/ cămaşa ta
transparentă cu desenele sânilor/ şi conturul părului tău pubian/ cuib
în aer/ o doamne fă-mă ram fă-mă cetină/ dar e toamnă/ şi totul se
clatină” Mi-a rămas de făcut o dezvăluire: de ce volumul se numeşte
trădarea îngerilor? Ion Oprişor scrie că: „o zi/ am fost fericit/ în ziua
aceea am aflat/ cum arată un înger [...]” (Odată). Probabil că e aşa,
probabil că poetul nu minte nici acum, explicaţia nu e suficientă, dar
e unic de frumoasă: „altădată ochii tăi/ doi îngeri ţinând în palme fluturi./ acum/ îngerii au plecat şi mâinile mele/ au rămas cu tremurul
degetelor/ peste căuşul în care am pus poemul/ şi o felie mare din suflet./ îngerii au trădat/ într-o zi ploioasă de vineri” (trădarea îngerilor).
În ciuda unor mici derapaje provenite de la editură sau lectori,
trădarea îngerilor este o carte consistentă, autentică, eliberată de clişee,
plină de viaţă, lirism şi candoare cât trebuie. Ion Oprişor, te salut,
rămâi aici.
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„De unde vine poesia”?*
Comentarii despre lirica românească de
ieri şi de azi, un bilanţ critic selectiv şi o
carte exemplară

L

ITERATURA la răscruce e o temă care se
îndepărtează de mecanica vanităţilor, aceea
care poate naşte monştrii comentariului fad şi ai
ocultării adevărului despre ceea ce se întâmplă în
realitatea culturală dată. A respinge ori a accepta,
aceasta e povestea celuilalt argument, chiar dacă
nu graba de a bate mătănii în faţa evidenţelor ne
va fi călăuz, ci înverşunarea să ştim că, în cele din
urmă (când urma alege), putem vedea mult mai
răspicat afinităţile unei evoluţii prin propria-i
secţionare a tuturor premiselor. O carte care pune
astfel de probleme şi multe altele, prelungite în
materia palpabilă a dinamicilor liricii româneşti
de azi şi de ieri, este şi volumul Mariei Pilchin,
Realităţi poetice în zigzag, volum abordând în comentarii aplicate miracolele poeziei noastre din
toate provinciile istorice ale românilor, inclusiv

Ionel Bota,
eseist,
Oraviţa

* Maria Pilchin, Realităţi poetice în zigzag, Editura Junimea,
Iaşi, 2017, 176 p.
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de-o parte şi de alta a Prutului. Cartea,
apărută în colecţia „Efigii”, articulează
un metabolism, esenţa ascensiunilor, dar
uneori şi a rostogolirilor genului în masa
generalităţii sterile, dar ceea ce trebuie
mai ales evidenţiat e statutul explorărilor
şi al exploratorului, mereu în lăuntrul
problematicii, depăşind faza coerenţelor
şi a impresivului, debordând de vitalitatea
autenticităţii. Astfel că nu rezistă rafalelor
interpretării, nici măcar ca remediu, decât certitudini, climatul consacrării, seducătoarea creaţie, exemplul implacabil
că nimic nu e pierdut, că noi iniţieri în
ceremonialul vast al poeziei de la noi, al poeziei bune, pot
cunoaşte desfăşurări flagrant-promiţătoare de parada triumfului, mâine şi întotdeauna.
E şi mai adevărat că o sprinteneală a condeiului arată
savorile unui spirit aplecat asupra temeliilor liricii noastre postbelice, dar contribuţia autoarei, cu opinii corecte
şi exacte, cu o bună stăpânire a fluenţelor problematicii
într-o evoluţie înglobând mult evenimenţial, depăşeşte
de departe percepţia înduioşătoare, încurajatoare a lectorului. Asta pentru că erudiţia investigaţiei, depăşind şi
ea protocolarul aflatului în treabă, cu care suntem, vai,
mult prea obişnuiţi în varianta rateurilor la case mai mari,
atinge cote valorice impresionante prin limpezime, conciziunea aformaţiilor, directeţea opiniilor comunicând,
dincolo de faza emoţionantă a abordărilor de acest fel,
vechi şi noi elanuri ornând efortul unor generaţii de lirici
originali. Avem, aşadar, conform titlului secţiunii de bază
din această carte, 21 de incursiuni în teritoriu, un parcurs
analitic care, de ce să n-o spunem, încântă prin sagacitatea consideraţiilor, prin izbânda unor dezvoltări logice
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de teme şi probleme, de atitudini şi opinii, de partituri desprinse din
evoluţiile literaturii române. Fapte în mişcare, prin urmare, cum
exprimă seducţia acestor conjuncturi capitolul introductiv, De la poezia realităţii la realitatea poeziei. Precizarea că e vorba de o „mică abatere teoretică” nu e defel aridă şi salvatoare de aparenţe; dimpotrivă,
acolada pretextelor îngăduie intervenţii exacte, un spirit plenipotent
decide în materia abordărilor ca atare, eul auctorial se răscumpără pe
sine ca să disjungă, cu folos, desigur, natura livrescului de frumuseţea
ornamentului liric. Constructul, întemeiat pe evaluări bibliografice
solide, indică un discurs plenar, antamat în interogativul unei revanşe
a spiritului în această lume confuză, bezmetică, lumea contemporană
bâjbâind în nebulosul declic al saturaţiei informa(ţiona)le: de unde
vine poezia?; care este adevărul unui poem?; oare poezia nu este un eu
care se vrea împărtăşit? Desigur că intuim şi o mândrie secretă a autoarei, logica evaluării decompensând, ca să spunem aşa, magnificenţa
tuturor ambiguităţilor şi ambiguizărilor. Făcând sesizabilă tocmai
secţiunea care, spuneam mai sus, fundamentează rostul cărţii de faţă:
„Propunem mai jos un corpus poeticum în care am încercat să conturăm
realităţile interioare ale unor poeţi, în cazul unora dintre ei, acele
discontinuităţi ale fiinţei provocate de o lume exterioară imposibil de
suportat/acceptat. Căci poeţii structurează o realitate poetică pornind
de la o realitate din afara lor. Imaginea lumii nu este însă cea văzută,
ci mai degrabă cea imaginată, structurată şi reprezentată de limbajul
poetic al eului.” (p. 27)
Cartea Mariei Pilchin trăieşte/ retrăieşte cu noi o traversare, spaţiul
fiinţial (fiinţa poeziei de care vorbea William Empson, căruia-i este
dedicat op-ul) conexează poetica lumii şi a personajului care scrie,
nimbând sensuri şi stări, împlinind certitudini şi proiecte mirabile,
adeverind nu doar genericul problematicii. La Aura Maru, tema omului călător topografiază „antropologia” meditaţiei, în organizările
poeziei lui Nicolae Adam reportarea avangardei e numai declicul recuzitei textuale, lirica lui Eugen Cioclea, „unul dintre poeţii cei mai
adevăraţi, ca să nu zicem cei mai mari ai literaturii dintre Nistru şi
Prut”, este una a stărilor şi căutărilor umane. Disciplinarea discursului
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critic nu e neapărat deductivă, dar funcţiile logice da, aureolează opinii, utilează configurarea unor concluzii mult îndepărtate de ispita extremelor. Nu întâlnim speculaţii metafizice, dar, instinctual, vocea eseistului performează în masa entuziasmelor ştiind când să ovaţioneze
miracolul poeziei veritabile şi când să taxeze vehemenţele infructuosului. În general, însă, condeiul analitic admiră, se lasă impresionat
de coeziunea simfonică a spiritului poeziei contemporane, e mereu
gata să noteze impresii, subtilităţi intonaţionale, să susţină dreptul suveran al poemului de a defini lumea omului. La Adrian Lesenciuc,
contaminările borgesiene nu schimbă registrul autenticului, la Maria
Şleahtiţchi intertextualitatea încă e un „argument elegant”, reconcilierea cu sinele e în lirica Mihaelei Stanciu o remanenţă din tema plânsului şi a autoflagelării, poezia lui Anatol Codru e încărcată de mesaj
testamentar.
Trebuie să mai spunem că elaborarea complexă nu striveşte claritatea opiniei, discursul critic, închis/deschis, descifrează ciclic, eul
vizionează admirabil-riguros o stare, o evoluţie a genului, aşa cum
ne-o oferă argumentul spectacolului liric postbelic în cultura română.
Totul este aşezat sub patronajul ideii şi al unui fel de a descifra insolitul, durabilul, argumentele zăbavei necesare în paradisul cuvântului
care edifică, explică, discerne, clarifică, generează suveran. Partitura
generală a lucrării se interpretează, însă, cu aplomb, omagiată fiind
valoarea protagoniştilor, modul lor de a-şi personaliza ductul destinului creator/creativ într-o generaţie sau alta, într-o promoţie sau alta.
Vlad A. Gheorghiu exercită dezinvolt „detaşarea de apa veacului deja
sfârşit”, Nicolae Spătaru are o scriitură calmă, la Teo Chiriac erezia
sexualităţii este o convenţie ideatică. În vreme ce la Vitalie Răileanu,
insularizarea fiinţei şi poemele cordului, la Aurelia Borozin corporalitatea feminină, la Andreea H. Hedeş bolgia iubirii, la Andrei Ţurcanu
etalarea stărilor interioare, sunt tot atâtea descifrări surprinzând avatare ale mitului compoziţional în parabola fiinţei învingătoare tocmai
în aceste inocenţe ale decanonizărilor. Sunt evidenţiate, desigur, şi
temele mai supravegheate, proiectiv, din lirica unor Ion Buzu, cu o
poezie neo-sartriană, Grigore Chiper, cu variate ritmuri ale detaşărilor
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de real, Silvia Goteanschi cu fascinantul joc şi această xenologică
bufonadă din poemul său.
Atelierul criticului e şi locul marilor experienţe culturale naţionale,
acelea care trebuie decelate, decriptate, puse pe piedestalul bilanţului
cinstit, axiologiile marcând, fireşte, obiectul muncii. Protagonişti de
calibru ai literelor române, din aceeaşi perioadă postbelică şi până
la promoţiile din anii 80 încoace, devin cu opera lor target-ul analizei explicite şi al abordărilor prin care discursul autoarei dă mai
întâi la o parte draperia emoţională, cu ambiţia, am zice, de-acum
profesionalizată, de a identifica tarele unor notaţii particulare în textele remarcabile ale acestor lirici profunzi. Aflăm despre dialectica
spaţiului total în poezia lui Nichita Danilov, despre trăirea intertextuală
al sublimului thanatic la Arcadie Suceveanu, despre Călin Vlasie citim
că este „poetul chinuit de propria poezie, de realitatea propriilor poeme”. Cu simplitatea pozitivistă a comentariului său, Maria Pilchin ne
apropie apoi de lirica soresciană, de ceea ce numeşte, corect până la
un punct, „sculptare poetică” a corporalităţii în poemele lui Marin
Sorescu. Dar stilul consistent, inaugurând amintita secţiune, e dedicat
poeziei lui Alexandru Muşina, acest insolit decupaj „street-art” la vremea când societatea obliterează adevărul „antropologiei” lirismului şi
obligă, inerent, conştiinţele inocente, mai ales, cele tinere în special, la
prejudecăţi, stereotipii, complexe culturale.
Cartea Mariei Pilchin poate fi discutată şi din perspectiva restitutivului, autorii fiind titularii unor capitole care le urmăresc evoluţia
etapizată a propriilor creaţii. Aerul de-provincializării, spre care ne
trimite Răzvan Voncu, într-un citat din referinţele critice de la finalul cărţii despre autoarea din Chişinău, arată că demult acesteia nu-i
mai vine bine haina vocaţiei conjuncturale. Maria Pilchin ne oferă,
practic, un document mărturisind, desigur selectiv şi într-o concepţie
personală, despre stadiile dinamicilor literaturii române, la capitolul
poeziei ultimilor cincizeci de ani.
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Glosă a tuturor semnificaţiilor,

dragoste...*

P

RIVITĂ ACUM, în perspectiva acestor ani care-au
trecut până la noi, lirica Irinei Lucia Mihalca anunţa
încă de la apariţiile în volume colective, în presa literară,
ori cu ecoul unor lauri binemeritaţi la concursuri literare, o poetă matură, un autor care se mişcă foarte original, aproape fără trac şi cu dezinvoltura unui consacrat
al genului, între programe şi stiluri, teme şi modalităţi
lirice, grupări şi direcţii.
Cerul din inima mea (cu o copertă realizată de Laura
Lucia Mihalca, fiica autoarei), volum apărut prin proiectul „Poezia – oglindă a sufletului” (concurs de volume de
poezie), în cadrul Programului Pro Cultura/ Dudeştii Noi,
2017 este şi el scris cu conştiinţa unei sărbători a cuvântului, cu un rafinament voluptuos şi o voinţă irevocabilă
de a exprima o notă novatoare a discursului.
Eul liric operează, cu o mobilitate surprinzătoare, mutaţii în consistenţa fluenţei afective a emoţiilor, senzaţiilor,
sentimentului, marcând o alchimie a temperamentului

* Irina Lucia Mihalca, Cerul din inima mea, Timişoara, Editura Eurostampa, 2017, 150 p.
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care augmentează ardenţele autenticităţii
şi o particularizează pe autoare între colegii de promoţie.
Fiindcă, mai ales, nici chiar această
explozie de simplitate evocând, dincolo
de elanuri ale simţurilor, un cult al iubirii ca ingenuitate primordială, nealterată
în dualitate, a fiinţei omului („Două aripi
stinghere la intrare/ încearcă să se-atingă,/
să simtă aerul primului şi ultimului zbor,/
clipa trăită în nimbul eternităţii.”), nu
scade din valoarea unei poezii care, în
simfonia acestei febrilităţi afective, iscă
un spectacol aproape cromatic (poeta
noastră este şi un pictor şi un grafician deja remarcat de
conştiinţa critică), un imagism mărturisind o perfectă
surprindere ludică a temelor modernităţii.
Ca mentalitate lirică evidenţiind sensuri optimiste
aceluiaşi veşmânt liric/ liricizat de puritate, vulnerată de
dăruiri senzuale, de candori obstinând între lut şi sideral,
pământ şi cer, himeră a veşniciei, poezia Irinei Lucia
Mihalca reconverteşte din metafora luminii, a inluminurii
şi a inluminării, un vizionarism de-retorizat care aduce cu
o căutare a adolescenţei eterne. Iar dacă am fi mai atenţi
la atmosfera acestei poezii, am putea depista un destin al
ei, mobilitatea artistică a autoarei dezvăluind o structură
poetică unitară, fără mari abateri de la confruntarea
permanentă cu sinele propriu, cu germinaţia peisajului
interior („Uită-te în jur,/ coboară în tine şi priveşte, /în
lumina strivită sub geană,/ dinăuntru în afară, tot ce-am
parcurs,/ în cercul fiecărei clipe,/picătura de rouă dintre cer şi pământ,/ viaţa noastră aşa cum a fost,/ singura
noastră viaţă.”), angelic-paradisiacă. O stare de confesiune
înfiorată, panoramarea graţiei, fiindcă asta înseamnă re10-11-12, 2017
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convertirea sensibilităţii, trasează o fizionomie decantată în experienţă
a rezistenţei la orice modă a zilei, la orice ispitiri pretins resurecţionale
în discursul liric contemporan. Şi transformă întreg ceremonialul poemelor Irinei Lucia Mihalca într-un imn (cuvânt-lumină) al fericirii
universale: „Pe drumul spre lumină mergi, mergi mereu,/înaintezi,
chiar dacă, uneori,/ eşti nevoit să te mai întorci, dar mergi,/continui
să mergi prin emanaţiile umbrelor,/ prin raza de lumină izvorâtă din
En sof,/ prin triada celorlalte nouă raze,/ dincolo de metafora gândului,/dincolo de cerul cuvântului,/ dincolo de punţile literelor,/ dincolo
de orice măsură a omului,/ în adânc, tot mai adînc,/ departe, tot mai
departe,/ treci de vămile atâtor lumi,/ cu erorile, slăbiciunile,/ durerile
şi primejdiile lor,/ treci prin fiecare cer/ izvorât unul dintr-altul,/ treci
de vârtejul norilor/ în spirala creaţiei,/ înaintezi prin visul din vis/ din
focul nepieritor al adevărului,/ în adânc, tot mai adânc,/ departe, tot
mai departe,/ dincolo de trecut,/ dincolo de prezent,/ spre Eternitate,/
spre a te cufunda, din nou,/ în viaţa izvorului Luminii.// – La început
a fost/doar cuvântul Lumină!” (Cuvântul Luminii, p. 116).
Nu avem un simbolism criptic, aici, dar o solemnizare patetică,
un ţipăt lăuntric sfâşie universul marilor trăiri, deplinul singurătăţii
(ne naştem singuri, murim singuri) fiind înlocuit de foşnetul irealei
lumini. Adesea, fantezia viziunii e temperată de imagismul profund
al ideii şi sporeşte misterul, exilează sufletul liric în structura aproape
elegiacă a unui eu controlând cerebral până şi voluptatea detaşării de
senzualul obsesiei incendiare. Iubirea, ideal, pare a fi, aici, un sediment, un vestigiu metaforic, rodul, efectul hipnotic al aglutinărilor
„sufletului” incomparabilei graţii. Exuberanţa temperamentului e, tot
aici, atitudine, nu construcţie, iar alegoricul dezvoltă inclusiv jocuri
ale tragicului într-o originală retorică a nostalgiei („Întotdeauna Ea
ţi-a părut un copil rătăcit./ Iluziile dor pentru că nu sunt eterne,/ altfel de ce s-ar teme?/ Poate se tem să se-ntrupeze în alt vis,/ de aceea
gândurile se divid...”), sub genericul sentimentalismului-viziune, fără
exaltarea erotică din lirica altor confraţi.
Poemul de dragoste (extract din mitul dragostei supreme, desigur)
al Irinei Lucia Mihalca, pare o rugă continuă, un crez solarian în
196

10-11-12, 2017

Glosă a tuturor semnificaţiilor, dragoste...

Lecturi paralele

vreme ce versurile caută puterea noii rodiri. Dragostea e o formă de
extaz mistic, de clocot vital într-o configurare paradiziacă. Doar că eul
auctorial exersează în şoaptă „ademenirea” cuvintelor, sentimentelor,
discursului fiinţei.
Claritatea multora dintre poeme este imbatabilă iar idealitatea
liricii Irinei Lucia Mihalca devine un crez inconfundabil, perifrază a
sensibilităţii. În replică a diafanizării imaginarului, explorarea fiinţei
umane în profunzimea spiritului îndeplineşte etapele unui ritual de
venerare. Frenetică magie, înnobilare a spiritului prin cuvânt: „De
scoţi nişte tablouri postate atâta timp,/ simţi că peretele devine vlăguit,
inert?/ Ne regăsim pe-ntinderea aceluiaşi câmp./ În nisipul clpesidrei,
înţelegem, oare,/ clipa înşirată mult prea repede,/ că primăvara-i doar
o zi,/că florile nu mai înfloresc,/ că păsările nu mai cântă, că oamenii/ nu mai zâmbesc şi soarele nu mai răsare?// (...) Priviri, atingeri,
şoapte, lungi umbre,/ o mână întinsă, vis, dorinţă,/ parfumul memoriei, conturul formei,/ senzaţia prezenţei, un zâmbet/ şi-o lumină,
balsam de gânduri,/ imagini revăzute cadru de cadru,/ o disperare
şi convingerea/că nu se va-ntoarce niciodată.” (Să treci, să simţi şi să
accepţi, p. 65). Misterul erotic insinuează întoarcerea în etern, pare
blazonul de viaţă, mascând o întreagă odisee a fiinţei între traumele
memoriei pasive şi descendenţele terapiilor de-purificatoare.
Pasională prin vocaţie, poezia Irinei Lucia Mihalca percepe şi
intermediază nelinişti metafizice şi elanuri ale nesfârşitelor reverii,
supravieţuirea tonică prin inefabil, prin cuvânt şi prin marile eliberări
ale eului în metaforă.
Iată de ce încă un spectacol ideal, nu cel senzual-ludic, ar fi în poezia Irinei Lucia Mihalca suflul mareic al unei sonorităţi distilată într-un fel
de migraţiune a emoţiilor, ancorare a răzvrătirilor cerebrale în stilul
letrist-elegiac al ciudatei de-mantelări a memoriei până rămâne numai dragostea, iubirea, sentimentul ingenuu, al temei (mitului) femeii
fatale.
Seducţiile poemelor ating un tragism al stărilor poetice, mimând,
tautologic, deprivarea senzorială a fiinţei („Prin nodul de lacrimi curg
simţirile noastre,/ continuăm să mergem în umbra/ penumbrei con10-11-12, 2017
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topite/ din promisiunea fiecărui vis.”), cu un tonus al transmisiunilor
emoţionale care are declicul în şuvoiul afectiv al jubilaţiilor juvenile
însoţind această deja discutată voluptate metaforică. Uneori, „încifrarea” sensului, urmată de grafierea cu majusculă, au şi ele cadenţe de
ritual, poartă şi ele aură de ingenuitate.

Glosa tuturor semnificaţiilor este, însă, dragostea
Triumful realităţii senzoriale ţine de voinţa opţiunilor definitive, aspectul particularizează, o dată în plus, acest univers liric. Comunicarea cu natura pură, însă, grefează îngemănări ale fascinaţiei atitudinilor
cu hieratismul experienţelor şi al stării de entuziasm continuu: „Totul
respiră, totul vibrează!/ Respiraţia de unde vine, iubitule?/ – Respiraţia
înseamnă viaţă,/ dacă există, există şi viaţă!// – Unde eşti? Aici, cu
tine, a ta!/ – Până în zori mor! Mă simţi?/ – Anormal de bine, un
cuib de fluturi eşti,/ am păşit, am trecut bariera,/ sunt dincolo de vis!//
– Cu respiraţia te-ating, ne topim,/ o plăcere unică, dură, greu de suportat,/ cu mângâieri divine ne bucurăm sufletele./ O încleştare, fără
arsuri,/ fără nimic, am electrizat clipa!// – Aşa m-am trezit, pătrunşi,
contopiţi/ – o linişte şi-o nebună plăcere -,/ nicio mişcare, transfer
de lumină!/ Zidită în tine! Prin cântecul sufletului/ mă readuci aici
cu plăcerea de-acolo simţită./ Un strop de privire, un strop de etaz!//
-Amestec de doi, nu te-ai desprins de mine./ În contopirea noastră ne
sărutam, privindu-ne,/şi-nţelegeam durerea plăcerii.” (Atingerea sufletului, p. 72)
Elanurile inocenţei se mişcă, labile, în zona sărbătorilor sentimentului, proiecţia stărilor lirice însoţeşte plonjarea (tot panoramare
sentimentală) în eonul unei clarităţi neoparnasiene.
Un intimism caligrafiat, regenerând când şi când, prin virtuţi de
vrajă, închină spiritului apolinic topica mentală a beatitudinii luminii.
Fiinţa, la rându-i, revarsă lumină, „temperatura cuvintelor” explicând
şi etapele unui spectacol incandescent. Imagistică augmentând euforiile fiinţei care scrie, poemul de dragoste al Irinei Lucia Mihalca nu mai
trebuie fardat cu artificiul calpului.
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Un lucru e cert: trebuie urgent abordate fără ezitări şi cucerite
înţelesurile poeziei pe care o scrie Irina Lucia Mihalca. Volumul Cerul
din inima mea asigură, deja, entuziasmul nostru de-acum; toate argumentele sunt în favoarea opiniei că ne aflăm în cazul unui autor matur,
înzestrat cu mult talent, autentic ca un profesionist al condeiului în
strategiile exprimării lirice.
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„Viaţa misterioasă şi terifiantă
a unui ucigaş anonim”*

D

Oana Neicu,
prozatoare,
Arad

E CE Viața misterioasă și terifiantă a unui
ucigaș anonim când, de fapt, personajul este
un scriitor anonim, care își dorește celebritatea?
De ce un scriitor trebuie să devină un ucigaș pentru a fi publicat de o editură celebră sau pentru
a fi pe placul cititorilor? Pentru că societatea de
consum în care trăim nu mai este sensibilă decât
la atrocități, crime sau atacuri teroriste, iar editurile știu acest lucru și îl fructifică. De aceea, cartea
reprezintă un pamflet adresat atât editurilor, cât
și societății din orice parte a lumii.
Virgil Tănase, scriitor onirist din plină epocă ceaușistă, exilat în marele oraș al luminilor
din 1977, a experimentat sentimente ale dezrădăcinării și ale eșecului în noua lui patrie,
unde a trebuit să lupte pentru locul important pe
care îl are azi în literatura franceză. Cunoscător
al jocurilor de culise din marile edituri, autorul

* Virgil Tănase, Viața misterioasă și terifiantă a unui ucigaș
anonim, Editura Muzeul Literaturii Române, București,
2016
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derulează în roman povestea unui scriitor
anonim – Icsulescu, care dorește să atragă
atenția publicului cu orice preț. Constrâns
de rigorile societății consumiste recurge la
măsuri extreme – crima – pentru a obține
celebritatea mult visată, pe care, în final, în
mod ironic, soarta i-o refuză oricum.
Cuvântul înainte trasează coordonatele
lecturii, autorul afirmând că scrierea de față
nu este un roman, ci o ,,culegere de documente autentice și autentificate privind
viața misterioasă și terifiantă a lui Icsulescu,
scriitor francez de origine incertă.” (Virgil
Tănase: 2016, 10) Romanul cuprinde scrisori, fragmente din scrierile protagonistului, considerații personale ale autorului, toate presărate cu
mult umor și ironie. Nu lipsesc nici referiri la o serie de
autori cunoscuți precum Dostoievski, Dombrovețki dacă
preferați, Jean-Paul Sartre, Homer, Anatole France, nici
citate din opere celebre – lux, calm și voluptate; deasupra
cer de stele sau din celelalte opere ale autorului (Balul de
la castelul bântuit), așa cum trebuie să fie un text despre
un scriitor care dorește să fie celebru. Comentariile autorului, inserate pe tot parcursul scrierii, păstrează vie
legătura dintre instanțele narative, cititorul simțindu-se
aproape atât de narator, cât și de personaj. Prin rândurile
adresate lectorului, naratorul îl învestește pe acesta în rolul de martor al celor întâmplate, sporind autenticitatea
povestirii. Autobiografia autorului se întrevede printre
rânduri, prezentând viața din realitatea comunistă ca fiind
un dans pe care oamenii ori îl dansează cu ochii închiși,
urmând orbește ritmul, ori spală putina, cu gândul că în
altă țară e diferit și că diferitul e mai bun.
10-11-12, 2017
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Capitolele care prezintă viața altor personaje – Justine și Juliette
(viciul și virtutea) – dau impresia unei povestiri cu sertare, dar, de
fapt, au rolul de a trasa coordonatele acțiunii, pentru a o putea integra în cadrul culegerilor de mărturii autentice. Personajul – ucigașul
anonim merge din eșec în eșec, căutându-și calea spre celebritate și
spre recunosștere publică, ajungând, în final, să devină încă un exemplu care susține afirmația că ,,un scriitor nu este cel care scrie, ci cel
pe care îl recunoaște piața, care n-are nevoie de un scriitor, ci de-o
marcă”(Virgil Tănase: 2016, 58) pentru că nu e scriitor cel care creează
cărțile, ci cel care le vinde. Povestea de dragoste cu frumoasa, dar frivola Nelly reprezintă un alt punct nevralgic din existența anonimului
Icsulescu, Nelly devenind un reper în evoluția personajului. Scrisorile
celor doi îndrăgostiți reprezintă, de fapt, diferitele viziuni asupra vieții
ale societății – dragostea dusă la extrem, dorința devenită obsesie și frivolitatea ca ghid al reușitei. Scriitorul-ucigaș este ,,un umanist, un om
naiv, total dezarmat în fața lumii postmoderne”(Virgil Tănase:2016,
129), care își dorește să scrie o carte ca o simfonie, așa cum un compozitor creează o sonată.
Capitolul V, intitulat Anul bicentenarului, proiect de paradă, prezentat ca un fragment din opera lui Icsulescu, reliefează vocația onirică
a autorului, fiind o veritabilă parte dintr-un text de factură onirică.
Pentru cititorii familiarizați cu opera lui Virgil Tănase, acest capitol
pare un fragment extras din romanul oniric Evenția Mihăescu, tratatul dumneaei de călătorie exotică la ceasul nunții sale dintr-un secol
revolut.
Peste încă zece capitole, în capitolul al XV-lea – Ultimele pagini ale
unei minți apuse, un fragment din opera neterminată a lui Icsulescu
cel fără de noroc, apare Ulise, rătăcitorul, exilatul dintr-o lume pe dos,
care se întoarce spre a restabili ordinea, enunțând o serie de afirmații
cu privire la absența sa, la perioada de după plecarea lui, la cei care vorbesc doar când sunt siguri că sunt în siguranță. Toate acestea trasează
coordonatele unei parabole despre exil – pe lumea asta suntem fiecare,
în felul nostru niște exilați, despre perioada post decembristă, despre
cei care criticau regimul doar când erau deja în exil, într-un cuvânt
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despre lumea asta tristă și feroce, în care trebuie ,,să încerci să stai
drept când pământul ți se zgâlțâie sub picioare, să te strecori ca Ulise
printre capcane și zei, umblând după lumina care e în tine...” (Virgil
Tănase:2016, 273) Astfel se încheie ultimul capitol scris de Icsulescu,
care aflându-se în căutarea propriei lumini, a rătăcit drumul, pierzându-se în hățișurile unei societăți în care nu își găsea locul și care nu îl
recunoștea drept creator.
Epilogul aduce ultimele lămuriri cu privire la tragicul destin al
ucigașului anonim, cuprinzând comentarii ale naratorului – Icsulescu
a fost un erou al timpului său, dar în final și-a pierdut mințile, precum
și ultima scrisoare adresată de acesta editurii, din cuprinsul căreia se
naște celebritatea atât de mult dorită, dar și telegrama care certifică, în
mod ironic, celebritatea în sfârșit recunoscută. Dar cu ce preț?
Ironia, satira, umorul, lirismul, originalitatea dau cărții un stil
aparte, stilul lui Virgil Tănase, scriitorul care a găsit celebritatea fără
să o caute, care a refuzat să danseze orbește după muzica comunistă
și care a îndrăznit să se opună dictaturii încă din țară. Să citim Viața
misterioasă și terifiantă a unui ucigaș anonim și să râdem, așa cum ne
îndeamnă și Petru Dumitriu, un mare admirator al cărții.
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Una dintre cele mai frumoase
existenţe posibile*

A

CUM DOI ANI, în 2015, tema Bienalei Europene
de poezie de la Braşov a fost Afinităţi elective: fiecare
invitat aparţinînd unei generaţii (mai) mature aducea un
invitat aparţinînd tinerei generaţii. Astfel, Nicolae Coande
a venit însoţit de Silviu Gongonea, pe atunci autor al unei
cărţi pe care n-am văzut-o. Am primit-o, însă, recent, din
partea lui, pe cea de-a doua*, prefaţată de acelaşi Nicolae
Coande. Despre aceasta va fi vorba în cele ce urmează.
Dacă ar fi să caracterizăm poezia (şi, probabil, autorul
din spatele acesteia) prin cîteva cuvinte, acestea ar fi modestie, echilibru, simplitate inocenţă (nu contează dacă
trăită pe loc sau reconstruită) şi, probabil, unele înrudite.
Ceea ce se traduce printr-un fel de cuminţenie a zicerii:
„Înseamnă să înţelegi pe deplin moartea,/ să intri sub pielea ei tatuată cu ultimele tale cuvinte/ când îngerii copţi
cad în toamna raiului/ şi se sparg în toamna uscată”. Sau:
„Sunt un sudic şi totuşi/ tânjesc după blândeţea soarelui,/
după sucul murelor pârguite devreme”. Îmi reprim tentaţia
de a mai cita din această zonă, atunci cînd văd că, nu ştiu
cum se face, dar nimeresc aproximativ aceleaşi citate din
*Silviu Gongonea, A doua natură, Craiova, Aius, 2017.
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prefaţă – mă întreb dacă e o coincidenţă,
sînt de acord, din politeţe/ prietenie cu
Nicolae Coande în ceea ce priveşte poezia
lui Silviu Gongonea, sau chiar e vorba de
nişte trăsături pregnante, ilustrate de texte
semnificative.
Avem un univers simplu, dar pe deplin
funcţional, cu mici elemente de reprezentare ţinînd de cotidian, şi care pot exprima o mulţime de lucruri: poetul le lasă
să vorbească, sau le face să vorbească:
„Soarele încălzeşte păsările cerului/ ca un
refren care alungă moartea”; lumea fizică
se deschide în metafizic, fără ca poetul
să uite vreo clipă că acesta e traseul corect: „Nu ştiu ce este real/ şi ce nu: un animal respiră,/
eu sunt plămânii lui şuierători/ iar inima ce îi bate/ mă
îngrozeşte”. Adică, un pic de Pessoa (sau Alberto Caeiro,
ca să fim mai exacţi): „Mărturisesc/ că nu mă mai încred
în nimic/ decât în ceea ce simt/ şi trăiesc pe deplin”.
Ceea ce duce la o filosofie a simţului comun, însă nu
una a locurilor comune, a platitudinilor gata mestecare şi
transmise mai departe, ci una deprinsă trudnic şi din care,
în pagina scrisă, nu se mai vede aproape nimic: „Poate e la
mijloc o inginerie a spiritului/ pe care nu o pot practica/
după tratate ci numai/ bâjbâind şi bâiguind cât ceva/ într-o
limbă uitată”; autenticitatea e aceea a urmării căii proprii:
„Trebuie să-mi fiu credincios/ formulelor mele să-mi calculez traiectoria”.
Un univers al micului orăşel, dramatic la urma urmei,
dar nedramatizat: „Îţi rămâne să te mai uiţi la un film,/
să faci sex,/ să te întorci să pui o majusculă la primul cuvânt./ când nu mai ai decât privirea./ întinsă în pat, la
televizor,/ deşi nu e nimic de văzut./ în stânga, ciorapii,
10-11-12, 2017
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pernele,/ cearşaful mototolit./ la un loc cu ea,/ îţi rămâne blândeţea
morţii, cum te mângâie/ pe creştet”. Ca de obicei în astfel de situaţii,
poezia e ultima redută. Apărată senin, nu cu încrîncenare, ci cu ironie,
şi aceasta delicată: „Prin grămezile de pământ crud/ un câine zăpăcit
îşi îndeasă nasul./ îşi exersează simţurile adormite,/ adulmecă adierile
primordiale,/ metafore agrare ale poeţilor tradiţionalişti./ Dar nici
toate acestea nu pot rezista/ în faţa unui bolovan bine plasat/ şi a unor
înjurături câmpeneşti”. Sau cu discrete elemente intertextuale: T. S. Eliot
(„Septembrie e cea mai crudă lună”), Allen Ginsberg (Un superbmarket), în care trebuie să vedem mai degrabă naturaleţea mişcării prin
poezie decît ostentaţia.
Şi oboseala: „Pielea miroase a bătrâneţe/ şi niciodată n-am fost
mai superficial./ Până în măduva oaselor/ precum o injecţie letală/
coboară slăbiciunea/ dar şi cei cu noaptea pe ei greşesc./ De unde atâta
sfinţenie/ când se vinde cu amănuntul./ Este ziua aceea poate ehei este
ziua aceea/ când în gura poetului se face întuneric/ sau nu”. Una care
crede (sau nu) în poezie, dar, indiferent de aceasta, merge înainte.
Iar titlul cărţii, repetat şi în titlurile cîtorva poeme, A doua natură,
poate că exact acest lucru vrea să-l spună: „a doua natură:/ un fel de
obişnuinţă de a plonja/ sub pelicula realităţii”.
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Sărbătorile din calendarul lui

Octavian Doclin*

O

CTAVIAN DOCLIN este o voce în literatura de astăzi. Poezia sa are acea scânteie care pune lucrurile în mişcare. Sinceritate,
trăire autentică, acceptarea cuvintelor în vremea
baletului de noapte, credinţă, o viziune matură
despre lume şi despre sine. O viziune a poeziei
care intră în sărbătoare la întâlnirea cu autorul ei.
Volumul de versuri Sărbătorile, poeme, lansat la
Timişoara: Editura Gordian, 2016, 96 de pagini,
aduce pentru cititor un suflu special: viaţa merită
acceptată aşa cum ni s-a dat, timpul ne oferă
diferenţe care dor…
Prefaţa la carte este semnată de Gheorghe
Mocuţa şi creionează poziţia operei lui Octavian
Doclin în lumea literară de astăzi, are un titlu
serios, de istorie literară: Retrospectiva Doclin.
Motivul cercului şi traversarea lui. Mocuţa afirmă

Constantin Stancu,
poet,
Reşiţa

* Octavian Doclin, Sărbătorile, poeme, Editura Gordian,
Timişoara, 2016
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despre poet: „Octavian Doclin e capabil
să scrie o plachetă de versuri pe parcursului unui anotimp, după cum e capabil
să scrie patru poeme într-o singură zi.
Sau să scrie un poem, să-l conceapă în
tren sau în timpul slujbei la biserică” (p.
9). Observaţia este pertinentă, autorul
este inspirat, este presat de inspiraţie, o
primeşte cu toate uşile deschise, nu mai
poate refuza nimic. S-ar refuza pe sine.
Întâlnirea poetului cu poema sa reprezintă o sărbătoare în pustiul vieţii. Oaza
care face timpul mai luminos şi poate fi
străbătut printr-o călătoria pelerinului.
Fiinţa poetului devine subiect al volumului, timpurile cu gheare nu iartă, maturitatea vine brusc peste cuvintele de pe buzele acestuia.
Memoria de fiecare zi şi memoria tezaur îl invadează,
ezitările care duc pe muntele unde sărbătoreşte poema sa,
agonia lumii şi agonia oamenilor în acest peisaj, tristeţea
mascată de ritualuri, dramele care aburesc oglinzile sufletului, toate fac parte din materia primă care vibrează
în versurile din volum. Tensiunea dintre moarte şi viaţă,
dintre clipele de diamant şi veşnicia întrezărită, dintre
uitare şi iubire, dintre copilărie şi boală, tensiunea această
prinde în plasa de păianjen poetul şi poezia. De remarcat
că Octavian Doclin preferă să-şi denumească textele ca
fiind poema (feminin) pentru a accentua fuziune dintre
autor şi operă până la contopire.
Temele, aparent banale şi normale în vremuri dantelate,
sunt diverse, unite de trăirea sinceră a poetului: puterea şi
duhul vinului, Reşiţa de la Marginea, clopotul, noaptea,
întâmplarea reală şi cea din imaginaţie, rostirea, vatra luminii, vocea, timpurile în jocurile din timp, păgânul… De
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reţinut punctele fixe ale volumului, cele care fac armătura: portretul,
sărbătorile, piatra Eben-Ezer, poemul minim, poemul care nu rezistă
în faţa eternităţii şi Domeniu… Deşi Octavian Doclin nu a fost inclus
în lista poeţilor creştini, valorile pe care se bazează creaţia sa sunt de
natură creştină asumată la nivel intim, ca-ntr-o baladă veche.
Recunoscător lui Dumnezeu pentru poezia sa, pentru naraţiunea
din poezia sa, Octavian Doclin precizează mereu: Există un semn sub
care toate s-au petrecut sub regia divină, sub energii nebănuite care
scapă omului. Este o piatră de aducere aminte (Eben-Ezer), fixată în
stânca timpului.
Volumul este structurat spiritual pe două nivele:
Sărbătorile. Minimele. Maximele.
Primele. Ultimele. Sărbătorile esenţiale.
În anexa avem o listă a cărţilor scrise de poet, o viaţă în haina
poeziei, de la Neliniştea purpurei la Baletul de noapte şi Sărbătorile.
Metafora l-a subjugat, a urmat Ceasul de apă, Poeme despre Viaţă,
Dragoste şi Moarte etc. Toate cărţile sale au un mesaj profund. Limbajul simplu devoalează o lume complexă. Tăcerea, iarna, duminica,
pereţii, eroarea, Esau (personaj biblic), apa, locomotiva şi vrabia, urna
cerului, sânge de vişin, toate compun opera impresionistă sub stelele
fixe ale scriitorului aflat în călătorie prin Domeniu. Există o subtilă
întâmplare în poeme, naraţiuni care dau consistenţă cărţilor, inclusiv
moartea după Doclin… Poetul acceptă să fie personajul poemelor,
suferă pe piele proprie degradarea sau eroismul metaforelor sale.
Realist, poetul acceptă viaţa ca un dar, fără prea multe pretenţii,
conform personajelor biblice: Gol a venit, gol se va duce artistul.
Primul poem, Autoportret, este o introducere în stilul poeziei populare, umilinţa în faţa vietăţii care trăieşte în pielea poeziei sale: „Doclina-m-aş şi n-am cui/ doclina-m-aş vinului/ şi smerit copilului/
şi-ncet asfinţitului/ în veci liturgului…” (p. 15). Este un ritual de început, poetul imploră îngerul să-i aducă poema/ poemul. Este dominat de poezie, de lumea care interferează cu divinul, cu luminile.
Sărbătorile îi dau prilejul să intre-n zona specială a mirajului poetic, să încerce evadarea din realitate în realitatea poeziei şi mai sus,
spre Domeniu.
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Sunt idei, teme, stări care pun în mişcare lumea lui Doclin: Vederea de departe, cuvintele care vin din vremi şi lumi diferite, imagini
interzise, obsesia primelor cuvinte, cuvintele de aur, frigul cuvintelor, Bogăţia Casei Poemului, Scribul plângând, inspiraţia ca o boală
insuportabilă, poetul care moare puţin câte puţin, stenturi implantate
în arterele memoriei, Stăpânul al cărui nume nu va fi cunoscut…
Elementele vieţii şi temele biblice se împletesc până ce poemul
capătă consistenţa scrierilor inspirate. Uneori se simte o abandonare a
textului ca o lepădare de prea multă bucurie în sărbătoare, o lejeritate
a discursului şi boema care intră-n versuri lent şi simbolic. Poemele
obosesc precum omul care le scrie, se epuizează sub presiunea morţii
care stă la pândă.
De un realism dus la extrem pentru a provoca îngerii la ceartă cu
visele, este poemul Reşiţa (din) de la Marginea. Se simte cum lumea se
degradează împreună cu oraşul, cum se opresc toate în faţa indiferenţei
omului, cu se prăbuşesc vechile turnuri care, altădată, ar fi urmat să
atingă cerul…
Cităm: „Trec dară şi pe lângă aşa-zisul Bloc al Actorilor/ astăzi nici
urmă de vreunul/ doar vocile lor le aud ca pe vremuri/ umbrele lor nu
mai joacă pe scena Teatrului reşiţean/ într-o piesă nescrisă încă/ Hei,
hai Reşiţa mea de la Marginea” (p. 30).
Tema poemului minim este una care alunecă între durere şi
speranţă, poemul nu moare: „Aşa se face/ astfel se ştie/ că în gura lui/
Cuvântul nu mai are duh…” (Poemul minim, p. 85).
De reţinut experienţele de limită ale poetului, în copilărie urca în
clopotniţa bisericii împreună cu realul clopotar al satului pentru a
participa la legănarea clopotului, cu sunetele care erau mereu altfel
seara, la amiază, dimineaţa, sau cu sunetele care anunţau primejdia,
apoi, brusc, relevaţia: „dangătul acela doar îl aude/ şi numai atunci
când se naşte poemul/ semn că se va naşte poema/ precum acum”
(Clopotul, p. 37).
Singurătatea biruie timpul: „A căutat mereu/ să găsească unul care
să-i semene/ dar şi să-i descrie făptura poemei/ dacă a văzut-o cumva/
el însuşi avea halucinaţii/ în privinţa chipului ei”… (Singur, p. 17).
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Fiecare zi este o sărbătoare, toate trec repede, în orice zi se poate
naşte acel text care prinde aripi, care zboară prin inima poetului: „i-a
fost hărăzit/ să culeagă de timpuriu/ din pomul Cerului/ fructul lui
Dumnezeu/ harul şi darul/ de a-mirosi/ pe la subsuori/ poezia şi cuvântul din flori” (p. 90).
Concluzia poetului: viaţa unui om încape într-un poem, omul
este poemul lui Dumnezeu de la naştere până la moarte şi dincolo de
aparenţele suferinţei…
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Un puzzle cu idei şi trăiri

pe-trecute cândva*

A

Petre Don,
poet,
Arad

ZECEA CARTE a lui Grigorie Chiper, cea
de faţă, intitulată Piese dintr-un puzzle este,
după cum precizează autorul, un pseudojurnal,
în fapt nişte note aparent disparate, scrise între
anii 1983-84, în plină dictatură bolşevică (De
menţionat că în acea vreme Grigore Chiper locuia la Tiraspol). Este disperarea intelectualuluipoetului, de a zidi ceva, cu toată acea constrângere a momentului, cum destul de clar afirmă autorul la începutul cărţii sale într-un fel de moto
în care spune că „Unii nu lasă nimic în urma lor,
alţii îşi lasă iluziile”.
Volumul este un fel de compendiu de cugetări
ale aventurii interioare cotidiene, în care cuvintele, bietele cuvinte, sunt copii infidele ale unor
trăiri-prototip irealizabile: „Tu nu ai urechi să
auzi corpurile căzătoare ale cerului, nici iarba ce
cade atinsă de coasă, nici amurgurile ce se vâră

* Grigore Chiper, Piese dintr-un puzzle, pseudojurnal, Editura Junimea, Iaşi, 2017
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în ascunzişuri mai sigure, nici treptele
aducătoare de nimicuri”.
În carte sunt abordate bolile, apa, focul,
fericirea, eterna Ea, angoasele, realitatea
din proximitate… Casa în care locuieşte
personajul-narator pare un acvariu, căci
mai mereu se simte supravegheat, urmărit,
hăituit: „În casă sunt atâtea ieşiri, dar o
singură intrare. Rămân. Mi-e teamă să nu
mă pot întoarce înapoi”. În care prezentul, ca spaţiu de trăire „e o stare latentă şi
nimic mai mult”. Nu de puţine ori, notaţiile
prozaice se transformă în poeme veritabile, poetul notându-şi la acea vreme idei
pentru viitoare şi posibile cărţi. Iată o mostră de posibil
poem: „Xenia, eu te iubesc mai mult decât cărarea pe care
mă întorc zilnic nevătămat acasă. Dar mereu chinuit şi
rămas între tine şi o imagine”.
Autorul, deci, nu se dezminte, rămâne, totuşi un veritabil scriitor al metaforei, adică un poet al vieţii netrăite
neapărat, dar sigur sugerate. Iată o definiţie a poetului,
foarte reuşită metaforic, făcută de Grigore Chiper: „Dacă
într-un prozator se răsfrânge realitatea literei, dacă într-un
pictor se răsfrânge realitatea culorii, dacă într-un muzician se răsfrânge realitatea sunetului, apoi într-un poet se
răsfrâng toate şi nu se răsfrânge nimic.
Casa zice: poetul e aproape o fiinţă; steaua zice: poetul
e aproape o rază; visătorul zice: poetul e aproape o umbră;
iubita zice: poetul e aproape un corp. Şi toţi au dreptate
neavând-o”.
Lucrurile din juru-i par nişte cadre letale: „Îmi vine
să cred că obiectele din prejma-mi sunt toate sicrie. Ce
veşnică nelinişte pe cap că ţi-am spus-o”.
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Ioan Holban, care semnează un Cuvânt însoţitor al cărţii, spune că
textele „se îndepărtează de formula jurnalului intim, structurând ceea
ce aş numi o proză de idei şi, mai ales, o poetică a fragmentului, ca în
toată literatura generaţiei ’80. Epoca era, încă o dată, la Bucureşti şi
Chişinău, una a «debandadei de sistem», într-un «regim eminamente
dictatorial»“, remarcând totodată că Grigore Chiper „împlineşte profilul unuia dintre poeţii remarcabili din actualitatea noastră literară”.
Aşadar, o carte şi un autor contemporan fără de care lectura de
literatură bună ar fi eclipsată.
Piese dintr-un puzzle de Grigore Chiper a apărut la Editura Junimea
din Iaşi, în acest an, coperţile fiind realizate de Florentina Vrăbiuţă, iar
grafica e semnată de Ion Truică.
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Despre Poemul ca esenţă

I

STORIILE LITERATURILOR europene constată că se
poate face poezie mare şi fără joncţiuni metaforice sau
scheme clasice, aceasta susţinându-se chiar în cuvinte
puţine. Începuturile simbolismului european au descoperit sobrietatea şi concizia liricii japoneze care ofereau
atunci un exemplu pilduitor de iubire a frumosului.
Poemul într-un vers duce, până la ultimele consecinţe,
spiritul liric esenţializat din îndepărtata Japonie. Iubirea
frumosului, a simbiozei dintre natură şi om dovedeşte că
se pot constitui expresivităţi lingvistice minimaliste, realizându-se adevărate versete ale unei iubiri transcedentale, fără metaforă, dar esenţializate până la sublim. Ion
Pillat a creat un volum de Poeme într-un vers (în 1936, şi
care apare la vechea editură Cartea românească) şi dedicat esteticianului şi poetului Ştefan I. Neniţescu, poeme
reeditate în Opere. Poezii (1927-l944), precum şi în volumul 3, 1986, (serie îngrijită de Cornelia Pillat) cu o prefaţă
lămuritoare la acest „gen nou” de poezie. În cuvântul
înainte, printre altele, spune: „Poemul într-un vers ar fi
acela în care unul singur e scris, cel dătător de mişcare,
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iar celelalte rămân sugerate până la sfârşitul poemului presimţit”. Tot
el ne spune că „poemul într-un vers nu trebuie confundat cu epigrama
greacă, rubaiatul persan sau hai-kaiul japonez”. În timpul studiilor la
Paris, Ion Pillat face cunoştinţă cu poemele tanka sau haiku ale unor
mari autori japonezi, clasici sau moderni, precum: Horiguchi, Hagiwara, Sasazawara, Masakazu, Ietsujiro, Sivol Uko, Fujimura.
Pillat însă nu a împrumutat aspecte de estetică de la haiku,
rămânând la forma de versificaţie occidentală, folosind piciorul iambic şi versul de 13 şi 14 silabe. Dealtfel, el afirmă, ca o justificare a
europenismului poeziei sale că, de fapt, nu numai de la haiku s-a îndreptat spre poemul într-un vers, ci şi de la poezia lui Victor Hugo.
Poemele într-un vers constituie rodul unui proces de fenomenologie lirică ce surprinsese critica literară a vremii. De fapt, o anume clasicitate în formare, alcătuită din două straturi, pe care el le sublimează
la esenţe: meridionalul clasic Pillat împreună cu modernul Pillat
alcătuiesc şi generează o structură fals-genuină, adică un vers ce
sublimează o sensibilitate nostalgică trecută prin sita unei culturalităţi
de cea mai bună calitate. Vorbind de construcţia poemului într-un
vers, îngrijitoarea ediţiei de Opere, Cornelia Pillat, ajunge la concluzia
că „titlurile poemelor au luat naştere ulterior, din concentrarea lirică a
poemului respectiv, titlul întregindu-i la rândul lui sensul, şi mărindui puterea de sugestie”. Ca editor, C. Pillat susţine că „poemele nu au
fost înşiruite la întâmplare, multe dintre ele se completează unele pe
altele, dezvoltând simfonic ecoul gândirii şi poeziei, pe care viaţa le-a provocat în imaginaţia şi sufletul poetului, şi care se transmite din poem
în poem”.
Parcurgând cele 120 de poeme într-un vers, ai imaginea unei
desăvârşiri, în laconismul lor, dar şi a unei prelungiri a spiritului clasicizant. Parcurgi, însă, şi „frisonul vidului activ” atât de vizibil în literatura europeană a vremii (mijlocul anilor ’30), paralel cu cealaltă
dimensiune a artei, şi anume plastica avangardei europene.
Ion Pillat este adeptul unui echilibru nativ, dublat de un anume
scepticism acumulat din frecventarea Bibliotecii, când asimilează o
anumită experienţă prin lecturi, mai ales experienţa extrem-orientală.
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Toate aceste aspecte nu sunt, pe departe, eşecuri. Dimpotrivă, ele conduc la un continuu în creaţia lui poetică. În fapt, insolitul împreună
cu o anumită continuitate de optică poetică, de motive noi, dar mai
ales de temperament, sunt, într-un fel, motive fundamentale pentru
celelalte volume de poezii ale lui.
Revenind la aspectul esenţei în poemul într-un vers, ne convingem că poetul defineşte noul gen pe baza a două coordonate esenţiale:
concizia şi unicitatea: „Un singur vers, născut, nu făcut, purtat ani de
zile adesea inconştient, filtrând ani de patimi, rezumând în el versuri multe, nescrise, şi atâtea feţe şi locuri, să nu poată reda taina
călătoare a poeziei redusă la unica ei bogăţie de a fi goală şi eternă...
poezia ajunsă la o asemenea despuiere, dacă permite cititorului înalte
delectări, îi cere în schimb o mai susţinută şi intimă colaborare. Pe
cât poetul a scris nai puţin, cu atât cititorul este nevoit să citească mai
mult... Un poem lung se poate citi mai repede, căci fiecare vers ajută la
pătrunderea şi gustarea celuilalt. Un singur vers se vrea citit mai încet.
Scrisorile se parcurg iute, telegramele însă ne opresc”.
Ion Pillat a receptat însă haiku-ul prevenindu-ne asupra insistenţei
în lectură a formei lirice concise. Se cere o practică a citirii de două
ori a aceluiaşi text, împunându-se o citire sonoră (asupra acestui lucru
se opreşte cu stăruinţi şi Alexandru Muşina). Pauza dintre lecturări
permite cititorului să ducă mai departe ideea poetului, să participe, în
felul său, la creaţie.
În poemul într-un vers se pune accentul (ca şi la haiku) pe ecou
nu pe sunet, sau chiar pe tăcere: „Un singur nai, dar câte ecouri în
păduri” (Poemul într-un vers) sau „Nu vorbele, tăcerea, dă cântecului
glas” (Artă poetică).
La o lectură atentă se constată că titlurile poemelor lui Pillat au
în general câte 3-4 silabe, iar poemul 13-14 silabe. Totalul de 17 silabe aidoma haiku-ului ne dau certitudinea că împreună cele două
hemistihuri, alături de cezura dintre ele, oferă acestor poeme pe lângă
valoarea estetică şi o nuanţă psihologică atât din partea poetului, cât
şi a cititorului.
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Poemul într-un vers, pillatian, alcătuit din două secvenţe este într-un
permanent balans conceptual şi structural. Conţinutul şi prozodia
acestuia generează o stuctură poematică din două semistihuri: unul
titlul (oarecum impropriu numit titlu) şi altul „esenţa textuală”, care
împreună generează un unicat liric desăvârşit. Cezura implicită pare
a fi inclusă retoric, muzical şi poetic tocmai cu rolul de legătură. Or
haiku-ul prin structura lui de trei secvenţe rupe armoniile cu care nea obişnuit poezia europeană. Acesta se bazează doar pe prozodie, pe
regula formală a celor trei secvenţe a câte 5 – 7 – 5 silabe, iar din
punctul de vedere al conţinutului pe regula triadei: „cine, ce – când
– unde”.
Pentru Ion Pillat a fost un gest temerar să declari poem un singur vers, şi să renunţi la statutul şi condiţia poeziei cu tiparele ei consacrate: strofe, versuri, rimă. La vremea apariţiei volumului, autorul a
trebuit să înfrunte rezerve sau critici la adresa poemului într-un vers.
Prin poemul într-un vers, Ion Pillat a deschis o fereastră spre universalitate, menită să ne descopere frumuseţea lumii oglindită în bobul de mărgăritar, unde expresia poetică poate fi şi lapidară şi concisă
şi laconică. El a răspândit în lumea literelor române germenii unei
noi specii de poezie, care hrănindu-se din pământul lui originar nu a
întârziat să dea roade.
Se cuvine să exemplificăm această cazuistică a esenţelor pillatiene
cu câteva poeme într-un vers:
Stelă funerară/ O umbră joacă ramul pe piatra unei umbre.
Stelă de mim /Cu plâns şi râs de mască în mâini, nepăsător.
Groapă nouă /Păşeşte lin drumeţe, pe moartă să n-o scoli.
Colori /Zambilele, nori vineţi, şi cerul flori purta.
Mare sudică /Pe mări de micşunele ning pescăruşii fulgi.
Insula de mirodenii /Mireasma ei pe valuri venea, ca niciodată.
Apă neîncepută /Mi-ai dat să beau din cană iubire de izvor.
Vecernie /Cu stropi de ploaie toaca, şi clopotul furtună.
Heraclit /Priveam cum fuge ziua pe apele ce curg.
Tipar /Nisipul poartă încă plăpândă urma ta.
Portret /Durere cu ochi negri sub părul azi mai alb.
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Floarea vremii /Pe pajişti stânjeneii, în suflet toamna iar.
Stol coborât /Cad frunzele, pământul e plin de rândunele.
Murmur etern /În golul scoicii marea; în suflet nemuriri.
Darul /Dă-mi pacea înserării pe care-o ţii în mâini.
Poetul trădat /Un vers cu plâns de ape, când îl credeai cleştar.
Vasul lovit /Urciorul crapă, suflet rănit, de plânset gol.
Belşug /Am întâlnit azi toamna venind în car cu boi.
Castana /Din ghimpii amintirii trecutul l-am cules.
Drum de noapte /Ne învelise luna în colb de amintiri.
Nocturnă /Mai ştii în noapte plopul cu luna, galben cuib?
Casa copilăriei /Sub lună casa albă: o piatră de mormânt.
Menire /Un clopot peste lanuri şi vremuri, te chema.
Asemănări /Viaţa-i fum şi fumul căminului ţi-e drag.
Păreri /Brotacul: frunză verde; sitarul: frunziş mort.
Amurg în crâng /Albinele luminii prin frunze se jucau.
Casă la Balcic /Şi sufletul şi casa mi le-am deschis pe mări.
Fată la fântână /Coboară, legănată din frizele greceşti.
Măgăruşul /Stă cu urechi pleoştite, jupitul înţelept.
Camee /Prin piatra străvezie ca un talaz: Sirena.
Driada /De trunchi lipeşti urechea s-auzi cum plâng azi.
Mare pământeană /Desfăşurarea verde a grâului în zări.
Popor nomad /Foc stins, cort strâns, pustiul şi pulberea plecării.
Sclave /Femei cu trup de noapte şi miez de soare-aprins.
Inima /O viaţă-ntreagă bate la poarta liniştirii.
Asemănări /Viaţa-i fum şi fumul căminului ţi-e drag.
Păreri /Brotacul: frunză verde; sitarul: frunziş mort.
Artă poetică /Nu vorbele, tăcerea dă cântecului glas.
Hanul vechi /Cu zeghea amintirii la foc de cărăuşi.
Inima /O viaţă-ntreagă bate la poarta liniştirii.
Marmură greacă /Sub cuta caldă-a pietrei simţi trupul unui zeu.
Friză /Pe piatră stau eroii, în ea dorm zei ascunşi.
San Francesco nel deserto /Din cerul apei moarte cresc seara chiparoşi.
Primăvară pastorală /Din zare munţi albaştri trezesc pe văi tălăngi.
Cetatea din mare /Prin valuri limpezi, toamna, vezi temple licărind.
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Căţelul pământului /Auzi-l cum te latră de pe un alt tărâm.
Cer răsturnat /În apele strălimpezi zvârl undiţa, prind umbre.
Clopot de taină /La pasul tău îmi sună vecernii inima.
Lalele /Oştirea cu turbane stă şiruri în grădină.

Ion Pillat dovedeşte, cu asupra de măsură, puterea lui de sugestie.
Puternic asimilat de istoriile literare, poezia lui impune o personalitate
lirică de excepţie, dovedind deschidere spre formele poeziei moderne.
O anumită logică a creaţiei, livrescul bine temperat, o suficientă doză
de „experimentalism”, exclud lipsa de logică internă, anticipând oarecum ce vor scrie mai târziu urmaşii lui, Lucian Blaga şi Vasile Voiculescu, care vor rafina, spre modernitate, acest stil. Acesta din urmă şi-a
numit poemele într-un vers „aşchii de poezie” şi au văzut lumina tiparului postum, în volumul Gânduri albe (ed. Cartea Românească,1986)
şi care se apropie mult de poemele lui Ion Pillat. Avem certitudinea
că poeţi europeni precum Baudelaire, Poe, dAnnunzio, sau Rilke (din
care Ion Pillat a tradus) erau pe raftul lui de preferinţe. Să nu se uite,
deasemenea, că el şi soţia lui, Maria Pillat (pictoriţă) au colaborat la
„Contimporanul” lui Ion Vinea. Tot el a editat primul volum de poezii
al lui George Bacovia.
Profunzimea poeziei lui (care nu vine de la tradiţionalismul puternic al epocii) se naşte din insistenţa cu care sondá „esenţa poetică a
sufletului românesc”, formulând expresivităţi care erau compatibile cu
anume forme de modernitate.
Rafinamentul poemelor lui într-un vers acreditează ideea unei poetici austere împletită cu rafinate sensuri care vin dintr-o certă erudiţie
literară. Totul este străbătut de o discretă sensibilitate romantică. Poet
de o aleasă cultură (este necesar să spunem că membrii familiei lui în
care curgea sânge aristocratic erau Brătienii, el fiind primul membru
al familiei care se impunea convingător în literatura vremii lui), nu era
adeptul curentului „tradiţionalist”, cum de multe ori, dintr-un superficial clişeu, istoricii literari l-au imprimat în conştiinţa multora. Nu
acceptase dintru început extremismul de tipul sămănătorist iorghist.
Raportarea la tradiţia literară românească era aidoma cu raportarea la
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cultura elină şi latină. El însuşi spune în Mărturisiri: „Neavînd nicio
tradiţie literară cultă, care să fi dat poeziei române o Renaştere glorioasă
ori vreun Secol de aur al clasicismului naţional, cum s-a întîmplat cu
toate cele din Occident, era firesc să caut în poezia noastră populară,
de o desăvîrşire artistică şi de o adîncime lirică neîntrecută, izvorul
unei inspiraţii româneşti valabile”.
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E ultima dată

Georgios Daglas s-a născut
în 1958 în insula Itaca,
Grecia, unde a absolvit liceul
de marină fără a avea intenţia
de a se îmbarca vreodată. În
1977 ajunge la Atena, unde
îi prinde în viaţă pe ultimii
cântăreţi de rebetiko şi îşi
petrece timpul stând de vorbă
şi bând ouzo cu ei. Lucrează
ca actor figurant, ospătar,
angajat la pompe funebre şi
multe altele. Reîntors în Itaca
după opt ani, înfiinţează o
revistă culturală şi munceşte
ca ajutor de grădinar. În 1992
pleacă iarăşi, la Tesalonic,
unde scrie, bea, se pierde pe
sine. În 2004 revine acasă,
dar din 2016 se stabileşte la
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E ultima dată când mai bat în retragere
în războiul ăsta,
când mai alerg pe străzi înlăcrimate
în spatele scuturilor răpăitoare,
când mai sap adăposturi,
când mă mai tem de sânge şi de trup,
de urletele fiarei,
de ochi – de cuvinte – de roţile cvadrigelor,
de Colosseum,
de strigăte pe stadionul Karaiskakis. E ultima
dată
când caii lor mă mai târăsc în lanţuri,
când stau la coadă la ghişeu ca să achit timbrul
subjugării.
E ultima dată
când mă mai dau în lături
ca să treacă mercenarii împăratului,
când mai privesc nepăsător la cadavrele din stradă,
la slugile care-l duc în cârcă pe agentul fiscal,
la guvernanţii care anunţă primăvara.
E ultima dată
când le mai deschid uşa
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funcţionarilor procuraturii,
predicatorilor urii,
împărţitorilor de speranţă,
comercianţilor de vise,
investitorilor în frică.
E ULTIMA DATĂ CÂND MAI BAT ÎN
RETRAGERE CU GLOATA ÎN DEBANDADĂ.
ULTIMA DATĂ.
Traducere din limba neogreacă:
Cornelia Dumitru şi Omiros Kostopoulos
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Atena, unde este cofondatorul
şi editorul revistei de literatură
şi artă Kyma („Val”). Probabil
se va întoarce, ca orice Ulise,
în Itaca. Se defineşte „un
poet mărunt”, deşi poezia
este singura constantă din
viaţa sa. Din volumele
publicate: Mera ton fotagogon
(„Ziua luminatoarelor”), în
1991. Mavro hioni („Zăpadă
neagră”), în 2004. În 2016
apare colecţia Kantades gia ena
daimona („Cantate pentru un
demon”), ale cărei poeme au
fost puse pe muzică şi lansate
ca CD în acelaşi an. Poemul de
faţă este inedit.

223

Bibliotheca...

Acesta este cel mai scurt roman al lui Richard
Brautigan. A fost publicat doar în 100 de exemplare
de Burton Weiss şi James P. Musser, în 1996. Astăzi se
mai găsesc doar 68 de exemplare, preţul estimat al unui
singur volum fiind undeva între 175 şi 600 $.

Richard Brautigan

Am privit lumea furişându-se
nepăsătoare
Partea întâi
Capitolul 1

A fost odată
Capitolul 2
ca niciodată o vreme când eram un băieţel
Capitolul 3

îndrăgostit de ursuleţul său maroniu de pluş.
Richard Brautigan,
poet, prozator american
(1935-1984)
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Capitolul 5

am împlinit 18 ani
Capitolul 6

şi m-am trezit într-o cameră din Lane County.
Capitolul 7

În cameră erau nişte indivizi dubioşi.
Capitolul 8

Indivizii
Capitolul 9

mi-au spus că mă internează
Capitolul 10

la azilul de nebuni.
Capitolul 11

Apoi am ieşit din cameră.
Capitolul 12

Mi-o amintesc pe mama
Capitolul 13

ca prin vis
Capitolul 14

venind spre mine
Capitolul 15

şi plângând.
Capitolul 16

Buzele ei au murmurat cuvântul Tommy
Capitolul 17

dar nu s-a auzit nici un sunet
Capitolul 18

decât plânsul.
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Capitolul 19

Tata mi-a zis:
Capitolul 20

– Totul va fi bine.
Capitolul 21

– Desigur, i-am răspuns.
Capitolul 22

Mă trimit
Capitolul 23

la balamuc.
Capitolul 24

Totul
Capitolul 25

va fi bine.
Capitolul 26

Pun pariu.

Partea a doua
Capitolul 1

… şi aşa
Capitolul 2

am ajuns pe scaunul din dreapta şoferului.
Capitolul 3

Un paznic
Capitolul 4

stătea lângă mine.
Capitolul 5

Maşina
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Capitolul 6

a plecat din oraşul unde locuiam, Eugene, Oregon,
Capitolul 7

îndreptându-se către Salem,
Capitolul 8

unde se află azilul de nebuni.
Capitolul 9

Ploua.
Capitolul 10

Ploaia curgea încet dintr-un cer întunecat.
Capitolul 11

Isus Cristos
Capitolul 12

stătea pe bancheta din spate.
Capitolul 13

Mâinile îi erau legate în cătuşe.
Capitolul 14

Un paznic
Capitolul 15

şedea lângă el.
Capitolul 16

– Doamne, de ce-ai luat mamele de lângă noi?
Capitolul 17

s-a tânguit Isus Cristos.
Capitolul 18

– Doamne, de ce-ai luat mamele de lângă noi?
Capitolul 19

s-a tânguit Isus Cristos.
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Capitolul 20

Isus Cristos avea figura blândă ca un mieluţ.
Capitolul 21

S-a mişcat puţin şi cătuşele au zornăit.
Capitolul 22

Apoi nu s-a mai mişcat
Capitolul 23

pentru multă vreme.
Capitolul 24

N-a mai zis nimic
Capitolul 25

pentru multă vreme.
Capitolul 26

M-am uitat pe geam.
Capitolul 27

– Plouă, a zis paznicul de pe bancheta din spate.
Capitolul 28

– Mda, a confirmat paznicul de pe scaunul din faţă.
Capitolul 29

Aveau voci de paznici.
Capitolul 30

Ştergătorul de parbriz
Capitolul 31

se mişca dintr-o parte în alta,
Capitolul 32

dintr-o parte în alta,
Capitolul 33

dintr-o parte în alta,
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Capitolul 34

dintr-o parte în alta.
Capitolul 35

– Doamne, nu mamele noastre! a strigat Isus Cristos.
Capitolul 36

Nu mamele noastre!
Capitolul 37

– Taci din gură!
Capitolul 38

a zis paznicul de pe bancheta din spate.
Capitolul 39

Isus Cristos n-a mai zis nimic
Capitolul 40

pentru multă vreme.
Capitolul 41

Şi nici paznicii.
Capitolul 42

Am ascultat ştergătorul de parbriz,
Capitolul 43

m-am uitat pe geam
Capitolul 44

şi m-am gândit la fata pe care o iubesc.
Capitolul 45

Îi vedeam figura, îi auzeam vocea.
Capitolul 46

Îmi imaginam
Capitolul 47

ce gânduri îi treceau prin cap
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Capitolul 48

după ce-am fost dus
Capitolul 49

la azilul de nebuni.
Capitolul 50

Abia m-am abţinut să nu plâng.
Capitolul 51

M-am uitat pe geam.
Capitolul 52

Am văzut un băieţel
Capitolul 53

şezând pe veranda unei case vechi.
Capitolul 54

Băieţelul ţinea o pisică albă în braţe.
Capitolul 55

Abia m-am abţinut să nu plâng.
Capitolul 56

M-am uitat pe geam
Capitolul 57

şi am privit lumea furişându-se nepăsătoare.
Notă şi traducere:
Andrei Mocuţa
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Aurel Gheorghe Ardeleanu, Nebun după Paris,
roman, Editura Brumar, MMXVI
Sedus de frumuseţea Parisului artistul-narator încearcă
să-i pătrundă misterul prin dialogul Omului cu Cetatea şi
Oraşul. Asemenea personajului balzacian îşi propune să-l
cucerească provocându-l: „à nous deux, Paris!” Există în
construcţia acestui roman creat în 7 zile ceva din vibraţia
creatorilor obsedaţi de luminile sale şi de viaţa palpitantă.
De muzeele şi monumentele sale. Dialogul cu oraşul şi
oamenii lui e amplificat de dialogul cu capodoperele şi
personajele lor. Întâlnirea cu Marchiza de la Solana căreia
îi este dedicată cartea, capătă dimensiunile unei ficţiuni
revelatoare. Povestea de dragoste dă sens acestei nebunii tulburătoare şi pregăteşte cadrul unei utopii. Jurnalul
parizian, cu inserturile şi scenele sale picante, cu sinceritatea dezarmantă constituie fundalul potrivit pentru un
paysage d’âme. O carte care ţi se lipeşte de suflet.
(****)

Ionuţ Caragea, Mesaj către ultimul om de pe
pământ, Editura Fides, 2017
Ionuţ Caragea, emigrant în Canada a practicat rugby ca
sport de performanţă şi poezia ca amator. Literatura şi
sportul nu se exclud, ba dimpotrivă, iar redescoperirea
poeziei cu mesaj îl împinge spre o realitate brutală. A cunoscut scriitori canadieni cu care s-a înfrăţit, în speranţa
câştigării unui renume. Rezonând cu câteva nume din literatura română, Minulescu, Bacovia, Eminescu şi Daniel
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Corbu, el năzuieşte spre idealul artei de a trăi prin scris. Dar de ce
scrie aforisme, tot n-am înţeles. N-ar fi mai bine să aştepte înţelepciunea
bătrâneţii? Profilul de luptător îi lărgeşte orizontul cunoaşterii şi nu
e întâmplător că a scris chiar o trilogie S F. Prolix şi cosmopolit, el
amestecă în poezia sa imagini şi metafore convenţionale, cu altele ratate. Cu toate că îi lipseşte simţul măsurii şi îi prisoseşte bunăvoinţa, I.
C. rămâne o voce care strigă în deşert, în căutarea unui sens:
„poemele mele le încredinţez/ ultimului om de pe Pământ/ gân
dindu-mă cu tristeţe/ la mirosul foii de hârtie/ oare câţi copaci au fost
tăiaţi/ pentru aceste amintiri îngălbenite/ din muzeul celor mai frumoase iluzii?”
(**)

N.R. Notarea s-a făcut de la (*) la (*****) în funcţie de aprecierea valorică.
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