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Nicolae Manolescu octogenarul. 
Excelenţa, vitalitatea criticii literare

SĂ ne imaginăm, fi e şi pentru o 
clipă, cum ar arăta literatura 

română de astăzi fără reperul ei 
critic fundamental, de neclintit, 
Nicolae Manolescu. Asta în condi-
ţiile centrifuge şi de disoluţie a mai 
tuturor structurilor sociale şi cultu-
rale de la noi bazate exclusiv pe 
valori. Nici literatura ca instituţie 
vie a culturii scrise nu a fost scutită, 
în ultimele trei decenii, de acestea. 
Nu vorbim însă de reevaluări, ab-
solut fi reşti, de reaşezări valorice, 
de recuperări acut necesare, de nuanţări, de pers-
pective noi de înţelegere a operelor literare. Toate 
aces tea sînt neîndoios legitime. Doar că în entu zias-
mul şi foamea după ele s-a sărit nu o dată calul, s-au 
insinuat criteriile perverse, interesate, me taliterare 
relativizînd sau chiar suprimînd pe cel unic, de ne-
înlocuit în artă, în literatură: cel estetic.

Editorial
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Încercarea de disoluţie a literaturii vii de după 1990 struc-
turată pe ierarhii valorice şi nivelarea ei  în absenţa tocmai a 
cri   teriului axiologic, substituirea ei cu o nălucă, cu noutatea 
ca valoare în sine, prin mimetism literar după modele exotice 
altfel consumate demult, şi-a găsit în criticul literar Nicolae 
Manolescu o adevărată piedică de netrecut, o respingere calmă 
şi autoritară inspirată de prestigiul şi competenţa criticului 
cîştigate încă înainte de 1989. Cîştigate de un adevărat spiritus 
rector în materie. Unul afl at chiar atunci, la graniţa istorică a anu-
lui 1989, la maturitatea sa de vîrf literară.

Nicolae Manolescu s-a dovedit atît între 1966 (debut editorial 
cu Lecturi infidele, carte care a spart receptarea literaturii ex-
clusiv prin grilă dogmatică, a impresionat, prin prospeţime, 
persusiune şi curaj în judecată de valoare, cititorul, de la cel 
mai simplu pînă sus de tot, pînă la liderii infailibili comunişti), 
pe de-o parte; apoi din 1990 pînă acum, în 2019, la apariţia Is-
toriei critice a literaturii române. 5 secole de literatură, cînd 
heb domadarul „România literară”, sub direcţia sa, a făcut ofi-
ciul exigent al sitei critice în faţa unei oferte literare noi ce 

Editorial Nicolae Manolescu octogenarul....

Nicolae Manolescu, la Arad, moderînd Colocviul Naţional al Revistelor de Cultură, 2019
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Editorial

bascula pur şi simplu în piaţa cărţii, nu o dată haotic şi sufocant. 
Vorbim, aşadar, neîndoielnic despre cel mai longeviv şi activ 
cri tic literar român (peste 50 de ani de cronică literară), o ade-
vărată instituţie vie.

Acum, la 80 de ani de viaţă, criticul pare mai tonic, mai în 
pu  tere decît oricînd. Şi dacă avem în 2019 o literatură bine aşe-
zată, sedimentată în straturi valorice, şi o radiografi e a ei pro-
fund temporală şi valorică, cu care ne putem identifica şi ori-
ginalitatea, şi însemnătatea în lume, fără clamate complexe de 
inferioritate, asta o datorăm, cu siguranţă, lui. 

La mulţi ani, domnule Nicolae Manolescu!

Vasile Dan

Noiembrie 2019

Nicolae Manolescu octogenarul....
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Mirela-Ioana Dorcescu

Cartea Boemei sau un roman 
al editorului*

Cartea Boemei, semnată de Ion Nicolae 
Anghel şi publicată la Editura Eikon din 

Bucureşti (2019), este un roman elogiu, dar 
şi un roman denunţ, ce pare a fi  scris pe baza 
însemnărilor de tip diaristic ale unui renumit 
editor timişorean, bun cunoscător al lumii 
scriitorilor din oraş. Fără un idilism paseist, 
acesta revine, atât emoţional, cât şi raţional, 
la propriul trecut profesional şi îşi reme-
morează conexiunile semnifi cative cu autorii 
„boemi”, care au apelat, de-a lungul vremii, la 
serviciile sale. Indiferent de ceea ce-l apropia 
sau îl îndepărta de protagoniştii unei Boeme 
locale – originală replică la celebrele şi mis-

Mirela-Ioana Dorcescu, 
prozatoare şi eseistă, 

Timişoara

* Ion Nicolae Anghel, Cartea Boemei, Editura Eikon, 
Bucureşti, 2019

Cronica literară
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terioasele boeme de odinioară şi de 
aiurea –, editorul, devenit el însuşi au-
tor, reconstituie sau, mai degrabă, in-
ventează, cu un umor involuntar sau 
ironic, pe alocuri chiar cu accente pam-
fl etare, o admirabilă mostră de rezis ten-
ţă culturală românească, din anii de di-
na   intea Revoluţiei decembriste. 

În prin    cipal, retrospectiva se axează pe 
ca rac    tere diforme sau abia conturate, enig-
matice sau relevante, care ocupă di verse 
paliere axiologice în spaţiul Boemei. Dar, 
cu toată încărcătura sa bio    grafi că, roma-
nul nu impresionează prin trama ali  mentată de obser-
vaţia directă sau prin bogăţia de personaje şi de idei 
artistice, ci, mai curând, prin delirul rostirii.

Dacă „obiectul” s-ar regăsi şi în afara scriiturii – în 
memoria celor implicaţi, de pildă, în boema propriu-
zisă – Cartea Boemei îl proiectează, cu frenezie, în 
zona fi cţiunii. Boema devine altceva decât o formă 
de insurgenţă, manifestată în spaţii unde visul de as-
censiune se consumă în zona literaturii, laolaltă cu 
cel de libertate. Textul semnat de Ion Nicolae Anghel 
propune, prin acumulări diverse, un adevărat sim bol 
al Boemei scriitorilor, editorilor, artiştilor şi uni  ver-
sitarilor Timişoarei, deschizând perspectiva unui mit 
contemporan (în spiritul celor discutate de Roland 
Barthes în Mitologii contemporane). 

Focul elaborării stimulează fabulosul. Fervoarea 
tot mai intensă ajunge la efecte halucinante. Cum ar fi  
evoluţia fulminantă a personajului editor Alexandru 

Cartea Boemei sau un roman al editorului
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Medoia, despre care se spune (nu autorul afi rmă, ci personajele 
delegate de acesta) că şi-a întrecut maeştrii prin discursul sen-
zaţional despre Calul negru al lui Platon şi Centaur. Aş vedea în 
această nestăvilită ascensiune nu efectul unui vis de ascensiune, 
cât, mai degrabă, expresia unui „complex prometeic”, care, în 
termenii lui Gaston Bachelard, îi caracterizează pe toţi cei ce vor 
să-şi egaleze şi să-şi întreacă părinţii, dascălii şi chiar maeştrii. 
După cum Prometeu l-a învins în notorietate, în cele din urmă, 
pe Zeus însuşi. 

Manevra lui Ion Nicolae Anghel, cea de a ieşi constant din 
planul referenţial, bruscând, pe alocuri, comodităţile sau inerţiile 
contemporanilor săi, ancoraţi în „realitatea” perimată, poate fi  
considerată hazardată. Părerea mea este că desfăşurarea epică 
exaltată şi, nu în ultimul rând, distinctivă, este rezultatul unei 
opţiuni oneste, cu fi nalităţi strict estetice, a scriitorului liber de 
astăzi. 

Astfel, ajuns în contact cu populaţia şi cu ambianţa unei 
boeme, căreia îi aparţine de facto, editorul Alexandru Medoia, 
alter-ego al autorului, împărtăşeşte cu toţi cei ce o frecventează, 
visul notorietăţii şi al nemuririi: „Dorul de veşnicie ne uneşte. 
Groaza obştească de anonimat, care te face s-amuşinezi veşnicia 
sfârşit ori să lincăi la veşnicie-ntr-ascuns” (p. 107). 

De la Ghilgameş încoace o carte bună înseamnă o şansă dată 
egoului de a supravieţui în istorie: 

„... problema scriitorului nu este cât scrie, ci cât scrie bine, fi indcă, 
dacă scrie prost, mai bine nu scrie...” (p. 86). 

Cercetarea aprofundată a Boemei are drept scop scrierea căr-
ţii vieţii sale. Și, eventual, a posterităţii. 

Amestecând planuri, personaje, voci narative, limbaje, intro-
ducând parade de simboluri ale valorii, dar şi de semne ale 
jos   niciei umane, Ion Nicolae Anghel creşte tensiunea în toate 

Mirela-Ioana Dorcescu
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direcţiile – cu tenacitatea alchimistului ce ajunge să distrugă 
materia pentru a salva fărâma de aur din ea – , provoacă explozii, 
până când, printre cele decăzute şi sfărâmate, găseşte centrul 
pur al Boemei. Astfel, în integralitatea reprezentării sale – ca 
underground, bazală şi de gală – Boema devine, în romanul lui 
Ion Nicolae Anghel, simbolul elitei creatoare. Ea are standarde 
elevate, a căror valoare este indiscutabilă din punct de vedere 
intelectual, artistic, dar şi moral: „Au venit, în schimb, Rachieru 
– criticu’ şi domnu Gyurcsik – hermeneutu’ şi, câteodată, Eugen 
Dorcescu – unu’ din marii poeţi europeni, pe care România o 
să-i aivă, fără să ştie. Și până şi Chisăliţă, poetu’ dintre munţi, o să 
treacă pe la «Boema», când şi când...” (în enunţarea lui Izdrăilă, 
personaj-narator, la p. 271). Prin aceşti maeştri ai săi, Boema 
îşi asigură un viitor în domeniul cultural. Proiecţia unui „timp 
fi ctiv” al Boemei este prezentată drept certitudine, prin verbe la 
indicativ, care iau formele literare şi populare ale viitorului: 

„... şi viaţa Boemei va continua cum a fost şi nu se va sfârşi niciodată. 
Ei vor fi  în tablou şi-o să se-nghesuie-n amfi teatrul de la «Boema» 
lui Seby Duma şi-o să-i aibă ca modele şi «vârfuri de lance» pe-
Antoniade şi pe Tohăneanu, pe Mitropolit şi pe Vanea Evseev, pe 
messer Schiavino şi pe redactor şi, după aceea, o să-i aibă şi pe alţii, 
pe Eugen Dorcescu – poetul şi pe Ilie Gyurcsik – hermeneutul, 
şi-o să stea cu gâturile alea de bâtlani însetaţi după adevăr...” (în 
enunţarea autorului, la p. 461). 

În viziunea lui Ion Nicolae Anghel, Boema timişoreană a parcurs 
etapele unui act cultural sacru, etape fi xate în titlul unei foarte 
cunoscute lucrări ştiinţifi ce: Cuvânt – simbol – mit (Timişoara, 
Editura Facla, 1983) de către Ivan (Vanea) Evseev, semio ti-
cianul, adeseori menţionat în roman. Perspectiva mitică este 
con ştientizată de autor. Într-o nişă metatextuală, acesta declară 
că sălăşluieşte într-o matrice mitică, împreună cu „licornul său”. 
Şi nu se limitează la atât. Sugerează, prin metafora simbolică a 

Cartea Boemei sau un roman al editorului
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„Rugului aprins”, cu care se încheie in crescendo romanul, că focul 
scriiturii sale ar putea fi  o scânteie din focul Rugului sacru: 

„O să te mistuie mai departe Cartea şi-nchipuirile minţii şi per-
sonajele o să dea şi ele buluc şi-o să arzi ca o torţă. Și ce n-a putut duce 
omul, duce mutantul. Pentru că prelungeşte viaţa până la marginea 
vieţii şi te păstrează-n poveste. Și «povestea» se perpetuează odată 
cu lumea şi odată cu personajele, iar amintirea Cărţii şi memoria 
Amintirii vă aşază în memoria Lumii. Aşa cum sunteţi şi cum o să 
fi ţi mereu: tu arzând ca un rug şi licornul lăuntric întreţinând focul: 
Rugul aprins” (p. 464). 

Chintesenţa Boemei mi se pare a fi  calea spre un alt „eu”. Fostul 
editor, actualmente scriitor, dobândeşte o superioară încadrare 
semiotică şi axiologică. Din lucrător asupra cărţii devine creator 
al acesteia. Maeştrii Boemei i-au orientat ascensiunea. I-au ino-
culat „sentimentul marginii” (G. I. Tohăneanu), modelul geniului 
infatigabil („mistreţul medieval cu opt picioare”), l-au propulsat 
de la dialog la discurs (v. succesul „lumesc” al prelegerii despre 
Calul negru al lui Platon şi Centaur), plasându-l în stratul cel 
mai de sus al Boemei. 

Un alt personaj foarte bine reliefat este Izdrăilă – personajul-
na rator, constructor al Cărţii Boemei. El umple tot peisajul boem. 
Cu aplombul său. Cu logoreea sa. Cu portretele, prelegerile, în-
scenările etc., relatate pigmentat. Cu belicozitatea. Izdrăilă este 
„Tătucu’ Boemei”. Agentul „patologiei culturale”. Cu stofa sa de 
„fost merceolog” (un soi de trafi cant) obţine tot ce-l interesează. 
Cu banii săi, cumpără tot ce vrea. Are un loc privilegiat în Școala 
lui Teoharie Cimpoieşu, unde poezia este de vânzare... pentru o 
masă şi ceva de băut: 

„Totuşi, cu toate că egzistă cevau’ ăsta ce ne leagă-ncontinuu, avem 
şi cevaşilea de ascuns. Ucenicii lui Teoharie – comerţu’ cu versuri şi 
neguţarea nemuririi la o masă cu bucate alese şi stropite cu vin din 
belşug sau cu ce sunt stropite...” (p. 107). 

Mirela-Ioana Dorcescu
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Cimpoieşu, alt pilon al Boemei, trăieşte drama lui Esau. Îşi 
vinde pe mese pantagruelice dreptul de autor de geniu, precum 
personajul biblic îşi vânduse, pe un fel de mâncare, dreptul de 
prim-născut. Și nimic nu s-a mai putut îndrepta apoi. O ase me-
nea greşeală implică, ireversibil, ratarea şansei, retragerea darului 
de har, perspectiva morţii defi nitive. Șeful de Școală literară este 
evocat ca personaj ambivalent, dedicat, cu puterile sale limitate 
de viciu, Boemei şi atins de tragism: 

„Și Marea Spaimă, care e Moartea, înşurubându-i-se în gâtlej. Și 
care o să-l hărţuie groaznic, până o să cedeze. 

Aşa a fost rânduit, să îşi spună. Moartea să termine şi să-ncheie” 
(p. 313). 

Chiar dacă are talent şi patima literaturii, Cimpoieşu este 
privat de alternativa posterităţii. Nu s-a putut ridica dincolo de 
ceea ce „termină şi încheie” totul. În angoasa efemerităţii stă dra-
matismul său, ce surmontează boema.

Corupţia reduce anvergura spirituală a Boemei. O viciază 
în fel şi chip. De pildă, prin exacerbarea egoului „micimanilor”, 
care o căpuşează. Complexul de inferioritate al celor „din afara 
literaturii”, care vor doar să-şi vadă, prin orice mijloace, numele 
pe o carte, se preschimbă în trufi e, în pornire de „înfruntare” răz-
boinică a „taberei adverse”, a universitarilor compromişi politic: 

„... T.E.D.-eu simte mirosul de praf de puşcă în aer şi intervine: «Mă, 
opriţi-vă!» şi «Ce-i râca asta nestinsă între mese? Voi aici şi rivalii 
voştri acolo, c-am înţeles că nu v-agreaţi. Dimpotrivă. Vă bateţi 
pentru Boemă şi unii şi alţii. V-aţi bucura să deţineţi monopolul, 
dar nu vă lasă ăia de colo” (p. 161). 

Această ură din interiorul Boemei o trivializează. Cu toate 
acestea, râca întăreşte coeziunea Școlii lui Cimpoieşu. Și tot ea 
aţâţă fantezia pamfl etară: 

„«A dat Barbacioru alarma sau ăstalantu’, Cicâldău, a sunat goarna 
şi s-au strâns toţi. Și nu ştiu ce urzesc şi ce coc, fi indcă cevaşilea coc 
şi urzesc» a adăugat. Și: «Numai ce mă gândesc de ce sunt în stare 

Cartea Boemei sau un roman al editorului
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beliţii şi-mi pierd cumpătu’. Mă mobilizez egzemplar şi-s gata să-i 
înfrunt. Și-aproape că nu-mi dau seama cine şi care e dintre ei. De 
ciudă, nici nu-i mai văd. Moaca lui Barbacioru şi, lângă ea, moaca lui 
Cicâldău sau Pospai şi alăturea încă o moacă de lapte sau de bebeluş 
din ultimu’ eşantion. Și-i tot o faţă umfl ată de umfl ătura-ngâmfării 
şi lăţită de sufi cienţă. O fi zionomie de oameni urâţi, care suferă de 
complexu-nălţimii şi, cu ce mai ies în evidenţă, ies cu grosimea. Sunt 
ampli în foale şi s-au fi xat ca nişte stabilopozi la masă şi mai mult 
şopcăie ei-înde-ei şi-i citeşti după buzele vorace şi după mustăţile 
de hârciogi albite de spuma berilor date pe gât şi după hotărârea aia 
din ochii spălăciţi şi ascunşi şi parcă anunţă Anotimpu’ grivanilor. Și 
Vin grivanii!, îţi trece prin bilă şi ţi-i imaginezi mai departe trecuţi 
unu’ în altu’, fi ece moacă clonată-n altă moacă, în ordonanţă sau în 
scutier şi apărându-se şi atacând prin ordonanţă sau scutier, adică 
prin cozi de topor...” (p. 262-263). 

Medoia şi-a epuizat legăturile cu Boema. După punctul cul-
minant – discursul de succes şi de impact emoţional maxim, a 
revenit, din matca personajului, în cea a autorului. În vreme ce la 
restaurantul lui Seby Duma mai trăncănea Izdrăilă. Sau ceilalţi 
naratori, cu toţii ahtiaţi de mirajul zicerii ca denunţare (chiar 
dacă sunt ei înşişi serios compromişi), naratori „de ocazie”, iviţi 
aleatoriu în schema narativă: secretara Editurii, corectorul, 
pictorul, profesorul de română... Povestaşii. În mare parte, ei 
com pun Boema şi construiesc, uluitor de dinamic şi de pitoresc, 
Cartea Boemei – o carte vastă, extenuantă, plină de amănunte, 
de reveniri de interes hermeneutic, ale cărei părţi se ţin strâns 
laolaltă prin ingenioase elemente de coeziune, dar şi prin forţa 
coagulantă a fenomenului de insurgenţă culturală, spre care con-
verg, monoton sau sprinten, toate poveştile. 

În capitolul al XII-lea, este focalizat autorul, întors către sine, 
către experienţa scrierii, pe care o relatează la persoana a II-a: 

„Scrii CARTEA BOEMEI, aşa obosit de-ntâmplări şi burduşit de 
personaje, cum eşti. N-ai ştiut la ce te înhami; acum ştii. Mai ales că 
nu te-a dăruit Dumnezeu cu talent, ca să convingi cu talentul. Te-a 

Mirela-Ioana Dorcescu
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dăruit cu răbdare. [...] Excavezi universul Boemei şi trăieşti biografi i 
şi destine şi te laşi consumat până la ultima picătură de energie şi 
te prăbuşeşti, odată cu ele, în romanul Boemei. Te-nzideşti sau 
te-ngropi în «sarcofagul» care-i CARTEA BOEMEI, pentru că nu 
crezi să mai rămână viaţă în tine şi după” (p. 456-457).  

Povestea Boemei are un sfârşit determinat istoric. Fixarea 
aces teia în scris este atât de densă, încât face imposibil orice 
adaos. Finalul, la fel de suprarealist ca întreaga desfăşurare epi-
că, găzduieşte imaginea simbolică a „Rugului aprins”. Mişcare 
greu de imaginat în iureşul Boemei, unde Medoia, personajul-
editor, triumfa narcisist, cucerind toată audienţa, începând cu 
Antoniade, continuând cu asistenta universitară de la Medicină, 
posesoarea ochilor de „un verde-marin”, asaltaţi de epitete, şi 
ter  minând cu incredibila convertire a lui Izdrăilă, cel atât de 
neglijent în exprimare, la limbajul său: 

„Și ciudat e că adoptasem limbaju’ redactorului pe loc şi întrebuinţam 
limbaju’ redactorului. Îl auzisem povestind pentru prima dată 
despre Platon şi deja vorbeam în termenii lui” (p. 447). 

 Însă despre roman se mai pot spune multe. O lectură sti-
lis  tică, axată pe limbaj – pe selecţia lexicală, pe formulele sin-
tac    tice ale oralităţii, pe repetiţii, parafraze şi paralelisme; o 
abor   dare naratologică, urmărind „povestirile” şi „prelegerile 
în ramă”, trecerea de la o persoană la alta în actul de narare, 
gli  sarea obiectiv-subiectiv în relatări şi evocări etc.; o abordare 
psihologică – vizând psihologia creatorului absorbit de Boemă, 
dar şi Boema ca fenomen de psihologie colectivă etc. ar scoate la 
iveală multe alte aspecte ale unei cuceritoare literarităţi. Fiecare 
dintre acestea ar pretinde extinderea şi adâncirea analizei li-
terare a Cărţii Boemei – romanul unui fost editor profesionist, 
actualmente scriitor matur şi original, devotat, în ambele postúri, 
cu toate puterile sale, unei Timişoare culturale. 

Cartea Boemei sau un roman al editorului
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Vasile Dan

O voce nouă lirică?*

POEZIA şi numele Sandrei Cibicenco îmi 
erau, recunosc, necunoscute pî nă la Tur  -

nirul de Poezie de la Valencia, Alicante şi, 
mai ales, Benidorm din Spania, din toam na 
aceasta. Poeta a reprezentat, alături de nume 
grele din poezia de astăzi (Ion Pop, Vasile Igna, 
ca să mă rezum doar la acestea), puternica 
Filială din Cluj a U.S.R., în competiţie, prin 
lecturi publice ale autorilor înşişi, cu poeţi 
din fi liala de poezie bucureşteană. Competiţia 
a fost una înaltă valoric, fi reşte. Simpla selec-
tare a tinerei poete (n. 1987, ideea fericită i-a 
aparţinut doamnei Irina Petraş, lidera fi lialei 
clujene, care merită felicitată pentru asta) 
era, în sine, o performanţă pentru ea. Fireşte, 
i-am urmărit cu atenţie  lectura pe care am 
dublat-o citind eu însumi textele oferite 
ju riului din care făceam parte alături de 

* Sandra Cibicenco. Salata de cuvinte, Editura Char-
mides, 2019, 86 p

Vasile Dan, 
poet, eseist, 

redactor-şef al 
revistei „Arca”, Arad
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Daniel Cristea-Enache, preşedinte, Varujan 
Vosganian, Dan Cristea, Răzvan Voncu, 
Adrian Popescu şi Mircea Bîrsilă.

Prima mea senzaţie a fost de sur prin -
dere: poezia Sandrei Cibicenco nu poa te 
fi  ataşată nici unei grupări, cerc, di recţii, 
mişcări, echipe de zgomote a ge  neraţiei 
sale, una care să-şi propună să forţeze 
scena literară sedimentată va loric, dar 
sufi cient de permisivă spre a se deschide 
generos oricărei voci noi, au  tentice. Mi 
se pare că Sandra Cibicenco, cu bună 
ştiinţă nu a ales această mecanică a afi r-
mării, a forţării scenei literare îna inte 
de receptarea indispensabilă a cri ticii 
literare. Dimpotrivă, ea este, din proprie alegere, o 
„solistă”, o solitară, aşa cum trebuie să fi e, fi nalmente, 
orice scriitor autentic. Nu exclud să aibă însă, fi reşte, 
contraforturi în jurul ei, mentori sau modele. Unul 
dintre aceştia, mare surpriză, e, cred, Ion Mureşan, 
cel din poezia lui cea mai recentă, una vizionar hip-
notică, oricum onirică care mi se părea pînă acum 
imposibil de urmat de altcineva, într-atît de mult 
ţinea ea de starea specifi că de transă a poetului. Cum 
Sandra Cibicenco frecventează Cenaclul Universităţii 
Babeş-Bolyai condus chiar de Ion Mureşan, afi nitatea 
mi se pare mai uşor explicabilă.

Fiecare poem al autoarei încearcă, şi reuşeşte, să 
strice ordinea naturală a lucrurilor. Lucruri pe ca-
re poeta le amestecă mai întîi, precum dadaiştii, în 
bolul noului său poem, dezordonîndu-le mai apoi 

O voce nouă lirică?
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ingenios, reinventîndu-le într-o nouă succesiune aleatorie, de 
nu delirantă. Poemele ei par pur şi simplu secvenţe onirice, 
dintr-un vis în care toate se asociază uşor şi inexplicabil, sfi dînd 
gîndirea  logică, congruenţa cu care se înarmează cunoaşterea 
„diurnă”, suprimînd-o pe aceasta, înlocuind-o cu cea nocturnă, 
„hipnotică”, virtuoz delirantă, dacă pot spune aşa:

În grădină

Se scutură cireşul
deasupra mea
am unghiile galbene şi albastre
una galbenă una albastră
una galbenă una galbenă una albastră
pământul de sub ele e negru
iarba de sub mine e verde.
– Anotimp pestriţ! aclamă vecinul
şi hârleţul lui fuge în pământ
pământul strigă de sub unghiile mele
eu mă înroşesc la faţă. (...), p. 11

Acestei disponibilităţi asociative aleatorii a autoarei i se adaugă 
reziduuri culturale vechi în poem care se activează singure, 
parcă de la sine putere, cum sînt cele în metru şi sunet folcloric 
( nota bene: autoarea are un doctorat în Folclorul românesc în 
opera lui Mircea Eliade). De aici, poate, şi o şarjare a magiei prin 
discursuri similicoerente, bolborosite parcă în transă, mimetice 
sau doar subminate, cu intenţie , în sens, în percepţia logică:

Leziuni

nu mă voi preface imatur
dorul meu picioare n-are
strig la zei repetitiv

Vasile Dan
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vând angoase şi blesteme
am sindroame vindecate 

în poarta mea bat lumi grămadă
şapte zile eu cunosc
şi din şapte am doar două
pot să ţin şi liturghii
mă scufund tot mai frumos
şi mă pierd absurd în mine

vreau să mor şi să fi inţez. (p. 48).

Poemele din ciclurile Ceilalţi, Tablou clinic, Delirul, Realul 
sînt dramatizări şocante, incoerente cu intenţie, confuze  cu voie 
sau fără voie. Ele fragmentează excesiv cartea (aici se vede cel 
mai bine lipsa instituţiei vechi din edituri, cea a redactorului 
de carte, al treilea ochi al autorului, dispărută după 1990, după 
invazia absolut aiuritoare de edituri), sînt încercări de texte liri-
ce teatrale, deloc convingătoare, minate de sufi cienţă lirică tru-
cată, nu o dată doar ilare, stranii. Puteau lipsi, cu folos, dintre 
copertele cărţii lăsîndu-le pe cele cu adevărat autentice să respire 
libere, aşa cum este acest 

Plânset

Iar acum nu mai aştept
nicio frunză
niciun dor
nici cuvinte elevate
primăveri sau ierni lugubre
răcnete îndoliate
nu-s mistere e doar fulger

Iar acum nu mai aştept
repetiţii de vocale

O voce nouă lirică?
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plâns năpraznic pe sub gene
vânt ce vine şi se duce
dimineţi calde
nici soare
nici absurdul tot cu mine
înspre mine
iar în mine 
strofe haos şi ecouri.

Iar acum nu mai aştept
alter tu înnebunit de zile
eu psihoză-ntunecată.
Dar lingvistica nu este armă.

Iar acum nu mai aştept
să mai pot de mine mult
renegări de metafi zici
şi silabe-atât de grele
munţi ce se strivesc spasmodic
tot cu mine
o suspensie fi inţează pururi
mor şi-apun tot în idee. (pp. 79-80)

E şi aici un sunet vechi, recognoscibil cu uşurinţă, eminescian 
(Mai am un singur dor), strecurat printr-o pînză fi nă a urechii in-
terne, aşa zicînd.

În fi ne, cartea de debut a Sandrei Cibicenco ne semnalează, 
cel puţin, multiple disponibilităţi lirice reale, cîteva, e drept, con-
tradictorii, rămase la acest stadiu, altele doar insufi cient fi nisate 
liric. Dar aceste disponibilităţi sînt intense, intense pînă la a ne 
surprinde tocmai prin asta. Şi a ne sugera o vocaţie certă.

Vasile Dan
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Radu Ciobanu

Adevăr, fi cţiune, fantazie

TITLUL acesta ar putea defini foarte bine 
ceea ce este specific romanului Eugenia1, 

al scriitorului francez Lionel Duroy, inspirat 
de realităţile României interbelice şi ale ce-
lui de Al Doilea Război Mondial, având în 
centru, ca nucleu inspirator şi iradiant, ce-
lebrul de acum Jurnal al lui Mihail Sebastian. 
Dar, de la început trebuie să fac precizarea 
că folosesc cuvântul fantazie în accepţiunea 
pe care i-a dat-o Lazăr Şăineanu, de „ins pi-
raţiune capriţioasă” (dex.ro), ceea ce nu pre-
supune nici veridicul, nici plauzibilul. Spre 
deosebire de ficţiune care, la scriitorul de 
talent, rămâne plauzibilă şi veridică măcar în 
ordine artistică. Lionel Duroy, mărturiseşte 
într-un interviu2 că „...în general, toată via ţa 

1 Lionel Duroy, Eugenia. Traducere din franceză de 
Simona Modreanu. București, Humanitas fi ction, 
2019.

2  Vd. https://www.mediafax.ro/life-inedit/interviu-lionel 
-duroy- despre-eugenia-romanul-romaniei-anilor-
40-prima-data-cand-mi-se-intampla-18423704

Radu Ciobanu, 
scriitor, 

Deva
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mea, eu am înţeles lucruri prin in ter-
mediul unei cărţi.” Într-adevăr, e ştiut 
că literatura, prin expresi vi tate, nu   anţe, 
incursiuni psihologice poate con tribui 
mai eficient la în ţelegerea aspectelor 
ascunse ale istoriei decât, altfel irepro-
şabile, tra  tate academice. E ceea ce şi 
el însuşi urmăreşte a  cum prin ro     ma nul 
Eugenia: să-şi ajute ci   ti torul să înţelea-
gă nişte „lu cruri” tra  gice, atroce, petre-
cute sub ochii pla  cizi sau complici ai 
unei Eu rope sfâ şiată între bolşevizare 
şi na   zificare. O Europă devenită astfel 
un mediu pri elnic exacerbării unor fe-

nomene latente, cum este antisemitismul, până la ma-
nifes tările extreme ale pogromurilor şi genocidului, 
la care au luat parte şi „voluntari ai pogromului” (p. 
376), adică oameni pe care nimeni nu i-ar fi bănuit 
vreodată capabili de acte bestiale. E un fenomen 
greu de înţeles, rămas obscur până azi, şi în încercarea 
sa de a-l înţelege, el însuşi în primul rând, Lionel 
Duroy nu ezită să rostească şi să reveleze adevăruri 
sensibile, pe care mentalul colectiv al românilor, şi, 
desigur, nu numai al lor, le percepe ca incomode, pre-
ferând să le păstreze sub obroc. El recurge apoi cu 
de zin voltură şi la ficţiune ca modalitate de nuanţare 
şi pătrundere în psihologia personajelor, adevărul şi 
ficţiunea fi ind interferente fără stridenţe, de-a lungul 
întregii trame epice. Din păcate, la un moment dat, 
romancierul se lasă sedus şi de „inspiraţiunea capri-
ţioasă” de a introduce episoade fanteziste, deci nici 

Radu Ciobanu
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veridice, nici plauzibile, cartea derapând astfel într-un senza-
ţionalism déjà vu în productele comerciale, sunând însă discor-
dant într-un roman care, la urma urmelor, intenţionează să des-
copere motivaţiile intime ale autorilor de orori dintotdeauna. E 
singurul reproş serios care se poate aduce cărţii. 

Eugenia e studentă, ieşeană, dintr-o familie cu tatăl mic ne   gus tor 
de vinuri. Familia e antisemită, dar la modul ezitant şi dilematic, 
oarecum din inerţie. Ştefan, fratele Eugeniei, în schimb, e le-
gio nar fanatic şi agresiv cu tot ce decurge de aici. Eugenia e 
mai curând confuză, dar se află în admiraţia şi sub in fluenţa pro-
fesoarei universitare Irina Costinaş, comunistă ile galistă, care 
îl invită pe Mihail Sebastian la o întâlnire cu stu denţii pe tema 
romanului De două mii de ani. Participă şi Eugenia şi acesta va 
fi momentul care o va desprinde de familie, hotărându-i destinul 
de luptătoare. În timpul întâlnirii academice, Mihail Sebastian 
e molestat de o bandă de studenţi, instigaţi de Ştefan, în numele 
„curăţirii României de jidani”. În Eugenia se trezeşte spiritul 
jus tiţiar şi reuşeşte să-l scoată pe oaspete din ambuscadă, trăind 
odată cu un început de clarificare ideologică şi un coup de foudre 
pentru Sebastian. Nu intru în detalii, dar trebuie spus că, iniţiala 
tentaţie de aderenţă la comunism, care a mers la un moment dat 
până la ispita de a şi-o lua ca model pe Ana Pauker (!), a eşuat 
curând în fluxul evenimentelor, Eugenia devenind rezonabilă: 
„Să devin şi eu comunistă ar fi dat, oare, un sens vieţii mele? 
[...] nu voiam să fiu soldăţelul vreunei cauze, să fiu nevoită să 
ascult şi să tac, doream să-mi păstrez li bertatea de a spune cu 
voce tare ce gândeam, la fel ca scriitorii care mă învăţaseră totul 
despre viaţă” (p. 95). Argument care se precizează pe parcurs, 
cu trimitere evidentă la fratele ei, Ştefan: „Soldăţeii sunt cei 
mai răspândiţi în rândul popoarelor, au nevoie să creadă orbeşte 
într-un şef, să servească o cauză, chiar dacă şeful e un escroc 

Adevăr, fi cţiune, fantazie
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sau un bolnav mintal, precum Hitler, iar cauza proastă, atroce” 
(115). Atrasă mai mult de perspectiva revederii lui Sebastian, 
Eugenia ajunge în Capitală, unde devine rapid amanta acestuia, 
la concurenţă cu Leni Caler, şi este totodată angajată ca ziaristă 
la agenţia de presă Rador al cărei director, un enigmatic domn 
Hurtig, despre care nu ştim până la urmă ce hram poartă, îi 
acordă toată încrederea şi o trimite la Iaşi în timpul pogromului 
pentru a transmite ce se petrece acolo. Aceasta este, de fapt, 
prin mesajul pe care-l transmite, partea cea mai importantă 
a romanului. Iar ororile care se petrec acolo o radicalizează 
pe Eugenia care se decide să treacă la acţiune şi intră într-o 
„Rezistenţă” à la française, care la noi n-a existat decât ulterior, 
în prima etapă a regimului comunist. De aici începe şi fantazia. 
Eugenia participă la o tabără dură de instruire ascunsă în Bucegi, 
recrutată pe criteriile unui soi de ecumenism politic, dar căreia 
îi sunt paraşutate arme şi alimente din avioane sovietice (!), se 
aventurează singură, ascunsă într-un copac (!), să-l asasineze 
pe ambasadorul von Killinger, participă la provocarea deraierii 
unui important convoi feroviar german, cu tancuri pentru frontul 
de la Stalingrad, – episoade, cum ziceam, neverosimile, de-a 
lungul cărora romanul, chiar dacă păstrează o oarecare tensiune 
epică, pierde brusc altitudine.

Romanul e conceput la persoana întâi prin Eugenia, care-şi scrie 
jurnalul în alternanţă cu memoriile, stratificându-se ast fel în două 
paliere de interes: relaţia cu Mihail Sebastian şi re constituirea 
anilor 30, inclusiv ai războiului, până în 1945. Sigur, relaţia 
Eugeniei cu Sebastian e ficţiunea plauzibilă a lui Lionel Duroy, 
dar aici apare un aspect discutabil. Nimic nu poate să împiedice 
un scriitor să reconstituie existenţa unui personaj istoric real, 
res pectând spiritul acestuia pe temeiul mărturiilor sale ori al 
celor venite din anturaj sau din documente. Mă întreb însă, 

Radu Ciobanu
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ca scriitor, dacă e corect să-i atribui unui astfel de personaj 
ini   ţiative neatestate (participarea lui Sebastian la întâlnirea cu 
studenţii de la Iaşi) sau relaţii, oricare ar fi ele, cu personaje 
fictive, precum Eugenia. Dar să luăm lucrurile cum apar ele 
aici. Prezenţa şi atitudinea lui Sebastian în episodul erotic cu 
Eugenia e reconstituit de Lionel Duroy din jurnalul, romanele 
şi piesele sale, el neavând însă aici nicio iniţiativă. Sebastian 
se află în plină ebuliţie erotică, acaparat de Leni Caler, iar 
odată cu apariţia Eugeniei, iniţiativa îi aparţine în întregime 
acesteia, care i se vâră efectiv în aşternut, acceptată cu un fel 
de blazare, ca o fatalitate. Mihail Sebastian apare în roman aşa 
cum se conturează şi din scrierile sale, introspectiv, sedentar, 
opac la încercările Eugeniei de a-i provoca reacţii de protest, 
de apărare în faţa agresiunilor şi ameninţărilor mortale sau de a 
se refugia în Franţa, precum fratele său Poldy. El nu-şi doreşte 
şi nu o roagă decât să fie lăsat în pace, singurul lucru care-l 
preocupă şi pe care ţine să-l apere fiind scrisul: „Ascultă-mă 
bine, Eugenia: dacă aş părăsi România şi tot ce mă leagă de ea, 
nu aş mai scrie. Şi dacă nu scriu, ce fac cu zilele mele?” (p. 69). 
E tenace în convingerile sale, chiar în momente depresive, când 
pare a ceda: „[...] scrisul e o amăgire, ca tot restul, o amăgire 
în spatele căreia alergăm preţ de câteva cărţi, înainte de deveni 
conştienţi că toate cărţile din lume, oricât de puternice, de 
minunate, nu vor izbuti niciodată să umple vidul din noi” (p. 
330). Şi totuşi, după cum îşi va aminti mai târziu, exasperată, 
Eugenia: „Moartea plana deasupra Europei, tăcută, suspendată 
de următoarea mişcare a Berlinului, iar Mihail vorbea numai 
despre scrisul său” (p. 138).

Celălalt palier al romanului, cel din care se ramifică o seamă 
de episoade colaterale, rămâne şi cel mai important, întrucât este, 
de fapt, structura sa de rezistenţă. E vorba aici de reconstituirea 
strict realistă, exactă, bazată pe largi citate din textele epocii 
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(Zelea-Codreanu, Nae Ionescu, Mircea Eliade, Cioran, Miron 
Cristea, jurnalul lui Sebastian, Curzio Malaparte, presă, afişe), 
într-o desfăşurare riguros cronologică, până pe zile şi ore, ale 
evenimentelor interne şi externe din anii consecutivi Primului 
Război până la sfârşitul celui de Al Doilea. E o relatare care atestă 
vocaţia reportericească a Eugeniei – id est a lui Lionel Duroy, care 
are în vedere în primul rând cititorul străin de România, de unde 
şi anumite precizări de care românul n-ar avea nevoie. Dar cu 
deosebire pregnante în acest palier al romanului, rămân pasajele 
în care e resuscitată prin detalii concrete atmosfera epocii în 
diferite momente ale desfăşurării evenimentelor: „Evenimentele 
veneau în valuri, fiecare lovindu-ne şi mai crud speranţele, dar 
îndată ce trecea ameninţarea, ne recuperam încrederea – la urma 
urmei, teatrele jucau cu casele închise, trenurile şi tramvaiele 
circulau, scriitorul francez Paul Morand lăuda rafinamentul 
Bucureştiului într-o carte ce tocmai fusese tradusă şi pe care 
ne-o smulgeam unul altuia, restaurantele erau mereu pline şi 
puteai ignora defilările legionare trecând pe celălalt trotuar” (p. 
59). Personajele reale sunt numeroase, dar, în general, tratate en 
passant, fără a deveni realmente memorabile, cu excepţia Leniei 
Caler şi a lui Curzio Malaparte. Leni Caler, în realitate singurul 
amor patetic al lui Sebastian, pe care, în ficţiune, şi-l împarte 
cu Eugenia camaradereşte, actriţă în vogă, un fel de vivandieră 
a mondenităţii bucureştene, e portretizată în tuşe percutante: 
„[...] batjocoritoare şi alunecoasă, căutând privirea bărbaţilor, 
apoi amuzându-se, apropiindu-se ca să le sufle în faţă fumul 
ţigării, cu pălăria ei mică şi ochii scăpărând deodată de dorinţă, 
cu buzele ei stacojii, abandonându-se în braţele unuia, înaltă şi 
suplă ca o liană, apoi îmbătându-se în braţele altuia, infidelă, 
misterioasă, imprevizibilă, zburând din floare în floare după bu-
nul plac, fără să se lase vreodată prinsă” (p. 109).      
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Ficţiunea lui Lionel Duroy o aduce pe Eugenia într-un pla-
uzibil contact direct şi cu bizarul Curzio Malaparte. E între ei o 
colaborare profesională, deşi, până ajunge a-l înţelege, prezenţa 
sa o fascinează şi o îngrozeşte. Malaparte a fost, într-adevăr o 
fi gură de mare notorietate în epocă, controversat, detestat şi ad-
mirat, mai ales după publicarea romanului, mai curând re  portaj, 
Kaputt. Lionel Duroy conturează foarte pregnant sta tu tul său 
real deductibil din relaţiile sale cu Eugenia. Prima ei impresie e 
resentimentară: „Ce vârstă putea să aibă? Patruzeci de ani, poate 
puţin mai mult. Mi s-a părut că avea sprâncenele pensate şi faţa 
pudrată. În mod clar nu-mi plăcea acest domn Malaparte [...]” 
(p. 178). Îl detestă şi mai mult când „acest domn”, folosindu-se 
de informaţiile obţinute de la ea, publică în Corriere della 
Sera un reportaj în care minimalizează şi justifică pogromul 
de la Iaşi. Pentru ca, mai târziu, în Kaputt, să folosească onest 
relatările Eugeniei şi să devoaleze tot adevărul despre acele 
orori. Malaparte are o cale proprie de a ajunge la adevăr, un 
fel de scopul scuză mijloacele: „Malaparte este un conviv lu-
minos, un conviv inepuizabil, care râde şi bea cu gazdele sale, 
ademenindu-i astfel să mărturisească, cu o ingenuitate care ar 
fi încântătoare dacă n-ar fi înspăimântătoare” (278). De aici 
apoi şi portretul prin care personajul e, totuşi, absolvit: „Şi 
într-adevăr, cum ar fi putut Malaparte să scrie Kaputt, să rămână 
în viaţă pentru a scrie Kaputt, dacă n-ar fi dat din cap aprobator 
în faţa călăilor? La Varşovia cinează cu Hans Frank, la Zagreb 
glumeşte cu Ante Pavelić, la Roma chefuieşte cu contele 
Ciano, ginerele şi ministrul lui Mussolini, la Iaşi ciocneşte un 
pahar cu generalul Schobert şi ofiţerii lui. Şi în tot acest timp 
scrie Kaputt, al cărui manuscris îl ascunde pe fundul dublu al 
geamantanului său” (p. 398). Nu numai că Eugenia îl absolvă, 
dar, după ce lucrurile se calmează la Iaşi, reintrând într-o falsă 
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normalitate, îi adoptă calea de a parveni la adevărurile ascunse 
în conştiinţele „voluntarilor pogromului”. Ea însă n-are vocaţia 
fals histrionică a lui Malaparte, cei abordaţi se eschivează, elu-
dează răspunsurile, nu ştiu nimic, n-au auzit nimic, necum să fi 
participat la astfel de grozăvii, sunt oameni cinstiţi, cu familii, 
care pogrom?! Ceea ce o duce la concluzia că există „într-adevăr 
o bestialitate – acesta era cuvântul potrivit – pe care o purtăm în 
noi, în ciuda culturii noastre [...]” (p. 372).

Romanul începe cu momentul când, în 1945, Eugenia află 
de moartea lui Mihail Sebastian. Şi se încheie de fapt, deşi mai 
urmează vreo sută de pagini, cu fraza: „Anii au trecut, războiul 
s-a sfârşit, Mihail a murit, iar eu continui să scriu în fiecare zi 
acest text căruia nu-i văd capătul” (p. 311). Iar mesajul stă în 
ideea indusă că acel capăt nu se va vedea în toată limpezimea lui 
atâta timp cât oamenii vor continua să eludeze sau să ascundă 
adevărurile de care ar trebui să se ruşineze.

Ar mai fi o chestiune de clarificat în legătură cu zvonurile 
infamante despre care Eugenia scrie că au fost răspândite pentru 
a incrimina evreii şi a justifica atrocităţile în masă comise îm-
potriva lor inclusiv de populaţia civilă: spionaj, trădare de 
ţară. Aşa este: au circulat tot felul de zvonuri, dar unele au fost 
totuşi reale, ceea ce nu justifică şi nu scuză nimic, dar nu tre-
buie eludat. În Basarabia au fost evrei (dar nu numai evrei) 
care s-au manifestat ostil la revenirea Armatei Române, cum 
şi la retragerea ei şi a populaţiei româneşti după revenirea ru-
şilor, iar „coloana a cincea”, despre care Eugenia aminteşte 
ex plicit, a existat realmente. Ea a fost formată în mare parte 
din evrei bolşevizaţi infiltraţi de Stalin în partidul comunist 
din România, cu scopul clar de a provoca disoluţia statală. Ea 
– coloana... – s-a instalat temeinic în structurile statului după 
in s  taurarea regimului comunist propulsat de tancurile sovietice, 
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vreme de ani crânceni, din zenitul Anei Pauker până la ultimu-i 
reprezentant decrepit din anii ‘90, Brucan, travestit în profet 
al democraţiei. Este o chestiune pe care am mai comentat-o 
şi cu prilejul apariţiei eseului lui Remus V. Giorgioni despre 
romanul De două mii de ani al lui Sebastian3. Nu vreau acum 
decât să reiterez concluzia de atunci despre care trebuie să ţinem 
seama când ne încumetăm să vorbim despre antisemitismul din 
România: antisemitismul românesc postbelic, atât cât a fost şi 
încă ar mai fi, vizează azi, de fapt, nu evreitatea, ci mai curând 
amintirea bolşevicilor evrei infiltraţi atunci, cu nimic mai ticăloşi, 
de altfel, decât „endogenii”, cozile noastre de topor, care le-au 
devenit complici. Iar realitatea atunci a fost cea din răspunsul pe 
care Eugenia îl dă unui prieten din copilărie, devenit legionar: 
„Pentru o mână de oameni îi condamnaţi pe toţi ceilalţi să fie 
priviţi ca nişte trădători. E odios” (p. 213).

În interviul amintit, Lionel Duroy spune că intenţiona să 
con tinue povestea Eugeniei într-un al doilea volum. S-a şi do cu-
mentat cu aceeaşi conştiinciozitate ca pentru acesta, dar în cele 
din urmă, cum zice că niciodată nu i s-a mai întâmplat, a renunţat. 
Presupun că după ce a retrăit ororile de la Iaşi şi Bucureşti – căci 
adevăratul scriitor retrăieşte efectiv ceea ce scrie – a simţit că 
nu va mai avea forţa spirituală de le mai retrăi şi pe cele din 
bolgiile comuniste ale Piteştiului, Jilavei, Aiudului, Gherlei etc., 
etc. Era sigur totodată că în prezumtivul volum doi, Eugenia, cu 
caracterul ei justiţiar, de luptătoare, va ajunge într-una dintre 
acestea. Intuiţie corectă. Cum e şi prezumţia noastră că, în real, 
dacă n-ar fi murit, şi Mihail Sebastian tot acolo ajungea. Prin fer-
mitatea cu care povesteşte lucrurile aşa cum s-au petrecut, fără să 
eludeze adevărurile incomode, jenante, dureroase, Lionel Duroy 

3 Vd. art. Un eseu panoramic, în „Arca”, nr. 10-11-12, 2018
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nu face decât să respecte codul deontologic al pro fesiunii sale. 
El îşi aminteşte la un moment dat, în interviul citat la începutul 
acestor însemnări, cum un supravieţuitor al atrocităţilor de la 
Iaşi i-a mărturisit că „nu înţelege cum am putut să redau atât de 
credibil lucruri pe care nu le-am văzut cu ochii mei”. A reuşit 
pentru că acestea sunt rostul şi harul adevăratului scriitor: să se 
poată transpune în situaţia Celuilalt, să redea credibil ceea ce 
n-a văzut cu ochii săi şi să stârnească îngândurările celor ce-l 
citesc.
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Focul din tâmplă *

CĂRŢILE LUI CIPRIAN MĂCEŞARU 
sunt un caz aparte în lista mea de lecturi. 

A fost nevoie să îi descopăr cu totul în-
tâmplător două plachete de poezie într-o 
librărie ca să realizez după aceea că mai 
aveam acasă alte două cărţi semnate de el şi 
de care nici nu ştiam. Roşu pentru pietoni 
(Charmides, 2012) e volumul de versuri pe 
care am pus ochii în librărie şi care m-a 
convins încă de la primul poem să-i acord o 
atenţie sporită: „e roşu pentru pietoni./ pum-
nii strânşi/ îmi pulsează ca nişte inimi./ 
poezia mă aşteaptă/ pe partea cealaltă/ şi e 
tot mai frumoasă./ e roşu pentru pietoni./ 
traversez.” O invitaţie inedită la lectură şi un 
mod inspirat de a începe o carte de poezie. 
Tot restul volumului sur prinde prin aceeaşi 

* Ciprian Măceşaru, Infrapaginal (Jurnal 2000-2018), 
Cu o prefaţă de Dan C. Mihăilescu, Editura Cartex, 
2019, 304 p.

Andrei Mocuţa, 
poet, prozator, 

Arad
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simplitate şi di  recteţe au tentică a no-
taţiei, fără zorzoane inutile: „fereastra 
nu mai lumina oraşul./ noaptea era o 
rochie neagră/ sub care fremătau pi-
cioarele tale./ vecinii lo veau în ca-
lorifere, îi deranjam,/ nu le plăcea li-
niştea noastră.” Mai rar să găseşti un 
poet contemporan neim pregnat de li-
rica dizgraţioasă şi anti calofi lă a noului 
val. Aşadar, din start, o bilă albă.

Am mai citit Debaraua cu simţuri 
(Tracus Arte, 2013) şi Poeme (Brumar, 
2010), dar niciunul nu se ridică la 

nivelul poeziei din Roşu pentru pietoni. În schimb, 
publică în 2015 la o nouă editură pe care el însuşi 
o coordonează, Next Page, volumul cu titlul bizar 
Numele meu este Bryan Ruiz. În caz că vă întrebaţi, 
Bryan Ruiz este căpitanul naţionalei Costa Rica la 
neaşteptata ispravă de la Campionatul Mondial din 
Brazilia 2014. Aşadar, al treilea volum de poezie cu 
tematică sportivă pe care îl citesc, după Fotballetto 
de Şerban Foarţă şi Turneul celor cinci naţiuni de 
Andrei Zbîrnea. Nu e doar fotbal în versurile lui 
Măceşaru, de fapt, spre surprinderea mea, e mai 
puţin fotbal decât mă aşteptam. E un volum al crizei 
existenţiale, surprinzător de bine legat. E mai mult 
decât un simplu experiment, aşa cum declară modest 
autorul. Sunt multe poveşti lirice în carte, de altfel, 
autorul îşi consideră volumul drept jurnal, cu texte 
de întindere medie şi lungă, oarecum neaşteptat, de 
vreme ce înainte am mai citit versuri de Măceşaru 

Andrei Mocuţa
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de respiraţie relativ scurtă. De reţinut autoironia şi absurdul de 
situaţie din poemul Rivalitate:

«În amărâtul ăla de chioşc,/ numit cu emfază/ Librăria Muzeului 
Literaturii Române,/ ne căutam în revistele culturale,/ eu şi un alt 
scriitor./ „Ha! A scris Popescu despre/ mine în Pana vulturului”,/ 
a zis celălalt. Vorbea, vezi Doamne,/ cu librăreasa, numai că ea 
nici nu-l vedea,/ aşeza pe jos şi pe raft uri,/ în dreptul spărturilor 
din tavan,/ nişte găleţi roşii pe plastic./ Afară vântul bătea,/ se 
înnorase.// „Ha! A scris despre mine/ şi Ionescu, în Arca lui Goe”,/ 
a continuat.// Fierbeam de nervi./ Nu ştiam cine e individul,/ cum 
probabil nici el nu ştia/ cine sunt eu./ Atunci mi-a venit o idee./ Nu 
puteam să rămân mai prejos./ „Ha!”, am zis şi am vârât/ sub braţ 
revista Tumult literar./ Individul s-a încruntat./ „Ha! – a zis, privind 
spre/ nepăsătoarea librăreasă –/ Pârvulescu… Şi el.” Pac!, a înhăţat/ 
revista Plumb sentimental./ Nemernicul!/ Am luat Zbor poetic şi-am 
zis „Ha!”/ Şi el iarăşi: „Ha!” Şi eu tot „Ha!”/ Şi el „Ha!” „Ha!” şi 
„Ha!”, până/ când n-a mai rămas nicio/ gazetă de cercetat./ Celălalt 
s-a îndreptat spre/ librăreasă: „Ia vedeţi, doamnă,/ cât costă revistele 
astea.”/ Le-am pus şi eu alături,/ dar nu înainte de-a le umfl a puţin,/ 
să pară teancul mai mare./ Femeia/ a calculat rapid,/ era cam mult 
de plată/ şi noi bani nu aveam./ „Puteţi să mi le păstraţi?”,/ a zis 
celălalt./ „Vă rog acelaşi lucru”,/ am completat timid./ Librăreasa a 
trântit într-un colţ,/ laolaltă, revistele noastre,/ şi ne-a spus apăsat: 
„Desigur,/ desigur”. I-am zâmbit amândoi/ foarte frumos, „sărut 
mâinile,/ doamnă!”, am spus şi-am plecat,/ el mi-a ţinut uşa, i-am 
mulţumit,/ „cu respect!”, l-am salutat,/ „toată stima”, mi-a zis şi 
grăbiţi/ ne-am despărţit. Începuse să plouă.”»

Ca orice poet care se respectă, Măceşaru scrie şi proză. De-
butează în proză cu romanul Superhero (Cartea Românească, 
2012), urmat de continuarea acestuia, Portbagaj (Trei, 2014). 
Fără legătură cu primele două publică Trecutul e întotdeauna 
cu un pas înaintea ta (Cartea Românească, 2016). Deopotrivă 
comic şi dramatic, cu personaje memorabile construite din 
doar câteva tuşe, cartea e clădită ca un puzzle, poate fi  citită ca 
roman, dar şi ca o colecţie de povestiri foarte scurte. Strâmbeni 
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e satul uitat de lume unde s-au adunat toate tipologiile umane: 
beţivul/ii, nebunul, poetul ratat, curva localităţii, politicianul 
arivist, poliţistul corupt, fotbalistul neafi rmat etc. Volumul e o 
delectare, autorul crează prin mijloace puţine un colţ de lume 
autentic şi pitoresc, poate nu tocmai corespondentul Macondo-ului 
marquezian, aşa cum apare prezentat pe copertă, ci mai de grabă 
a unui Las Fierbinţi ceva mai stilizat şi rafi nat.

Nu putem trece cu vederea volumul de proză scurtă Şi se 
făcu întuneric (Next Page, 2018). Şapte povestiri foarte scurte 
şi una mai lungă care acoperă aproape două treimi din volum şi 
dă şi titlul cărţii. Proza omonimă tratează protestele din timpul 
mişcării #rezist, însă cu un fi nal orwellian destul de sumbru. 
Sunt povestiri bine scrise care se citesc rapid şi uşor. Un Classic 
Măceşaru, aş spune.

Autorul nu practică doar jurnal liric (vezi Numele meu este 
Bryan Ruiz), ci şi jurnal propriu-zis, un jurnal cultural cu titlu 
poetic, Focul din tâmplă (Brumar, 2010). M-a prins de la primele 
paragrafe şi m-a făcut să descopăr valenţe noi în scriitura lui 
Ciprian Măceşaru. De altfel, acum, după 9 ani, autorul reeditează 
o versiune mult adăugită şi pe alocuri rescrisă a acestui jurnal, 
cu titlul Infrapaginal (Jurnal 2000-2018), cu o prefaţă de Dan C. 
Mihăilescu, de la care reţinem observaţia de o singură frază care 
poate rezuma întregul volum: 

„Plăcerea iniţiativelor culturale în care Ciprian Măceşaru este un 
factor eminamente coagulant îl apropie de criterionismul lui Petru 
Comarnescu, iar dezinvoltura cu care trece de la numele mari ale 
clasicismului până la cel mai nou poet debutant îl învecinează cu 
nonşalanţa strălucitoare a lui N. Steinhardt, singurul nostru eseist 
care putea ajunge într-o singură frază de la Cervantes la Orson 
Welles, până la Mariana Marin, fără să irite pe nimeni.”

Cartea ar putea fi  citită şi ca un curs de creative writing din care 
scriitorii aspiranţi pot învăţa cum să intersecteze într-o singură temă 
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de casă nume din domenii atât de diferite, de la compozitorii 
Richard Wagner sau Philip Glass, la actriţa Rachel Weisz, re-
gizorul Orson Welles, dandy-ul Oscar Wilde, trupele AC/DC 
sau Deep Purple, cormoranul Petre Daea, Maria Letiţia Grapini, 
până la contemporanii noştri Vlad Zografi  sau Sorin Stoica. 
Dincolo de asta, lista de lecturi a autorului este inepuizabilă. 
Cam tot a treia însemnare din jurnal face referire la o carte citită. 
Mă trimite cu gândul la volume de genul 100 de romane celebre 
într-o singură carte.

Trecând la exemple, avem de-a face cu un jurnal care depăşeşte 
cu mult graniţele stilului diaristic. 

Plin de referinţe culturale (din fi lme, locuri, baruri, expoziţii 
etc.):

 „Avem în Youth atâtea idei, atâtea scene emoţionante, atâtea ima-
gini tulburătoare, încât numai dacă eşti cârcotaş vrei să te legi de 
puţinele neajunsuri. Felinian, Sorrentino are talentul de a impune 
scene canon. Multă vreme n-am vrut să mă uit la Youth pentru că 
ştiam afi şul cu Mădălina noastră etalându-şi superbul posterior şi 
mă temeam că e un fi lm uşor ridicol, despre doi bătrânei care-şi 
amintesc de tinereţe şi poft esc la femei nurlii. My mistake. Apropo 
de Ghenea, îşi face bine treaba. Bravo ei! Amestec de umor şi 
tristeţe, bogat în sensuri şi nunanţe, în gesturi vizibile şi invizibile, 
Youth este o provocare intelectuală şi emoţională, de o remarcabilă 
forţă estetică.”; 

– trimiteri muzicale – aş fi  putut opta să citez oricare dintre sim-
foniile prezentate cu patos de autor, însă prefer: 

„Sinaia. Vila Luminiş. Să văd pianul la care cânta Enescu mi s-a părut 
cel mai emoţionant lucru, mai emoţionant chiar şi decât dormitorul 
ca o chilie.”; autorul fi ind meloman înrăit şi chiar baterist într-o trupă 
de rock alternativ: „Primul concert cu Toulouse Lautrec, noua mea 
formaţie, în barul Deja Fu de pe bulevardul Ferdinand. Cântând 
la tobe, destup energiile ca pe nişte sticle de şampanie, iar forţele 
pe care, deşi ştiu că le am, nu le pot altfel descătuşa, se revarsă 
înfricoşător în mine”; 

Focul din tâmplă
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– analogii literare: 
„Văd câţiva puşti lovind cu nişte bâte pubelele de lângă blocul nostru, 
vreo zece minute, într-un gest de-o gratuitate absolută şi mintea îmi 
zboară la două romane. Împăratul muştelor şi Portocala mecanică.”; 

- referinţe plastice: 
„Există la Victor Brauner un ezoterism ludic, liber, o lume în care 
personajele-totem par a se fi  trezit metamorfozate, precum sărmanul 
Gregor Samsa, în creaturi bizare. (…) O astfel de viziune de coşmar 
se pare că a avut artistul pictând Autoportret cu ochiul scos (1931). 
Peste câţiva ani, în 1938, el chiar îşi pierde un ochi. Încercând să 
aplaneze disputa apărută între pictorii Oscar Dominguez şi Esteban 
Frances, este lovit cu un pahar în ochiul stâng, episod pe care Sabato 
avea să-l folosească în romanul Despre eroi şi morminte.”; 

- fragmente de călătorie: 
„Bruxelles. (…) Într-unul dintre baruri, o negresă superbă dansează 
şi îmi tot zâmbeşte, e clară invitaţia, e foarte simpatică, dar eu nu 
pot decât să-i întorc zâmbetul, nu îndrăznesc să mă ridic de la 
masă. Partenerul ei, un tip tot de culoare şi la fel de frumos, stă la 
altă masă şi priveşte amuzat scena, precum toţi cei din jur. Nimic 
răutăcios în atitudinea lor. Sunt doar un tip timid şi probabil că le 
par simpatic.”; 

- scurte recenzii de carte: 
„Despre ce vorbim când vorbim despre iubire de Raymond Carver. 
Scurtele povestiri amintesc de tristeţea şi melancolia care emană 
din tablourile lui Hopper. Aceeaşi economie a mijloacelor, aceleaşi 
frânturi obişnuite de viaţă. Carver prezintă o lume măcinată de 
regrete, dar fără zgomot asurzitor de fanfară, ci un sunte înfundat, 
discret. Pesimismul lui Carver este diluat de o undă de umor care 
face din Despre ce vorbim… o carte nu neapărat mai puţin dureroasă, 
ci mai uşor suportabilă.”; 

- pagini întregi de proză bine lucrată: 
„Văd cinci-şase fetiţe jucând fotbal. Pe margine, trei băieţi stau în 
fund pe nişte trepte şi butonează pe telefoane. Fetele sunt splendide, 
aleargă cu multă ambiţie după minge, strigă (le-aş face o poză, dar 
mă tem nu spună careva că sunt vreun pervers). Băieţii, plictisiţi, 
dar cu frizuri „impecabile”, par mici extratereşti pedepsiţi de părinţi 
să locuiască o vreme pe Terra.”; 

Andrei Mocuţa
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- exerciţii personale de stil: 
„Evenimentele din ultima vreme m-au şubrezit. Moartea lui Miki, 
sinucigaşul, criza de sciatică (am leşinat), problemele cu tata, pro-
blemele de sănătate ale Cristei, căderea în braţele mele, în autobuz, 
a unui bolnav de epilepsie, frustrarea că nu pot scrie nimic notabil. 
(…) Lângă mine, pe pat, un roman de J. J. Armas Marcelo: Starea de 
comă. N-am citit un rând, dar titlul e perfect.”; – aforisme: „Somnul 
e o prevestire a morţii. El ne aminteşte mereu că trupul nostru nu 
poate rezista la infi nit.”; – notaţii percutante şi incisive de o singură 
frază: „Ţuculescu. Îmi place mult amestecul de Van Gogh şi carpetă 
oltenească.”; 

- chiar şi scurte poeme pe ici-colo: 
„Dacă pe pagina din stânga ar fi  un poem despre tine,/ iar pe cea din 
dreapta unul despre mine,/ n-aş mai deschide niciodată cartea,/ de 
teamă să nu fi m despărţiţi.”

Nu pot trece cu vederea afi nităţile comune atunci când citesc 
un jurnal. Fiind o carte de confesiuni, mereu mă întreb ce pasiuni 
împărtăşesc cu scriitorul pe care îl lecturez. Ciprian Măceşaru 
nu mă dezamăgeşte la acest aspect, ba din contră, mă surprinde 
fervoarea cu care îl admiră pe Richard Brautigan. Mai mult decât 
atât, citeşte în tramvai antologia poetică a beatnikului, Ilustrată 
din Chinatown, pe care nu demult chiar eu am tradus-o: 

„La Târgul Gaudeamus. (…) Mai târziu merg la standul editurii 
Paralela 45 şi îl rog pe Cosmin să-mi dea cartea lui Gelu. Îmi 
dăruieşte şi Ilustrată din Chinatown, antologia din poezia lui 
Richard Brautigan (pe care mi-o doream mult). (…) La întoarcere, 
în tramvaiul 41, citesc cu Crista din Brautigan. Ei nu-i prea place, 
dar sunt convins că se va converti la brautiganism cât de curând. 
Seara, acasă, citesc Pagini de jurnal cu un interes pe care nu mi-l 
bănuiam. Crista, în schimb, a cedat în faţa lui Brautigan. Victorie!”

Singurul regret rămâne acela că unele fragmente sclipitoare 
din Focul din tâmplă nu se mai regăsesc în Infrapaginal. Având 
mult material nou, autorul a trecut prea uşor cu vederea une le 
observaţii anterioare pline de haz, cum este şi savurosul por tret al 
românaşului universal (dar, parţial, şi al scriitorului autohton): 

Focul din tâmplă
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„Putem spune că avem geniul de a combina icrele negre cu coliva, 
dresul fi n, din mătase, cu puturosul ciorap de lână, discursul 
elevat cu înjurătura de mamă, ceva care, până la urmă, trădează 
neseriozitatea noastră. E ca şi cum am spune, delicios băşcălioşi: 
suntem intelectuali, mânca-ţi-aş!”

Încercând să îmi etalez şi eu pe fi nal cunoştinţele muzicale, 
dincolo de faptul că îl recomand oricui să îl citească, declar că 
jurnalul lui Ciprian Măceşaru e ca un album reuşit de rock pro-
gresiv. Împrumută elemente din domenii (uneori total) diferite, 
dar asamblate împreună sună legat şi armonios. Nici nu am 
băgat de seamă când s-au scurs cele 300 de pagini. Lectura nu a 
fost doar o experienţă terapeutică, la propriu, ci şi prilejul de a 
rămâne la fi nal cu referinţe culturale noi şi multe nume pe care 
nu le cunoşteam. Un adevărat câştig pentru orice cititor!

Andrei Mocuţa
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Sub semnul sintezei eclectice 

Gentlemanul apatic 
Cornel Robu a fost şi rămâne, fără îndoială, 
un excentric. El şi-a tratat pasiunea pentru 
S.F., eminamente romantică, prin prisma 
morgăi academice şi în registre de o mare 
erudiţie, alimentate abundent de lecturi şi 
de o sensibilitate clasică. Din acest punct 
de vedere, Cornel Robu este un soi de Gh. 
Asachi al S.F.-ului românesc, poate chiar un 
I. Heliade-Rădulescu; un personaj fabulos, 
alcătuit din contraste pe care a încercat să le 
concilieze sub semnul vocaţiei de cititor şi de 
comentator al ştiinţifi co-fantasticului literar. 

Difi cultatea de a-şi asezona statutul uni-
versitar cu gustul pentru literatură pulp şi S. F., 
mai ales într-o epocă de mari constrângeri 
intelectuale, cum a fost cea a anilor formării 
lui – epoca stalinismului românesc pur şi 

Ovidiu Pecican, 
scriitor, 

Cluj
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dur, a jdanovismului literar –, a contat, probabil, mult în decizia 
de a-şi argumenta convingerea că asemenea preferinţe aveau 
onorabilitate şi că meritau un statut literar mai demn decât 
cel marginal care li se rezervase. Problema era însă că prin na-
tura educaţiei primite şi, poate, şi temperamental, criticul era 
un ins cu morgă, eminamente serios, reticent la avangarde şi 
la petardele literare (în această privinţă el pare un verişor de 
gradul întâi al altui critic literar clujean, coleg de generaţie şi 
de facultate: Ion Pop, pedantul cercetător al dezlănţuirilor 
avan gardelor istorice româneşti). Probabil că îşi reproşa, întru-
câtva, el însuşi o asemenea structură, de vreme ce, încă din 
anii primei maturităţi, s-a ocupat cu pasiune de arta lui Lewis 
Caroll, alt ins în redingotă protocolară vrând să evadeze din ea, 
traducând Jobberwocky drept Trăncăniciada (Echinox, nr. 11-12, 
1977), tălmăcire pe care Marta Petreu o califi că într-una dintre 
cărţile ei drept „extraordinară” „traducere liberă şi cu uimitoare 
infl exiuni barbiene” (că tot veni vorba: şi parodia lui Marin 
Sorescu după François Villon se dovedeşte foarte barbiană în 
spirit). Puntea între un mod social de a fi  mai degrabă rigid şi 
conservator, pe de o parte, şi adeziunile interioare romantice, 
de natura S.F.-ului, adevărată suită de evadări din cotidianul 
opresiv, frustrant şi „ratat”, a fost o estetică a clasicismului, axată 
pe valorizarea conceptului de sublim, dar aplicată – şi aici este 
punctul de incandescenţă creativă – literaturii S.F. 

Sublimul era departe de a reprezenta punctul de plecare al unei 
estetici inovative, totuşi. Oricine încearcă să retraseze cariera 
acestui concept în câmpul comentariului teoretic va observa că 
primul autor al unui text despre sublim a fost anticul Longinus. 
Secolul al XVIII-lea aduce mari contribuţii în domeniu, mai 
ales prin britanicul Edmund Burke şi prin germanul Immanuel 
Kant. Dar şi veacul următor a marcat teritoriul prin contribuţii 
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noi, de mare prestigiu, precum cele datorate lui Hegel şi, apoi, lui 
Arthur Schopenhauer. Chiar şi atât este destul pentru a cantona 
lectura S.F. a lui Cornel Robu într-un câmp al modernităţii 
„arhaice”, dar şi canonice în acelaşi timp. Şi dacă astăzi unii 
fi losofi  îl citesc pe Aristotel prin grila lui Heidegger, nu este de 
mirare că un teoretician român descifrează S.F.-ul, un produs 
literar al secolului al XX-lea, printr-o cheie estetică şi fi losofi că 
a secolelor al XVIII-lea – al XIX-lea, propunând o înţelegere 
„arhaizantă” sau „antichizantă” a acestuia. Despre asemenea 
tentative se vorbeşte în O cheie pentru science-fi ction (2004, ed. 
II 2010) şi în dezvoltarea unuia dintre capitolele acestei cărţi în 
mod autonom, devenite Paradoxurile timpului în science-fi ction 
(2006). Contribuţia lui critică de căpetenie la comentariile 
S.F.-ului naţional, Scriitori români de science-fi ction (2008, ed. II 
2012), nu este decât suita excursurilor care secondează antologia 
alcătuită de Cornel Robu în 1991, Timpul este umbra noastră. 
Mai apoi, Teoria pierde omenia – Th eory Kills Sympathy (2009) 
foloseşte ca pretext tăcerea redacţiei revistei S.F. Foundation 
pentru a recapitula argumentele în favoarea S.F.-ului înţeles ca 
suită a ilustrărilor estetice ale sublimului (echivalat cu the sense 
of wonder). Dar Mortua est. Antologie comparativă şi contrastivă, 
comentată de ... (2015), ultima lui carte antumă, exemplifi că 
modul de a opera al fi lologului universitar, care subordonează 
parti-pris-ului propriu o întreagă selecţie literară românească 
şi universală, aducând-o „la temă”. Deloc întâmplător, şi aici 
S.F.-ul propriu-zis este anturat din belşug de texte aparţinând 
literaturii main stream, multe dintre ele clasice şi romantice, 
tipologic vorbind. 

În fond, Cornel Robu s-a aşezat, de-a lungul carierei lui de 
teoretician şi de comentator al S.F.-ului, în şezlongul propriei 
explicitări estetice a genului, persistând în ideea de a o face 
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„cheia” – nu a înţelegerii şi a interpretării, ci a – acceptării 
S.F.-ului ca literatură oricând echivalentă, la nivelul reuşitelor, 
cu cea socotită literatură-pur-şi-simplu. În această calitate, el 
va rămâne, foarte probabil, un „părinte fondator” al teoriei S.F. 
româneşti, alături de Florin Manolescu şi de Mircea Opriţă, într-
un triumvirat căruia, din varii motive, nu i-aş mai alătura pe 
nimeni altcineva, nici dintre cei care i-au premers, nici dintre cei 
care vin. Tentativa lui de a conferi onorabilitate S.F.-ului printr-o 
fundamentare teoretică pare, la prima vedere, eroică şi sacrifi cală 
de sine. În fond, însă, ea este doar o probă de virtuozitate şi o 
confesiune mediată, căci S.F.-ul ca literatură, ori se omologhează 
valoric în acelaşi câmp de principii şi de reguli estetice ca orice altă 
literatură de calitate, fi e şi cu note particulare proprii, ori ţinteşte 
să se disocieze de tot restul literaturii, dorind să-şi articuleze un 
spaţiu propriu. Tocmai eventuala gratuitate a demersului lui 
Cornel Robu, ca şi aspectele sale cumva anacronice, chiar dacă 
nu şi desuete, mi-l face preţios pe acest autor, a cărui plecare 
dintre noi îmi pare regretabilă şi dincolo de planul literelor, căci 
am avut onoarea de a-l cunoaşte personal un şir destul de lung 
de ani (cam trei decenii de viaţă, fi e şi prin întâlniri mai mult sau 
mai puţin sporadice). La urma urmei, gratuitatea este o marcă a 
libertăţii, a eliberării – fi e şi iluzorii – de sub presiunea necesităţii. 
Iar dacă este ceva, S.F.-ul ca fenomen – „ideologic”, dar şi literar 
– este unul dintre modurile fugii înainte a contemporaneităţii 
care priveşte ceea ce vine, încercând să lase în urmă trecuturile 
rebarbative şi ceea ce este actual, dezamăgind şi prelungind mai 
vechi insatisfacţii. 

... Dar socotindu-l o formă de libertate, S.F.-ul îmi apare, 
dintr-o dată, ca unul dintre lucrurile sublime ale acestei vieţi. 
Drept care îl văd pe Cornel Robu zâmbindu-mi înţelegător... 

Ovidiu Pecican
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S.F., sublim şi alte lucruri de rigoare 
În viziunea lui Cornel Robu – prima şi, deocamdată, cea mai 
serioasă viziune despre ştiinţifi co-fantastic în teoria literară 
românească – S.F.-ul ar trebui aşezat sub categoria estetică a su-
blimului. Desigur, acest lucru poate fi  întreprins, după cum a 
demonstrat-o în cărţile sale chiar teoreticianul literar clujean. 
Dar asta înseamnă să dai literaturii ştiinţifi co-fantastice un 
aer mai vintage decât este cazul, să o transformi într-un obiect 
muzeal, să o „usuci”, să o „storci”, să o... omori. 

Cititorilor nu le-a putut scăpa – cum nu-i va fi  scăpat nici uni-
versitarului de pe Someş – pasajul din Însemnări din subterană, 
unde F. M. Dostoievski spune: „La cei patruzeci de ani ai mei, 
«frumosul» şi «sublimul» mi-au scos peri albi; dar asta la patruzeci 
de ani, pe când atunci – o, atunci ar fi  fost altfel! De îndată 
mi-aş fi  găsit şi activitatea corespunzătoare, şi anume să beau 
în sănătatea a tot ce e frumos şi sublim. Aş fi  profi tat de fi ecare 
prilej pentru ca mai întâi să vărs o lacrimă în pocal, iar apoi s-o 
beau pentru tot ce e frumos şi sublim. Aş fi  transformat atunci 
totul în frumos şi sublim; în fl eacurile cele mai dezgustătoare 
şi indiscutabile aş fi  găsit frumosul şi sublimul. M-aş fi  făcut 
lăcrămos, precum un burete ud. Un pictor, de pildă, a pictat un 
tablou în maniera lui Ghe. Imediat beau în sănătatea artistului 
care a pictat tabloul în maniera lui Ghe, pentru că iubesc tot 
ce e «frumos şi sublim». Un autor, de pildă, a scris «cum vrea 
fi ecare»; imediat beau în sănătatea acestui «fi ecare», pentru că 
iubesc tot ce e «frumos şi sublim». Aş pretinde să fi u stimat 
pentru asta, i-aş persecuta pe cei care nu şi-ar manifesta stima 
faţă de mine. Trăiesc în pace, mor triumfal – păi asta-i o minune, 
o întreagă minune! Mi-aş înfoia ditamai burdihanul, mi-aş 
umfl a o guşă cu trei etaje, mi-aş ţinti înainte un nas atât de roşu, 

Sub semnul sintezei eclectice
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încât orice trecător, uitându-se la mine, ar zice: «Ăsta mai zic şi 
eu plus! Uite ceva într-adevăr pozitiv!» Şi oricum aţi lua-o, tare-i 
plăcut să auzi asemenea aprecieri în secolul nostru negativist, 
domnilor!” (F. M. Dostoievski, Însemnări din subterană, trad. de 
Emil Iordache, Iaşi, Ed. Timul, 1999, p. 38) 

Omul din subterană nu-şi râde de caracterul juvenil, idilic 
şi... fals al teoriei sublimului din pură răutate. El exprimă o 
altă sensibilitate, vorbeşte în numele altei teorii a artei, ca un 
contemporan al lui Jules Verne, ca ins trăind într-o societate 
„dezvrăjită”, somată să se trezească la realitatea fundamentelor 
ei umane, trecând dincolo de măşti, de parade, de farfastâcuri. 
În sublim el vede o convenţie fâsâită, un conformism detestabil, 
pentru că ar contraface raporturile adevărate, profunde ale 
omului cu realitatea. Sublim, adică celebrare – bahică – a imitaţiei 
şi a stereotipiei în artă... Dacă nu cumva chiar... academism. 

Când, în imaginaţia lui Verne (şi a lui Wells) omul a mers pe 
Lună, şi când, prin grija celui de-al doilea, marţienii au coborât 
pe pământ, ceea ce se întâmpla, de fapt, era un nou val al marilor 
„descoperiri” geografi ce. El poate fi  asemuit, fără exagerare, 
cu primul, de pe urma căruia au răsărit Americile. Avea şi de 
astă dată loc o redimensionare a spaţialităţii afl ate la îndemâna 
– deocamdată teoretică – a omului, o lărgire a lumii accesibile 
nouă, animalelor bipede înzestrate cu... imaginaţie. După cum 
spunea Lucian Boia, „Descoperirile geografi ce nu puteau decât 
să stimuleze spiritul de expansiune şi de depăşire a frontierelor. 
Celelalte lumi părăseau marginile universului şi se instalau 
aproape de noi, nu într-atât de aproape încât să poată fi  atinse, 
dar sufi cient de aproape pentru ca lunetele şi mai ales fantezia 
noastră să le compună o nouă înfăţişare” (Lucian Boia, Bucureşti, 
Explorarea imaginară a spaţiului, Ed. Humanitas, 2012, p. 21). 

Ovidiu Pecican
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Acelaşi sens l-a avut şi inventarea ucroniei, a călătoriei în timp 
(clasicul ei rămânând tot Wells, a se vedea Maşina timpului): de 
expansionism imaginativ, de mărire a universului frecventabil 
prin includerea accesului plauzibil la trecuturile şi la viitorurile 
nemijlocit tangibile. 

Vor fi  fi ind sublime astfel de redimensionări şi translaţii, atare 
„colonizări” şi „cuceriri”. Dar nu este întâmplător că în legătură 
cu ele se foloseşte un vocabular caracteristic colonialismului şi 
imperialismului îndată ce se părăsesc noţiunile împrumutate 
din ştiinţele „tari”. Acest salt nu mai are în el nimic din poezia 
convenţională a Europei clasice, sufocate de convenţii şi de 
ritualuri curteneşti, ci vine cu toată agresivitatea şi dinamica unui 
capitalism vorace, a unei poft e de mai bine burgheze fără limite. 
A deplasa din perimetrul lor privilegiat asemenea mutaţii doar 
pentru a le transplanta într-o convenţie formală şi cam vetustă 
pare nu doar un gest riscat, ci cam excentric şi nepotrivit. 

Dar Cornel Robu a echivalat sublimul cu mereu menţionatul 
sense of wonder din teoria S.F. americană. Era o tentativă „sin-
cronistă” înduioşătoare, în fond, pentru că, la rândul său, 
faimosul, de-acum, sense of wonder se dovedeşte, în cele din 
urmă, un reper teoretic fragil. Înţeles ca mirare, surprindere, 
fascinaţie în faţa necunoscutului, el trimite îndată la zone de 
mai mare tensiune spirituală care sunt, totodată, şi mai bine teo-
retizate. Mă gândesc, în primul rând, la numinosul lui Rudolf 
Otto, la acel mysterium tremendum care face, după cunoscutul 
teolog, esenţa trăirii religioase. El îmbină, cum se ştie, fascinaţia 
(fascinans) şi cutremurarea (tremendum). Pe de altă parte, o serie 
de fi losofi , în frunte cu Platon, au aşezat la originile fi losofi ei, 
încă din antichitate, pe temeliile ontologice ale curiozităţii, ale 
mirării, ale perplexităţii, ale nedumeririi, uimirea. „... Mirarea 
este sentimentul fi losofului, iar fi losofi a începe cu mirarea” 
(Platon, Th eaetetus 155c-d).

Sub semnul sintezei eclectice
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Se observă cu uşurinţă că „the sense of wonder” ajunge târ-
ziu în zona literaturii, a unui tip specifi c de literatură, care s-
ar pretinde generată tocmai de acest sentiment al uimirii. Dacă 
însă vrea să îşi cucerească un teritoriu autonom faţă de zonele de 
intersecţie cu care vine în contact – teologia şi fi losofi a – atunci 
ar trebui să găsească o cale potrivită de a o face. Există însă o 
asemenea cale posibilă? 

Atunci când gândirea despre sacru a apelat la mijloace literare, 
ea a născut un gen specifi c: hagiografi a. Vieţile şi faptele sfi nţilor 
au creat astfel un model narativ cu reguli specifi ce, explorând 
chestiuni specifi ce – biografi ile oamenilor care, prin credinţă şi 
practicile legate de aceasta, s-au înălţat la o treaptă a virtuţilor 
morale superioară celorlalţi şi încadrabilă experienţei de tip 
imitatio Christi. Când fi losofi a a vrut să apeleze la literatură – încă 
de la Platon, prin dialogurile lui, grupate în jurul unui singur 
personaj-model, Socrate, sau în evul mediu, când fi losofarea s-a 
făcut în marginea credinţei (precum în Blaquerna lui Ramon 
Llull, scrisă în 1284) –, ea a oferit o literatură care problematiza 
chestiuni fi losofi ce şi încerca să dea răspunsuri acelora, adec-
vându-le materialul epic, personajele, dialogurile etc. Dacă 
S.F.-ul, la rândul lui, nu reuşeşte să formuleze alte probleme, să 
vină cu alte răspunsuri şi să aducă un alt înţeles noţiunilor de 
curiozitate, uimire şi cutremurare, el riscă să rămână defi nibil 
numai prin elemente de coloratură, de scenografi e (planete, sis-
teme solare diverse, timpuri alternative) şi de recuzită (fi inţe 
alternative omului, regnuri diferite de cele cunoscute pe pământ, 
făpturi artifi ciale – roboţi, androizi etc.). 

Din păcate, de peste un secol asta şi face S.F.-ul, ca tip de 
literatură scris în general de oameni fără o pregătire de spe-
cialitate în domeniile menţionate deja şi nepunându-şi, în ge-
ne ral, probleme de metaliteratură (teoretice) în legătură cu 

Ovidiu Pecican
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ceea ce fac. Faptul a devenit evident încă de când s-au precizat 
principalele subgenuri (ucronia, heroic fantasy etc.). Atingerea 
cu fi losofarea s-a produs doar în cazul utopiei şi antiutopiei şi, 
într-o măsură diferită, vizând fi losofi a istoriei, în cel al istoriei 
contrafactuale. (Din păcate, aceasta procedează, în general, 
previzibil, mulţumindu-se să modifi ce o premisă nefructifi cată 
de istoria-realitate şi mergând apoi, într-o progresie logică, către 
ultimele consecinţe ale aceleia, ca şi cum istoria ar evolua într-un 
singur... picior). 

Impasul trebuia să survină astfel de la o vreme, nemijlocit... 
Repetitivitatea, variaţiunile pe aceeaşi temă, frecventarea reper-
toriului cunoscut – obligatorie, în principiu, căci în virtutea te-
melor, motivelor şi chiar a actanţilor se identifi ca apartenenţa la 
gen a unei scrieri sau a alteia – erau previzibile. 

O mare lovitură a fost dată genului de ultimele decenii de 
evoluţie a civilizaţiei umane. S-a dovedit atunci că principalele 
progrese, vârfurile de atac ştiinţifi ce şi tehnologice au fost altele 
decât cele care vizau expansiunea cosmică ori călătoria în timp. 
Tehnologia informaţiei (microcip electronic, computer, internet, 
reţele de socializare), salturile în comunicaţii (radare, sateliţi, 
televiziune prin cablu, telefonie mobilă, GPS etc.) au devenit 
adevărate domenii de avangardă, la fel ca genetica (naştere in 
vitro, clonare etc.), împingând umanitatea actuală către un alt 
tip de evoluţie decât cel predicat de scriitorii S.F. 

În aceste condiţii, S.F.-ul are de ales: ori acceptă statutul de 
manieră literară, de abordare repetitivă, pe aceleaşi teme, motive 
şi situaţii-tip, cu variaţiile de rigoare (cyber punk, de pildă, oferă 
una), ori îşi regândeşte statutul şi se reînnoieşte. Deocamdată 
însă reînnoirea întârzie la aceste niveluri (ontologic, ştiinţifi c), 
rezumându-se să îşi încerce norocul pe terenul discursului li-
terar (S.F.-ul postmodern!). Aici însă, cum este şi fi resc, ceea ce 
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primează este nu abilitatea adaptativă a scriitorului, ci capacitatea 
lui de a da pagini de literatură viabile estetic. Or, în privinţa 
asta, rămân de rigoare vorbele clasicului Liviu Rebreanu: „Nu 
frumosul, o născocire omenească, interesează în artă, ci pulsaţia 
vieţii” (L. Rebreanu, în Opere, vol. ?, ed. de Niculae Gheran, 
Bucureşti, Ed. Academiei, 2008, p. 76). Şi: „Literatura trăieşte 
prin ea şi pentru ea însăşi. Durabilitatea ei atârnă numai de 
cantitatea de viaţă veritabilă ce o cuprinde” (Ibidem, p. 77). 

Totuşi, estetica 
Marele merit al lui Cornel Robu rămâne, dincolo de orice 
impasuri, acela că a încercat aducerea discuţiei despre S.F., în 
mod consecvent, pe tărâm estetic. În acest sens el a operat cu 
noţiuni recoltate din estetica de cea mai bună calitate, recurgând 
la autorităţi – atunci când a socotit că are nevoie de ele – de cel 
mai solid prestigiu, de la Immanuel Kant şi Edmond Burke la 
Pascal şi Schiller (a se remarca, din nou, preferinţele autorului 
pentru secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, altfel spus pentru 
gândirea europeană clasică şi iluministă, lucru fi resc atunci 
când vine din partea unui raţionalist cumpănit precum Cornel 
Robu, mereu atent să îşi argumenteze logic opiniile), ba chiar şi 
la Teilhard de Chardin (un neotomist!) şi Nikolai Hartmann (un 
realist critic rătăcit printre ceilalţi în mod aproape inexplicabil). 
De fapt, în opinia mea, autorul se putea dispensa de sprijinul 
pe autorităţi – magister dixit – rezumându-se strict, în ton cu 
re  comandările lui William Ockham, la argumentele importante 
necesare propriului demers, neconvocând de circumstanţă, 
pentru fala erudiţiei sau dintr-o nesiguranţă excesivă, galeria 
de portrete ale esteticienilor majori, lucru ce nu impune decât 
prin scenografi e şi prin recuzită. Căci un argument rezistă prin 
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valoarea sa intrinsecă, prin valabilitatea care îi revine în an-
samblul unei demonstraţii, nu prin gloria cui l-a formulat. 

Sentimentul este că, aşa cum S.F.-ul a socotit că menirea lui 
ar putea fi  să scrie o altfel de literatură, lăsând în urmă main 
stream-ul milenar pentru a construi pe un sol virgin, într-o logică 
proprie, ceea ce şi cum socotea de cuviinţă – nu altfel gândind 
avangardele istorice de la începutul secolului al XX-lea, cu care 
lumea nu s-a gândit încă să facă o analogie vizând resorturile 
generatoare ale acestei opţiuni –, şi Cornel Robu a socotit că pe 
seama literaturii S.F. s-ar cuveni elaborată o altă teorie literară, 
cu categorii proprii. Din păcate, s-a dovedit până la urmă că 
acel sense of wonder ce părea elementul de originalitate teoretică 
în jurul căruia se puteau aglomera noi concepte şi scheme 
hermeneutice, nu este sufi cient de clar, de precis şi, mai ales, de 
original pentru a putea fundamenta teoria respectivă. Tocmai 
pornind de aici a ajuns Cornel Robu, după unele tatonări şi 
de tururi, la considerarea sublimului ca valoare fundamentală 
într-o estetică proprie genului S.F. 

Pornind din viitor – reprezentat de literatura anticipaţiei –, te-
oreticianul clujean s-a trezit, probabil nu fără uimirea lui însuşi 
(căci avea umor şi sarcasm sufi cient cât să şi-l aplice şi sieşi), în 
plină estetică de secolul al XVIII-lea, îmbrăcând într-un chip 
sui generis nu straie de astronaut, ci un contum de funcţionar 
imperial pomădat şi pudrat sub o perucă alburie cu bine înşu-
rubate bucle deasupra urechilor. 

În aceste împrejurări, estimarea lui Mircea Opriţă, cel mai serios 
şi mai notoriu critic şi istoric literar al S.F.-ului românesc, după 
care „... categoria estetică a sublimului, căreia [Cornel Robu – n. 
O.P.] îi revelează treptat profundele implicaţii în materia genului 
SF, reprezintă fără îndoială un remarcabil şi oportun instrument 
de lucru”. (Mircea Opriţă, Istoria anticipaţiei româneşti, ed. a III-
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a, Iaşi, Ed. Feed Back, 2007, p. 475) trebuie înţeleasă, probabil, 
ca un elogiu al direcţiei generice spre care a mânat demersul 
lui Robu: aceea estetică. Altfel spus, este preferabil să judecăm 
producţia S.F. după un criteriu desuet şi impropriu, dar care 
aduce discuţia pe tărâmul serios al esteticii, decât să propunem 
abordări străine domeniului de referinţă (genului proxim care 
este literatura), fără o bază teoretică serioasă, rămase înafara 
câmpului esteticii. Asta deoarece atâta vreme cât rămâne o 
formă de literatură, S.F.-ul se supune legilor literare, urmând 
criteriile acesteia, lăsându-se măsurat cu ajutorul conceptelor 
specifi ce esteticii aplicate literaturii şi având menirea prioritară 
de a întruni condiţiile calităţii literare. 

În acest sens strădania lui Cornel Robu, tenace şi de lungă 
durată, de a face joncţiunea dintre S.F. şi literatura main stream 
prin oferirea unei chei de interpretare valide sub raport estetic 
trebuie salutată ca o muncă de pionierat meritorie, ca o căutare 
şi relevare a numitorului comun. Teoreticianul clujean a crezut 
că acest lucru poate fi  realizat sub „pălăria” conceptuală a subli-
mului. Psihanalizând – în mod oportun sau nu – acest crez, 
ră    mâne de văzut în el mai degrabă dorinţa constantă şi aprigă 
a autorului de a vedea recunoscut pe seama producţiei S.F. un 
sta tut măreţ, o calitate menită să transporte cititorul în zona ex-
tatică şi diafană a trăirilor estetice. 

Nu este de crezut că, procedând astfel, el rămâne atins de 
o stranie miopie care îl împiedică să vadă în feluritele entităţi 
extraterestre – mai degrabă respingătoare şi având atingeri mul-
tiple cu literatura horror – situate foarte departe de standardele 
sublimului şi apropiate mai degrabă monştrilor în basorelief de 
pe faţadele marilor biserici romanice şi gotice. Nici că ar fi  trecut 
nonşalant pe lângă ritmul infernal al cavalcadelor galactice, lă-
sându-se sedus doar de baletul pe muzică de Strauss executat, 
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într-o celebră secvenţă de cinematografi e pură semnată de 
Stanley Kubrick, de mai multe nave cosmice. Relaţionarea teh-
nologiei viitorului, aşa cum apare ea în lucrările literare S.F., cu 
sublimul nu pare, nici ea, să aibă sorţi de credibilitate; şi asta nu 
dintr-o prejudecată (a mea, de exemplu), ci fi indcă, lucru bine 
cunoscut, în istoria culturii universale, tehnologismul a „rimat” 
cu futurismul, cu suprarealismul, în general cu avangardele ar-
tistice ale căror principii estetice contrariau voluntar şi radical 
preceptele esteticii clasice, în cadrul căreia conceptul de sublim 
rămânea funcţional. 

Rămâne deci de sesizat discrepanţa dintre materialul furnizat 
judecăţilor estetice şi teoretizărilor lui Cornel Robu şi opţiunile 
temperamental-intelectuale ale cărturarului. În această oximo ro-
nie este de văzut nu numai una dintre enigmele istoriei literare 
a genului, nici doar o găselniţă a vreunui posibil biograf al scri-
itorului, ci în primul rând un semn al „pasului” gigantic pe care, 
cu un soi de eroism implicit, Cornel Robu a încercat să îl facă întru 
legitimarea S.F.-ului ca literatură la fel de serioasă şi de demnă 
de consideraţia cititorilor şi a criticii ca producţia main stream. 
Cazul lui Robu este, din acest punct de vedere, asemănător cu al 
altui critic transilvănean – coleg de facultate cu el şi cunoştinţă 
relativ apropiată. Mă refer la Ion Pop, istoricul şi teoreticianul 
avangardelor literare româneşti care însă, prin tipul de poezie pe 
care a cultivat-o, ca şi prin judecăţile sale de gust, a rămas mereu 
în contratimp cu fenomenul citit şi interpretat cu acribie. Două 
personalităţi aparţinând unor profi luri de cărturari meticuloşi, 
constanţi în eforturile lor de cercetare, aşezaţi în albia erudiţiei 
lor şi a morgii academice, dar care – din pricini ţinând ori 
de preferinţe, ori de funcţiuni psihologice contrastante – au 
preferat, în materie de literatură, zone de interes contrastante şi, 
de fapt, complementare. 
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S.F.-ul între baroc şi suprarealism 
Indiferent de răspunsurile date până astăzi, chestiunea formulată 
de Cornel Robu rămâne în picioare: ce concepte şi concepţii 
estetice pot descifra cel mai adecvat literatura S.F., garantându-i 
statutul de artă autentică, adecvată prin urmare unei critici 
serioase din perspectivă estetică şi literară? Pentru a răspunde 
acestei probleme altfel decât până acum, se cuvin avute în vedere 
elementele care particularizează genul S.F., conferindu-i profi lul 
său inconfundabil. 

Din acest punct de vedere, cel mai vizibil, în cazul S.F.-ului 
li terar este evadarea în fantezie prin sacrifi carea realismului 
mi metic cotidian. Cu alte cuvinte, ceea ce contează din start în 
cazul lui este pariul pe fi cţiune, pe capacitatea imaginativă, în-
depărtarea de banal, de obişnuit, încercarea de a imagina lumi 
alternative. Prin asemenea caracteristici, el se revelează ca o 
specie a beletristicii de fi cţiune, dincolo de pretenţiile unora 
dintre autorii ori iubitorii genului de a anticipa, de a „profeţi” 
– întemeiaţi pe bazele ştiinţei şi ale tehnicii – viitorul. 

Ca literatură ce propune universuri fi cţionale, S.F.-ul se re-
marcă prin cultivarea preferenţială a câtorva procedee. La nivelul 
cel mai uşor de sesizat se afl ă „recuzita” de gen: navele cosmice, 
roboţii (androizii), tehnologia viitorului, fi inţele extraterestre, 
decorurile stranii şi exotice etc. Nici nu este nevoie de mai multe 
precizări pentru a înţelege că, sub acest aspect, produsul literar 
se livrează cu propuneri ce mizează pe exotic, pitoresc, atipic, 
excesiv, violentând aşteptările cititorului, obişnuit cu lumi rea-
liste, verosimile, relaţionate cu banalitatea şi cu previzibilul 
co  ti dian, adică cu ceea ce numim realitate. Lăsând deoparte 
specifi cităţile şi reţinând doar ideea de bază a acestui bazar 
opu lent, înţesat cu mirodenii şi colorat strident, te poţi întreba 
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unde ai mai întâlnit aşa ceva. Răspunsul se va revela aproape 
îndată: în baroc şi, mai târziu, pe o linie nu lipsită de înrudiri cu 
primul, în suprarealism. Când un exeget francez susţine că barocul 
„recherche l’irrégulier, le contourné, l’étrange et l’excessif etc.” (https://
carnetdeslettre.wordpress.com/xviieme-siecle-esthetique-
baroque-et-classicisme/), nu poţi să nu recunoşti aici nişte 
mărci care pot fi  aplicate şi S.F.-ului. La fel, când în 1954, Jean 
Rousset publica La littérature de l’âge baroque en France. Circé 
et le paon, spunând că metamorfoza şi ostentaţia sunt cele două 
teme privilegiate ale barocului (https://www.etudes-litteraires.
com/baroque.php), nu poţi să nu observi că în literatura S.F. 
atât metamorfozele, cât şi ostentaţia îşi au locul într-o zonă de o 
anumită centralitate. 

Pe de altă parte, nu pzare mai puţin adecvat ca, prin multi-
tudinea sa de „obiecte disparate”, S.F. să fi e arondat, măcar la 
nivelul aparenţelor, unei atmosfere suprarealiste. Desigur, în 
timp ce suprarealismul procedează, în principiu, aleatoriu 
în selectarea obiectelor discursului său, S.F.-ul încearcă să su-
pună „baraca” sa de vechituri şi noutăţi supuse unei anumite 
com binatorii – în funcţie de imaginarul autorului şi de nevoile 
subiectului –, ceea ce marchează în mod clar ieşirea din aleatoriu 
şi tentativa de a da o folosinţă logică acelor obiecte. Una peste 
alta însă, S.F.-ul împrumută, într-un fel sau altul, ori numai ilus-
trează poft a, „mania” anticărească afi şată de suprarealism, chiar 
şi atunci când prezenţa, „densitatea” acestor obiecte în unitatea 
textuală – fi e ea pagină, fi e capitol sau proză integrală – este 
scăzută. Într-un asemenea caz, cum unele opere literare nu ezită 
să propună, impresia dominantă poate fi  aceea de fantastic, şi nu 
se S.F. (lăsând deoparte evidenţa că o proză cu alură S.F. poate 
fi , de fapt, fantastică). Ele aduc, în cazurile respective, cu operele 
enigmatice ale lui René Magritte. 
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Un caz foarte frecvent în domeniu rămâne cel în care, scri-
itorul „leneş” şi mai puţin inspirat alege să recicleze un şablon 
literar îndelung uzitat sau foarte popular. Miturile, legendele şi 
basmele – folclorul în general (deci şi baladele, câteodată) pot 
astfel oferi canavaua pe care autorul convoacă lasere în loc de 
paloşe, androizi malefi ci în loc de zmei, planete incognita în 
loc de faimosul tărâm tradiţional „de peste mări şi ţări”. Cazul 
clasic pe mapamond îl reprezintă, pesemne cel al lui George 
Lucas care a brodat în acest spirit ciclul lui cinematografi c Star 
Wars, după care s-au alcătuit şi necesarele naraţiuni textuale. 
Asemenea schimbări de veşminte aduc cu ele, în viziunea au-
torilor lor, atuurile scenariului arhetipal deja prestigios, dar 
simpla schimbare de veşminte, în locul unui dialog original 
cu tradiţia invocată, nu salvează elaboratul fi nal. Nu ar fi  de 
insistat asupra acestui tip de proceduri dacă ele nu ar evidenţia 
importanţa – subestimată, de obicei – a recuzitei şi a decorului 
în cazul S.F.-ului. Adeseori S.F.-ul tocmai de asemenea elemente 
este defi nit. 

Într-o situaţie ideală, literatura S.F. ar trebui, poate, să se re-
comande atenţiei printr-un tip de teme sau de tratare a temelor. 
În prima situaţie lucrurile sunt relativ comode. Dacă ataci 
ches tiunile înregistrate drept „canonice” de Florin Manolescu 
– ucronia, aventura de tip space opera etc. – posibilităţile de 
omo logare ale scrierii proprii în şirul textelor domeniului S.F. 
sunt mari, printr-o declaraţie (implicită) de conformitate, fără 
ca prin asta textul să aibă şi o valoare estetică garantată. Uneori 
– adeseori? – conformitatea se traduce prin conformism, prin 
ru tină sau lipsă de îndrăzneală în a imagina noul cu mijloacele 
domeniului. De aceea, nu o dată, apartenenţa la gen nu înseamnă 
şi o garanţie valorică, neîntrunind nici măcar sufragiul criticii 
dedicate evaluării atente a producţiei sefi ste. 
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Mai puţin susceptibilă de conformism şi mai pretabilă teo-
reticărilor ar putea fi  tentativa de a defi ni S.F.-ul nu prin predilecţii 
tematice, nici prin recuzită şi decor, ci printr-o perspectivă 
proprie asupra omului, problemelor existenţei lui istorice şi a 
situării lui în lume. Vrând-nevrând, din această perspectivă, 
fundamentală pare să rămână medierea relaţiei dintre om cu 
universul, cu sine însuşi şi cu alte entităţi (biecte, fi inţe dinafara 
universului umanităţii şi străine de regulile acestuia) de către 
ştiinţă şi tehnică. De fapt, identitatea S.F.-ului pare să fi e dată 
tocmai de împrospătarea perceoţiei, de formularea întrebărilor 
şi de răspunsurile la care pot duce metodele şi mijloacele ştiinţei 
şi ale tehnicii. 

Aici însă trebuie observat că pentru a obţine calitatea estetică 
a textului şi nu o versiune textuală vulgarizatoare pe seama 
ştiinţei abordarea chestiunii prezenţei ştiinţei şi/ sau a tehnicii în 
câmpul textului nu poate lua nici forma unei pisălogeli, nici pe 
cea a descriptivului. Place sau nu, ştiinţa şi tehnologia se cuvin 
să rămână la nivelul metaforei, al aluziei, ba chiar al simplei 
desemnări onomastice explicitate sau nu (dar deductibilă, în ce 
priveşte funcţia ei, din context). 

Eclectica magna 
Există vreun avantaj în a refuta modelul interpretării S.F.-ului 
prin prisma conceptului de sublim pentru a trimite la repere 
mai vechi şi cel puţin la fel de extravagante, precum estetica 
barocului sau a suprarealismului? Dacă acestea din urmă permit 
o mai potrivită situare în ambianţa esteticii, răspunsul nu poate 
fi  decât afi rmativ. Doar atât, că – sub raportul trimiterilor înspre 
voga anumitor conceptualizări estetice – ajungem astfel nu 
în secolul al XVIII-lea, precum cu sublimul, ci în al XVII-lea, 
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când barocul îşi cunoştea strălucirea europeană şi facem un salt 
în prima parte a sec. al XX-lea, pe când Europa culturală era 
„bântuită” de răbufnirile avangardelor. 

Această oscilaţie între veacurile al XVII-lea, al XVIII-lea 
şi al XX-lea, în ce priveşte reperele de sensibilitate estetică în 
preajma cărora S.F.-ul pare susceptibil să intre în rezonanţă (din 
perspectiva unor lecturi diferite, precum cea a lui Cornel Robu, 
pe de o parte, şi a subsemnatului, pe de alta) semnaleză posibile 
alianţe de factură mai curând eclectică. Tocmai o asemenea 
sugestie pare fertilă: S.F.-ul pare alcătuit, la anumite niveluri 
ale lui, din resturi imaginare compatibile cu diverse formule 
estetice. De ce şi cum de este posibil acest lucru? Este o eroare a 
privirii criticului şi esteticianului, o eroare – repetată sau nu – de 
estimare, sau acest lucru ţine de condiţia S.F.-ului însuşi? 

Problematica legată de categoriile estetice şi de sensibilitatea 
exprimată de diferitele curente literare şi culturale nu ar trebui 
însă, poate, să fi e citită exclusiv din perspectiva istoricităţii, a 
succesiunii lor în timp. S-a observat deja, în mai multe cazuri, 
că anumite atitudini artistice codifi cate în noţiuni estetice şi 
în denumiri de curente culturale exprimă imbolduri general-
uma ne, repetitive. Astfel, de exemplu, s-a subliniat cu temei că 
bătălia dintre iconoclasm şi iconodulie, adică dintre cei ce doresc 
abolirea reprezentărilor grafi co-picturale şi adepţii acestora s-a 
reluat în diverse momente ale istoriei umanităţii, fi ind prezentă 
şiu în Bizanţul medieval, şi în Islam, şi în confruntarea dintre 
realism şi abstracţionism (în secolul al XX-lea artistic). La fel, 
atitudinile romantice se pot regăsi şi în antichitatea greco-latină, 
şi în evul mediu occidental, nu doar în ambianţa de după victoria 
coaliţiei europene asupra lui Napoleon (sec. al XIX-lea). 

Dacă lucrurile stau astfel, S.F.-ul este, poate, „formula” literară 
şi artistică în care mai multe tendinţe şi atitudini conlucrează, se 
întâlnesc sau se contrapun tensional, contribuind la crearea a 
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ceva nou, fi e şi din resurse eclectice. Nu orice asemenea resurse 
disparate, totuşi, ci unele selectate anume, după un reţetar bine 
stabilit: decoruri exotice, eventual extra-terestre, timpi amestecaţi 
(sau fl uxuri temporale discontinue, eventual repetitive, după 
o logică modifi cată în raport cu cea pe care o ştim), entităţi 
non-umane (roboţi, ciborgi) şi umane modifi cate (oameni mo-
difi caţi genetic sau cu componente mecanice, bionici) şi cos-
mice („alieni”, făpturi complementare sau opuse umanităţii), 
scenarii tipizate într-un anumit fel (călătoria cosmică alias space 
opera, istoria alternativă şi dezvoltările ei, împreună cu basmul 
(sub-genul fantasy) etc. Acest „meniu”, dătător de identitate, se 
dovedeşte, pe de altă parte, şi datat întrucâtva, unele elemente 
ale lui ţinând de orizontul istoric al ştiinţei şi tehnologiei 
dintr-un anume moment dat (călătoria spaţială: de la Jules 
Verne până la misiunile Apollo inclusiv, aşadar a doua parte a 
sec. al XIX-lea – sec. al XX-lea; decorurile exotice: pasiunea sec. 
al XIX-lea pentru exotismul şi pitorescul de orice fel; ucronia 
– de la prou stianism la relativismul einsteinian; robotica – de la 
Isaac Asimov la George Lucas şi saloanele de inventică ale sec. 
al XX-lea; etc.). 

Din acest punct de vedere, se poate susţine fără teama de a 
greşi că identitatea S.F. ţine mai mult de o recuzită anume decât 
de un mod de a problematiza sau de a răspunde problematizărilor 
despre viitor. O carte – „istoricizată” deja de mai multă vreme – 
pre cum Şocul viitorului de Alvin Toffl  er, tradusă în limba română 
încă din anii 1970, se dovedea mai inventivă şi mai capabilă de 
anticipări plauzibile decât beletristica S.F. La fel, analizele lui 
Fareed Zakaria, cele care vorbesc despre „aplatizarea” lumii în 
era globală (Th e World is fl at) şi altele asemenea oferă mult mai 
mult sense of wonder decât manieristele S.F.-uri, fi e ele povestiri, 
romane sau benzi desenate. Şi este şi fi resc. Câtă vreme S.F.-ul 
literar nu oferă mai mult (şi altceva) decât o serie de permutări 

Sub semnul sintezei eclectice
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între elementele reţetarului, în interiorul unei convenţii bine 
stabilite, de la o vreme, ceea ce se va obţine, în mod inevitabil, 
va fi  o producţie literară de gen repetitivă, manieristă, din rân-
dul căreia se vor iţi, pentru virtuţi stilistice deosebite sau din 
pri cina unor găselniţe inspirate, câteva titluri (şi câteva nume 
de autori). 

Ar mai fi  ceva... Este lucru ştiut: imaginarea viitorului nu 
poate fi  decât metaforică. Aşa se prezintă ea în Apocalipsa lui 
Ioan, şi tot aşa o regăsim şi în profeţiile lui Nostradamus. Cum 
altfel ar putea fi  în cazul S.F.-ului? Prin forţa lucrurilor, şi Ioan 
din Patmos, şi Nostradamus, şi autorii de literatură S.F. folosesc 
metafore inspirate şi preluate din universurile imaginare acce-
sibile lor. În cazul S.F.-ului însă, spectrul de recoltare al acestor 
elemente înzestrate cu funcţie metaforică este mult mai larg 
decât cele ale autorilor anteriori. Nu este o întâmplare acest 
lucru: secolul al XX-lea a venit cu o serie de noutăţi „absolute”, 
de la noile tehnologii industriale şi post-industriale până la 
evoluţiile în materie de armament (bomba atomică, bomba cu 
neutroni) sau de fi zică experimentală (bosonul, „particula lui 
Dumnezeu”). De aceea, imaginarul autorilor genului ar trebui 
să „se deplaseze” în direcţia unor evoluţii compatibile cu cele ale 
tehnologiei din viaţa reală, nu imitându-le sau continuându-le, 
ci construind printr-o raportare – fi e şi ivizibilă – la ele. În loc 
de asta, ultimele decenii au văzut născându-se şi proliferând 
cyberpunk-ul, atracţia pentru epoca revoluţiei industriale, a 
primilor quasi-roboţi (mai degrabă simple mecanisme care 
par să continue viziunile lui E.T.A. Hoff mann) etc. Înaintarea 
prin regresie este o dinamică demnă de interes, care poate in-
dica faptul că S.F.-ul se simte atras de alunecarea spre trecut. La 
aceeaşi concluzie duce şi voga literaturii fantesy, aducătoare în 
prim plan a unor alternative la medievalitatea istorică în com-
binaţii diverse cu evoluţiile tehnice foarte avansate. 

Ovidiu Pecican
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Carmen Neamţu

Festivalul Internaţional de Teatru Clasic 
Arad – FITCA 25

Cele 16 otrăvuri dulci, 
iubitoare, zburdalnice şi 
foarte înalte

DACĂ în cazul unei cărţi cititorul este 
co-scriitor1, aş putea spune că la fel se 

întâmplă şi cu o piesă de teatru. Prima lec-
tură este a regizorului împreună cu actorii 
şi scenograful. Apoi întră în ring spectatorul 
(mai mult sau mai puţin) antrenat. Care vi-
ne cu propriile emoţii, nelinişti, întrebări, 
con vingeri, nedumeriri, angoase. Primii au 
nevoie de talent, iar ceilalţi de răbdare pentru 
a înţelege spectacolul. Şi de emoţie.2 

1 Pentru că atunci când citeşti o carte, o re-scrii cu min-
tea ta, cu experienţele tale de viaţă şi de lec tură. 

2 Câtă dreptate avea regizorul Radu Afrim când măr -
turisea: „Dacă oferi emoţie, scapi de teroarea ex pli-
ca ţiei”. 

Carmen Neamţu, 
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Şi în ediţia FITCA 25, regizorii au dovedit că sunt într-o 
con  tinuă căutare de accente noi pe texte cunoscute. Festivalul 
a început cu spectacolul Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din 
Arad, Scufi ţa verde, de Claudiu Sfi rschi Lăudat, în regia lui Ştefan 
Lupu (scenografi a: Adrian Damian; costumele: Bianca Ilonca şi 
Veronica Tamaş), unul dintre cele mai proaspete spectacole ale 
trupei arădene de actori. O montare despre consumerismul ce 
ne macină zilnic, cu o infuzie generoasă de mesaje scenice, de la 
salvarea pădurilor, a sufl etelor şi a lumii (prin magia poveştilor), 
până la problematica corectitudinii politice atât de la modă 
astăzi. Mesajul textual nu este unul nou, scriitorul american 
James Finn Garner este primul care, în 1994, re-citeşte poveştile 
în cheia „politically correct bedtime stories”3. De când delirul 
a devenit formă de viaţă curentă, nici poveştile nu mai sunt 
ce-au fost. Ele s-au pliat pe nevoile momentului şi au luat forme 
mutante. În spaţiul corectitudinii politice, basmul şi feeria s-au 
transformat, îmbrăcându-se în haina unui limbaj ce „castrează 
exprimarea”. Scufi (ţa) e o tânără vegană, nu mai este o fetiţă 
speriată de lup, care traversează ecosistemul forestier şi este 
salvată de un tehnician de combustibil lemnos. Autorul piesei, 
Claudiu Sfi rschi Lăudat, imaginează o întâlnire a personajelor 
copilăriei, Scufi ţa, Frumoasa din pădurea adormită, Albă-ca-
Zăpada, Căpcăunul (devenit acum Zâna Zorilor). Un spectacol 
reuşit, agreabil, care este generos cu partiturile fi ecărui actor. 

3 Cartea Poveşti corecte politic de adormit copiii. O întâlnire scandaloasă 
între Albă-ca-Zăpada-Neagră şi Rudolf, renul hiperdezvoltat nazal, a 
apă rut, anul acesta la editura Humanitas, în traducerea Feliciei Mardale. 
O ediţie mai veche a apărut în 2005, la aceeaşi editură. „Corectitudinea 
politică este acea boală cu transmitere mintală care desfiinţează diferenţa 
şi pune în locul ei mediocritatea călduţă”, notează Radu Paraschivescu, cel 
care coordonează colecţia Râsu’-plânsu’ a editurii. 

Carmen Neamţu
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Coroana/ Th e crown, scenariu colectiv pe texte de William 
Shakespeare (clasa Miklós Bács, Irina Wintze, Camelia Curuţiu, 
Tudor Lucanu şi Ciprian; Producător: Facultatea de Teatru şi 
Film, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca) a fost mai de-
grabă un exerciţiu de seminar studenţesc. Structurat în jurul do-
rinţei de putere şi având la bază fragmente din piesele Richard 
II, Richard III, Hamlet, Macbeth, Henric al IV-lea, montarea 
i-a pus în valoare pe tinerii studenţi, viitori actori (mai mult sau 
mai puţin) talentaţi. Apoi am asistat mai bine de trei ore de Le-
gă turi primejdioase (de Christopher Hampton, după romanul lui 
Choderlos de Laclos; regia: Cristi Juncu; scenografi a: Cristina 
Milea, muzica: Ada Milea; Teatrul Mic, Bucureşti), de intrigi atent 
regizate, într-un decor luxuriant, în care vinovaţii sunt demascaţi 
(şi nu sunt pedepsiţi la fi nal). Am redescoperit un roman celebru 
(ecranizat în 1988, cu Glenn Close, John Malkovich, Michelle 
Pfeiff er, Uma Th urman), în care inima are propriile ei raţiuni şi în 
care Diana Cavallioti (Marchiza de Merteuil) şi Florin Piersic Jr. 
(Vicontele de Valmont) seduc şi conving. 

Scufi ța verde, Teatrul Clasic  „Ioan Slavici” din Arad, nici basmul nu mai e ce-a fost odată.
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Regizorul Alexandru Mâzgăreanu a fost prezent în festival 
cu două producţii de factură diferită. Steaua fără nume, un 
spec tacol nonverbal după piesa lui Mihail Sebastian (decorul: 
Raluca Alexandrescu; costumele: Alexandra Mâzgăreanu; video: 
Mihai Păcurar; coregrafi a: Attila Bordas; ilustraţia muzicală: 
Alexandru Mâzgăreanu – Teatrul Tineretului Piatra Neamţ) 
şi Căsătoria de N.V. Gogol (decorul: Andreea Săndulescu; 
cos   tumele: Alexandra Mâzgăreanu – Teatrul „Toma Caragiu” 
Ploieşti). În prima propunere, regizorul mizează cu succes pe 
rea lizarea unor tipologii umane. Maniaca domnişoară Cucu, 
curiozitatea bolnavă a babei, dorinţa de visare/ schimbare/ 
eva dare a fi inţei independent de vârstă/ e, toate sunt aduse în 
faţa publicului în acest spectacol nonverbal inedit conceput. În 
piesa Căsătoria de Nicolai Vasilievici Gogol, regizorul păstrează 
atmosfera epocii (piesa a fost scrisă în 1842) şi o infuzează cu 
elemente de suprarealism (calul-lampă-sonerie, proteza de la 

În  Căsătoria, regizorul păstrează atmosfera epocii, infuzând-o cu elemente de suprarealism.
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mâna lui Anucikin). Funcţionarul burlac Podkoliosin (Ionuţ 
Vişan convingător în rol) decide că e timpul să se căsătorească 
şi, cu ajutorul peţitoarei Fiolka (Clara Flores), e împins spre a-i 
cere mâna tinerei Agafi a (Th eodora Sandu), alături de alţi trei 
pretendenţi. Comicul de situaţie funcţionează, fără a fi  unul 
spumos. La această categorie aş include şi montarea Nunta lui 
Krecinski, după A.V. Suhovo-Kobîlin, în regia actorului Mihai 
Bendeac (scenografi a: Iuliana Vîlsan; efecte speciale: Vlad 
Grigorescu), spectacolul Teatrului de Comedie din Bucureşti. 
Una care adoptă reţeta caricaturizării personajelor, cu accente 
de burlesc şi gaguri din producţii TV ori fi lm mut. Mult mai 
ritmată în partea a doua, montarea de aproape trei ore a fost 
o satiră la adresa matehnelor din societate: parvenire cu orice 
preţ, hoţie, înşelăciune, minciună.

Regizorul Alexandru Dabija a venit în festival cu două spec-
tacole, amândouă explorând literatura clasică românească. 
Salba dracului, după texte de Vasile Alecsandri (adaptarea, dra-
matizarea, regia şi scenografi a: Alexandru Dabija; coregrafi a: 
Elena Anghel; light design, sound design: Alexandru Dabija) şi 
Moş Nichifor, după „Moş Nichifor Coţcariul” de Ion Creangă. 
Actorii Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi ne-au deschis 
spaţiul Sadagurii, această „Românie în miniatură”, la care se 
întoarce nepotul lui Enachi Damian. Iorgu soseşte în comunitate 
după un periplu la studii în străinătate şi descoperă că nimic 
nu-i place în urbea natală. Montarea ironizează prejudecăţile 
unei comunităţi în care banul nu doar că este ochiul dracului, 
dar fără el nu poţi accede în ierarhia socială a Ieşilor. Cu Moş 
Nichifor, după „Moş Nichifor Coţcariul” de Ion Creangă, prima 
nuvelă românească de atmosferă, (adaptarea şi regia: Alexandru 
Dabija; costumele: Manuela Pungan; producător: Teatrul ACT, 
Bucureşti), Marcel Iureş şi Ruxandra Maniu fac un exerciţiu de 
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actorie plin de farmec şi aluzie erotică, într-o întâlnire dintre 
tinereţe şi înţelepciunea vieţii. 

Mihăiţă. Reconstituirea unei vieţi a fost un one-man show cu 
George Mihăiţă (producător: Teatrul de Comedie, Bucureşti), 
un periplu al actorului la o vârstă rotundă, printre amintiri şi 
imagini din arhiva sa personală. Mihăiţă, un personaj cu atâtea 
faţete: actor de teatru, de fi lm, creatorul unei reviste pentru 
adolescenţi, Salut. 

Două poveşti tratate scenic inconsistent nu m-au prins deloc. 
Este vorba despre Cum vă place de William Shakespeare (regia şi 
scenografi a: Nikita Milivojević; Co-producţie: Teatrul Naţional 
Niş Serbia şi Teatrul din Kruševac Serbia, spectacol în limba 
sârbă, cu supratitrare în limba română) şi Jocuri în castel de 
Ferenc Molnár (regia: Méhes Lászlós; scenografi a: Rózsa István; 
costumele: Horváth Kata; Producător: Teatrul Naţional Pécs, 
Ungaria; spectacol în limba maghiară, cu supratitrare în limba 
română). Difi cile de urmărit şi ignorând mijloacele specifi ce artei 
teatrale, scenografi e, lumini, coregrafi e, muzică, au fost precum 
o cină prelungită, fără sare şi piper. La polul opus, musicalul 
Familia Addams (libretul: Marshall Brickman & Rick Elice; mu-
zica şi versurile: Andrew Lippa; regia, coregrafi a şi costumele: 
Răzvan Mazilu; decoruri: Sabina Spatariu; Producător: Teatrul 
Excelsior, Bucureşti) a fost o montare agreabilă4 despre cât de 
greu este să fi i normal, azi, dar şi despre bucuria vieţii în faţa 
obstacolelor/ morţii („Vino către umbră râzând!”). Spectacolul 
foarte solicitant pentru actori, care cântă macabrul şi-l dansează 
cu aplomb, m-au cucerit prin umorul textului, completat de ele-
mente inteligent inserate de regizorul Răzvan Mazilu: teatru-
dans, costume încântătoare, gestică elaborată.

4 Ce păcat că sunetul nu a fost reglat corespunzător, muzica fiind, în cea mai 
mare parte a spectacolului, asurzitoare.

Carmen Neamţu
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 O carte (ca un spectacol) poate fi  un chin sau din contră… 
Nouă piese de teatru remixate (concert one-man show cu Alex 
Ştefănescu; Producător: unteatru, Bucureşti) a fost o întâlnire 
deosebită, în care Romeo şi Julieta, Hamlet, O scrisoare pier-
dută, Aşteptându-l pe Gogot, Steaua fără nume, Pescăruşul, 
Oedip, Iona sau Nora sunt „repovestite” pe muzică de chitară, 
în versuri sprinţare create special de actor. O citire inteligentă, 
altfel, a cărţilor, un sinopsis antrenant, plin de umor. De obicei, 
muzica de teatru se uită după încheierea spectacolului. Pianistul 
şi compozitorul Cári Tibor a dorit să o salveze, lansând, în 2005, 
proiectul Muzica teatrului. Prin el, muzica de teatru este acum 
pe scenă, având rol principal. Muzica teatrului – 15 ani, concert 
Cáriri Tibor – este un proiect teatral de calitate, care merită ori-
când reauzit.

Regizorul Victor Ioan Frunză nu conteneşte să ne surprindă 
prin actualitatea pieselor pe care hotărăşte să le monteze şi prin 
inserţia de trimiteri generoase, la zi, întotdeauna de bun-gust. În 
festival a semnat direcţia de scenă la Fata morgana de Dumitru 
Solomon (decorul şi costumele: Adriana Grand; ilustraţia mu-
zicală: Andrei Huţuleac; Producător:Teatrul Dramaturgilor 
Români, Bucureşti) şi la Colivia cu nebune de Jean Poiret (dra-
ma turgia: Adrian Nicolae; decorul şi costumele: Adriana Grand; 
coregrafi a: Krista Sandu; direcţia muzicală: Andreea Csibi; 
Pro    ducător: Teatrul Metropolis, Bucureşti). Două spectacole 
greu de uitat. Cu trimiteri consistente la contemporaneitate, la 
ex cesele/ tarele/ metehnele noastre dintotdeauna. Spectacolele 
sunt lucrate până la cele mai fi ne racorduri, nimic nu este lăsat la 
voia întâmplării, detaliile de decor şi de gestică fac ca abordările 
lui Victor Ioan Frunză să fi e proaspete şi memorabile. Cred că 
este, în acest moment, unul dintre cei mai rafi naţi şi mai con-
sistenţi regizori români. În tandem cu scenografa Adriana 
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Grand, amândoi reuşesc să nu plictisească, să surprindă şi să 
în cânte. Fără să exagerez, aş încadra montările Frunză-Grand 
la categoria „strălucit”. Subiecte actuale, naraţiune clară, muzică 
live, subtexte generoase, fără pic de vulgaritate care să netezească 
calea spre o citire facilă a publicului. 

***
Scriu despre Festivalul Internaţional de Teatru Clasic de la 

începuturi. Sunt convinsă că avem nevoie de arta spectacolului 
în ciuda crizelor pe care le traversăm. M-am emoţionat în cele 
zece zile de festival care m-au făcut să-mi apreciez propria viaţă. 
Cine a fost în sală înţelege bine ce vreau să spun. Avea dreptate 
Pablo Picasso. Prin artă se spală de pe sufl etul nostru praful de-
pus de rutina zilnică. 

Colivia cu nebune de la Teatrul Metropolis, un spectacol strălucit.
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Onisim Colta

Ioan Tămâian 
– un artist al focului

GALERIA DE ARTĂ „Delta” a Filialei 
Arad a Uniunii Artiştilor Plastici din Ro-

mâ nia a găzduit în perioada 6-30 iunie 2019 
expoziţia Refl exii în timp a redutabilului artist 
sticlar sibian Ioan Tămâian. Sticla, Ce ramica 
şi Metalul se înscriu în ceea ce numim „artele 
focului”. Destinul a rânduit ca artistul să se 
nască în satul Borleşti (Maramureş), aşezare re-
lativ apropiată de Poiana Codrului, localitate în 
care a fost atestată documentar cea mai veche 
fabrică de sticlă din România. Explicaţia con-
strucţiei fabricii la Poiana Co drului este faptul 
că în această zonă se găseşte nisip cuarţos şi 
mult material lemnos, necesar arderii.

Ioan Tămâian a avut prilejul de a vizita în 
timpul şcolii, cu clasa, atelierele de pre lu cra-
re a sticlei de la această fabrică, fapt care a 
în semnat, dincolo de fascinaţie, şi un serios 
impuls pentru viitorul artist.

Onisim Colta, 
pictor, 

Arad



70 10-11-12, 2019

Arte vizuale

70 10-11-12, 2019

După absolvirea liceului şi efectuarea stagiului militar, Tămâian 
a fost admis la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, 
Facultatea de Arte Plastice şi Decorative, specializarea Ceramică 
Sticlă Metal. Aici i-a avut ca profesori pe Cornel Ailincăi, Maria 
Nemeş şi Mircea Spătaru.

La terminarea facultăţii a avut şansa să fi e angajat la Fabrica 
„Sticla Avrig” (Sibiu). Aici a învăţat tainele prelucrării pastei de 
sticlă, ajungând la compoziţii îndrăzneţe, de mărimi şi forme 
surprinzătoare.

În prezent artistul are propria fabrică de sticlă la Şelimbăr 
(Sibiu). Cât priveşte creaţia, de câţiva ani Tămâian, cu un rar simţ 
al dozajelor, combină cu succes tehnicile de lucru şi materiale 
precum cristalul colorat în masă sau transparent, cu argintul pa-
tinat.

Depunerile de particule de argint peste desenul în pensulă 
cu bronz special sau aur coloidal (ambele bune conducătoare de 
electricitate) sunt urmate de băi galvanice controlate tehnologic 
de Ioan Dudea.

Pentru reducerea costurilor artistul recurge la reciclarea de-
şeurilor din sfera infrastructurii sistemelor de telecomunicaţii sau 
domeniului fotografi ei, (revelatoarele spre exemplu). Astfel este 
recuperat argintul reducând costurile dar şi toxicitatea pentru 
mediul ambiant. Iată deci o gândire modernă responsabilă faţă 
de mediu. 

Reţeaua mai densă sau mai rarefi ată de „linii” de argint tra-
sate peste volumele sau suprafeţele obiectelor de sticlă sau cris-
tal, îmbogăţeşte gama de nuanţe pe care o aduce patina subtil 
orchestrată a maestrului. La rândul lor, volumele obiectelor în-
corporează şi absorb lumina în masa cromatică.

La fel ca şi alchimiştii de odinioară, Tămâian ridică, printr-o 
serie de etape de purifi care prin foc, treaptă cu treaptă, materia 

Onisim Colta
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primă (în acest caz nisipul de o anumită granulaţie)spre o ma-
terie superioară, pe principiul „solve et coagula”.

Criticii de artă l-au receptat pe Tămâian prin arta sa majoră din 
sticlă şi metal, de mari dimensiuni, încărcate cu semnifi caţii.

În urmă cu mai mulţi ani, Corneliu Antim îl numea pe 
Tămâian „un artist faustian” ca mai recent (în 2017, cu ocazia 
vernisajului de la Bistriţa) Mircea Oliv să identifi ce în artefactele 
artistului sibian un dans ritualic ce punctează ritmurile vieţii şi 
ale morţii.

Într-adevăr, cu un bogat repertoriu tematic, fi gurativ sau abs-
tract, Ioan Tămâian crează o magie a formelor, în care lumina 
şi culoarea sunt principalii vectori ai dinamismului , elaborat 
în delung în laboratorul său de creaţie. 

Pentru întruparea plăsmuirilor sale, Ioan Tămâian recurge la 
motive arhetipale cu putere de simbolizare precum piramida, 
ovoidul, poarta, arcada, scutul, arca, fagurii, scara, sămânţa etc., 
care devin construcţii misterioase, încărcate de o sacralitate pă-
gână, alte simboluri ce închid în ele lumi încă necreate.

Un grup aparte de lucrări este cel al „femeilor”, modelate la cald 
(în sticlă), foarte vizibile prin eleganţă şi prin expresivitate (ochi 
mari, buze roşii etc.). interpretabile ca „rezervor al strămoşilor”, 
ele par a fi  în acelaşi timp o reinventată Domnişoară Pogany în 
alt medium, o zeitate feminină africană, o ninfă.

Ioan Tămâian are un palmares artistic impresionant. El a fost 
invitat să expună într-o succesiune de galerii vest-europene  şi 
româneşti, fapt care i-a sporit an de an notorietatea.

După Sibiu (2016), Bistriţa (2017), Târgu-Mureş (2018) în 
anul 2019 expoziţia  Refl exii în timp, a luat o nouă înfăţişare la 
Arad în Galeria „Delta”. Aici, lucrările din metal şi sticlă au fost 
aşezate cu multă atenţie, pe socluri albe iar pe simeză au fost 
postate, cu maximă acurateţe, printuri întinse de şasiuri, după 
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lucrări de rezoluţie mare, care amplifi că puterea de expresie a 
for melor. 

Privind lucrurile în ansamblu, Ioan Tămâian este unul dintre 
cei mai importanţi sticlari din România, care vine în galeriile de 
artă cu propria lume, misterioasă, încărcată de sarcalitate, fas-
cinantă prin culoare şi nobleţea metalelor folosite. 

Măestria cu care stăpâneşte şi modelează pasta de sticlă tran-
sparentă şi opacă (prin matizare) a atras în atelierele fabricii sale 
celebrităţi, printre care şi pe prinţul Charles al Marii Britanii. Ioan 
Tămâian a executat pentru acesta o serie de recipiente pentru 
miere, (unicat, prelucrate manual, modelate şi semnate), pe care  
prinţul le foloseşte ca să comercializeze mierea în magazinele 
sale naturiste din Londra şi din alte oraşe din Regatul Unit.

Galeria Tămâian din Sibiu, cunoscut ca un punct însemnat 
pe harta artelor focului din această ţară, se constituie prin sutele 
de lucrări expuse într-un inedit muzeu privat al sticlei. 

Onisim Colta



1. Ioan Tămâian, Masca, 
70 x 35 x 20 cm, cristal, argint, marmură



2.  Ioan Tămâian, Dansul Ielelor, 
60 x 30 x 20 cm, cristal, argint, marmură



3. Ioan Tămâian, Echilibru, 
105 x 40 x 15 cm, argint, lemn, marmură



4.  Ioan Tămâian, Scara spre cer (detaliu), 
280 x 70 x 55 cm, lemn, argint, cristal



5.  Ioan Tămâian, Amintiri din Troia, 
60 x 70 x 60 cm, argint,cristal,travertin



6.  Ioan Tămâian, Portal, 
75 x 40 x 30 cm, cristal, argint, marmură



7.  Ioan Tămâian, Samanta, 
85 x 30 x 25 cm, cupru, cristal, lemn, marmură



8.  Ioan Tămâian, Harta Universului, 
63 x 80 cm, argint învechit, cristal, lemn



9.  Ioan Tămâian, Nostalgie, 
80 x 40 x 25 cm, cristal, argint, marmură



10. Ioan Tămâian, Gemenii, 
80 x 40 x 20 cm, cupru patinat, cristal,marmură



11.  Ioan Tămâian, Masca, 
75 x 38 x 20 cm, cristal, argint, marmură



12. Ioan Tămâian, Piramida, 
40 x 60 x 60 cm, argint patinat, cristal, travertine
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„Ne-am născut 
dintr-un cuvânt”

TOOL este un grup american de metal 
progresiv. Din biografi a publicată pe tool-

bandprojects.com afl ăm că în anul 1990 doi 
băieţi din Los Angeles, un vocalist, Maynard 
James Keenan, şi un chitarist, Adam Jones, 
s-au întâlnit prin intermediul unui prie   ten 
comun. După ce Jones a ascultat o ca setă 
cu vocea lui Maynard, dintr-un proiect an-
terior, a fost încântat de calităţile acestuia şi 
a hotărât ca împreună să pună bazele unei 
trupe. Primele lor încercări muzicale nu le-au 
adus însă nici cel mai mic succes. Toboşarul 
şi claviaturistul Danny Carey, care locuia 
chiar deasupra lor, s-a oferit să îi ajute, mai 
mult dintr-un sentiment de compătimire. La 
scurt timp, basistul Paul D’Amour s-a ală turat 
trupei la recomandarea unui prieten al lui 

Călin Chendea, 
redactor al revistei „Arca”, 

Arad

Pro musica
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Jones. În această formulă, au realizat câteva concerte prin care 
au reuşit să atragă atenţia unor case de discuri. În 1992, după 
aproape trei ani de căutări, formaţia Tool a semnat primul ei 
contract cu Zoo Entertainment. În luna martie a aceluiaşi an, 
cvartetul a lansat Opiate, un Extended Play care conţine şase piese 
şi constituie debutul lor discografi c. Un an mai târziu a apărut 
şi primul lor album de studio, intitulat Undertow, cu compoziţii 
alerte, dure, cu un stil ce se apropia mai mult de heavy metal. 
LP-ul s-a vândut foarte bine, fi ind certifi cat ca disc de aur în 
septembrie 1993 şi disc de platină în 1995. Extrasul pe single, 
Sober, a devenit hit, iar clipul melodiei a fost desemnat de revista 
„Billboard” drept „Cel mai bun videoclip al unui artist debutant”. 
Grupul a avut însă şi neplăceri. O altă compoziţie lansată şi pe 
single, Prison Sex, a produs reacţii controversate, piesa fi ind 
înfi erată de presa de specialitate din cauza temei – abuzul asupra 
copiilor. Numeroasele critici au determinat postul de televiziune 
MTV să oprească difuzarea variantei video a cântecului. După 
o lungă luptă cu cenzorii, band-ul a revenit în studiouri în 1995 
pentru sesiunile de imprimări ale unui nou album. Perioada a 
coincis cu plecarea basistului Paul D’Amour, care a fost înlocuit, 
la scurt timp, de Justin Chancellor.

În 1996 a apărut cel de-al doilea album de studio, Ænima, care 
a adus trupei primul premiul Grammy pentru „Cea mai bună 
interpretare heavy metal”. Nici problemele nu au încetat însă 
să apară. Prima piesă editată pe single, Stinkfi st, a fost difuzată 
într-o variantă trunchiată, iar MTV din Statele Unite a schimbat 
titlul clipului video în Track nr. one, din cauza conotaţiilor ofen-
satoare.

2001 a fost anul lansării următorului album de studio, Lateralus, 
care a însemnat pentru Tool un pas însemnat în zona rock-ului 
progresiv şi a art rock-lui. Discul s-a bucurat de succes pe plan 
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mondial, atingând prima poziţie a topului de albume a revistei 
„Billboard” încă din prima săptămână, iar piesa Schism a adus 
celor patru Tool cel de-al doilea premiu Grammy, din nou, pen-
tru cea mai bună interpretare metalică.

În acea perioadă de la începutul anilor 2000, în care Tool 
stră lucea cu albumul Lateralus, am făcut personal cunoştinţă cu 
muzica lor prin intermediul platformelor de streaming specializate 
pe rock progresiv. Ascultând cu mare atenţie producţiile Tool, 
dar şi A Perfect Circle, şi ceva mai târziu, Pospicil (proiecte care 
îl au ca vocalist tot pe Maynard James Keenan), Keenan mi-a 
atras atenţia prin vocea lui înaltă, dar în acelaşi timp melodioasă 
şi puternică, şi modul în care reuşeşte să transmită auditoriului 
emoţia, sentimentele şi mesajul compoziţiilor. Cu totul aparte mi 
s-a părut şi instrumentaţia, venită parcă, atunci, de pe altă lume, 
un rock progresiv de anvergură, cu solo-uri lungi de chitară şi 
riff -uri aspre de bas, specifi ce heavy metal-ului. 

Şi al patrulea album de studio, 10.000 Days, a confi rmat 
din plin prestaţiile anterioare. A ajuns până pe locul întâi în to-
pul albumelor Billboard 200, iar extrasul pe single, Vicarious, 
a fost nominalizat la premiile Grammy pentru „Cea mai bună 
interpretare hard rock” a anului. 

În mod surprinzător, după 13 ani de tăcere, Tool revine în 
forţă cu un nou album lansat la 30 august 2019, care face obiectul 
prezentului articol.

Piesa eponimă albumului, Fear Inoculum, este şi cea de des-
chidere, lungă, bine lucrată. Încă de la primele acorduri elec-
tronice, nearmonioase şi uşor stridente, suntem plasaţi într-o 
zo nă misterioasă, întunecată. Progresia sonoră liniară se dez-
voltă apoi prin apariţia instrumentelor de percuţie şi a riff -uri-
lor mecanice de chitară. Odată cu defi nirea liniei melodice a -
pa re şi vocea naturală şi plăcută a lui Maynard James Keenan, 
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inducând o doză de încredere în lupta 
cu gândurile automate, care ne pot 
ge    nera frici, anxietăţi. Versurile sunt, 
în fapt, un ritual de exorcizare în care 
povestitorul pare că s-ar adresa unui 
spirit rău, „Amăgitorul”, cel aducător 
de ură şi izolare. 
„Th e deceiver says, he says/ «You belong to 
me/ You don’t wanna breathe the light of 
the others/ Fear the light, fear the breath/ 

Fear the others for eternity»// (...) Forfeit all control/ 
You poison, you spectacle/ Exorcise the spectacle/ 
Exorcise the malady/ Exorcise the disparate/ Poison 
for eternity/ Purge me and evacuate/ Th e venom and 
the fear that binds me”

„Amăgitorul spune, el spune/ «Îmi aparţii/ Nu 
vrei să respiri lumina celorlalţi/ Teme-te de lumină, 
teme-te de respiraţie/ Teme-te de ceilalţi de-a pururi 
»// (...) Pierde tot controlul/ Tu otravă, tu spectacol/ 
Exorcizează spectacolul/ Exorcizează boala/ Exorci-
zează izolarea/ Otravă de-a pururi/ Curăţă-mă şi 
elimină/ Veninul şi teama care mă leagă” 

În partea a doua a compoziţiei apare o nouă linie 
melodică, cu multe sunete de heavy metal, care 
evoluează, dar care se şi întrepătrunde pe alocuri cu 
cea progresivă, electronică, de la începutul lucrării. 

Premergătoare albumului, lansată pe single la 7 au-
gust 2019, piesa Fear Inoculum a reuşit să pătrundă 
în topul Hot 100 al revistei „Billboard”, devenind 
cel mai lung cântec (10 minute şi 20 de secunde) 
din istoria clasamentului, după ce a surclasat vechiul 
record al lui David Bowie cu Blackstar.

A doua melodie a discului, Pneuma, începe cu 
un soi de progresie melodică, în care un riff de chi -
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tară electrică creşte treptat în intensitate. Este preluat şi dus la 
tonalitatea maximă de chitara bas şi percuţie, generând sonorităţi 
tipice de heavy metal, care ne pot duce cu gândul la Iron Maiden. 
Avem de-a face tot cu o lucrare (11 minute şi 53 de secunde) 
în care chitara lui Adam Jones dă ritmul principal, sugerând 
cadenţa unei respiraţii. Pneuma înseamnă, de altfel, în greaca 
veche (πνεῦμα) respiraţie, iar din punct de vedere religios este 
spiritul divin care animă lumea, ordonând-o şi dirijând-o.

Textul ne aduce aminte că fiinţa umană este în primul rând 
spirit şi apoi trup. 

„We are spirit bound to this fl esh (..)// Pneuma/ Reach out and 
beyond/ Wake up, remember/ We are born of one breath, one word/ 
We are all one spark, eyes full of wonder// Child, wake up/ Child, 
release the light”

„Suntem spirit legat de trup”(..)// „Pneuma/ Ajunşi afară şi 
dincolo/ Treziţi-vă, amintiţi-vă/ Ne-am născut dintr-o respiraţie, 
dintr-un cuvânt/ Toţi suntem o singură scânteie, cu ochii plini de 
minune// Copile, trezeşte-te/ Copile, eliberează lumina ”

„Ne-am născut dintr-un cuvânt” ne duce cu gândul la primul 
verset al Evangheliei lui Ioan: „La început a fost Cuvântul şi 
Cuvântul era la Dumnezeu”. Aşadar, Dumnezeu a creat absolut 
totul, lumina, viaţa, respiraţia... Spiritul omului există la fel ca 
şi trupul pe care îl putem vedea sau pipăi. Ca unor „copii” care 
mereu ignorăm asta, ni se cere să ne deschidem larg ochii, să 
realizăm această minune şi să ne vedem în întregime, atât corpul 
fi zic, cât şi spiritul nostru.

Invincible este un alt moment muzical complex, care, pe par-
cursul celor 12 minute şi 44 de secunde, construieşte ima ginea 
unui bătrân războinic revenit pe câmpul de luptă. Ar putea fi  
chiar o comparaţie cu actuala lor producţie discografi că – un 
come back al grupului Tool, după o lungă pauză.

„[Chorus] Cry aloud/ Bold and proud/ Of where I’ve been/ But here 
I am/ Where I end// [Pre-Chorus] Warrior struggling to remain 
relevant/ Warrior struggling to remain consequential”
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„[Cor] Strig tare/ Curajos şi mândru/ Pe unde am fost/ Dar 
iată-mă/ Unde sfârşesc// [Pre-cor]Războinic care se luptă să rămână 
relevant/ Războinic care se luptă să rămână decisiv”

Primele acorduri ale compoziţiei Invincible sunt date de un 
riff  de chitară cu ritm scăzut. Asistăm la un crescendo treptat 
spre o secţiune hard rock cu un solo ager de chitară şi o parte 
electronică având tuşe puternice de sintetizator. Instrumentaţia 
însoţeşte şi evidenţiază vocea lui Maynard, luminoasă şi briliantă, 
care, pe alocuri, devine şi puternică.

Descending, cea de-a patra piesă, reprezintă un semnal de 
alarmă asupra apocalipsei pe care se pare că am reuşit să o de-
clan şăm chiar noi, oamenii. Versurile ne descriu ca victime ale 
pro priilor noastre acţiuni necugetate şi exprimă necesitatea unor 
măsuri urgente pentru ca nu cumva, în curând, „să încetăm să 
mai existăm”.

[„Drift ing through this boundlessness/ Th is madness of our own 
making// [Pre-Chorus] Sound our dire reveille/ Rouse all from our 
apathy/ Lest we/ Cease to be”

„Orbecăind la infi nit/ Această nebunie a propriei noastre lucrări// 
[Pre-cor] Sună deşteptarea noastră înfricoşătoare/ Treziţi-i pe toţi 
din apatia noastră/ Ca nu cumva noi/ Să încetăm să existăm”

Compoziţia benefi ciază de un riff  de chitară bas remar cabil 
prin forţă şi constanţă, dublat în partea a doua de un solo de sin-
tetizator, ale cărui sunete spaţiale generează un subtil sen timent 
de teamă pentru viitorul umanităţii şi s-ar potrivi perfect drept 
coloană sonoră a unui thriller SF. Vocea lui Keenan este vioaie, 
cu momente de coloratură.

Culling Voices benefi ciază de un intro de circa 40 de secunde 
la sintetizator, în ale cărui sound se simte infl uenţa lui Vangelis. 
Construcţia sonoră este preluată de un solo lin de chitară, iar 
în partea a doua se remarcă, din nou, chitara bas a lui Justin 
Chancellor, cu un solo vivace, pe fundalul sonor creat de tobele 
lui Danny Carey – un ritm sacadat, tribal. 
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Vocea lui Maynard James Keenan este plină şi dramatică, iar 
versurile interpretate constituie un serios avertisment asupra ten-
dinţei noastre de a eticheta oamenii încă de la prima vedere, de 
la prima întâlnire. Având idei preconcepute despre categoria în 
care i-am încadrat, acţionăm instinctiv ca şi cum am fi  intrat din 
start într-un confl ict, într-o luptă cu persoana deja defi nită, iar 
identitatea individuală a acesteia nici nu ar exista. Se poate ajunge, 
astfel, la traume psihologice, chiar la psihopatii periculoase.

„Disembodied voices deepen my/ Suspicious tendencies/ Conver-
sations we’ve never had/ Imagined interplay// (...) Judge, condemn, 
and banish any and everyone/ Without evidence/ Only the whispers 
from within// [Chorus] Psychopathy/ Misleading me over and 
over”

„Voci detaşate de trup îmi adâncesc/ Tendinţele suspecte/ Con-
versaţii pe care nu le-am avut niciodată/ Împletiri imaginate. (...)// 
Judecă, condamnă şi îndepărtează pe oricine/ Fără dovadă/ Numai 
şoaptele din interior// [Cor] Psihopatie/ Înşelându-mă mereu şi 
mereu”

TOOL (2019), de la stânga: Danny Carey, Adam Jones, Maynard James Keenan,  Justin Chancellor
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„Ne-am născut dintr-un cuvânt”
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Chocolate Chip Trip este o bucată instrumentală în care, pe 
durata a patru minute şi 48 de secunde, Danny Carey evoluează, 
în mod spectaculos, atât la claviaturi cât şi la percuţie. Până 
aproape de mijlocul piesei, sintetizatorul ne învăluie treptat cu 
sunete bizare, atmosferice... Tema principală devine repetitivă 
pentru a putea fi  programată ca textură sonoră, iar artistul trece 
la tobe, unde încântă cu un solo în care improvizează, trecând 
prin mai multe formule ritmice cu o viteză de execuţie care dă 
culoare şi antren. 

7empest este cel mai lung moment muzical al discului, durează 
nu mai puţin de 15 minute şi 43 de secunde şi prezintă mai mul-
te linii melodice care se succed şi se întrepătrund. Începutul e 
molcom, melodios, cu câteva acorduri de chitară (Jones), du bla-
te de sunetele de xilofon produse de sintetizator (Carey). După 
circa un minut şi 20 de secunde totul se schimbă brusc, chitara 
bas (Chancellor) şi tobele (din nou, Carey) generează un sound 
dens, de heavy metal. 

Keenan cântă repetitiv, „Keep, keep, keep it calm”, cu o voce 
puternică şi aspră. Urmează un excepţional riff  dur de chitară 
bas, metal sută la sută, prin care Chancellor îşi demonstrează 
clasa. De povestit este şi modul în care s-a născut acest riff . Astfel, 
Justin Chancellor a mărturisit pentru revista germană de hard 
and heavy „Vission” că trupa a compus acest motiv de chitară 
bas, care se repetă ca temă principală, încă de pe vremea în care 
se lucra la albumul Ænima (1996), chiar înainte ca el însuşi să 
facă parte din Tool. S-a mai încercat apoi folosirea riff -ului şi la 
albumul 10,000 Days, dar s-a dovedit a fi  doar un riff  bun, nu şi 
unul grozav. Aşa că a rămas într-un proces de experimentare, 
care reprezintă, de fapt, modul grupului Tool de a scrie muzică. 

În partea a doua a piesei, toboşarul Danny Carey arată o 
formă muzicală uimitoare, reuşind să susţină un fundal sonor 

Călin Chendea
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alert, plin de tonus şi viraje de ritm. Cu totul remarcabile sunt 
şi solo-urile de chitară electrică cu efecte distorsionate, în care 
tehnica şi rapiditatea lui Adam Jones ne pot duce cu gândul la 
Joe Satriani.

Maynard James Keenan interpretează cea mai mare parte a 
versurilor cu un timbru catifelat şi armonios. Textul are un mesaj 
care li s-ar putea adresa politicienilor, cei care prin mesajele lor 
pline de trucuri reuşesc să ne tranchilizeze, lăsându-ne mereu 
derutaţi în faţa dezastrelor pe care chiar ei le-au declanşat.

„Trying to lull us in, before the havoc begins/ Into a dubious state of 
serenity/ Acting all surprised when you’re caught in the lie/ We know 
better/ It’s not unlike you/ It’s not unlike you/ We know your nature”

„Tot încercând să ne liniştiţi înainte ca dezastrul să înceapă/ 
Într-o dubioasă stare de seninătate/ O faceţi surprinşii când sunteţi 
prinşi cu minciuna/ Noi ştim mai bine/ Că nu este neobişnuit pentru 
voi/ Că nu este neobişnuit pentru voi/ Vă cunoaştem caracterul”

Discul Fear Inoculum conţine şapte acte sonore pe parcursul 
a 79 de minute şi 10 secunde, şase dintre ele fiind foarte lungi 
(cu o durată de peste 10’), dar bine închegate, pastelate sonor 
cu multiple schimbări de stil, fiind, în ansamblu, o combinaţie 
sonoră foarte echilibrată de rock progresiv, art rock şi heavy 
metal. Albumul are şi o variantă digitală, descărcabilă de pe in-
ternet, care conţine încă trei interludii, trei piese instrumentale 
mai scurte (Litanie contre la peur [2’14’’], Legion Inoculant 
[3’09’’], Mockingbeat [2’05’’]) de rock progresiv, cu sunete 
de sintetizator, devenite clasice, şi riff-uri de chitară electrică, 
elegante, de atmosferă.

L.P.-ul a adus trupei cel de-al treilea loc întâi în topul a -
me    rican al albumelor publicat de revista „Billboard”, Fear 
Inoculum intrând direct pe prima poziţie la 14 septembrie 2019, 
confirmând, astfel, succesul precedentelor producţii discografice 
marca Tool.

„Ne-am născut dintr-un cuvânt”
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Gheorghe Mocuţa

tentamen

în tribunalele incandescente ale sufl etului meu
moartea nu mă poate condamna
la moarte
cel mult la o altă viaţă
sau la o altă carte
(ai carte ai parte
de viaţă
şi după moarte)
sau la o călătorie într-o ţară străină
între cer şi pământ
de unde m-aş întoarce cântând
cu viaţa pe moarte călcând.

Poezie

Gheorghe Mocuţa, 
(5 iunie 1953 – 28 noiembrie 2017) 

poet, critic literar, 
Curtici
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viaţa la ţară

credeai că viaţa la ţară
te va salva de spaime şi nebunie
de trecerea timpului
şi îţi va aduce pe o tavă de argint
capul otrăvit al ratării.
nu mai scriu versuri noaptea
nici frescele bisericii
în care ai citit revelaţia
nu îţi mai spun nimic.
aştepţi zadarnic şoapta
îngerul a murit în tine
zadarnic îţi mai umblă doctorii
prin trup
subiectele nu-şi găsesc predicaţia
zadarnic un diavol îţi dă târcoale
şi te îndeamnă să scrii
tu priveşti în gol
ca în vizuina unui animal fugărit:
da e ceva acolo în măruntaie în creier
ce seamănă cu mersul şerpuit al fi ecărei
zile
cu freamătul mulţimii
care între barabas si isus
îl alege pe isus
să se răstignească.

Gheorghe Mocuţa
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zodiac

m-am născut pe 5 iunie la 5 dimineaţa în ziua a cincea
a săptămânii
mama în chinurile facerii blestema cât o ţineau plămânii
îşi dorise o fată – să-l ia moartea de băiat
frate-meu a fugit de acasă la bunici înspăimântat
doar tata se ruga liniştit în tindă
frământând o lacrimă cu privirea în grindă
unde ţineau busuiocul unde era duhul casei
doft oroaia m-a adus la viaţă m-a uns cu ţărână
m-a stropit cu apă rece scoasă atunci din fântână
eu mă luptam cu întunericul mă luptam cu lumina
cu trupul slab al mamei cu laptele şi vina
de-a fi  fost odrăslit sub gemeni dintr-o fecioară
şi un leu
în trupul meu curgea sângele unui alt eu
otrava lumii îmi intra în timpane
iar în nas şi în gură năvăleau muşuroaie duşmane
în ochi fulgerau amnare divine
şi în culcuşul pielii marginile se desfăceau din mine.
când am scos primul ţipăt când mi-a intrat în gură duhul
prima rază de soare a retezat fl orile de salcâm:

s-a înălţat văzduhul.

Gheorghe Mocuţa
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Pregătiri pentru marea călătorie

„marea călătorie nu e nici iluzie nici vis
e imensa putere pe care ţi-o dă
exerciţiul răbdării. începând de azi
nu-mi mai contrazic semenii,
nu-i mai frecventez pe fi lozofi .
nu-mi mai cheltuiesc inutil energia.
pregătirile pentru marea călătorie
au început prin descătuşarea unor forţe subtile
puterea celui umil, a celui slab, a
celui învins care întinde mâna
după un bănuţ. de mâine voi
porni singur în marea călătorie

Gheorghe Mocuţa
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Gilda Vălcan

Perles de pluie

1.

Mă plimb prin tine,
(Ce cruce porţi?)
Te plimbi prin mine,
(Pe vîrfuri, în şoaptă, aşa cum poţi)
Ascult cum dospeşte pământul şi-ntreb,
Dacă a existat un început al pietrei spre 
viaţă
Trebuie să mai existe încă.
Acolo, undeva,
În groapa aceea a Marianelor.
– A trecut timp peste mare
Pământul e mai departe de soare
Acum trebuie să se întâmple altceva:
Sa ne desprindem de os,
Să o facem frumos,
Aşa cum ne-au învăţat în cărţi:
Omul e piatră întoarsă pe dos.

Gilda Vălcan, 
poetă, 

Timişoara



9910-11-12, 2019

 Poezie

9910-11-12, 2019

2.

Îţi plîng în palme,
Tu crezi că rîd.
Îţi rîd în palme,
Tu crezi că plîng.
Te-aş amăgi,
Copil năuc,
Că sînt aşa cum crezi că sînt
Atunci cînd plîng.
Dar nu mai sînt.
Un vis m-a început devreme,
Un altul m-a lăsat cărunt.
Dacă-ţi mărturiseam atunci,
Cînd încă mai eram năuci,
Ai fi  ştiut să pleci din vreme,
Ai fi  ştiut să mă arunci
Ca pe o sferă diafană,
Subţire, de săpun, profană
Şi nu ţi-aş sta, cum fac acum,
Pe umeri, bolovan, 
În drum.

Gilda Vălcan
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3.

Îmi cînt aşa cum uit.
Închid în mine dorul,
Îl înfăşor în cea mai adîncă tăcere.
Nu am nici privire 
care să-l oglindească,
Nu mi se poate citi pe chip,
În palmă, pe umbra din zid...
Si chiar atunci,
Mai ales atunci,
Cînd un gînd venit de nicăieri
Încearcă să iscodească,
Măcar o virgulă să pună,
o tresărire a pleoapei să mărturisească
Ceva mai mult,
Ceva de demult...
Da, chiar atunci 
Învelişul în care îmi port doliul
Devine de nepătruns,
Atît de ascuns încît nici eu
Nu mai ştiu nimic despre el.

Gilda Vălcan
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4.

Închide ochii peste mine,
Închide-i ca şi cum n-aş fi .
Mă-ntrebi încet,
Mă-trebi mereu:
„Numele tău?”
Numele meu?!
Nu-l ştiu, nu l-am ştiut nicicind,
Am nume straniu,
De-mprumut.
Plecăm la Dumnezeu pe rînd.
Plecăm rîzînd,
Plecăm tăcînd.
Nu ştim cuvinte,
Nici un rînd.
De unde nume, de unde cînt?
Plecăm la Dumnezeul în gînd.

Gilda Vălcan
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5.

„Azi ar trebui să ningă,
Să ningă frumos,
Cu fulgi mari de-o clipă,
Cu fulgi de prisos.”

6.

în ziua în care
armele au depus armele,
visele au ucis visele,
clopotul de sticlă s-a ridicat
lasîndu-ne singuri pe uscat
căci apele s-au retras
într-o singuratate de neuitat.
în ziua în care
am rămas fără mine
am uitat,
aşa cum a uitat fiecare
în aceasta zi cu ape retrase,
cu vise ucise fără arme.
ne-am întrebat
am căutat
am rătăcit
unul de altul
şi a fost bine
cînd ne-am chircit
şi am murit
singuri
fără iluzia
că am iubit.

Gilda Vălcan



10310-11-12, 2019

 Poezie

10310-11-12, 2019

7.

În ce parte a lumii ţi se cere să speri?
În ce parte a lumii ţi se cere să pieri?
Cînd nu ştii încotro te îndrepţi,
Cînd cei mulţi nu sînt şi cei drepţi,
Cînd rătăceşti între luntre şi punte
Iar Cain te vinde pe şiraguri mărunte
De sticlă ieft ină, cît un grăunte,
– Să fi e cioburi destule sub tălpile arse,
Să scoată bătrânii din vechile case -,
Nu ridica pământul pe cruce,
Nu te trezi rătăcit la răscruce.
Există o lume care îţi cere să pieri,
Există o lume care îţi cere să speri.
Una în care eşti uitat,
Alta în care eşti aşteptat.

Gilda Vălcan
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8.

A fost o păcăleală mare
Cînd roşul a devenit cărunt,
Cînd nimeni n-a mai vrut să moară
Şi ne-am ascuns toţi sub pămînt.
Era o toamnă-n plină vară,
Ningea şi viscolea mărunt,
Creşteau icoanele în gară,
Copiii-mbătrîneau în gînd.
Pămîntul devenea de piatră,
Fusese nor pînă mai ieri,
Iar îngerii fugeau din gardă
Ca nişte simpli derbedei.
Tot ce ştiai din vechea carte
Era nimic pînă la prînz,
Dintr-o revistă colorată
N-ai mai rămas decit un mînz.
Iar lumea a-nceput să fi e
Ca lumea tuturor, la fel:
Un început de poezie
Care sfârşeste într-un duel.

Gilda Vălcan
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9.

tu eşti aşa cum eşti,
nu poate face nimeni din tine altceva.
calea dreaptă spre altcineva
îţi pare drum abrupt
aşa că
întotdeauna vei încerca să ajungi
la cel ce îţi este aproape
ocolind pămîntul întreg.
dacă te-aş lua de mînă
(şi te-am luat)
dacă ţi-aş spune să întorci privirea,
să o ridici în ochii mei
şi să vezi că:
„sînt aici”
te-ai smulge din îmbrăţişare,
ai căuta cea mai întinsă mare,
te-ai întoarce cu spatele şi
ai alerga în direcţia opusă
pentru a mă ajunge din urmă.
calea dreaptă
îţi va rămîne mereu străină.
de aceea
vei minţi
vei ucide
vei ignora
vei alunga

Gilda Vălcan
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tot ce este iubire,
tot ce stă în calea ta ocolită.
pentru că,
pur şi simplu,
aşa eşti tu.
degeaba m-am pus de-a curmezişul
cînd într-o direcţie
cînd în alta.
mereu ai făcut ocol.
îţi simt respiraţia în ceafă
de sute de ori.

Gilda Vălcan
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Constantin Novăcescu

numirea

să numeşti
să cauţi mereu numele de sub nume
în splendoarea lucrului
să culegi numere şi litere
spre inima cuvântului

adulmecând umbre să vezi
imaginea lumii
ţesătura sa inefabilă

precum

precum lumina trezind orizonturi
precum ofrandele din poarta templului
cuvântul încă nerostit
ar putea deschide calea
numind

Constantin Novăcescu, 
poet, 

Timişoara
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sufl etul

şi-a pierdut aripile
sufl etul
coborând în lume
ca o imagine cutremurată
în oglinda unui izvor
ca o scânteie desprinsă din rugul aprins
deasupra-i ocrotitoare
pleoapa uriaşă de înger

pragul porţilor de fi ldeş

el pregăteşte locul
cu pietre ierburi rădăcini arome şi însemne sacre
el pregăteşte numele
din papirusul magic
el vede pneuma
foc şi lumină inefabilă
răspândind în lumea de jos
muzica sferelor
– teurgul în divinaţie –

Constantin Novăcescu
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oglinzile

să cauţi jocul fantasmelor dintre oglinzi
pierderea umbrelor
între lumi răsfăţul ochiului
întors spre sine

aşezarea miezului în lucruri
e drum fără nume
în ţesătură aspră a entropiei

 

îngerul

măcar o clipă să umbrească
uriaşe oglinzi
leneşe în uitare
ca un sfredel ar străpunge locul
ca o mantie sfi elnică
dezvăluind
abur desăvârşit din eter

la orizontul atâtor oglinzi
ar putea fi  El

Constantin Novăcescu
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miraj

atâtea lumi se-ntretaie în vidul transparent
ca şi cum aş pătrunde-n
mai multe orizonturi

nici clopotul cerului spart în nisiparniţă
nici umbrele apelor purifi catoare
nici virtuţile focului
nu sunt de ajuns
mirajul pustiei stăpâneşte amurgul

teurgie

priveşte-l pe acela ce se grăbeşte
spre foc
ascultă invocaţii din cărţile ascunse timpului
mângâie ofrandele
– imagini simbol ce leagă şi dezleagă –
înalţă litanii spre lumina subtilă
din sanctuar
pătrunde în epoptie teurgul 

Constantin Novăcescu
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punctul

din vârful cerului
pulsând în sine
punctul fără de margini
mângâie blând
oglinzile mate-ale lumii de jos

– se naşte multiplul –

Constantin Novăcescu
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Sorin Ivan

Timp

se întâmpla ceva ciudat,
timpul, care cuprindea lumea
în sfera lui transparentă,
prin care oamenii priveau către cer,
iar zeii se uitau uneori spre pământ,
începuse să se dezumfl e,
să se subţieze cu fi ecare clipă,
ajunsese un schelet străveziu,
cu oase lungi de cristal,
paralele şi meridiane translucide,
pe care atârna o piele veştedă,
o pelerină cosmică,
fosforescentă…

iar, într-o noapte, timpul,
care ajunsese o ruină,
un cadavru imaterial,
s-a prăbuşit în sine,
s-a surpat cu zgomot infernal,
neauzit decât de cei care ascultau
cu atenţia încordată

Poemele lui Sorin Ivan au 
aspectul unor peisaje lăuntrice, 

în măsura în care eul aflat 
dinaintea spectacolului 

lumii transferă dinamismul 
exteriorităţii în flux al trăirilor 

personale, asumându-şi relieful 
lumii în timbru afectiv şi 

nostalgic. Desigur, o astfel de 
tectonică a discursului liric nu 

traduce impresia unei poezii 
intimiste, preocupată obsesiv 
de avatarurile eului, scenariul 

poetic fiind mai degrabă 
obiectivat, iar trăirile având 

fluenţa unor raţionamente, în 
care sinceritatea e temperată de 
o logică a discursului suficient 
de precisă. Peisaje impregnate 

de magia amintirii, în care 
congruenţa trăire/ peisaj este 

foarte limpede desenată, în 
imagini precise şi vagi totodată, 

sunt corelate cu o tentaţie a 
problematizării, din care se 

naşte o lirică interogative, cu 
iz de alegorie ori de parabolă, 
în care adevărurile sunt rostite 

în chip apăsat iar eul liric 
caută să-şi desluşească propria 

alcătuire, dar, deopotrivă şi 
modul său de raportare la lume. 

(Iulian Boldea)

Sorin Ivan, 
poet, 

Bucureşti
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cum bate sufl etul lumii
în timpanul întunericului,
ca şi când ar fi  căzut cerurile pe pământ
şi pământul în ceruri…

oasele timpului
zăceau sfărâmate, sticlind,
pe ţărmurile eternităţii,
iar fi inţa lui ca o moluscă luminescentă
palpita, topindu-se sub soarele arzător,
suptă de gurile lacome
ale neantului…

nu mai era nimeni în jur,
el privea cerul albastru
mai limpede şi mai aproape ca niciodată,
ea îl privea pierdută pe el
cu o imensă, nesfârşită iubire…
la picioarele lor, un şarpe murea
zvârcolindu-se pe piatra încinsă,
ars de atâta lumină…

Sorin Ivan
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pod

începuseră ninsorile
ne vedeam pe un pod
pe care-l făcuserăm împreună
peste o apă şi peste o tăcere
podul ducea de la mine la tine
dar era atât de lung uneori
încât mergeam zile în şir ca să te întâlnesc
şi când ajungeam nu te găseam 
uneori mă rătăceam
şi apucam pe alte drumuri
stranii necunoscute
treceam prin păduri ninse
cu păsări îngheţate
care mă priveau fi x
cu ochi de diamant
de pe ramurile de sticlă
ale copacilor mumifi caţi
în sarcofage transparente de cristal
oamenii prinseseră şi ei
cruste de gheaţă pe ochi şi pe inimi

şi ningea şi ningea
ca în vremea de apoi
fugiseră până şi fi arele
care îşi găsiseră culcuş

Sorin Ivan
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în bârlogul cald altădată al sufl etului meu
unde stăteau laolaltă cu mieii şi porumbeii 
ca într-o Arcă a lui Noe
pe care trebuia să o port
pe ape pe gheţuri şi valuri de zăpadă apocaliptice

atâta ningea atâta ningea
că drumul era tot mai lung şi mai greu
îngheţase şi timpul în ţurţuri
ca nişte coloane ale tăcerii
din ţurţurii timpului îmi adăpam
lacom cu buzele arse
setea adâncă de tine 
mergeam de zile de ani 
pe podul îmbrăcat în gheţuri polare
ştiind că odată şi odată
voi ajunge la tine

Sorin Ivan
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îngerul

uneori, toate întrebările, toate spaimele,
venite din ţinuturile obscure ale timpului,
din tărâmuri ascunse de ziduri înalte de ceaţă,
năvăleau asupra mea într-un iureş de neoprit
ca o herghelie de cai sălbatici scăpată din stepe
care-mi călca în copite pacea atât de fragilă
şi-mi făcea harcea-parcea viaţa şi iluziile...

dar deodată în vacarmul nebun al lumii,
se lăsa o tăcere adâncă, atât de încordată
încât auzeam bătăile inimii în timpane,
e pulsul îngerului meu păzitor, îmi ziceam,
care-mi zboară întotdeauna undeva deasupra capului
şi ştiam atunci că nu sunt singur în faţa întâmplărilor 
din marele labirint al destinului...

erau clipe târzii în nopţile lungi
când nu mai auzeam decât o respiraţie foarte aproape de mine,
ritmică, fi nă, aproape imperceptibilă...
îngerul meu se pregătea să adoarmă, 
îşi făcuse culcuş undeva între Cioran, Dostoievski, García 
Márquez şi alţii,
între cărţile care zăceau aruncate de-a valma, 
la capul patului meu...

Sorin Ivan
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când îngerul adormea în cele din urmă,
netulburat de haosul lumii
şi de vuietul lumii mele lăuntrice,
simţeam că nu mai am de ce să mă tem,
primeam liniştea ca pe-o iluminare tăcută,
umbrele timpului fugiseră din cetate
şi ştiam că doar somnul, căutat nopţi la rând,
alături de înger dormindu-mi la cap între cărţi,
mă mai desparte de-o zi nouă a vieţii,
care bate curând ca o veste îndelung aşteptată
la porţile deschise ale sufl etului...

Sorin Ivan
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Eugen Barz, 
poet,  preot ortodox, 

Madrid

Eugen Barz

Pe geamul ferestrei
o pasăre desenează 
plânsul meu de unul singur. 

De când aveam mai puțin de un an 
simt sub umărul stâng
o nemaiîntâlnită formă a iubirii.
Îmi pune aripi ca foile unei cărți colorate 
gata de zbor,
toate secretele le-a scris acolo cu litere de 

cărbune. 
Levitez la o jumătate de metru,
dar mă întorce la punctul zero, 
la punctul de plecare spre muntele ca o 

farfurie înaltă
de unde coboară cu zece puncte esențiale 

sub braț. 
O iau de mână, ar merita un titlu de glorie 

în timpurile acestea rele, 
la trecerea anilor nu vreau să ajung numai 

eu.
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Ca Apolo plesnesc din palme, 
de câte ori imaginația colectivă 
o ia razna.
Scările cerului scârțâie când cobor 
cum ploaia de vară -
bat drumul dintre inima și buzele Cassandrei 
până la sminteală, 
să o învelesc în cea mai frumoasă umbră,
când va veni sfârșitul
vom prinde culoare.

Ca un poem de dragoste
pe muntele Belvedere 
a încropit o sufragerie din trestii,
cu gesturile-i grăbite nu a spart niciun policandru,
aranjamentul fl oral a fost tăiat scurt ca un breton la modă.
Făcu o plecăciune în fața ei și zise:
vi se cuvine o oglindă întreagă 
ce va fi  lăsată prin testament 
unicului culegător de fructe exotice din oraș, 
vor ieși din ea oameni triști
ce vor să se veselească la nuntă.
Până atunci odihniți capul pe pielea de bivol,
rochia e pregătită, eu voi îmbrăca haina cu fi returi. 
Memoria colectivă nu va fi  ținută în suspans, 
nici rochia, nici bretonul nu se vor 
demoda.
Dovada, orbirea mea iminentă.

Eugen Barz
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Din prima dimineață cu soare e în delir,
străbate ganguri și voci din benzi colorate,
deschide intrânduri înfundate -
urcă spre buzele tale, 
strălucind. 
Ce poate urma de aici e o liniștire prelungă
spune adevăruri nemaispuse de nimeni,
sărutări pentru tine cu fața tristă.
În pasărea cu cele mai largi aripi se așază
să îți vindece spuzeala gurii,
rămâneți doar voi 
în marea sufragerie de sticlă
unde îngerii-și tratează umbrele.

Mereu inventăm oglinzi 
în apa aceleaşi fântâni
 cópii ale idealurilor 
unde răcorim truditele inimi.
Trupurile noastre înțepenite ca după o noapte de amor 
poartă emoții vechi,
se hrănesc din același exces de cruzime.
Nu jucăm la două capete -
de după perdeaua răstignită la geam 
norii tună bezmetic.

Eugen Barz
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Din ziua în care m-am născut,
pomul din curtea noastră e în fl oare 
nouă, copiilor, ni s-a poruncit să nu ne apropiem de el –
mama l-a învelit cu un năvod pescăresc.
Primarul n-a spus nimic când a trecut pe acolo, 
nici cel de la sanepid, 
secretarul care se știe că e om rău, 
a întors capul și a râs.
Întorc și eu capul, nu râd, nu întreb, nu îl ating, 
chiar de inima îmi dă ghes -
când mă apropii la câţiva pași 
trăiesc o bucurie amestecată cu spaima.
Noaptea o umbră albă
se apropie,
rostește cuvinte magice, ridică braţele, 
apoi cu unghiile zgîrie un semn pe tulpină.
Tata se face că lucrează în jurul pomului toată ziua -
„priviți la fl orile câmpului și la păsările cerului, zice, 
nu seamănă, nu torc, nu treieră 
și sunt în rând cu lumea”.
Din ziua în care m-am născut 
untdelemnul și făina izvorăsc în cămară 
ca în Sarepta Sidonului,
în timp ce fratele meu și mama 
așteaptă de la pomul înfl orit o minune.

Eugen Barz
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Nu ştiam în ce zi eram,
se auzea numai glasul lui aspru: 
aplecați-vă peste fântâni să cadă vina 
ca puricii de găină în apă, 
nu vă uitați în sus, 
fi ecare să-și pună câte o șapcă pe creștet, 
bucurați-vă, 
totul e umed și rece! 
Vom fi  silitori, răspuneam,
nu ne vom lamenta zgribulind sub streșinile ude, 
trecutul l-am adăugat moștenire copiilor, 
veninul șarpelui s-a întrerupt cu plecarea noastră, 
degeaba mârâim,
blestemul și sudoarea frunții sunt convenţii. 
Neînțelesurile se vor fi xa într-o minunată fotografi e de grup.

Eugen Barz
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Ca smintit capul meu zboară dus 
printre zgârie norii din New York și Chicago, 
prin Cape Town sau Hong Kong, 
peste deșertul Saharei, 
deasupra norilor sau pe sub lună.
Lacom privește de sus ca un zepelin
spre palmierii din Benidorm, 
copiii de la Capul Bunei Speranțe îi răspund 
îmbujoraţi.
Nepoata mea din Shaghai îi trimite bezele de la etajul cel mai de sus,
chiar dacă el se poartă ca un căpcăun cu părul în dezordine, 
cu nas de acvilă şi miros fi n, cu gură ce grăiește bune și rele,
cu niște lumânări aprinse ce au nume de ochi.
Bicicletele din țările scandinave nu-și mai încap în cadru
că îl văd în piele și oase, 
tânjesc la aripi de pegas. 
Unii ar fi  vrut să urce în nacelă, 
dar nu au inimi tatuate corespunzător, 
alții vor să-i ridice statuie , 
dar cu un circuit colorat
am făcut pace.
Îl spăl, port grijă fi ecărei porțiuni din el,
când lunecă pe cer face spectacol, 
stadioanele i-au copiat forma, dar îl lovesc cu piciorul. 
Ar vrea să fi e și virtuos și cuprins de alcooluri 
și popular,
nu e chiar tânăr, dar e prețios,
pe pielea lui fl orile cimitirului sunt discrete.
I-au clănțănit dinții de frică ori de prea multă fericire 
până și-a piardut mințile:
a fost cu noroc.

Eugen Barz
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Iar prietenii mei aduc argumente
despre înțelesuri ciudate
pe care le strigă în difuzoare,
mă privesc ca pe o schelă demodată
printre blocuri de fi er. 
Nu voi ști chipurile lor autentice,
ei scot aburi pe gură 
apoi se închid în paturi cât cutiile de chibrituri
sub steaua lui Osiris
unde nu îndrăznește nimeni să mărească chiria.

Eugen Barz
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Ştefan Damian

Îngerii de început de veac

1.

Din când în când mai moare câte unul:
îi cad în cap anii
pietrele de zahăr în sânge
i se tulbură amintirile şi alunecă modest
şi fără speranţă pe gheaţa subţire
a indiferenţei.
Îl priveşti: pare tot mai mult o păpuşă de lemn 
marionetă
înainte înapoi în mâna de fi er cu arătătorul
ca o gheară înfi ptă în gâtlej. Anii
îl sug deodată în pământ:
„Ce se întâmplă?” La întrebare
răspunde piatra tocită de la cap ce pare să 

rodească 
alte pietre pe care au adormit sfi nţii
pentru a-i arăta trecătorului
că Evul de Mijloc are puterea să se multiplice
la nesfârşit
că viitorul nu-i decât un tânăr lăstun care 

ţipă
pe valurile fără început ale trecutului.

Ştefan Damian, 
poet, prozator, traducător, 

Cluj
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2.

Nesuferita asta de cârtiţă
caută lumina în pământul din parc.
O văd cum se mişcă fără s-o văd 
o simt e o boală care macină
cu blândeţe şi nu o ştiu decât eu. 
Caută rădăcinile plantelor
orbecăieşte plină de speranţe
în căutarea unui Dumnezeu
al râmelor.
Câteodată iese la lumină
din muşuroiul
ce pare un mormânt: „Parcă iese la viaţă
din moarte”
spune amicul meu Teologul
şi zâmbeşte ambiguu
în barbă. „Vrea
să se îndumnezeiască
de lumină fără să ştie
că tocmai lumina o va ucide.”

Ştefan Damian
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3.

În Grădină se fac economii la sânge:
se fuge puţin
pentru a economisi aerul inspirat
şi vântul agăţat în crengi ca o rufă la uscat.
Se adună metodic
bătrânii să-şi mişte picioarele
şi mai bătrâne
pe aparate de care atârnă viaţa.
Între timp copiii şi mamele
aruncă gingaş mâncare la porumbei
şi la raţe: gestul lor
e o picătură de soare sub crengile platanilor
uscaţi care ameninţă aleea.
Bunicile şi bonele
se uită cu jind la bucata de franzelă
care pluteşte pe lac.
Lângă chioşcul în care se leagă destine
sâmbăta şi duminica
este un cimitir 
al păsărilor şi îngerilor.
Le pun fl ori
numai străfulgerările de oţel
ale câte unui gând
inocent.

Ştefan Damian
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4.

Câinii rod pomii şi anotimpurile. 
Şi Moartea a fost pusă
să roadă şapte ani pădure bătrână
îţi spui. Până la urmă a rămas captivă
în sarcofage. Nu se mai poate mişca
dar nu-i lasă nici pe alţii
să se mişte. Moartea ţine morţii
morţii ţin moartea. Numai arheologii
sunt dumnezei care ştiu s-o învie
în secole precise. 
Dar nu-i pot învia
şi pe morţi. 
Atunci le răscolesc măruntaiele
oasele
îi analizează şi îi recompun
bucată cu bucată. Câteodată
din prea multă oboseală sau neatenţie
le amestecă oasele cu ale Morţii.
Ei nu se mai ridică
şi ea este mulţumită să ducă cu sine
chiar şi numai o fărâmă din ceea ce 
a fost viaţă.

Ştefan Damian
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5.
 
Îşi duce îndoiala prin parcul-grădină
pe alei lăturalnice: alunecă
se ridică:
are ceva dintr-o salcie
o durere ce nu se desparte
de pielea lui pe care e incizată viaţa.
Uneori ridică nasul în vânt. Miroase
a primăvară devreme
ori a toamnă ce nu vrea să plece.
Pământul amestecat cu pietriş
rămâne o rană deschisă 
în care numai urmele lui mai arată
că s-a trecut pe acolo.
Ştie că îl aşteaptă îngerii taumaturgi
puterea lor deja risipită cu seminţele
de pe alei pietruite
nu va rodi decât o altă
bucurie efemeră a trecerii.

Ştefan Damian
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6.

Din fotografi i ies altfel. Nu au 
ceea ce ne-a obişnuit să redea o fotografi e.
Par mai degrabă imagini Roentgen. Umbre 
spirite ameţite
de razele care-i distrug. Cu aparate de mici dimensiuni
medici ce par măcelari de profesie
se plimbă prin parc
şi îi vânează nestingheriţi
de întrebările luminoase ale unor bătrâne:
„Ce-aveţi cu ei? Nu vă e milă?”
Câte unul cade direct pe clişeul aburit
de respiraţia frunzelor
şi rămâne acolo pentru eternitate. Alţii
se izbesc de dalele de pe aleea centrală
se imprimă în ele
ca trupurile celor din Pompei
în istorie.
Tu treci şi fl uieri aceeaşi melodie fără sens
de care s-au săturat 
chiar şi câinii părăsiţi de-a lungul pârâului sufocat
de peturi şi frunze
ce şi-a uitat drumul la vale
de îngerii golaşi ce nu pot să se întoarcă în cer
fără să-şi poată împlini visul.

Ştefan Damian
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7.

Continuă să construiască zidurile
libertăţii
din cărămizi ciment pietre de râu
şi cel mai adesea din hârtie şi vorbe.
În Grădină fac ţarcuri invizibile pe facebook
care opresc
comunicarea comunicând
că sunt fericiţi când au cât mai mulţi
corespondenţi care construiesc demolând:
atunci îşi simt venele pline de un lichid uleios
şi par desprinşi de iarbă nisip şi rigole. 
Sunt inundaţi de beţia plutirii
le place să traseze din linii şi cercuri
micile pete ale viitorului
ca urma unei inundaţii
pe tavan. Compun o hartă
pe care o citesc şi o interpretează
împreună cu politicienii îndrăgostiţi de cuvinte
prin care bate vântul
ca prin tulnice
ecourile unor vremi de răscoală.

Ştefan Damian
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8.

Cu mâinile în buzunare ascunse
mişcă viitorul. Nu le cereţi mai mult
au doar o platoşă de impertinenţă
pe care o arată în serile 
atomizate de mai. Atunci ar vrea
să zboare dar nu pot face decât
să lase să iese din ei 
sufl etul ca un fi r subţire de abur. Voi îl vreţi
împletit într-un caier
ştiu asta
dar nu-i de vânzare. Degeaba ţineţi coliviile închise
sufl etul are formă de porumbel. Intră şi iese
din captivitate cum intră şi ies din Biblie 
popoarele.
Îi place să inunde drumurile
mereu întortocheate ale istoriei. 
Într-un sfârşit
când fi lmele şi fotografi ile vor dispărea
televiziunea internetul
numai sufl etul mai fi rav chiar decât fumul
care vă intră în ochi 
va rezista înălţat
luminos pe un piedestal invizibil.

Ştefan Damian
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9.

Îngerii tineri zburdă pe dealuri cocoşate
ca mieii prin iarbă. Ei duc zăpada din aripile
larg desfăcute de trup
să li se vadă formele. Vor să ademenească. 
Să zboare mai uşor decât ne închipuim. 
Dar simt eternitatea care ne ocoleşte. Numai ochii
noştri mai au câteodată
puterea să o vadă
dincolo de aparenţe. Altfel
totul este confuzie
până şi albul devine opac de prea mult alb 
negrul transparent de prea mult negru.
Noi stăm între alb şi negru
între bine şi rău între rău şi bine
între rău şi rău între bine şi bine
şi ni se pare că totul depinde de noi.
Între timp îngerii îşi schimbă zăpada în iarbă 
iarba-n zăpadă
cântecu-n plânset plânsetu-n cântec
într-un perpettum mobile 
pentru noi fără fi nal.

Ştefan Damian
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Lucian Scurtu

În peplos când era înveşmântată

I

„Dintre cele șapte minuni, tu a câta ai dori să 
fi i?”, o întreb

într-o zi de septembrie, când merele se ros-
togolesc singure

pe dealurile holbavului, nucile dau în clocot,
iar somnoroșii cartofi  scot capetele din mor-

mintele lor aliniate
precum soldații sovietici în cimitirul eroilor,
mă privește insistent, știe că răspunsul mă 

va afecta,
știe că nu a rătăcit niciodată de una singură 

prin grădinile semiramidei,
nu s-a lăsat niciodată orbită de farul din 

alexandria,
ademenită de zeus din olympia, sedusă de 

colosul din rhodos,
mereu a evitat mausoleul din halicarnas și a 

minimalizat 
grandoarea piramidei din gizeh,
„mi-ar plăcea să fi u templul zeiței artemis 

din efes, 

Lucian Scurtu, 
poet, 

Oradea
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ca tu să-mi aduci ofrande, mere, nuci și cartofi !”,
răspunde spre seară, când primii zori ai istoriei se arătau
frumoși, aproape îi schimbau cursul, 
înveșmântată în peplos, plină de podoabe și neasemuite cununi,
fericită că este una dintre cele șapte minuni.

II

„Dintre cele șapte sfi nte taine, tu a câta ai dori să fi i!”, 
Am întrebat-o într-o zi de toamnă târzie,
Afl at și eu stăpânit de o ascunsă melancolie, 
Când livada pârea o târgoviște în igrasioase ruine,
Iar gutuile se lăfăiau în pervaz, bizantine,
(Umbra lui Mircea la Cozia nu se arătase pe atunci,
Deși se conturase, scriu cronicarii, prin tutove, slatini,
oltețuri și lunci),  
Nu se aștepta la o așa întrebare venită tocmai din partea mea, 
Afl at la o distanță considerabilă față de ea,
Nu-i vedeam ochii de aproape, de aceea nu știu dacă a clipit,
Nedumerită de clipa care atât de repede s-a risipit,
Mi-a făcut doar semn cu mâna, desenând atentă zbaterea
unui sticlete,
Pe al odăii mele neasemuit perete,
Cu mâna întinsă spre Dumnezeu a șoptit: „toate tainele sunt sfi nte,
Precum cele șapte minuni descrise de poet, în alese cuvinte, 
Dar parcă cu a patra m-aș învrednici a mă confunda,
Pentru a ști totul despre el și a nu-l mai uita,
Începând cu nașterea, când în dureri a dat în spic,
Fiind aceasta și prima taină, de care niciodată nu mă dezic,
Dar pentru că el este lucyan, zis și mărturisitorul, rătăcit etern
prin uitatul pustiu,
Doar sfânta taină a mărturisirii aș dori pe vecie să fi u!”

Lucian Scurtu
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III

„Dintre Eufrat, Neva, Nil și Criș, tu care ai dori să fi i?”
mă întreabă ea în vara unui an în care luna și-a dezvelit pulpele 
în văzul nopții, cu nerușinare,
tac, o neglijez multe clipe, îi spun că aș dori să fi u acela 
care mă va oglindi cel mai fi del, cel mai elevat,
atunci mă privesc în Eufrat, dar Eufratul, în măreția lui,
mă sfi dează cu obrăznicie orientală,
mă privesc în Neva, dar Neva, în infatuarea ei, îmi lasă
chipul tras la mal de trudiții edecari,
în Nil mă oglindesc, dar Nilul, în aroganța lui, scufundă chipul
în dreptul primei cataracte,
încurajat de ea, într-un târziu de toamnă mă privesc 
în Crișul învolburat,
în bunătatea lui, îmi poartă chipul, așa cum e, așa cum sunt, 
între podul Ferdinand și podul Sovata, 
omenirea îl privește mută de emoție, 
nu-i vine să creadă ceea ce vede și tocmai de aceea 
în fața unei bătrâne sălcii îngenunchez uimit,
și spun ușor nedumerit:
„dintre Eufrat, Neva, Criș și Nil, aș dori să fi u fl uviul
 cel mai bogat în zigurat, piramidă, moscovă și stufăriș,
dar mai mult aș dori să fi u un pelican legănându-se 
agale pe Criș,
să-l vadă și ea, din iatac, cât de falnc este și de măiastru,
să legifereze: Crișul acesta, de azi, se va numi Crișul Albastru!” 

Lucian Scurtu
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IV

„Dintre cele șapte păcate, care este acela pe care l-ai săvârșit,
Și în fața omenirii  va trebui să dai socoteală, deoarece tu ai 

greșit?”,
O întreb în ultima zi a eclipsei, când era încoronată de fl ori,
Precum corola de minuni împovărată de Blaga în mândre 

culori,
Ea m-a privit uluită, știa că uneori sunt nesăbuit,
Și de anumite plăceri mă las cu ușurință ispitit,
„Un păcat, mi-a șoptit, recunosc, l-am îndeplinit,
În prima noapte cu lună nouă, când trupul ți l-am iubit,
Iar un altul, când cu lucrarea mea carnală m-am mândrit,
În fața Sfântei Fecioare, asemenea unui nelegiuit!”,
I-am mângâiat șoldul, pulpa, călcâiul, știam că sunt vinovat,
De aceea peplosul cu migală în amforă i l-am spălat,
Am sărutat-o pe talpa piciorului, acela care m-a incitat,
Dar ea mi-a strivit sărutul cu avariție, și nici măcar nu a 

șchiopătat,
Din ziua aceea n-am mai crezut în Fecioara Maria, devenise 
pentru mine o rană,
De aceea am dat-o jos de pe cruce, și am așezat-o pe ea în 

icoană,
Mândră, se lăsa cu greu afumată de lumânări piromane,
Știind a fi  singura care a păcătuit, printre atâtea icoane!

Lucian Scurtu
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Proză

Juhász Béla

Bărbierul chel

CONVOCAREA a venit pentru februarie. 
Înainte s-a dus la o frizerie, chiar dacă 

de vreo doi ani îl tundea iubita. A cerut o 
tunsoare foarte scurtă. N-a fost să fi e.

Ajuns la cazarmă un tip scund şi burtos 
îl îndrumă spre o clădire scundă şi ponosită. 
Când dă să intre uşa cenuşie scârţâie ca cea 
a buzii în care era să-şi scape odată cheia de 
la poartă. Bărbierul este un tip şi mai scund 
cu o privire foarte regulamentară. Fără urmă 
de emoţie pe faţă. Luând act de prezenţa lui, 
îi arată scaunul. După care îşi ia foarfeca şi 
pătrunde nemilos în părul de un centimetru 
al celui mai tânăr reprezentant al familiei 
Horváth. 

Am fost ieri la frizer, încearcă acesta pen-
tru început. Credeam că mai nou sunt tunşi 
chel doar pifanii. Eu am terminat o facultate, 
predau la o scoală, sunt un profesor respectat, 
am venit la şcoala de ofi ţeri. 

Juhász Béla, 
prozator 

Arad
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Bărbierul pirpiriu şi cu privirea netulburată nu-i răspunde, de 
parcă ar fi  surd sau i s-ar fi  interzis să intre în vorbă cu recruţii. 
Îi coseşte netulburat, dinspre spate spre faţă, pe urmă din lateral 
şi invers, căpăţâna. Ajunge aproape până la zero. 

Consideraţi că este corect ce faceţi?, întreabă tânărul Horváth. 
Nu primeşte niciun răspuns, în loc de asta doar un gest cu capul 
care îi indică evident că poate pleca. 

Deci nu găsiţi nimic jignitor în ceea ce faceţi?, întreabă acum 
băiatul cel mic al familiei Horváth. Neprimind răspuns, se ridică, 
se întoarce spre mititel împingându-l de umăr în scaun, fără să 
bage în seamă privirea din ce în ce mai surprinsă şi îngrozită a 
pirpiriului. Se întinde după foarfeca de pe masă iar în continuarea 
mişcării intră cu ea hotărât în freza bărbierului unităţii. Este de 
neoprit, imitându-i mişcările celui îngrozit din scaun până când 
ajunge şi el la o chelie foarte aproape de zero. 

Bradul de pe perete

DUPĂ zece vin după el. Până atunci e al tău, spuse sec femeia. 
Este aşteptată acasă la ea de cele două fetiţe de la bărbatul 

ei cel nou, Zselyke având patru ani, în timp ce Orsolya doi. Ele 
încă primesc bradul de Crăciun, unul frumos de Normandia, de 
la Îngeraş. 

El îl poft eşte pe băiat în atelier, arătându-i unde să stea jos. 
Apucă sticla de vodcă, trage o duşca zdravănă, nu foloseşte 
paharul. Îi place mai mult vodca rusească sau cea poloneză, dar 
s-au scumpit al naibii în ultimul timp. Aşa că amestecă spirtul 
curat cu apa şi vodca-i gata. Începe de dimineaţă, imediat după 
ce se trezeşte. Îi dă puteri, zice. Crede că fără asta nu ar mai putea 
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ţine pensula în mână. De doi ani nu mai conduce nici maşina. 
I-au luat permisul pentru conducere în stare de ebrietate. Nu s-a 
mai dus la examen. 

Vezi, tu, băiete, cât de singur sărbătoresc eu? Începe cu asta 
de fi ecare dată de Paşti şi de Crăciun. De fi ecare dată când 
fosta soţie îi aduce băiatul. L-a părăsit acum şase ani. Atunci 
l-a cunoscut pe bărbatul ei cel nou. Grafi cian-informatician la 
o multinaţională. De perspectivă. Lângă unul ca el rostul unei 
femei e să nască copii. Lui şi naţiei. Să nu se piardă…

Ce să-ţi dau, copile? Habar n-am. Poate am ceva răcoritoare 
pe aici. Se duce până la bucătărie de unde se întoarce cu o sticlă 
de cola şi o bere în mâini. Berea completează bine vodca. La 
copii de zece ani nu dăm bere. 

Îţi aduci aminte, fecior, ce brazi de Crăciun aveam pe vre-
muri. Argintii, până la tavan. Pline cu globuri strălucitoare şi 
confetti sclipitoare, lumânări care pâlpâiau. În vârf aveau o stea 
în cinci colţuri pe care am moştenit-o de la părinţii mei. Vă 
duceaţi împreună cu mama la bunici după plăcinta cu mere. De 
fi ecare Crăciun bunica făcea plăcinte cu mere. Erau încă calde 
când ajungeaţi acasă, cu zahărul praf caramelizat pe ici-colo. 
Eu aranjam cadourile sub brad în timpul acesta, aprindeam 
lumânările, după care cântam toţi trei Îngeraş din Ceruri. Şi ne 
îmbrăţişam la sfârşit.

Băiatul asculta fără să fi e impresionat prea tare. Le-a auzit de 
nenumărate ori. De fi ecare Crăciun, în timpul petrecut împreună 
e condamnat să asculte povestea marii sale dureri. Şi decepţia 
părăsirii. Sigur, a fost şi el de vină. Şi conjunctura. Oamenii nu 
mai cumpără tablouri de artă. Iar el  nu pictează kitsch-uri. 

Din zece în zece minute se întinde după sticlă. Gâlgâie astfel 
deodată şi zece înghiţituri. Vorba şi privirea îi devin în cele din urmă 
grele ca plumbul. Pe fruntea încreţită îi apar broboane de sudoare. 

Te rog un lucru, băiete. Nu lua niciodată pensula în mână, 
mai bine ciocanul sau lopata. Eventual calculatorul. Să nu ajungi 
ca sărmanul tău tată.

Juhász Béla
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Îl apucă sughiţul. Se întinde din nou după sticla în care abia 
de mai e ceva la fund, o dă peste cap toată. Se aşază în fotoliu. 
Privirea pare să treacă precum sfredelul în gol prin corpul fi rav 
al băiatului. Clipeşte încet şi lung, mormăie ceva de nedesluşit, se 
uită apoi la ceasul de perete care arată nouă şi jumătate. Închide 
ochii şi adoarme instantaneu. Respiră zgomotos de parcă ar 
sforăi în surdină. 

În ochii trişti ai copilului se aprinde atunci o scânteie.  Ce să 
facă încă o oră şi jumătate până vine Mama? Se duce până la lada 
de fag în care sunt tuburile de vopsea ale tatălui său. Găseşte acolo 
şi pensule de diferite dimensiuni. Se opreşte în faţa peretelui alb 
imaculat. Luminat parcă pentru asta de lampadarul din colţ, o 
lumina nu neapărat puternică. Începe să picteze pe perete. Apar 
la început liniile de contur, după care trece la detalii. Foloseşte 
mai mult verde şi auriu. Foarte mult auriu, dar şi argintiu din 
belşug. Mânuieşte pensula de parcă asta ar fi  făcut toată viaţă, 
chiar dacă o face pentru prima dată. Nu a ţinut niciodată până 
acum vreo pensulă în mâna. Eventual carioca. 

Cu trei minute înainte de 11 soseşte mama. Băiatul deschide 
uşa, tată-l nici măcar nu aude sunetul soneriei. Intrând în cameră, 
picioarele femeii parcă prind rădăcini. Rămâne nemişcată câ-
teva clipe foarte lungi. În colţul ochiului îi apare o lacrimă, una 
singură. 

Sforăitul bărbatului din fotoliu e în expansiune parcă. În ca-
meră mirosul de alcool se amestecă cu cel de vopsea şi odoarea 
înţepătoare, inconfundabilă a diluantului.

Pe peretele nu de mult de un alb strălucitor, iluminat doar 
de lampa din colţ, acum se vede un brad de Crăciun împodobit 
feeric cu globuri, bomboane de salon, confetti aurii şi argintii şi 
lumânări pâlpâind gălbui. E de necrezut. Îţi vine să-l atingi cu 
mâna. În vârf se vede o stea aurie în cinci colţuri mai uzată, dar 
cu atât mai strălucitoare. 
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Soţia tăietorului de lemne

SOŢIA tăietorului de lemne vinde la piaţă brânză şi telemea. 
Au trei vaci în sătucul de munte unde ajungi pe un drum 

bătătorit prin pădure. În şaptesprezece ani de căsnicie ea şi cu 
tăietorul de lemne au reuşit să aducă pe lume doi băieţi. Sunt 
frumoşi precum mama lor. Vor fi  puternici precum tatăl. Aşa 
cum speră ei amândoi. Astfel vor putea merge şi ei la exploatare. 
Tăiatul lemnelor nu este o muncă uşoară. Ai nevoie de multă 
forţă şi pricepere. Şi pălincă tare, de două ori întoarsă.

Soţiei tăietorului de lemne nici prin cap nu-i mai trece că toate 
astea i-au ajuns. Nu mai are curaj nici să gândească. De rugat 
se roagă doar la sfârşitul săptămânii la biserică. Atunci nu este 
piaţă. Atunci pune de o parte brânza şi telemeaua de duminică 
pentru luni. Cu toate că piaţa de luni este cam nicicum. 

Telemeaua trece cel mai bine vinerea. De ani de zile atunci 
vine pentru porţia sa obişnuită şi consilierul. Plăteşte cu două 
bancnote de zece. Ea îi dă rest patru de cinci. I se cuvine pentru 
fi delitatea îndelungată. Aşa judecă soţia tăietorului de lemne. Cu 
toate că e foarte posibil să nu mai fi e de mult membru al con-
siliului. 

Dar într-o zi, mai de mult, i-a şoptit la ureche că o va propune 
pentru titlul de cetăţean de onoare. Fiindcă merită. Nemaivorbind 
de  faptul că va fi  prima vânzătoare de brânză şi telemea distinsă 
astfel. Ajunsă acasă atunci nu a spus nimic despre onoarea care i 
se pregăteşte. Nici n-aveau cum s-o înţeleagă.

În ziua aceea cei de acasă erau preocupaţi de chinurile 
facerii viţicăi pătate cu alb-negru. Aşteptau cu toţii nerăbdători 
viţeluşa...

Juhász Béla
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Zebra care şi-a pierdut dungile

ERA o zebra sănătoasă, absolut banală. Dungile alb-negre 
al ternau pe tot corpul ei precum în vestita pictură a lui 

Vasarely sau aidoma păturii care acoperă canapeaua favorită a 
vedetei rrome a televiziunii maghiare, Győzike, în căminul său 
din Salgótarján. Aşa cum puteai să vezi asta în mai multe emi-
siuni, dacă chiar erai curios. 

Aşa sunt zebrele mai nou. Dungate. De asta se numesc şi 
trecerile de pieton zebre. Ca să ne aducem aminte de după-amiaza 
aceea în care stăteam pe banca de la circ, înfulecând fulgi de 
porumb, scuze, popcorn, cu ochii în nişte refl ectoare cam leşi-
nate, uitându-ne la cei patru elefanţi, trei cămile şi două zebre 
care se învârteau în cerc pe ritmurile unei melodii  de Tom Jones 
dat nu foarte tare. 

Zebra despre care vorbim nu a trăit niciodată în Africa, în 
savane sau în vreo grădina zoologică. S-a născut într-un car-
tier mărginaş al unui oraş nu foarte mare, dar nici prea mic. 
Stăpânul de teama vecinilor a încercat să ascundă întâmplarea. 
În mod sigur erau destui care abia aşteptau să raporteze la 
poliţie sau undeva la fel de potrivit ceea ce s-a întâmplat, faptul 
surprinzător că într-un grajd dintr-un cartier de margine, al 
unui oraş respectabil, nici prea mare, nici foarte mic, s-a născut 
o zebră. Lucrurile au ieşit totuşi la iveală. 

Primul care a vorbit, în coloanele ziarului local, a fost în-
ţeleptul cartierului. A explicat stimaţilor şi mult iubiţilor cititori 
că nu poate fi  vorba decât de o cacialma, nu de alta, dar zebrele, 
mai ales cele dungate alb-negru, se nasc în savană, este de aceea 

Juhász Béla



144 10-11-12, 2019

Proză

144 10-11-12, 2019

exclus să se nască într-un oraş nici mic, nici mare, într-un cartier 
oarecare, vestit eventual doar pentru că el, cel care vă scrie 
toate astea, s-a născut acolo cu  câteva decenii în urmă. Peste 
două zile a venit „ecoul”, răspunsul la acest articol, publicat de 
acelaşi cotidian local. Editorialistul publicaţiei explica în acest 
articol pe un ton calm şi civilizat că înţeleptul foarte respectat al 
cartierului, în ciuda bunăvoinţei sale evidente privind subiectul, 
a scăpat câteva inexactităţi în expunerea sa, de altfel exemplară. 
E vorba înainte de toate de faptul că aceea mică zebră care a 
văzut lumina zilei în acel grajd din cartierul pomenit nu este 
dungată alb-negru, ci, desigur, negru-alb. 

Atât i-a trebuit înţeleptului. S-a pus de îndată în faţa maşinii 
sale de scris marca Erika, introducând în ea cu mare grijă o coală 
ministerială de cea mai bună calitate, păstrată special pentru astfel 
de ocazii. Se gândea să expună nişte adevăruri fundamentale, 
printre altele faptul că el de mic copil iubea zoologia şi canasta, 
nemaivorbind de alte jocuri de societate, astfel încât acum nu 
are cum să accepte ca opinia publică să fi e condusă pe căi fără 
ieşire. Minciuna pentru el nu poate fi  tolerată nici în vorbă, nici 
în scris. Tocmai de aceea, de nu ar fi  curentul acesta nenorocit, 
şi-ar aduce negreşit aminte de pasajele din opera marelui Alfred 
Brehm, pe care în alte condiţii le ştie pe dinafară: cum că zebrele, 
să nu aibă nimeni dubii, sunt dungate exclusiv şi iremediabil în 
alb-negru. 

Această expunere inteligentă, aproape academică din gândirea 
înţeleptului, a apărut în ziua următoare în publicaţia locală. Şi-a 
cumpărat în consecinţă de la chioşcul de ziare cinci (adică, cinci 
şi nu mai multe) exemplare pentru el şi pentru membrii familiei 
sale. Nu mai multe din raţiunea să rămână destule şi pentru 
restul cititorilor din oraşul nici prea mic, nici foarte mare. 
Cititori pe care a încercat în trecut de atâtea şi atâtea ori să îi 
lumineze. Să nu apară neînţelegeri. Asta pentru că aştepta de la 
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ei să recunoască nu numai înţelepciunea sa, dar şi calităţile sale 
literare. Nu liberale, literare. 

Reacţiile aşteptate n-au sosit însă. Chiar dacă stătea cu orele 
aplecat în afară în fereastră să primească mulţumirile cuvenite. 
Dar nimic. I-a venit atunci o idee diabolică. Şi-a făcut rost 
de la piaţa de vechituri de o grămadă de foi indigo folosite, 
mul tiplicând excepţionala sa analiză. A trimis un exemplar 
primarului oraşului nici foarte mic, nici prea mare, directorului 
liceului său favorit, trei la nişte veterani de război, primei soacre 
a vecinei şi unor localnici, opt la număr, plecaţi de mult peste 
mări şi ţări şi, desigur, comitetului premiului Nobel. Nu se 
ştie niciodată. Şi dacă cineva îşi dă seama în cele din urmă de 
importanţa sa şi a muncii sale, chiar dacă la nivelul unui singur 
gest de recunoaştere.

Astfel evenimentul a depăşit hotarele localităţii nici prea 
mici, nici foarte mari. Au apărut şi televiziunile. La început de 
la studioul local, un operator şi un reporter. Au urmat cei de la 
cotidian şi un săptămânal, tot local, iar în cele din urmă au venit 
şi cei de la televiziunile centrale, inclusiv cinstiţii reprezentaţi 
ai presei de scandal. Din străzile din împrejurimi au apărut pen-
sionarii. Conducerea oraşului a organizat curse speciale din 
centru iar cei de la grupa mare din câteva grădiniţe adiacente au 
sosit interpretând cântecele specifi ce grupei lor de vârstă. 

Până şi academicianul înţelept de la care a pornit totul s-a 
furişat mai aproape, ascunzându-se după tulpina groasă a unui 
copac. Fiindcă nu era doar înţelept, îl rodea şi curiozitatea. 

Nemairezistând presiunii supraumane, stăpânul grajdului a 
deschis în cele din urmă poarta de la uliţă, permiţând mulţimii 
să intre în curtea gospodăriei. A deschis pe urmă şi poarta 
grajdului care scârţâia îngrozitor. S-o vadă, s-o fotografi eze, s-o 
fi lmeze pe zebra cea mică care se agita nervoasă, dar voioasă 
nevoie mare lângă maică-sa. 
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Şocul a fost imens atunci când în lumina soarelui care pă trun-
dea prin uşă, mica zebră s-a întors spre cei care se buluceau în 
curte. Nu avea nicio dungă, le pierduse probabil în urma şo cului 
sau poate nu avuse niciodată. Nici negre, nici albe. 

Era însă netulburată de asta  întorcându-se jucăuşă spre mama 
ei, lăsând în urmă ceva care scotea aburi şi mirosea deosebit de 
urât, înghesuindu-se hotărâtă spre ugerul care o aştepta de ase-
menea caldă. 

Găsindu-l, a scăpat un sunet fericit, de mulţumire parcă: I-A, 
I-A, I-A....

Traducere din maghiară în română:
Nótáros Lajos

Juhász Béla
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Cornel Ungureanu

Slavici şi ai săi

Reliefuri văzute şi nevăzute. Acasă, 
în Europa Centrală

Ţinutul natal. Imediata noastră apropiere
„Drumul de ţară de pe valea Crişului Alb, 
ajungând în apropierea şesului, la Maghierat, 
se despică-n două, şi o parte din cete o ia 
prin Pâncota spre mijlocul şesului, iar alta 
apucă spre Şiria, ca să înainteze la Arad şi să 
treacă Mureşul în Banat.

Sosind la Şiria, cetele trec de-a curme-
zi şul prin sat şi se opresc în bătătura de la 
marginea Câmpiei.

Aici e începutul.
Satul se-ntinde la poalele celui din urmă 

şir de dealuri. Din sus de sat locurile sunt 
presărate cu vii, şi mai sus coasta e acoperită 
cu târşi, pe culmea plaiului se vede marginea 
pădurilor, iar într-un vârf ieşit înspre Câm-
pie cel mai înalt dintre toate, se ridică 
zidurile părăsite ale Vilagăşului, o cetate ve-
che, de unde ochiul străbate toată Câmpia 
cât pătrunde zarea de lumină.

Cornel Ungureanu, 
critic literar, 

Timişoara
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Iorgovan plecase de la Curtici înspre amurgul serii şi mâna 
drept spre ţuguiul Vilagăşului, şi mâna iute fi indcă-l mâna şi pe el 
ceva înainte. (...)

Era înspre miezul nopţii când el ieşi dintre holdele din hotarul 
Şiriei şi apuca drumul cel mare.

Plecat cu gândul de lungă călătorie în treburi grele, el era dus cu 
gândul departe înainte…”

Fiecare prozator „din ţinuturile Imperiului”, de la Agârbiceanu 
la Rebreanu şi de la Rebreanu la Breban, de la Ioan Popovici 
Bănăţeanul şi Pavel Dan la Sorin Titel sau Alexandru Ivasiuc, 
va avea grijă să fi xeze, uneori chiar de la prima frază a Operei, 
topografi a locului. Nimic nu-i mai important decât locul, decât 
drumul, decât itinerarul pe care îl parcurg sau ar trebui să-l 
parcurgă eroii lui. Şi pe acest itinerar vor exista numeroase 
semne de avertizare. Eroul ştie drumul, este un obişnuit al lui, 
îl parcurge cu ochii închişi. Drumul, răscrucile, cârciuma, 
cimitirul, biserica fac parte din fi inţa lui. Şi fi indcă fac parte 
din fi inţa lui, ar trebui înţelese/ascultate.

Din fi inţa lui Iorgovan, îndrăgostitul, ar trebui să facă parte 
şi Pădureanca. În ţinut e holeră şi el se duce la ea în pofi da in-
ter dicţiilor, după cum în pofi da interdicţiilor alergau unul 
către celălalt Romeo şi Julieta. În pofi da interdicţiilor, tatăl lui 
Iorgovan, Busuioc, aduce oameni la seceriş.

„Se ivise holera-n ţară, iară Busuioc nu voia să ştie de ea.”
Holera nu este personajul principal al nuvelei. Boala nu loveşte 

în secolul al XIX-lea aşa cum lovea ciuma personajele secolului 
XX. Răul care loveşte nu vine din afară, el vine din lăuntrul 
personajelor. Între gândul „care o ia înainte” şi trupul care se 
afl ă într-un anumit punct al drumului, nu există înţelegere. 

Care sunt itinerariile ce se cuvin a fi  urmate, cele ştiute, 
văzute, care sunt ale gândului? Ale gândului, aşa cum poate fi  el 
ex primat, sau ale inconştientului?

Cornel Ungureanu
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Care este locul Şiriei în acest spaţiu? Al acestui spaţiu în care 
Slavici este acasă?

Există câteva etichete lipite de literatura lui Slavici – etichete 
echivalente cu neîmplinirile, ratările, neşansele scrisului său. 
Slavici e tezist, Slavici e moralist, Slavici e un scriitor fără stil. În 
perimetrul acestor afi rmaţii sunt aşezate nu doar cărţile de raft ul 
al doilea, nu doar prozele fără miză, ci chiar textele importante. 
Moara cu noroc dar şi Pădureanca ar trebui să ilustreze fraza 
iniţială, cum că fi ecare trebuie să fi e mulţumit cu sărăcia sa, 
fi indcă nu bogăţia, ci liniştea colibei sale îl face fericit. 

Puţini au citit cu atenţie: mai departe bătrâna, mama Anei, 
spune că ea a fost o femeie într-adevăr fericită. Şi că, după 
o viaţă fericită, i-ar fi  greu să se despartă de casa ei, pentru o 
căutare problematică. Acasă a însemnat şi va însemna pentru ea 
totul. Ea nu vrea să plece de acasă. Ei, tinerii, sunt însă liberi să 
o facă: ei nu (mai) depind de ea. Ei au o altă viaţă.

Cu alte cuvinte, ea a trăit până acum ca un om fericit: a fost 
în paradis şi poate rămâne în această lume a fericirii: merge în 
fi ecare duminică la biserică să-şi întâlnească soţul. Soţul ei era un 
bărbat al credinţei, cânta în strană: acolo, în strană, duminica, l-ar 
putea vedea. Sau nu: chiar îl vede! Familia ei e indestructibilă, ea 
ilustrează Ordinea lumii. 

Cititorul de azi al lui Slavici ştie că soţul care plecase înainte 
de vreme şi o lăsase pe Mara văduvă era, ca şi Ghiţă, cizmar. Şi 
că tatăl Anei şi socrul lui Ghiţă îi puteau dubla, în credincioşia 
lor, pe alţi eroi ai lui Slavici. Nu pe foarte mulţi. Dar cu siguranţă 
pe unii dintre ei. Opera lui Slavici se sprijină pe câteva mari 
personaje care ar trebui să ilustreze ordinea lumii. Preotul, 
învăţătorul, meşteşugarul (omul lucrului bine făcut), păstorul, 
ţăranul sunt centrele de gravitaţie ale „poveştii”, ale naraţiunii. 

Slavici şi ai săi



150 10-11-12, 2019

Restituiri

150 10-11-12, 2019

Fiecare trebuie, într-un moment sau altul, să plece de acasă. Să 
se despartă de lumea părinţilor lui, pentru alta mai ofertantă. 
Să-şi trăiască aventura, istoria personală.

Plecarea de acasă îl obligă pe Ioan Slavici (ca pe oricare 
prozator ardelean), la o bună cercetare a locurilor. El cunoaşte 
drumurile ca şi cum le-ar fi  străbătut cu piciorul, cu trăsura, 
călare. Se încredinţează lor, locurilor. Scriitorul e un adevărat 
topograf care înregistrează formele de relief, dealurile, pădurile, 
potecile, cele ştiute de toţi şi cele secrete. El vede fi ecare detaliu 
al peisajului, fi ecare difi cultate a traversării, fi ecare spaţiu 
protector. Omniscienţa sa e legată nu doar de cele cunoscute de 
toţi, de căile accesibile, de locurile de retragere, de popas, ci şi de 
secretele lumii acesteia – de cele ascunse, pline de pericole. 

Plecarea de acasă, din spaţiul paradisiac al liniştii domestice, 
îl poartă pe eroul lui Slavici prin nişte locuri neprimitoare. Prin 
nişte locuri rele. Prin nişte locuri care îşi au secretele lor. Nişte 
locuri care, de multe ori, numesc cu fi delitate viaţa interioară a 
eroilor săi. Subteranele fi inţei.

Dacă acel acasă al bătrânei era dominat de linişte, drumurile 
care duc eroul departe de casă sunt însemnate cu un şir de 
avertismente. Sunt presărate de semne. Cititorul (şi culegătorul) 
de poveşti populare, scriitorul care „combina” situaţiile din basm 
pentru a le descoperi semnifi caţii noi, mai adecvate lumii în care 
trăim, nu se depărtează foarte tare de „poveste”. În topografi a pe 
care ne-o oferă, există semne pe care trebuie să le citim bine: 
există avertismente pe care trebuie să le înţelegem sub semnul 
unei tradiţii. Locul numit Moara cu noroc nu este doar han. 
Acolo există o moară abandonată, o cârciumă şi – ca să fi xăm 
mai bine detaliile – un loc de înnoptare al călătorilor.

Moara este – dacă e să o punem sub semnul Tradiţiei – locul 
unde boabele de grâu sunt sfărâmate, „distruse”. Pe fi ecare boabă 

Cornel Ungureanu



15110-11-12, 2019

 Restituiri

15110-11-12, 2019

de grâu se afl ă imaginea lui Iisus Christos. A distruge sămânţa, 
mai ales sămânţa care poartă Imaginea e un ritual infernal. 

Moara e un spaţiu legat de acel „dincolo” al răului. Blaga a 
intuit potenţialul simbolic al spaţiului şi Arca lui Noe îşi des-
făşoară aici întâlnirile cu Nefârtate.

În prima „epocă” a aşezării lui Ghiţă la Moară semnul noro-
cului e cum nu se poate mai vizibil. El este un om al bunei aşezări, 
bătrâna al „lucrului bine făcut” – familia exprimă, în continuare, 
buna întemeiere a lumii. Dar numai în aparenţă. 

Hanul e construit lângă moară – şi construcţia lui progresează, 
fi indcă există mulţi care trec prin aceste locuri.

Cele cinci cruci din preajmă ar putea evoca şansa „locul bun” 
– dar dacă cele cinci cruci poartă alt tip de dialog? (Ioan Petru 
Culianu le cita ca pe nişte „semne bune”: noi credem că ele ar 
marca, mai degrabă, un loc de trecere în Împărăţia morţilor).

Afl ăm, din secţiunea a treia a nuvelei, că turmele de porci 
copleşesc spaţiul. Cât ţin luncile, pretutindeni răsar turme de 
porci. 

Spaţiul tradiţional românesc era al turmelor de oi. Turmele de 
porci evocă altceva. În porci s-au ascuns, ştim din Biblie, diavolii 
izgoniţi. Porcul e un animal murdar. E departe de inocenţa 
Mielului – de simbolul pe care-l incorporează Mielul. Animal 
impur, el dă sens profesiunii de măcelar. El semnifi că violenta 
desacralizare a unei lumi. 

Turmele de porci îşi au legile lor – legile lor secrete. În fruntea 
lor se afl ă Sămădăul – omul care poate să piardă. Care îşi poate 
permite să plătească pierderile. Sămădăul poate defi ni o lume 
perdantă.

Ca în toate prozele importante ale lui Slavici, problema 
banului (Ochiul diavolului) se leagă chiar de Moara cu noroc: 
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locul aduce câştig. Lică Sămădăul înmulţeşte câştigul şi dă ima-
gine mai limpede „norocului” pe care moara îl poate spori. Lică 
Sămădăul confi scă norocul. El este omul negru, el e prezenţa 
luciferică – insul sosit din subterană.

Nuvela „se întoarce”, se rescrie după capitolul al nouălea – după 
ce Ghiţă şi Pintea descoperă trupul copilului ucis „cu o lovitură 
de pat de puşcă”. Suntem la mijlocul nuvelei. Ghiţă e în pădure 
(„nell mezzo del camin”), în căruţa care trebuia să-l ducă acasă. 
E împreună cu Pintea, jandarmul care trebuie să-l însoţească. În 
căruţă mai e Uţa, femeia pe care o ia slujnică. Ar trebui să plece 
în căutarea criminalilor, fi indcă ei ar putea fi  descoperiţi. Ghiţă 
nu-l urmează pe jandarm, el este dator casei sale. El rămâne un 
om tradiţional pentru care „liniştea familiei” trebuie apărată. Nu 
arestarea criminalului, nu înfăptuirea justiţiei sunt importante 
acum, ci starea familiei – a soţiei şi a copiilor lăsaţi acasă. Dacă în 
mijlocul drumului au fost ucişi o femeie, un copil, ce se întâmplă 
la el acasă, fi indcă soţia lui a rămas singură? 

Acasă – în noua sa casă – întâlnirea poartă pecetea „istoriilor 
care au fost” a păcatelor reale, dar şi a păcatelor posibile. Cealaltă 
femeie o transformă pe Ana – eliberează „demonia” ei. Femeia 
ucisă, copilul ucis (cu lovitura unui pat de puşcă) ne poartă în 
Imperiul demonilor.

Slavici a putut să presimtă demonii care vor anima literatura 
Imperiului, de la Ilse Aichinger la Doderer. Dezordinea interioară 
poate creşte după nefericitul său mariaj (cu Ecaterina Szoeke), 
după repetatele spitalizări, după eşecurile prietenilor săi, după 
moartea apropiaţilor, după anii de puşcărie, după afacerile per-
dante.

Ioan Slavici este un erou al eşecului. Toţi bărbaţii prozelor 
sale importante sunt eroi ai eşecurilor, perdanţi care vor rata. 
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După oamenii de succes, după inşii model, după Popa Tanda 
şi Budulea taichii, lumea slaviciană se întunecă: personajele ei 
majore se afi rmă sub semnul autodistrugerii. Ghiţă şi Lică se 
sinucid, într-un fel sau altul. Memorabil personaj rămâne bătrâna: 
pe ea răul n-o atinge. Pentru ea răul nu există. Lică este un „om 
bun”, incendiul a izbucnit fi indcă cineva a uitat ferestrele deschise. 
Doar fi indcă cineva „a uitat”. Ea nu recunoaşte răul fi indcă acolo, 
în locul unde ea şi-a trăit tinereţea, nu existase Ispita.

Aici, la Moara cu noroc, invaziile răului sunt neiertătoare. 
Metamorfozele personajelor antrenează metamorfoza Casei. „Ce 
vrei tu să faci din casa mea?”, întrebarea Anei, redimensionează 
noul univers:

„Ana stătea ca un stâlp de piatră înaintea lui şi asculta cu încordată 
luare-aminte, însă cuvintele lui parcă îi sunau a sec în urechi şi nu 
puteau să străbată până la inima ei, tulburată de alte gânduri.

– O femeie a fost, zise ea, o domnişoară, o văduvă tânără! Mai 
ştiu eu cine!? Vor fi  dus-o cu dânşii, căci era tânără şi frumoasă, 
urmă ea cu patimă, plină la faţă şi la trup, iară voi, bărbaţii, nu vă 
gândiţi decât la d-alde astea.

Ghiţă rămase nemişcat înaintea ei.
– Ce-i, Ano? Ce ai tu!? zise el îngrijat, şi se apropie ca să o 

cuprindă cu braţul şi să-i privească mai dinadins în faţă.
– Lasă-mă! îi şopti ea înecată, şi-l dete cu cotul la o parte. 

Lasă-mă, că-mi vine rău când mă atingi.
– Nu te las! strigă el deznădăjduit, şi o cuprinse cu amândouă 

braţele. Trebuie să ştiu ce ai! Aşa nu te-am mai văzut. (...) Tu nu eşti 
bine! E primejdie, sfi nte Doamne, e primejdie la casa mea... Ţi-a dat 
cineva ceva! Te-a vrăjit? Ce-i?!

Ana începu să răsufl e din greu, să se înece de plâns şi să-şi 
strângă pumnii ridicaţi în sus.

– Ce caută muierea asta aici?! zise ea râzând încât i se vedeau 
dinţii. Ghiţă, ce caută? Muierea ce caută? Ce vrei tu să faci din casa 
mea!?”
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Calea cea dreaptă
„Ce vrei să faci tu din casa mea?” – iată o întrebare funda men-

tală pentru înţelegerea scriitorului.
Mara e un om exemplar – e un adevărat creştin, un om activ 

care reia mesajul lui Popa Tanda: mesajul oamenilor exemplari. 
Lumea lui Slavici ar trebui să rămână lumea oamenilor exem-

plari.
Om exemplar rămâne, pentru Slavici, Andrei Şaguna, om de 

încredere poate fi  Miron Cristea. Ei sunt preoţii, ei sunt liderii 
religioşi care au stabilizat solul mişcător al trecerii. 

Dar oameni exemplari sunt şi cei care i-au eliberat din şerbie 
pe românii ardeleni. Iosif al II-lea şi Franz Josef sunt priviţi cu 
un devotament cvasireligios de conservatorul care e Slavici. De 
fapt, socialiştii îi atrag atenţia (şi îi stimulează devotamentul) ca 
restauratori ai unei ordini (mai) adevărate. Asemenea creştinilor 
primitivi, ei vor să restaureze Adevărul. Ei urmează Calea. 
Slavici evocă în câteva din nuvelele sale importante (Moara cu 
noroc, Comoara) abaterea de la Calea cea dreaptă prin ispita 
îmbogăţirii. A banului.

Mara nu se abate de la Calea cea dreaptă – Mara exprimă Ca-
lea cea dreaptă.

Lumea lui Ioan Slavici trebuie să fi e una exemplară. În fi ecare 
capitol apar propoziţii care evocă Lumea; iată, aceasta este 
lumea, aceştia sunt oamenii. Precum adesea în scrisul slavician, 
există aforismul lămuritor: aşa au fost dintotdeauna oamenii. 
Condiţia umană e tema, starea de (ne)fericire obiectul analizei. 
Cum literatura „conservatoare” a lui Slavici pune în centrul ei 
Familia, romanul se opreşte mai întâi asupra familiilor Marei 
şi a lui Hubăr. Soţul Marei e scos repede din scenă: e cizmar 
nevrednic. Celălalt cizmar important al literaturii slaviciene, 
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Ghiţă, pleacă „de acasă” fi indcă profesiunea lui devenise ne-
rentabilă. Soţul Marei trebuie să dispară: să o lase, cu alte cuvinte, 
văduvă. Pandantul Marei nu poate fi , prin urmare, o femeie, ci 
un bărbat, Hubăr.

Hubăr, măcelarul venit la Lipova de la Viena, îmbogăţit în 
timpul revoluţiei de la 1848, are, în momentul în care începe 
naraţiunea, patruzeci şi şase de ani:

„Deşi împlinise patruzeci şi şase de ani şi era un om cu multă 
chibzuinţă, Hubăr nu părea deloc a om care să fi e tatăl lui Naţl. 
Lasă că era un om bălan, cam slab şi cu obraji roşii după înfăţişare 
prea tânăr, dar era întot felul lui de a fi  ceva uşuratec, aproape 
ştrengăresc. Gura îi era croită pe râs, ochii îi jucau mereu în cap şi 
lucruri pentru alţii mari îi păreau adeseori nimicuri. Deşi ţinea mult 
să aibă prietenie cu popa, cu beamterii şi cu ofi ţerii, se pomenea 
adeseori la chefuri şi cu oamenii fără trecere, până chiar şi cu calfele 
lui, un lucru pe care fecioru-său n-ar fi  fost în stare să-l facă. Şi mai 
ales asta l-a făcut să nu aibă trai bun cu nevastă-sa, care era femeie 
aşezată, cam ţâfnoasă, şi neîngăduitoare”.

Hubăr are patruzeci şi şase de ani, tot atîţia cîţi are Slavici 
cînd începe să scrie Mara. Ar putea să fi e chiar o ipostază a na-
ratorului, una dintre formele sale de ieşire în lume.

Hubăr nu-şi iubeşte meseria. A plecat de la Viena (din Cen-
trul lumii!) într-un loc care şansa sa arată altfel. E un loc în care 
poate să petreacă. Nu numai sărbătoarea poate fi  trăită aici, ci şi 
fascinaţia subteranei.

Plecat din Viena, Hubăr abandonează centrul, locul privilegiat, 
ofensează Tradiţia. Va încălca regulile: va cădea în trup. 

S-a scris foarte mult despre adulterul nefericit al lui Hubăr. 
Toţi exegeţii, de la George Munteanu la Vasile Popovici, au 
evocat statutul lui Bandi – fi ul natural – în noua distribuţie a 
rolurilor. Mai puţin a fost evocat rolul Reghinei. Reghina nu-i 
o degenerată, bolnavă (nebună), aşa cum scriu unii dintre co-
mentatori, va înnebuni după nefericita relaţie. Ea încalcă un 
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tabu şi încălcarea legii lasă urme. Trupul receptează dureros în-
călcarea legii.

Aşadar, Hubăr trăieşte fascinaţia lumii de jos, a subteranei. E 
o fi inţă coborâtoare. E măcelar: profesiunea, onorabilă, poate fi  
împlinită cu cinste. Dar ceva se termină. Ceea trăieşte el – sen-
timentul fi nalului – îl trăieşte fi ecare personaj exponenţial al 
Imperiului, de la ultimul Trotta la Kikeritz, protagonist în Lecţia 
de limbă moartă. Deşi feciorul „pare din altă spiţă” el nu face 
decât să continue risipa. Sau cum spunea Burdea, un prieten de 
la Viena:

„Minunat, strigă Burdea râzând, din toată inima cu glasul lui 
subţire. Are dreptate! Aşa ne petreceam noi viaţa: ziua dormeam 
îmbrăcaţi,…nopţile ne plimbam, adică ori stăteam prin cafenele, 
dacă timpul e urât… Ziua e urâtă, zgomotoasă, plină de întâmplări 
care ne abat de la noi înşine: în amurgul serii începe viaţa să aibă 
farmec”.

Viena îl deturnează pe Naţl de la „meseria”, de la „arta” pe 
care trebuia să şi-o însuşească. Rămân de studiat similitudinile 
dintre istoria vieneză a lui Naţl, tânăra calfă plecată prin lume 
să se împlinească şi tânărul Slavici. În Fapta omenească. Scrisori 
adresate unui om tînăr Slavici recapitulează perioada vieneză, 
distribuind altfel câteva accente demne de luat în seamă:

„Neastâmpărul meu s-a închegat încetul cu încetul într-o idee 
fi xă. Un alt amic al meu, unul dintre cei mai simpatici oameni, 
Hosanu… îmi vorbea adeseori despre ştiinţele medicale, despre 
oase şi muşchi, despre vine şi arterii, despre nervi şi despre creieri, 
despre funcţionarea organelor şi despre constatările făcute despre 
profesorul Rokitansky în ceea ce priveşte lucrarea organelor 
îmbolnăvite.”

Rokitansky şi Hirtl, profesori pe care Slavici îi citează fi e în 
Fapta omenească, fi e în Lumea prin care am trecut, nu erau nişte 
personalităţi de mâna a doua. În a sa Spiritul Vienei. O istorie 
intelectuală şi socială 1848-1918 William M. Johnston le consacră 
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un subcapitol important: Nihilismul terapeutic la facultatea de 
medicină din Viena. 

„De-a lungul acestei cărţi am menţionat – scrie William M. Johnston 
– nihilismul terapeutic ca o caracteristică a vieţii vieneze. Otto 
Weininger, Richard Wahle, Karl Kraus şi Ludwig Wittgenstein au 
încarnat convingerea că maladiile societăţii şi ale limbii sunt rebele 
la orice terapie.” 

Indiferenţa lui Rokitansky faţă de terapie nu era decât con  -
secinţa teoriei naturii umane pe care el a expus-o în Die Soli-
daritaet des Tierlebens (Viena, 1869). La toate nivelurile exis ten-
ţei, pretindea Rokitansky, protoplasma e avidă, obligând fi ecare 
organism să fi e agresiv şi să-şi ucidă rivalii…”.

Am văzut că Slavici începe să scrie Mara la vârsta de 46 de 
ani. Se putea oglindi în Hubăr, măcelarul ispitit să privească în 
jos şi să cedeze ispitei.

Iar drumurile lui Naţl prin Viena implică şi experienţa lui 
Slavici. În excepţionalul portret pe care îl face tânărului Slavici, 
Magdalena Popescu insistă asupra bolii tânărului, ameninţat 
cu amputarea piciorului. Scrisorile pe care Slavici-bolnavul le 
expediază sunt nepoliticos de amănunţite, dacă e să luăm în 
considerare personalităţile cărora se adresează, scrie Magdalena 
Popescu.

Pentru Slavici, amputarea piciorului ca şi boala pe care o 
tra  versează îl pun într-o relaţie specială cu lumea. Ceea ce se i 
întâmplă ţine de natura fi inţei. Aceasta e condiţia umană, acestea 
sunt impasurile pe care trebuie să le traverseze.

Trebuie e verbul fundamental al lui Slavici: pe temelia lui se 
construieşte totul. Amputarea piciorului nu e un moment „je-
nant”. Omul, făcut din carne şi oase, ca şi alte fi inţe de lângă el, 
trebuie să se supună somaţiei. El exprimă un lanţ al fi inţării. 
El continuă câinii, caii, fi inţele domestice din preajmă, fi inţele 
sălbatice ale lumii acesteia. Este înrudit cu ele. Protoplasma 
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avidă a profesorului de anatomie se exprimă, mai întâi, prin ele. 
Dar omul poate fi  mai bine înţeles dacă priveşte cu atenţie „viaţa 
animalelor”.

„Kant zice (scrie în Fapta omenească Slavici) ce cu aproape două 
mii de ani mai înainte apostolul Pavel… a zis prin cuvintele: Nunc 
videmus per speculum in aenigmate, tunc autem videbimus sicut 
est.(…) Deci, lumea aceasta, tot ce învăţaţii numesc „realitate” şi 
„adevăr” este, precum bine zice românul, numai în aevea, o oglindă 
a lucrurilor tăinuite, enigma privită din oglinda care suntem noi 
înşine…” 

Naţl, întors „din lumea largă”, trebuie să treacă „proba”, să „dea 
lovitura de măestru”. Naţl trebuie să devină maistru măcelar, aşa 
cum Trică trebuie să devină maistru cojocar. Sunt lucruri care 
trebuie să se împlinească pentru ca lumea „să rămînă aşa cum 
este”. Slavici vrea, a scris fi ecare dintre criticii care s-au ocupat 
de roman, să fi e şi documentarist şi etnopsiholog. Dar dincolo 
de acestea se mai întâmplă ceva.

În opera lui Slavici există un şir de animale care stau în preaj-
ma omului. Domesticitatea lor evocă o relaţie de esenţă. Aşa 
cum se va întâmpla şi în opera lui Agârbiceanu.

„După rânduiala breselelor, calfa de măcelar care avea să treacă în 
rândul măieştrilor trebuia să facă în faţa starostelui şi a oamenilor 
de încredere a breslei tăietura de măiestru.”

Momentul ar fi  trebuit să fi e sărbătoresc pentru Lipova, pentru 
familie, pentru Naţl. Lovitura e o probă a virilităţii, o confi rmare 
a valorii: a lui şi a gintei. Tezeu înfrângea minotaurul, tânărul 
Naţl trebuia să răpună fi ara. Ce poate oglindi această victorie? 
Există, în opera lui Slavici, mai multe înjunghieri:

„Când uşa căzu sfărâmată din ţâţâni şi Ruţ se ivi cu Lică în ea, Ana 
era întinsă la pământ şi cu pieptul plin de sânge cald, iară Ghiţă o 
ţinea sub genunchi şi apăsa cuţitul mai adânc spre inima ei”.

Şi mai departe:
„Când Lică se aplecă asupra ei, ea ţipă dezmierdată îi muşcă mâna şi 
îşi înfi pse ghearele în obrajii lui, apoi căzu moartă…”
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Şi fi nalul Marei are loc sub semnul metamorfozei – omul 
muşcă:

„Bandi îl lovi cu pumnul în piept, apoi cuprins de un fel de turbare 
se năpusti asupra lui şi îl muşcă de gît…”

Tânăra critică (Vasile Popovici, Elena Lăsconi) a văzut în 
Bandi realitatea „secretă” a lui Naţl. El ar exprima mai bine fi inţa 
nocturnă a lui Hubăr.

Naţl îl loveşte pe Hubăr, Bandi îl ucide. Desfăşurarea pune în 
valoare abandonul tatălui, epuizarea forţelor, degenerarea. Nu 
raţiunea diurnă stăpâneşte, ci dezordinea nocturnă.

Dacă familia Hubăr evocă dezagregarea vechii ordini, familia 
Marei ar putea evoca naşterea altei lumi. O lume mai bună? Să 
ne deplasăm atenţia către femeia exemplară, Mara, şi spre cei doi 
copii ai săi. Prima dată când cei doi îşi fac apariţia e cea în care, 
pe plută, sunt ameninţaţi de apele Mureşului: dintr-un moment 
în altul, apele par a-i înghiţi. Fugiţi de „lumea duşmană”, cei doi 
par fără ocrotire.

În stilul ei, Mara ar vrea să-i ocrotească. Secretul ei e tezaurul 
– banii care îi vor proteja, în absenţa tatălui. În absenţa Tatălui, 
copii vor trăi alt tip de relaţie cu lumea. Persida e frumoasă, 
benefi ciază de o educaţie temeinică, dar prezenţa bărbatului „o 
umple de spaimă”. Ratează relaţia cu Codreanu, pe urmă se teme 
de Naţl.

Persida trăieşte, ca şi Trică, drama imaturităţii.
Filip Florian, Matei Florian. Despre ei, strănepoţi ai lui 

Slavici, s-a scris puţin. Nici cei doi nu au vrut să lase impresia 
vre unei înrudiri care să-i ocrotească de asediul ziariştilor. În 
fi ne, Daniela Raţiu este prima (cred) care îl face pe Filip Florian 
să mărturisească. Întreabă Daniela Raţiu ce a trăit elevul Filip 
Florian dând peste scriitorul Ioan Slavici în cartea de Limba 
şi literatură română, ori fi e dând peste cărţile lui, citindu-le 

Slavici şi ai săi
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din scoarţă în scoarţă? Filip Florian: „Ştiind toate poveştile din 
familie, adevărul e că raportarea la el a fost şi este mai ciudată, 
mai altfel, să zicem. Dintre cărţi, întâi şi întâi am făcut ochii 
mari la Moara cu noroc, care m-a atins foarte tare, am trăit-o 
cu pasiune, am simţit toată tensiunea aia din jurul hanului, a 
banilor şi a unei femei”.

Citind cărţile lui Filip Florian, trăieşti sentimentul că scriitorul 
vrea să se despartă de străbunicul său. „Raportarea la el a fost 
şi este mai ciudată”. Filip Florian inaugurează, cu Degete mici 
(2005), Zilele regelui (2008) şi Toate bufniţele (2012) un nou stil 
romanesc. Un nou fel de a brusca evenimentele. De a destrăma 
„istoria”, eposul slavician. De a deconstrui Moara cu noroc. 

Filip Florian scrie, ca un om de ştiinţă, o „poveste” care e ur-
mărită pe multe pagini cu documente pe care el, autorul, le scoate 
la suprafaţă. Par cunoscute şi trăim satisfacţia că le regăsim aici. 
Dacă primul roman al lui Filip Florian, Degete mici, era aşezat 
de Simona Sora sub umbrela literaturii centraleuropene, un bun 
reper fi ind comediografi a lui Bohumil Hrabal, sau a lui Hasek 
(în Mitteleuropa periferiilor m-am ocupat pe larg de ei) există şi 
un alt model care merită atenţie: 

„Istoria lui Onufrie, scrie Simona Sora, aruncă povestea într-un 
realism magic, colorat local cu retorica şi tonalitatea Vieţii Sfi nţilor. 
În hagiografi a călugărului Onufrie .... esenţială e litania ce rimează 
povestea «de trei ori s-a coborât Maica Domnului din ceruri ca să-i 
arate sprijin şi încredere lui Onufrie)». Comedie, hagiografi e. Zilele 
regelui ar fi  – şi este – o carte de (despre) istoria noastră. Ţara de 
atunci avea nevoie de un domnitor, e descoperit Karl, care vine cu 
difi cultate în ţara ... cea nouă. Vine împreună cu dentistul său.” 

Urmează biografi a dentistului şi a motanului Siegfried şi bu-
na aşezare a regelui. A faptelor regale:

„Cu Ghica în fruntea guvernului, a izbutit să impună în septembrie 
unor deputaţi care îşi închipuiau trenul şerpuind pe la conacele 
lor, concesiunea Strousberg, o afacere întinsă pe nouăzeci de ani, 

Cornel Ungureanu
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şi pe nouăsutecincisprezece kilometri, pornind de la Vârciorova, 
trecând prin Turnu Severin, Filiaşi, Craiova, şi Piteşti, ajungând 
la Bucuresci, şi continuând prin Ploiesci, Buzău, Brăila, Galaţi şi 
Tecuci, până la Roman”. „Proiectul includea şi linia Tecuci-Bârlad, 
ca pe un apendice sănătos...”. 

Informare, documentare, sentimentul recuperării, dar şi spec-
tacolul istoriei fericite. Documentul e însoţit de contextele care 
îl apropie de noi: aşa arătau străzile pe care calcă dentistul, aşa 
arătau locurile prin care ajungea Karl în Bucuresci. Paginile lui 
Slavici, străstrăbunicul, erau sobre, pagina avea în vedere un 
anume public – o elită. Slavici întemeia un stil, realismul slavician 
era din vremea lui Eminescu, strănepotul îşi creează lumea sa 
– stilul său. Trăieşte bucuria scrisului – fraza adună întâmplări 
şi personaje de peste tot, nu se mai opreşte. În secolul al XIX-lea 
realismul avea hotarele sale, viaţa trupească nu ispitea vremurile 
slaviciene. În Zilele Regelui lucrurile stau altfel. Romanul începe 
cu petrecerile dentistului în cutare bordel, în cutare crâşmă. 
Herr Strauss, dentistul, e cel care ispiteşte (şi vindecă!). Lumea 
de sus e dependentă şi ea, de... mâncare. La Sublima Poartă 
dom nitorul este însoţit de numitul dentist fi indcă „...măselele 
de minte au fost întotdeauna sâcâitoare şi rele, fără sufl et. Iar 
când una, din senin, s-a găsit să străpungă gingia prinţului pe la 
jumătatea celui de-al douăzeci şi optulea an de viaţă, să răsară 
chiar în ajunul plecării lui la Constantinopole, pentru primirea 
fi rmanului de numire şi pentru ridicarea sultanului în slăvi, să-i 
toace nervii mărunt, cum e carnea din musaca sau nuca din 
baclavale, să-i ducă răbdarea pe pustii şi să-i risipească somnul 
crud pe covoare, când lucrurile s-au rânduit şi s-au petrecut 
întocmai s-a chemat că măseaua de minte era crudă. Crudă în 
toată puterea şi în toate sensurile cuvântului”. 

Slavici şi ai săi
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„Toate sensurile cuvântului” numesc arta poetică a proza to-
rului Filip Florian.

În Toate bufniţele există şi tentaţia de a numi lecţia „arborelui 
genealogic”. Istoria întâlnirii cu educatorul, cu bufniţele, cu cas-
telul încep de la această „mărturisire”:

„Aşa, cu deprinderile mele, de inginer, de om care a încercat o viaţă 
de om să intre în graţiile geometriei, aş putea să spun că străbunicul, 
bunicul, tata şi cu mine, văzuţi ca patru puncte răzleţe într-o 
infi nitate de puncte, ne afl ăm cu certitudine pe aceeaşi dreaptă, 
doar ne tragem unul din altul în cel mai direct chip posibil, pe calea 
sângelui”. 

Dacă secolul al XIX-lea era al întemeierilor, secolul al XX-lea 
este al închisorilor. Tatăl şi bunicul sunt închişi de regimul co-
munist, bunicul scapă fi indcă, bijutier, e salvat de Lica Gheorghiu. 
Fiica şefului statului vrea bijuterii! Bunicul bijutier, afemeiat, îl 
întâlnise, odinioară, pe Th omas Mann. Scrie versuri. Comedia e 
ţinută sub control, modelul hrabalian nu e inutil. Şi nici sim-
bolurile, niciodată împinse înainte: bufniţele îşi au viaţa lor, 
chiar se întâlnesc cu aleşii prozatorului.

Urmaşii lui Slavici oferă, în secolul al XXI-lea, noi căi artei 
pro zastice.

Cornel Ungureanu
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Horia Truţă

Sfântul Florian

ÎNTR-O DIMINEAŢĂ de luni din iarna 
anului 1977, aproape de ora opt, cei câţiva 

salariaţi ai Arhivelor Naţionale, opriţi pe 
mica terasă din faţa intrării modernei clădiri 
de curând inaugurate pe strada Ceaikovski, 
nu se dumireau de cele văzute. Încă nu se 
luminase de-a binelea iar becurile palide ale 
străzii păreau doar nişte semne abia desluşite 
prin ceaţa alburie. Ca prin farmec, peste noap-
te a dispărut din preajmă capela Sfântului 
Florian care, deşi modestă ca dimensiuni, 
făcea parte din peisajul obişnuit al locului. E 
drept că nu arăta prea bine acolo în mijlocul 
străzii, descojită de tencuială, cu zidurile cră-
pate, o ruină împrejmuită primitiv cu un gard 
de care trebuia să te fereşti pentru a nu-ţi 
pune în pericol veşmintele. Terenul curăţat 
şi nivelat, eliberat de chingile îngrăditurii me-
talice, făcea strada mai largă dezvoltând-o 
spre fundaţiile viitorului sediu al poliţiei ju de-
ţene afl ate în construcţie.

Horia Truţă, 
istoric, 

Arad
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Ctitorită în 1753 de germanul 
Th omas Jung, un mic fabricant 
de bere din categoria hospes, ce-
tăţean scutit de impozite pe baza 
unui umil privilegiu, bise rica 
era de o simplitate de-a dreptul 
săracă. Deşi la prima vedere in-
teriorul dădea impresia unui tot 
unitar, absenţa oricăror forme 
decorative ale pereţilor şi boltei 
crea disconfort. În ex terior, apa 
pluvială scursă din jgheaburile 
mâncate de vre me au săpat pete 

diforme de igrasie lăbărţată peste zidurile parţial dez-
golite de tencuială. Sprijinit pe grinzile şarpantei, se 
înălţa turnul clopotniţă, în secţiune pătrată, cu as-
tereala croită din scânduri ornate cu şipci învechite 
de vreme. Învelitoarea din tablă ruginită prezenta 
în zona mediană o formă bulbară de inspiraţie barocă. 
Dea supra intrării, într-o nişă, statueta Sfântului Florian 
şi inscripţia Oltalmazd Aradot (Apără Aradul) întă-
rea credinţa în puterile patronului bisericii. Deşi în 
alt context imaginea focului era folosită pentru a 
simboliza gloria lui Dumnezeu, judecata şi mânia lui 
împotriva păcatului, Sfântul Florian a fost consacrat 
de clerul catolic ca protector al celor afl aţi în pericol 
de fl acără şi apă: pompieri, hornari, fabricanţi de bere, 
dogari, olari, fi erari, săpunari, puterile lui fi ind ex-
tinse la mântuirea celor arşi de vâlvătaie, ameninţaţi 
de arşiţă, furtună ori sterilitatea câmpurilor.

Capela Sfântul Florian (1935)
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Născut pe teritoriul Austriei, 
în oraşul celtic Noricum, aşezare 
fondată în regiunea alpină a 
Salzburgului de azi, Florian a a -
vut parte de o educaţie aleasă. 
Familia de înalţi demnitari ro-
mani din care făcea parte l-a în-
drumat spre cariera militară, îna-
intând până la rangul de guver-
nator al provinciei natale. De ve-
nind creştin, deşi a părăsit ar-
mata, în anul 303 a fost arestat, 
torturat şi executat prin înecare 
în râul Enss, cu un bolovan imens 
legat de gât. Corpul recu perat, a 
fost îngropat la sud de Linz (Austria 
superioară). Pe mor mânt, călugării 
augustini, păs tră torii relic velor sale, au ridicat peste 
veacuri, Aşeză mântul Sfântului Florian von Lorch, de-
venit în scurt timp loc sfânt, cunoscut în întreaga 
lume prin pe le ri naje, vizite şi donaţii. Este sărbătorit 
în ziua de 4 mai împreună cu alţi sfi nţi de la Lorch, 
din Austria Su perioară, alături de oraşele Bologna şi 
Cracovia pe care le ocroteşte.

Cultul deosebit de puternic al martirului din epoca 
romană, a pătruns în părţile bănăţene spre sfârşitul 
secolului al XVIII-lea. Ilustrat iconografi c în ipostaza 
de soldat roman cu recuzită consacrată atributelor de 
stingător al incendiilor: cofa cu apă în mâna dreaptă şi 
clădirea cu fl ăcări jos la picioare, a devenit patronul de 
necontestat al formaţiilor civile de pompieri.
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Capela Sfântul Florian în ruină (1976)

Sfântul Florian
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Tipologia imaginilor monumentale din biserici şi alte locuri 
publice a fost adaptată rusticizat din modelul statuar al unei 
celebre statui găsită la Prima Porta din Roma, cu înfăţişarea 
sculpturală a primului împărat roman Octavian Augustus (63 î. 
I. Hr. - 14 d. I. Hr.) purtând o platoşă. Transformările sculpturale 
locale sunt evidente de la caz la caz, reproducerile ţinând cont, 
în transmiterea mesajului retoric, mai ales de butaforie.

Astfel, la Sânpetru German, statuia plasată la o răscruce de 
drumuri prezintă un soldat roman păşind autoritar cu piciorul 
drept. Pe soclu, cartuşul decorativ delimitat de o cunună cu lauri 
amintea cândva data ridicării monumentului şi numele do na-
torului. Gresia poroasă din care a fost cioplit a permis ob ţinerea 
unui volum pronunţat, dar straturile policrome succesive adăugate 
ulterior estompează trecerea gradată de la un plan la altul.

De pe soclul înalt ridicat în 1905 la Zădăreni priveşte un 
Florian rusticizat, cu bocanci traşi peste picioarele nude, cu 
coapse atletice. Trupul zvelt al personajului este înveşmântat 
într-un modern tricou albastru cu mânecă lungă, iar pe cap 
poartă un comănac ţuguiat. Doar stindardul din mâna stângă, ce 
face corp comun cu pelerina ce atârnă în falduri largi, amintesc 
de suportul mitic al martirului roman. Este clar că pietrarii 
atelierului provincial care au executat monumentul, au adaptat 
tematica la mijloacele modeste ale comanditarului, familia 
Johann şi Maria Ziuff el.

Un alt Florian, conceput mai apropiat formelor antice, a 
fost aşezat în 1910, de Szabo Joszef şi soţia Kerekes Anna din 
Kecskemet, pe un stâlp ilustrat (bildstock) din grădina Mă năs-
tirii Maria-Radna, cu convingerea că sculptura este un mijloc 
convingător al dezvoltării sentimentului religios. Protejată de 
nişa construcţiei, lucrarea plină de prospeţime este o variantă 
inedită a modelelor originale.

Horia Truţă
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Mai cunoscută arădenilor 
este statuia Sfântului Florian 
din Aradul Nou, plasată la in-
tersecţia străzilor Adam Müller 
Guttenbrunn cu Zimbrului. 
Mar   tirul creştin este redat 
sub forma provincială a mo-
delului consfi nţit în Imperiul 
Austriac, un tânăr în veş min-
te de legionar roman, cu tu-
nică, lorică şi coif de ofi ţer, 
care poartă un steag înfă şu-
rat, ţinut strâns lângă corp 
cu mâna stângă. Personajul 
se afl ă într-o ipostază plină 
de semnifi caţie, fi xat autori-
tar pe piciorul drept, în timp 
ce stângul puţin fandat deter-
mină o uşoară răsucire a cor-
pului. Fiind invocat aici, ca 
martir protector al pompie-
rilor, Florian ţine în mâna 
dreaptă cofa din care varsă 
apă peste o casă de la picioa-
rele sale, cuprinsă în fl ăcări. 
Este surprins într-o atitudine statică evocând, astfel, 
prin calmul fi gurii, pe de o parte, pacea şi odihna ins-
taurate după stin gerea focului sau încetarea luptelor, 
iar pe de alta, mar tiriul la care a fost supus pentru 
cre dinţa sa. Unele detalii ca: barba tunsă scurt, aran-
jată după moda timpului, cizmuliţele până la gleznă 
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Sfântul Florian (2015)

Sfântul Florian
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sau spada a cărei teacă se sfâr-
şeşte trilobat în formă de cruce, 
scot personajul din an ti chi tatea 
romană introducându-l în seco-
lul al XIX-lea. 

Sculptura al cărei autor este 
necunoscut a fost realizată din 
fontă, turnată la Reşiţa în 1869 
la comanda ctitorilor, familiile 
Dambacher şi Sachs. După une le 
informaţii de realizarea sculp  turii 
s-a ocupat şi Herman Georg, tot 
din Aradul Nou, mâhnit pentru 
că nu a avut copii. 

Aşezată la o răscruce de dru-
muri deosebit de circulate în 
acea vreme, statuia constituia 
un suport vizual al credinţei cu 
un mesaj retoric convingător. În-
tregul monument, atât sculptura 

metalică cât şi soclul, a fost colorat 
cu pigmenţi rezistenţi, puţin sensibili la efectele co-
roziunii. La împlinirea unui secol de la sfi nţire, în 
1969, lucrarea a fost revopsită, astfel încât, astăzi se 
pot distinge: roşul (toga, steagul, fl ăcările focului), 
albastrul (lorica, coiful, spada), albul (fustanela, casa), 
culoarea maro (încălţămintele), negrul (şireturile, 
barba şi părul, mânerul spadei, marginile inferioare 
ale loricii), ocru (partea interioară a togei, pielea feţei 
braţelor şi picioarelor). Soclul, un patrulater de formă 
paralelipipedică din cărămidă tencuită cu streaşină 
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Statuia Sfântului Florian (Aradul Nou)

Horia Truţă
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modelată geometric pentru scurgerea apelor pluviale, este fi xat 
deasupra unui postament din piatră cioplită. Ridicat deasupra 
so lului sub formă de treaptă, postamentul este ornat în partea sa 
anterioară prin expresia unui tânăr încadrat de aripi, simbol al 
îngerului păzitor. Din recuzita monumentului, mai făcea parte 
un felinar, care a dispărut după 1944. Pe soclu, ca element estetic 
alături de crucea greacă evazată, se afl ă un cartuş decorativ de-
limitat sub formă de nişă rotunjită în partea superioară asemeni 
unei rozete ale cărei margini sunt subliniate cu vopsea albă. Ea 
cuprindea o inscripţie a cărei conţinut iniţial nu se mai cunoaşte 
cu exactitate. Deteriorată în timp, textul original a fost înlocuit 
prin cuvintele: FLORIAN/ GLORE HERR! / 1869. Un gard me-
talic din fi er forjat, de formă patrulateră, degradat în prezent, 
delimitează şi protejează construcţia.

După sfi nţirea monumentului, anual, în 4 mai – Sărbătoarea 
Pompierilor –, comunitatea catolică din Aradul Nou organiza un 
pelerinaj religios la statuie, omagiindu-l astfel pe sfântul consacrat 
ca patron. Festivitatea constituia şi un prilej de comemorare al 
marelui incendiu din 1792, care a mistuit o mare parte din aşezare. 
După slujba religioasă care începea la ora şapte dimineaţa, cei 
prezenţi formau o coloană în frunte cu orchestra localităţii, ur -
mată de formaţia de pompieri echipată în strălucitoarele uni-
forme de paradă. Rândurile erau apoi umplute în ordine de 
co   rul bisericii, paracliseri, preoţi, iar la sfârşit şirul era încheiat 
de mulţimea enoriaşilor. La statuie, unde era amenajat un altar, 
predica preotului despre viaţa Sfântului Florian era urmată de o 
rugăciune încheiată cu o scurtă formulă rostită de credincioşi. 
După ceremonie se împărţeau coroniţe împletite din plante şi se 
trăgeau câteva focuri de mortiere. Întoarcerea la biserică se făcea 
în aceeaşi ordine, corul intonând cântece în cinstea martirului 
care a rezistat prin credinţa sa creştină opreliştilor vremii.

Sfântul Florian
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Deşi monumentul este încă din 1950 sub incidenţa ocrotirii 
legale, ca obiectiv de patrimoniu cultural naţional, Statuia Sfân-
tului Florian din Aradul Nou nu mai oferă spectacolul din trecut. 
Gloria de altădată a dispărut şi odată cu ea dezinteresul foştilor 
protejaţi. Ros de timp şi nepăsare, azi zace uitat la marginea dru-
mului, cerşind el însuşi protecţie.

 

Horia Truţă
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Iulian Negrilă

George Călinescu 
(1899-1965)

GEORGE CĂLINESCU a fost o im por-
tantă personalitate a fi lologiei româ-

neşti: critic şi istoric literar, poet, prozator, 
publicist, profesor şi academician. Era fi ul 
familiei Vişan, înfi at de familia Constantin 
Călinescu.

După studii susţinute, ajunge profesor de 
italiană, devenind amicul profesorului ita-
lian Ramiro Ortiz, de la care deprinde „meş-
teşugul informaţiei literare şi al construcţiei 
critice pe substrat istoric”.

Pe lângă versuri, (Poezii, 1937, Lauda lu-
crurilor, 1963, Lauda zăpezii, 1965), a scris 
şi proză: Cartea nunţii (1933), Enigma Otiliei 
(1938), Bietul Ioanide (1953), Scrinul negru 
(1965). Dar cea mai importantă operă a sa 
este Istoria literaturii române de la origini pâ-
nă în prezent (1941). 

Iulian Negrilă, 
istoric literar, 

Arad
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Pentru realizarea Istoriei..., eforturile au fost supraomeneşti. 
Este o operă de excepţie a culturii române. Autorul s-a ferit de 
inventarierea de „nume proprii” şi de „cifre”, preferând „infor-
maţia de substanţă”.

Negăsind o „conştiinţă de tradiţie”, autorul a trecut de la do-
cumentarea arhivistică riguroasă şi pasionată la prezentarea 
portretistică şi eseistică a fenomenului literar, căci – în concepţia 
sa – istoria literară nu este altceva decât o „istorie de valori”, de-
oarece „o istorie literară fără scară de valori este un nonsens”.

Mărturisind că pentru a sa Istorie... a depus o muncă ce a 
depăşit prevederile sale, Călinescu nu a exagerat cu nimic. Este 
vorba mai ales de scriitorii mai mărunţi şi mai puţin cunoscuţi: Al. 
Depărăţeanu, Al. Sihleanu, G. Creţeanu, N. Nicoleanu, Un sătean 
etc. – cărora, totuşi, le consacră pagini onorabile, fără re zervă.

În acest sens este elocventă scrisoarea adresată Sidoniei 
Hogaş, fi ica scriitorului, al şaptelea copil al familiei scriitorului 
Calistrat Hogaş, născută la 31 ianuarie 1882.

Sidonia şi-a însoţit tatăl la Alexandria, judeţul Teleorman. La 
1891 se stabilesc la Roman, iar la 1899, familia se afl a la Iaşi. 
În 1939, Sidonia a deschis o cameră a locuinţei, amenajată ca 
muzeu spre vizitare, iar în 1967 a donat casa de la Piatra Neamţ, 
care a devenit muzeu naţional. 

Sidonia se stinge din viaţă la 19 aprilie 1976, la Piatra Neamţ, 
în vârstă de 94 de ani.

Din scrisoarea Sidoniei, afl ată la Muzeul Literaturii din Iaşi, 
nr. 3037, se poate vedea deosebit de clar ce efort considerabil a 
depus George Călinescu, nu numai sub raportul redactării, dar 
şi al prezentării grafi ce a istoriei sale. 

Pe un colţ al scrisorii, Sidonia Hogaş a notat: „Trimis trei 
foto grafi i de-ale tatei.” Toate trei, de altfel, au apărut în paginile 
Istoriei...

Iulian Negrilă
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Stimată domnişoară,
Ştiu din „Adevărul literar” (12 septembrie 1937) că pregătiţi 

un volum cu Tataia şi că posedaţi ştiri despre tatăl D-vs., Calistrat 
Hogaş. 

Sper că-mi veţi da o mână de ajutor în folosul chiar al memoriei 
defunctului. În marea Istorie a literaturii române ce e aproape 
tipărită la Fundaţiile Regale, pun la fi ecare scriitor câteva fotografi i 
inedite.

Numai pentru Hogaş, care ocupă un loc atât de important, 
n-am. Circulă o imagine cu pălărie şi am văzut în „Adevărul 
literar” una cu cravată mare. Istoria... mea îşi poate îngădui 
luxul să pună oricâte fotografi i. Deci, vă rog să-mi comunicaţi tot 
ce aveţi (copil, adolescent, tânăr etc.). Însă urgent, în câteva zile. 
Dacă-mi trimiteţi originalele, le veţi avea înapoi cât de curând. 
Toţi le-au reprimit.

Admit totuşi că s-ar putea să vă temeţi de rătăcirea lor. Atunci 
puteţi să dispuneţi să se facă pe loc nişte copii, pe care sunt gata să 
le plătesc fotografului indicat de D-vs. Esenţialul este urgent, spre 
a nu se întârzia paginarea volumelor.

Cu rugămintea de a-mi răspunde cât mai neîntârziat printr-o 
carte poştală, vă prezint respectuoasele mele omagii, G. Călinescu, 
prof. univ., Iaşi 

G. Călinescu a făcut din a sa Istorie a literaturii... un roman 
critic, care se citeşte cu plăcere. Fiecare scriitor de care se ocupă, 
se bucură de o prezentare biografi că din care afl i cine este, ce 
studii are, prietenii săi şi mediul în care trăieşte, cine i-a marcat 
creaţia şi cine a devenit sursă de inspiraţie. Sunt prezentate şi 
pozele scriitorilor, apoi mărturii din viaţa sa publică. În sfârşit, 
autorul devine critic literar şi prezintă opera scriitorului respec-
tiv, cu citatele cuvenite.

George Călinescu (1899-1965)
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Autorul cărţii susţine că tot ce a scris se bazează pe lecturi 
proaspete. Până şi autorii mai puţin importanţi au fost citiţi în 
întregime. Cartea a fost începută în 1936, ea urmând să apară, şi 
a apărut, în 1941 la Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă.

Istoria... lui G. Călinescu este baza după care se alcătuiesc ma-
nualele şcolare sau cursurile universitare. Această carte, având 
948 de pagini, cuprinde evoluţia fenomenului literar românesc 
integral într-un context mai larg al literaturii universale. Cartea 
e unică în Europa şi un veritabil roman critic care începe de la 
Scrisoarea lui Neacşu, până la epoca interbelică.

Iulian Negrilă
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Horia Ungureanu

Un devotat al învăţământului 
românesc din zona Aradului*

„Tocila care ascute mintea este şcoala”.
                       I.G., „Scrieri pentru popor”

„Tot ce s-a făcut în Galşa, în ultima jumătate de veac, 
s-a făcut din iniţiativa acestui devotat apostol al 
Bisericii şi Şcoalei româneşti.”

(extras din cuvântarea preşedintelui Consiliului  
parohial ortodox român din Galşa, ţinută la 

28.IX.1930)

ÎÎN DATA de 1 septembrie 2019, locuitorii 
din Galşa au sărbătorit împlinirea a 270 de 

ani de la târnosirea bisericii ortodoxe din sat, 
aşezământ care poartă hramul „Adormirea 
Maicii Domnului” şi al cărui iconostas a 
fost pictat, în anul 1749, de ilustrul pictor 
de biserici Ştefan Teneţchi. Pentru marcarea 
acestui atât de rar eveniment istoric, Valentin 

Horia Ungureanu, 
prozator, 

Arad

* Tiberiu Păcurar, Iuliu Grofşoreanu, un apostol al 
învăţământului românesc din zona Aradului, Editura 
Azbest publishing, 2018
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Bot, primarul comunei Şiria, împreună 
cu parohul bisericii ortodoxe din 
Galşa, şi cu alţi devotaţi fi i ai satului, au 
gândit şi organizat câteva manifestări 
cultural-artistice, menite să marcheze 
apăsat importanţa acestei aniversări 
pen tru „toată sufl area gălşană”.

Astfel, prin strădania doamnei pro-
fesor Eugenia Groşan şi a preotului 
Adorian Trif, a fost alcătuit şi editat un 
impresionant volum omagial intitulat 
sugestiv 270 de ani spre cer, op în care 
şi-au aşternut gândurile, trăirile şi 
emoţiile proprii, în egală măsură, fi i 

sau locuitori ai satului, istorici, membri ai clerului 
sau scriitori. Printre aceştia îl găsim şi pe profesorul 
Tiberiu Păcurar, continuator înzestrat al unei familii 
de eminenţi dascăli gălşeni (tatăl, Ioan Păcurar, pro-
fesor, mama, Victoria Păcurar, învăţătoare), el fi ind 
nimeni altul decât cel care s-a dedicat cercetării vieţii 
şi operei ilustrului său înaintaş, învăţătorul Iuliu 
Grofşoreanu.

Localitate frumoasă şi bogată, locuită de oameni 
harnici şi cu frică de Dumnezeu, Galşa este aşezată 
(la fel ca şi alte sate podgorene) acolo unde Munţii 
Apuseni se îmbrăţişează cu Câmpia Aradului, stră-
juită fi ind, de veacuri, de faimoasa Cetate a Şiriei. 
Istoria ei este îndelungată şi bogată în evenimente. 
Despre Galşa se vorbeşte (după unele documente) 
chiar pe la 1177, denumirea ei latină fi ind Golosa 

Horia Ungureanu
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sau Galsa. Iată, în 1439 obţine statutul de târg, adică primeşte 
dreptul de a ţine târguri, fapt care ne spune multe despre starea 
economică bună a localităţii. Corneliu Diaconovich (conform 
Enciclopediei Române, vol II) precizează că pe dealurile gălşene 
existau vii pe suprafeţe întinse încă din anul 1214.

Ceva mai aproape de zilele noastre, demn de remarcat este 
faptul că după 1850, timp de câteva decenii, Galşa devine centru 
de plasă, mutată aici de la Şiria, asta însemnând, desigur şi fără 
tăgadă, că în acele timpuri Galşa „deţinea întâietatea” faţă de 
comunele din jur. În timpul Revoluţiei de la 1848-49, Galşa (şi 
nu altă localitate podgoreană) a adăpostit biblioteca Preparandiei 
arădene, ferind-o de posibilul pârjol revoluţionar.

Galşa a dat Aradului câţiva oameni importanţi, printre care 
îi amintim pe Gheorghe Popa de Teiuş (primul prefect român al 
Aradului), pe învăţătorul şi deputatul sinodal Iuliu Grofşoreanu, 
pe Traian Rusu Şirianu (preot şi publicist, în poeziile căruia 
sunt oglindite obiceiurile şi tradiţiile locuitorilor din Podgoria 
Aradului), pe preotul Tiberiu Dârlea (doctor în teologie, fost 
deţinut politic), pe profesorul Iosif Lulaş (care a condus şcoala 
din Galşa timp de 30 de ani şi care mi-a fost şi mie profesor 
şi director), pe Traian Ardelean (inginer cu studii la Paris), pe 
doctorul în fi lologie Alexandru Crişan, pe medicii Gheorghe 
Dârlea şi Gheorghe Biroaşi, dar şi pe Pavel Ciocondari, cel care 
a fost dirijorul corului bărbătesc al bisericii din sat timp de 40 
de ani.

Despre viaţa şi activitatea unuia dintre aceste ilustre per-
sonalităţi gălşene scrie profesorul Tiberiu Păcurar în lucrarea 
domniei sale, intitulate „Iuliu Grofşoreanu, un apostol al învă ţă-
mântului românesc din zona Aradului”, (volum primit cu ocazia 
lansării cărţii 270 de ani spre cer, eveniment care a avut loc pe 

Un devotat al învăţământului românesc din zona Aradului
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dealurile cu vii din Galşa, într-un emoţionant peisaj de început 
de toamnă podgoreană şi în faţa unei asistenţe numeroase şi 
elevate), lucrare care a prilejuit apoi scrierea rândurilor de faţă.

După cum ne spune autorul în Capitolul al II-lea al cărţii 
sale, „înfi inţarea şcolii din Galşa este urmarea fi rească a epocii 
iluministe introduse în această parte a ţării noastre în perioada 
domniei împărătesei Maria Tereza şi a fi ului său, Iosif al II-lea”. 
Este vorba despre „Regulamentul naţiunii ilirice” (Normal patent) 
semnat de împărăteasă în 1771, prin care li se cerea forurilor 
administrative „să întreprindă acţiuni pentru înfi inţarea şcolilor 
elementare în diferite localităţi”. Astfel că, în Conscripţia din 
1776, care enumera şcolile din părţile Aradului, este amintită şi 
şcoala din Galşa, ceea ce ne face să credem că ea a fost înfi inţată 
imediat după 1771. În jurul anului 1800, la şcoala din Galşa 
funcţionau şi absolvenţi ai Preparandiei din Arad (înfi inţată şi 
ea tot în urma aceluiaşi Regulament), dintre care autorul cărţii îi 
pomeneşte pe Matei Cosma, din Ghioroc, şi pe George Precup, 
din Radna.

La vremea aceea, învăţătorilor li se cerea (prin normele în-
s crise în Carte trebuincioasă pentru dascălii şcoalelor de jos ro -
mâ neşti în Chesaro-Crăieştire Ţări de moştenire) „să ducă o 
viaţă ordonată, să fi e un spirit practic şi paşnic în localitate, 
cin  stit în relaţiile cu semenii săi, spirit pătruns de omenie şi de 
corectitudine, cu dragoste faţă de „ucenicii săi”. Cerinţe valabile, 
desigur, şi în ziua de astăzi.

Dascălul era numit de episcop, de protopopul local sau de 
primarul comunei şi era plătit (pe baza unui contract) de „dom-
nul de pământ” şi de comună. Surprinzător sau nu, dar în anul 
1786 învăţătorul din Galşa era mai bine plătit decât cei din 
Pâncota şi Şiria (35 de fl orini renani, un stânjen de lemne şi 
grâu).

Horia Ungureanu
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În 1895 se înfi inţează la Galşa al doilea post de învăţător, pe 
lângă cel ocupat deja de Iuliu Grofşoreanu, „eroul” cărţii pro fe-
sorului Tiberiu Păcurar. Dar cine a fost Iuliu Grofşoreanu?

Iuliu Grofşoreanu s-a născut la 11 octombrie 1861, în comuna 
Comloşu Mare din Banat, din părinţi ţărani. După terminarea 
şcolii „poporale”, în 1879 se înscrie la Preparandia din Arad, 
dorind să se facă dascăl. Aici, documentele şcolare ni-l prezintă 
pe tânărul I.G. ca având o „purtare morală lăudabilă şi diligenţia 
încordată”, obţinând la obiectele de învăţământ califi cative de 
„eminent”.

La 1 septembrie 1882 este numit învăţător la Leucuşeşti 
(Ba nat), dar, din diferite motive, trece învăţător interimar la 
Comloşu Mare, unde nu stă prea mult, aşa că la 11 noiembrie 
1882, îl găsim la Cuvin (judeţul Arad), unde funcţionează până 
la sfârşitul anului şcolar. La 13 mai 1884, dă concurs pentru ocu-
parea postului de învăţător la Galşa, pe care îl trece cu succes, 
astfel că la 29 noiembrie 1884, consiliul parohial „dă decretul de 
numire a lui în acest post, în care va rămâne până la pensionare 
în anul 1927”.

„După o viaţă de luptă (în 1891, Iuliu Grofşoreanu a fost con -
damnat, din motive politice, la 1 an temniţă şi la suportarea tuturor 
speselor de proces şi robie, iar în 1916 a fost internat 2 ani la Şopron”), 
cu mult mai multe succese decât eşecuri, în 8 octombrie 1947, la 
vârsta de 86 de ani, Iuliu Grofşoreanu se întoarce în ţărâna care 
l-a zămislit, la doar cinci zile după soţia sa, Amalia, mormântul 
celor doi putând fi  văzut în cimitirul din deal al satului Galşa”.

Cartea profesorului T.P. are 269 de pagini şi este structurată 
în opt capitole, înaintea cărora ne sunt prezentate un Argument 
al autorului şi câteva aprecieri ale profesorului Viorel Dolha, 
preşedinte al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, 

Un devotat al învăţământului românesc din zona Aradului
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cu titlul Fundamente. Capitolul I al cărţii este dedicat unui 
scurt istoric al localităţii Galşa, cu note scurte despre aşezarea 
geografi că, datarea istorică şi despre evenimentele mai im por-
tante care au marcat evoluţia în timp a acestei localităţi. Al II-lea 
capitol, mult mai amplu, ne dă date despre înfi inţarea şcolii 
gălşene, despre primii dascăli care au slujit aici, despre numărul 
de elevi care au frecventat cursurile şcolare şi despre obiectele 
de învăţământ predate, toate aceste informaţii oprindu-se la 
anul 1918. Capitolele al III-lea, al IV-lea, al V-lea, al VI-lea şi al 
VII-lea sunt dedicate în întregime vieţii şi activităţii eminentului 
das căl care a fost Iuliu Grofşoreanu. De la o scurtă biografi e 
(vezi Capitolul al III-lea) se trece la prezentarea multiplelor sale 
preocupări extraşcolare (vezi Capitolul al IV-lea şi al V-lea): 
activitatea pedagogică în rândul părinţilor, autor de manuale 
şcolare şi de planuri de învăţământ, activitatea în cadrul Societăţii 
de lectură din comuna Galşa, al cărui organizator a fost. 

„Conştient de faptul că orice efort făcut pentru culturalizarea 
şi luminarea maselor nu poate avea niciun rezultat atâta vreme 
cât rămâne în stadiul de discurs sau prelegere, Iuliu Grofşoreanu 
îşi începe activitatea publicistică în anul 1891, când îi apare 
lucrarea Scrieri pentru popor (…), de fapt o antologie a celor 
mai reprezentative articole ale sale”. Antologia este reluată apoi, 
în anul 1906, împărţită în şapte broşuri, tipărite la Tipografi a 
Die cezana din Arad. În toate aceste scrieri, dascălul Iuliu 
Grofşoreanu dezbate teme de stringentă actualitate din viaţa găl-
şenilor, a podgorenilor, în general, mergând de la importanţa 
şcolii în formarea omului şi până la combaterea unor practici 
nesănătoase (excesul de alcool sau apelarea la vrăjitoare pentru 
vindecarea bolilor sau pentru căsătorie), de la sfaturi pentru 
creşterea copiilor, la importanţa igienei personale şi a locuinţei, 
de la importanţa credinţei şi a sărbătorilor religioase în viaţa 

Horia Ungureanu
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omului, până la sfaturi pentru economisirea banilor sau pentru 
buna-purtare în societate.

Capitolul al VII-lea ni-l prezintă pe neobositul dascăl în 
pos   tura de militant pentru apărarea drepturilor românilor din 
această parte de ţară. Ca urmare a acţiunile sale curajoase, Iuliu 
Grofşoreanu a fost întemniţat, cum am spus, de două ori. Prima 
dată în 1891, pentru aghitare contra naţiunii maghiare, a doua 
oară în 1916, fi ind considerat de autorităţile maghiare persoană 
periculoasă, când a fost încarcerat la Şopron. Dar activitatea în 
cadrul Partidului Naţional Român îi aduce şi mari satisfacţii 
prin includerea sa în delegaţia judeţului Arad, participantă la 
Marea Adunare Naţională convocată pentru ziua de 1 decembrie 
1918. „Pentru meritele sale deosebite în lupta naţională este ales 
membru al Marelui Sfat Naţional Român, care cuprinde 202 
persoane alese”.

În fi nalul acestor succinte rânduri, menţionez buna inspiraţie 
care l-a determinat pe domnul Tiberiu Păcurar să reproducă în 
Anexe, integral, cele şapte broşuri din seria Scrieri pentru popor, 
astfel că cititorului interesat îi stau la dispoziţie, oricând, spre 
cu  noaştere şi cercetare, acele texte pline de idei şi învăţăminte, 
gândite şi scrise de învăţătorul Iuliu Grofşoreanu în urmă cu 
mai bine de o sută de ani. 

Un devotat al învăţământului românesc din zona Aradului
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Lecturi paralele

Ilie Gyurcsik

Fuzionarea orizonturilor în 
proza poetică a Anei Pop Sîrbu*

Numai în mine, / Cea de acum / Mai poţi picta / 
Celălalt fum / Cealaltă stea.

(Ana Pop Sîrbu, Ludovica, pag. 38)

Comprehensiunea este întotdeauna un proces de 
fuzionare a unor prezumtive orizonturi existente 
pentru sine.

(Hans-Georg Gadamer, Adevăr şi metodă, Traducere 
de Gabriel Kohn şi Cătălin Petcana, Ed. Teora, 

Bucureşti, 2001, p. 233)

CITATELE de mai sus sunt comple men-
tare. În primul caz, reproduc textul celui 

de al treilea „joc de-a cuvintele” (din totalul 
de nouă, distribuite de-a lungul acestui mi-
raculos text poetic) în care este articulat un 
pa  radox: trecutul, de-acum alienat (Celăl alt 

Ilie Gyurcsik, 
eseist, 

Timişoara

* Ana Pop Sîrbu, Ludovica, Editura David Press Print, 
Timişoara, 2019
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fum/ Cealaltă stea), nu poate fi  cunoscut 
şi/ sau simţit („pictat”/ reprezentat) în 
afara celor şi a celei deja existente în 
prezent (în cea de acum). Fenomenul 
face parte din ceea ce H.-G. Gadamer 
înţelege prin expresia fuzionarea de 
o  ri zonturi (conform supra, al doilea 
moto). Dacă termenul de fuzionare a 
ori zonturilor se traduce uşor în diferite 
limbi, noţiunea implicată în înţelegerea 
lui e considerată intraductibilă pentru 
alte limbi (printre care şi româna) da-
torită absenţei în aceste limbi a unui 
termen care să transpună unitar prin ci-
pala noţiune componentă din germană: Aufh ebung, 
ca în defi niţia dată de Gadamer: „În cadrul efectuării 
comprehensiunii se produce o veritabilă fuzionare 
a orizonturilor care realizează odată cu proiectarea 
orizontului istoric şi suprimarea acestuia” (cf. H.-G. 
Gadamer, Op.cit., p. 234). Termenul subliniat de mine 
e considerat a fi  echivalentul românesc al cuvântului 
german Aufh ebung, care exprimă sensurile - reciproc 
solidare – de ridicare, conservare şi negare, cuvânt 
introdus în fi losofi e de Hegel pentru explicarea ar-
ticulării dialecticii sale: teză-antiteză-sinteză. În alte 
contexte, Aufh ebung e transpus la noi prin expresii 
precum „suspendare şi conservare”, „sinteză în sens 
hegelian” sau chiar „sublimare” (considerat de Freud 
ca echivalent pentru Aufh ebung), iar Jaques Derrida 
îl transpune în termenul la relève, întrucât înseamnă, 
simultan: ridicare/ promovare şi înlocuire /destituire 

Fuzionarea orizonturilor în proza poetică a Anei Pop Sîrbu
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(dar simultaneitatea lui Derrida este relativă, depinzând de con-
text). Termenul  ne interesează din raţiuni hermeneutice, mai 
ales în interpretarea poeziei. Cred că fi losoful C. Castoriadis avea 
dreptate să vorbească de o „polisemie indivizibilă a cuvintelor 
şi a cazurilor gramaticale” caracteristică unor „limbi primare” 
dar ocultată de „limbile europene moderne” (Cf. Cornelius 
Castoriadis, „Notes sur quelque moyens de la poésie”, în Figures 
du pensable, Les carrefours du labirynthe, 6 , Seuil, 1999, p. 43), 

Meritul Anei Pop Sîrbu pare a fi  transpunerea programatică 
a fuzionării de orizonturi, - deci şi a viziunii proprii termenului 
german de Aufh ebung, în principii de articulare poetică şi a noii 
sale cărţi.

Cartea e alcătuită din fragmente, numite de autoare „celule 
narative”, inspirat descrise de autoarea introducerii, Smaranda 
Vultur, care aplică în comentarea cărţii celebra metaforă a am-
biguităţii, creată de Henry James „desenul din covor” (în nuvela 
cu acelaşi nume), aici „un desen în covorul ţesut la război, o 
mişcare de du-te vino între static (imortalizare) şi dinamica 
internă a textului care sparge zăgazul dincolo de propriile limite, 
animând lumi şi emanând poeticitate” (text selectat de Ana Pop 
Sîrbu şi pentru prezentarea de pe coperta a IV-a cărţii sale, pre-
zentare cu atât mai valoroasă întrucât aparţine unei autoare 
foarte apreciate pentru cărţile sale dedicate celor care şi-au 
recuperat narativ trecutul dramatic).

Cartea poate fi  privită ca un pseudo-catehism poetic în care, 
prin întrebări şi răspunsuri, se transmite iubirea şi admiraţia 
pentru comuna natală Paca (din judeţul Bistriţa-Năsăud), sin-
gurul personaj central al textului, văzut/simţit şi visat ca un 
nostos mereu râvnit de cei plecaţi pe alte meleaguri, uneori chiar 
din America. Întrebările şi răspunsurile vin, în principal, de la 
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două prietene, verişoare de aceeaşi vârstă, Ludovica şi Petra, 
a doua fi ind de fapt şi naratoarea textului, cea care alcătuieşte 
salba de mărturii, legate prin „jocul de-a cuvintele”, ca defi nire a 
textului poetic însuşi. Fuziunea orizonturilor produce contopirea 
frecventă a „vocilor” şi atitudinilor celor două personaje, ele se 
confundă nu o dată, cititorul punându-şi adeseori întrebarea: 
„Aci (acum) cine vorbeşte?” Cu atât mai importante îmi par dis-
tincţiile, atunci când apar, dar cele două femei (afl ate amân două 
la aceeaşi vârstă a înserării (pag. 19), rămân mereu contopite cu 
orizonturile lor de altădată, încă din copilărie), (ad)mirându-se 
una de(pe) alta. 

„Ludovica se întinse pe iarbă. Norii erau ascuţiţi, cubici. Doi cai zbu-
rară dincolo de grajdul din dreapta. Unul era alb, altul era negru. 
Apoi au început să pască în jurul lor cu un simţământ fi resc . Numai 
calul alb da mereu cu copita, căci o ridicătură de pământ i se urcă 
până la bot. Calul alb se opri din nechezat şi privea ridicătura de 
pământ verde.

– Tu vezi în realitate caii ăştia? zise speriată Petra.
– Îi văd şi nu-i văd. Or fi  caii aceia care s-au întors la casa acesta 

din război şi care au venit pe jos o bună bucată de drum. Obosiţi, 
asudaţi, cu capul în jos au nimerit exact casa aceasta, poarta aceasta, 
ograda aceasta. S-au dus la fântână să se adape. Au intrat pe rând în 
grajd şi s-au aşezat exact la locul lor de dinainte de război. Soarele 
mijea a început de amurg. Dar mai era mult până la el” (pag. 17)

Fragmentul mi-a reamintit cumva de mitul ontologic plato-
nician cu privire la „Atelajul sufl etului” (Phaidros 253 c – 257) 
şi de interpretările parabolei calului alb şi al celui negru atât de 
către Gabriel Liiceanu cât şi în recent publicatele cărţi ale lui 
Ion Nicolae Anghel. Dar scrierile Anei Pop Sîrbu nu apelează 
parcă niciodată la parabole, iar comentariile domniei sale pe 
marginea unor tablouri sunt mai degrabă nişte spectaculoase 
in terpretări metonimice în termenii criticilor de artă. Deci 
nu mi-am dat seama ce anume puteau reprezenta în reveria 
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personajului omonim din Ludovica aceşti cai înaripaţi. Și ce 
în seamnă faptul că viziunile Ludovicăi sunt văzute şi de către 
Petra? Iar la întrebarea acesteia din urmă, Ludovica răspunde 
enigmatic: îi văd şi nu-i văd, formulă ce poate fi  motivată logic 
de „polisemia indivizibilă” (vezi, C. Castoriadis, evocat supra) a 
verbului a vedea dar rămâne insufi cient explicată hermeneutic 
de evocarea de către Ludovica a unei „legende urbane” cu pri-
vire la miraculoasa întoarcere acasă în Teaca, neînsoţiţi de ni-
meni, a unor cai după încheierea Primului Război Mondial. 
Abia pe la mijlocul cărţii, după 58 de pagini, în textul ce precede 
cel de al V-lea „joc de-a cuvintele”, se poate bănui o soluţie la 
nedumeririle mele interpretative:

„– Ludovico! Îţi închei fraza logic şi acum te uiţi la ridicătura de 
pământ de la marginea ogrăzii şi începutul livezii ! Ce vezi dincolo 
de ridicătura de pământ, îi strigă Petra şi-i puse o mică piedică

– Nu vezi ce fac? Merg. Mă poticnesc, îmi ridic privirea spre 
altă ridicătură depărtată de lut galben (...) Vântul bate, închid ochii, 
lovesc cu fruntea vântul. Mi-e pieptul rece, urechile reci. Sunt aici, 
îmi zic, în loc să fi u altundeva. Înaintez, mă opresc, îmi privesc 
degetele, mi le număr zilnic de zeci de ori, vreau să văd iarăşi 
ridicătura de pământ până la cer. Nu o mai văd. Nu mai înaintez. 
Mă uit la tine, chiar nu mai văd ridicătura de pământ până la cer. Ea 
era chiar pivniţa de afară de altădată. Chiar n-o mai pot descrie.

Hai să ne jucăm de-a cuvintele, zise aspru Petra. Precis, iar 
câştigi, Ludovica! Să dăm următoarele cuvinte: „seară”, „porumbeii”, 
„ţintirim”, „întunericul”, „faţă”.

Ludovica scrie iute:
„Porumbul, / grâul şi porumbeii se lovesc de cer. / Mâinile tatălui 

de-abia mai sprijină ţintirimul. / În mijlocul casei vechi întunericul 
îşi spală faţa. /”

– Iar ai câştigat, Ludovica.” (pag. 73-74)
 Din punctul meu de vedere, cel de aici, cele două lungi ci-

tate reproduse supra, din pagina 17 şi, respectiv 73-74 a cărţii, 
exprimă principala fuzionare de orizonturi din această carte, în 
care personajele Ludovica şi Petra animă, în termenii mitului 

Ilie Gyurcsik



18710-11-12, 2019

 Lecturi paralele

18710-11-12, 2019

ontologic platonician, „atelajul” unuia şi aceluiaşi „sufl et”, cel al 
satului transilvănean Teaca. Miracolul întoarcerii acasă din lupte 
a unei perechi de cai neînsoţiţi ce-şi ocupă fi resc locurile părăsite 
demult (pag. 17), fi gurează poetic autonomia sufl etului şi legătura 
lui puternică cu rememorarea, singura cale de a se reaşeza în 
„adevăr”, „acasă” (în anamnesis şi aleteia). Comunitatea de sufl et 
a personajelor ar putea explica cunoaşterea a ceea ce gândeşte 
sau chiar visează cealaltă „parte”. În al doilea citat, partea mai 
„ju căuşă” a „atelajului” regretă piedica pusă celeilalte părţi ca re 
a agravat delirul părţii „drepte” şi hotărăşte, ca măsură de re-
dresare, un nou „joc de-a cuvintele”, asigurându-şi „perechea” 
că ea va fi  cea câştigătoare (când, de fapt, mai toate jocurile sunt 
dominate de „orizontul” lui Petra). Se dau doar patru termeni, 
iar Ludovica rezolvă unitar poemul elevării, chiar cu preţul 
men  ţinerii „la pământ” a ţintirimului (de către atotputernicele 
mâni ale tatei). Petra, – nu mai puţin generoasă decât Ludovica –, 
omologhează reuşita.

Scenele de mai sus motivează şi opţiunea titlului cărţii. Pro-
iectul unui amplu poem de „reîntoarcere a sufl etului acasă” e 
mai fi resc atribuit moştenitoarei directe a memoriei eroinei 
unui precedent „nostos”, bunica eroinelor-naratoare: Maria, zi-
să Americanca. Dar realizarea proiectului se face în Petra „de 
acum”, Ana Pop Sîrbu.

Fuzionarea orizonturilor în proza poetică a Anei Pop Sîrbu
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Sonia Elvireanu

A spune adevărul despre 
timpul istoric tragic*

ANDREÏ MAKINE, scriitor francez de 
origine rusă, născut în Siberia în 1957, 

refugiat la Paris la treizeci de ani (1987), 
este unul din marii prozatori contemporani 
consacraţi în exil. Romanele sale, primele 
ins  pirate de istoria tragică a Rusiei sovietice, 
au fost recompensate cu numeroase premii. 
În 1995, Le testament français (Testamentul 
francez) câştigă premiile Goncourt şi Médicis. 
Din 1996 este cetăţean francez, iar din 2016 
membru al Academiei franceze. 

Recviem pentru Est, tradus în română de 
Ileana Cantuniari, publicat în 2008, e reeditat 
de Polirom în 2015. Roman al memoriei din 
care se construieşte o naraţiune de tip prous-
tian, romanul este o mărturie tulbu ră toare 
des pre timpul istoric tragic al secolului XX 

Sonia Elvireanu, 
eseistă, 

Alba-Iulia

* Andreï Makine, Recviem pentru Est, Editura Polirom, 
2015
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ce bulversează destine. Un roman 
despre viaţă/ moarte, adevăr/ min-
ciună, memorie/ uitare, despre răz-
boi, crime, orori, represalii, eroism, 
mistifi care, despre identitate/ alte-
ri tate şi fatalitatea istoriei.

Naraţiunea homodiegetică dis-
con tinuă, la per soa na întâi, urmea-
ză fl uxul sinuos al amintirilor per-
sonajului-narator, medic militar 
rus, racolat de serviciile secrete so-
vietice, devenit spion în Occident. 
Acţiunea se desfăşoară pe întreg 
secolul al XX-lea, în epoci istorice 
diferite: războiul civil din Rusia, 
revoluţia bolşevică de la început 
de secol, al doilea război mondial, 
perioada postbelică cu confl ictele 
armate din ţările africane, sprijinite de americani şi 
de ruşi. Fiecare etapă istorică e surprinsă printr-o po-
veste individuală ce se integrează unui destin colectiv, 
pe care naratorul încearcă s-o salveze din uitare. 
Astfel trei generaţii, trei destine ale familiei sale se 
împletesc în tentativa de refacere a trecutului de-a 
lungul istoriei Rusiei sovietice: povestea bulversantă 
a bunicului Nicolai, soldat în Armata Roşie, apoi de-
zertor, care trăieşte colectivizarea forţată şi o uimi-
toare poveste de iubire pentru o femeie, îngropată de 
vie de Roşii, descoperită în timpul luptelor într-o pă-
dure; povestea părinţilor, a tatălui, Pavel, combatant 
în al doilea război mondial, medaliat, apoi retrogradat 
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şi sancţionat prin integra rea într-un pluton disciplinar, refugiat 
la fi nele războiului în Munţii Caucaz, împreună cu o tânără, sal-
vată de viol, mama sa; povestea copilului, alias naratorul, rămas 
orfan, crescut de Saşa, o rusoaică de origine franceză.

Motivul identităţii pierdute sub multiple măşti ale alterităţii 
revine asemenea unui leitmotiv prin imaginea casei izolate din 
Caucaz, locul naşterii copilului, devenit orfan prin uciderea 
pă     rinţilor, ascunşi în munţi ca să scape de regimul stalinist. 
Amintirea îndepărtată a casei solitare din fascinantul decor 
montan e singurul reper identitar al personajului-narator în 
ten tativa de regăsire a originii. Imaginea ei se desprinde din 
me  moria afectivă asemenea unui cântec, cu magia peisajului şi 
sacralitatea iubirii părinţilor, refugiaţi în solitudine, pentru a-şi 
asuma un destin individual într-o epocă istorică ce anulează 
orice individualism în numele unui slogan ideologic, fericirea 
co lectivă obligatorie: 

„Ei însă aveau privilegiul de-a nu-i evoca numele [Stalin]. De-a se 
gândi la pământ, la foc, la apa plină de viaţă a torentului ziua. Şi de-a 
se iubi şi a iubi fi delitatea stelelor, noaptea.” (p. 7.)

Evocarea timpului îndepărtat al copilăriei poartă pecetea a -
tem poralităţii. Memoria adultului conservă câteva imagini şi 
senzaţii ale fi inţelor din preajma sa, asociate cu peisajul natural. 
Tatăl e încorporat în amurg, clipa întoarcerii acasă, mama în 
primele ceasuri ale dimineţii, când mireasma mâinilor ei tandre 
se amestecă „cu aerul tare, ce cobora dinspre munţi” (p. 11), iar 
Saşa, necunoscuta cu părul alb, prin senzaţiile de fericire/ teamă 
resimţite în contact cu mâinile ei şi prin vraja limbii necunoscute 
din cântecul ei. Prin ea, copilul iese din singularitatea vieţii în 
munţi şi descoperă diferenţa, alteritatea sa în raport cu ceilalţi 
oameni din oraşul sovietic marcat de comunism: uniformizare 
existenţială în ciuda multiplicării obiectelor/ oamenilor, iden-
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titate colectivă (vestimentaţia identică). Din acest moment de-
vine alterul, străinul, necunoscutul şi va rămâne astfel până la 
sfârşit. 

Motivul identităţii şi al iubirii străbat întregul roman, mărturie 
despre trecut ca replică la fraza obsedantă a personajului fe  minin 
„Într-o zi, va trebui să spunem adevărul” (p. 16). Ade vărul des-
pre sine este singurul pe care-l poate confesa per so najul-narator 
din timpul istoric tragic trăit. În tentativa de a reface trecutul 
familiei sale, de-a lungul a trei generaţii, pe fondul evenimentelor 
istorice ale secolului XX, naratorul des coperă cu stupoare fra-
gilitatea certitudinilor, mistifi carea a  de vărului, cinismul, uitarea, 
degradarea eroismului până la grotescul comerţului contemporan 
cu trecutul. Adevărul des    pre absurditatea războiului, despre ero-
ismul şi sacrifi ciul inutil al miilor de soldaţi aruncaţi în războaiele 
ucigaşe dintre marile puteri ale lumii este deformat de interesele 
comerciale ale regimurilor politice contemporane. Soldatul de 
pe font, mar torul tragediei colective, eroul medaliat ce invocă 
adevărul e destituit din gradele militare câştigate şi integrat într-
un pluton disciplinar pentru a fi  aruncat în miezul luptelor de-
menţiale, de unde doar providenţa face din el un supra vieţuitor. 

Adevărul rostit de martorul ororilor de pe câmpul de luptă e 
anulat de viziunea neverosimilă şi mistifi catoare a trafi cantului 
de arme care devine producător de fi lme comerciale despre 
război. Adevărul lui se reduce la efi cacitatea şi performanţa 
ar   melor trafi cate. Victimele nevinovate, soldaţii sacrifi caţi cu 
ci  nism, sfârtecaţi de armele tot mai performante, nu contează. 
Vocea adevărului, a combatanţilor ce au trăit tragedia, e înăbuşită 
de monstruozitatea machiavelică a intereselor ascunse în spatele 
războaielor.

Personajul-narator nu-şi asumă calitatea de martor istoric 
obiectiv al tragediei colective, doar confesiunea despre propriul 
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destin. Conştientizează fragilitatea amintirilor stocate de memo-
ria afectivă, difi cultatea de-a cunoaşte adevărul despre sine, cu 
atât mai mult adevărul despre ceilalţi: 

„Toate amintirile mele sunt falsifi cate. Încă de la naştere. Şi nu voi 
putea niciodată depune mărturie în numele celorlalţi. Nu le cunosc 
viaţa. Nu o înţeleg. Copil fi ind, nu ştiam cum trăiau ei, toţi acei 
oameni normali.” (p. 18)

Naratorul percepe distanţa temporală dintre trecut/ prezent, 
timpul trăirii/ timpul mărturisirii. Adevărul despre timpul istoric 
ce afectează destinul tuturor se dovedeşte imposibil de rostit, el 
are feţe multiple, depinde de perspectiva şi motivaţia fi ecăruia: 
adevărul soldatului ucis pe front ce nu mai poate mărturisi; 
adevărul bunicului naratorului care, înţelegând absurditatea şi 
monstruozitatea războiului, dezertează, alegând iubirea şi viaţa 
liniştită de familie ca singură certitudine existenţială; adevărul 
tatălui despre războiul trăit, a cărui rostire îi aduce destituirea 
şi sancţionarea de către superiori; adevărul medicului militar, 
martor al ororilor războiului; adevărul spionului cu multiple 
identităţi contrafăcute, Şah, care îşi serveşte patria şi moare 
sa  crifi cat, abandonat, sub masca falsă de mafi ot; adevărul per-
sonajului-narator despre război, eroism, spionaj, trafi canţi, 
exis tenţe falsifi cate, devotament, trădare, minciună, iubire; ade-
vărul trafi cantului de arme, devenit producător de fi lme despre 
război, în scop publicitar în comerţul cu arme; adevărul ofi cial, 
servit de mass-media, care nu poate fi  contestat nici măcar de 
supravieţuitori.

În încercarea de reconstituire a trecutului din perspectiva 
martorului istoric obiectiv, naratorul îşi dă seama că trecutul nu 
există decât în memoria sa, că adevărul pe care-l caută zace as-
cuns în frânturi de viaţă, în trăiri sentimentalizate, în clipe de 
intimitate trăite între orori, în apropierea permanentă a morţii, 
că a scrie despre timpul trăit îndepărtează de trăire, iar efortul de 
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obiectivare presupune inventarierea faptelor, ceea ce n-are nimic 
comun cu trăirea propriu-zisă, subiectivă, intimă. Realitatea o -
biec tivă înseamnă date, cea subiectivă experienţe personale, a -
mintiri fragile, difi cil de prins în cuvinte: 

„Notele mele semănau cu un ciudat reportaj care venea dintr-o lume 
inexistentă, dintr-un neant. Înţelegeam că în locul acelui inventar 
de fapte, cu pretenţia lui de obiectivitate istorică, trebuia povestită 
intriga foarte simplă, aproape invizibilă, subterană, a vieţii. Mi te 
aminteam aşezată în pragul unei case, cu ochii pierduţi în lumina 
asfi nţitului. […] Mi se întâmpla tot mai des să-mi mărturisesc mie 
însumi că esenţialul se ascundea în acele frânturi de trecut.” (p. 93)

Rememorarea trecutului nu poate fi  disociată de evenimentele 
istorice care au bulversat destinul unui popor. Refacerea frag-
mentară a celor trei destine de bărbaţi, trecuţi prin război, prin 
tot atâtea voci narative conduce inevitabil la mărturisiri despre 
soldaţii anonimi, sfârtecaţi de explozii pe câmpul de luptă, 
despre sacrifi ciu şi eroism, indiferenţa şi trădarea celor puternici, 
pentru care morţii şi oroarea n-au chip, sunt cifre statistice.

Andreï Makine nu se vrea nici martor istoric obiectiv, nici 
istoric, nici moralist, conştient că mărturiile despre istoria trăită 
nu pot fi  decât subiective, că amintirile se fragilizează, iar a scrie 
înseamnă a reinventa o lume dispărută. A mărturisi despre tre-
cut echivalează pentru narator cu salvarea din uitare a iubirii 
ne mărturisite, curmată de moartea femeii alături de care trăise 
un timp sub acoperire, care face posibilă confesiunea. 

Rememorările sunt însoţite de refl ecţiile naratorului despre 
evenimente, războaie, crime, trădări, cauze pierdute, iubire, iden-
titate, exil, războiul marilor puteri pentru acapararea surselor de 
petrol. Palierul autorefl exiv se împleteşte cu cel narativ într-o 
con strucţie polifonică, cu reiterarea unor imagini obsesive din 
ima ginarul personajului-narator şi elemente de metatextualitate. 
Romanul trădează nostalgia originilor, a pământului natal, şi 

A spune adevărul despre timpul istoric tragic



194 10-11-12, 2019

Lecturi paralele

194 10-11-12, 2019

sensibilitatea scriitorului, fascinat de frumuseţea indicibilă şi fra-
gilă a unei clipe de normalitate în haosul războaielor uci gaşe.

Andreï Makine denunţă faţa hidoasă a războiului din orice 
timp, barbaria şi urâţenia lumii contemporane, conştient de de-
rizoriul unei mărturii autentice în faţa mistifi cării adevărului în 
orice regim: 

„Epoca noastră, gândeam, nu e nimic altceva decât această mon  s-
truoasă fi ziologie care digeră omul, petrolul, politica, războaiele, 
secretând plăcere pentru unii, moarte pentru ceilalţi.” (p. 20)

Sonia Elvireanu



19510-11-12, 2019

 Lecturi paralele

19510-11-12, 2019

Felix Nicolau

O traducere intersemiotică 
transculturală. Delicatese*

O INEDITĂ colaborare intersemiotică 
a avut loc între fotograful nipon Miya 

Kosei şi universitarul/eseista Lucia Terzea-
Ofrim. Elegantul volum Ferestre cu poveşti. 
Fereastra ca instrument antropologic/ Win-
dows Stories. Th e Window as an Anthro-
pological Tool, conţine fotografi i realizate 
între 1968 şi 1988 în Anglia, Austria, Franţa, 
Grecia, Italia, Mongolia, Olanda, România şi 
Rusia, alături de textul care le interpretează 
liber. 

Pentru Myia Kosei, ferestrele sunt mini-
scene de teatru, „izvoare de nostalgie”. Sce-
ne de teatru cu ancadrament clasic, dar şi 
par   ticularizat, localizat, aş adăuga. Şirul 

* Miya Kosei, Lucia Terzea-Ofrim, Ferestre cu po-
veşti/ Window stories, volum de artă fotografi că, 
ediţie bilingvă româno-engleză, Editura Monitorul 
Oficial, 2019

Felix Nicolau, 
critic literar, poet, prozator, 

Bucureşti
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asociaţiilor surprinzătoare e deschis 
chiar de fotograf când dezvăluie că 
fenêtre din franceză comportă o pro-
nunţie în japoneză ce deviază se mantic 
înspre „trece o barcă”. Oarecum ca 
pentru a o pune pe „traducătoarea” 
în cuvinte a imaginilor pe calea cea 
bună, el aminteşte şi un vers care l-a 
marcat: „Un gând furtunos, aruncă-ţi 
casa pe fereastră!” (Julien Toma). Şi 
nu orice fel de cuvinte sunt potrivite 

pentru a rezona cu fotografi ile lui, căci şi Antoine 
de Saint-Exupéry intuia nevoia de iniţiere a privirii: 
„Limpede nu vezi decât cu inima. Miezul lucrurilor 
nu poate fi  văzut cu ochii”. 

Punctul de plecare al hermeneuticii imaginii este 
că aceste fotografi i ţintesc dincolo de vizibil. Este 
mai mult decât gradul zero al reprezentativităţii 
pe scenă, aşa cum îl vedea Lyotard, ca punte între 
public şi culise. Imaginile interioare se constituie 
în reacţie afectivă la instantanee delicate sau doar 
umile. Într-adevăr, fotograful nu lucrează cu efecte 

tehnice speciale, ci are geniul 
de a surprinde simbolistici preg-
nante, ori mesaje emoţionale per-
cutante.

Aşa cum inspirat scrie Lucia 
Terzea-Ofrim, „poa te că foto-
grafi a este o luptă cu vizi bilul, cu 
un unic punct de vedere”. Fe-
reastra, ca ramă mediatoare, de-

Felix Nicolau
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rulează imagini precum o lan ter-
nă magică subtilă, nu uluitoare. 
Sec venţele „trudei cotidiene” reu-
şesc să surprindă „calitatea de 
puls al vieţii”.

Arta lui Myia Kosei este să de-
taşeze chipuri în relaţie cu arhi tec-
turi şi decoruri diverse. Cum poţi 
fotografi a „absenţa co muni cării”, 
de exemplu, cum poţi foto grafi a 
am biguitatea sau „dualitatea ges-
tu rilor”. De aici începe poeti citatea picturală a foto-
grafi ei, jus tifi carea ei ca artă. De pildă cafe neaua, 
locul de împletire a singu rătăţilor într-o solidaritate 
sofi sti cată, asimptotică.

Multe fotografi i sunt „un stop-cadru dintr-o po-
veste cinematografi că”. Ceea ce ne permite să ima-
ginăm secveţele anterioare ori ulterioare. Ins tan-
taneul ca impuls pentru imaginaţie şi gândire. Este 
exact ceea ce face Lucia Terzea-Ofrim, interpreta 
par titurii paralele, în notaţie diferită. Dacă în cen-
trul preocupărilor fotografului este „emoţia umană”, 
apoi ea este surprinsă într-o mulţime de activităţi 
şi stări omeneşti. De unde impresia de dialog-jazz 
dintre imagini şi textul însoţitor, produs la dis tanţă 
de momentul focalizării obiectivului. De ase menea, 
Myia Kosei nu a infl uenţat în niciun fel partitura 
textuală. Povestitoarea fotografi ilor a ses izat cu re -
cep torii proprii felul în care imaginile fi xează „ae-
rul dintre faldurile perdelei”, atingerea mâinii de 
pe plantele aşezate în glastră, frumuseţea trudei, 

O traducere intersemiotică transculturală. Delicatese
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nobleţea nonşalantă a rufelor 
întinse la uscat – „fl amuri co-
lo rate” ca „emoţionantă măr-
turie a lo cuirii”.

Din această diversitate a 
fe restrelor fotografi ate reiese 

însăşi „ideea de fereastră”, o paradoxală unitate în di-
ver si tate, chiar dacă distanţa între ferestrele or nate 
măiestrit sau împodobite cu delicate dantele şi copiii 
jucându-se pe uliţele înnoroite ale satelor pare de 
nestrăbătut. 

Ferestrele şi vitrinele pot avea un „luciu amăgitor”, 
„artifi cii ale refl ectării”, ceea ce le face atât de fotogenice 
din spatele oglinzii; deschise, devin tablou ori scenă. 
De aceea aceste fotografi i nu caută perfecţiunea, nu 
ascund refl ectările aparent stângace, de fapt capabile 
să pună lumi în paralel: arta şi cotidianul.

Această ştiinţă a fotografi ei artistice, dar  antropo-
logice, în lipsa efectelor speciale, se datorează ex-
cep  ţionalei educaţii a lui Myia Kosei. A studiat lite-
ratura, arta, istoria, etnologia şi sociologia, este eseist 
şi autor de lucrări documentaristice, a publicat cărţi 
de poezie, proză, povestiri pentru copii. Iată câteva 
din operele lui cu referinţă la România: Romanian 
Rhapsody, Tokio, 1986; Europa Orientalis – Roma nian 
Red Rose, Tokio, 1991; La Roumanie des quatre saisons, 
Paris, 1997; Maramureşul, Bucureşti, 2000; Romanian 
Anthem – Europe of Europe, Tokio, 2002; Romania – 
People. Alcohol. Songs, Tokio, 2002; Th e people of Sheep 
and Fir, Tokio 2007; Song of the Sheep and Fir, Tokio, 
2008; Maramureş – In a Small Village in Romania, 

Felix Nicolau
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Tokio, 2008; Maramureşul meu/ 
My Ma ra  mureş, Cluj-Napoca, 2015; 
Maramureş. Centrul lumii/ Ma ra -
mureş. Th e Center of the World, 
2016. 

Carevasăzică, o uluitoare biblio grafi e şi o fototecă 
românească. Myia Kosei este el însuşi un ins titut 
cul tural român. Cu atât mai de apreciat este curajul 
Luciei Terzea-Ofrim de a interpreta într-un alt re-
gistru semiotic mesajul imagistic sofi sticat prin sim   -
plitate al acestei delicate opere de artă. O între pă trun-
dere de talente şi sensibilităţi rarisimă. 

O traducere intersemiotică transculturală. Delicatese
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Constantin Dehelean

Un roman credibil, al unei lumi 
care n-a fost...*

CUNOSCÂND PROPEHENSIUNEA lui 
Ovidiu Pecican pentru istorie (a studiat 

fenomene şi episoade importante de istorie 
universală: despre Troia, Roma, Veneţia, 
apoi studii de civilizaţie europeană, de me-
dievistică central-europeană, sau despre creş-
tinătatea occidentală şi nomazi în Europa 
central-sud-estică, dar şi de istorie naţională: 
despre originile istorice ale regionalismului 
românesc, despre realităţi imaginate şi fi c-
ţiuni adevărate în evul mediu românesc, des-
pre Simion Dascălul, Haşdeeni, precum şi 
un foarte reuşit Dicţionar al celor mai bune 
cărţi de istorie românească), a publicat şi ro-
manele: Eu şi maimuţa mea (1990, ed. a II-a în 
2012), Razzar în colaborare (1998, ed. a II-a 

Constantin Dehelean, 
eseist, 
Arad

* Ovidiu Pecican, Lumea care n-a fost. O odisee în scri-
sori şi documente moldoveneşti din prima parte a 
secolului al XVII-lea, roman, Polirom, 2018
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în 2012), Imberia (2006), Bokia (2011), 
Arhitecturi mesianice (2012) şi Noaptea 
soarelui răsare (2013), precum şi volume 
de proză scurtă: Darul acestei veri 
(2001), Clipuri (2001) Zilele şi nopţile 
după-amiezei (2005), Poveşti de umbră 
şi poveşti de soare (2008), 999 minciuni 
(2012), prin lectura romanului Lumea 
care n-a fost* mi s-a întărit convingerea 
că procedeul „documentării seci a do-
cumentelor vechi şi aducerea aces tora 
în contemporaneitate prin for mule ima-
ginative” este mai mult decât benefi că. 
Acest lucru, facil sau nu, nu este în-
gră dit de efuziunea imaginaţiei, sau de o anumită 
ne voie poetică a redării adevăratelor stări vitale ale 
personajelor, indiferent de epocă sau de cititor.

Este simptomatică apropierea istoricului spre 
fas     cinanta perioadă din istoria Moldovei, dintre 
dom     nia lui Mihai Viteazul (domnitor muntean, în-
tregitor înainte de toate a statului român, devenit şi 
domnitor moldovean, pentru nici 6 luni ale anului 
1600) şi a domniei lui Vasile Lupu care începe în 
pri măvara lui 1634. O simplă ochire în cronologia 
domnitorilor moldoveni din această perioadă ne 
întăreşte convingerea că exista atunci o instabilitate 
teribilă, fi ind o scurtă perioadă care a cunoscut nu 
mai puţin de 20 de domnii. Pentru Ovidiu Pecican 
era provocator să adăsteze prin meandrele tulburi 
ale acelor vremuri. Lumea moldovenească a acelei 
vremi era extrem de frământată. Era răscolită de 

Un roman credibil, al unei lumi care n-a fost...
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invazii, de vendete ale clanurilor boiereşti, învolburând tot ce 
putea fi  învolburat: de la familie, tabieturi, şi viaţa intimă, până 
la ţară, oaste ori diplomaţie. Ţara Moldovei era „călcată” pe rând 
de toţi vecinii: de munteni, de poloni, de unguri, de leşi, de turci, 
de cazaci, de tătari şi, paradoxal, de înşişi moldovenii care „îşi 
spurcau” ţara şi neamul din te miri ce: desfrîu, dezmăţuri, jafuri şi 
hoţii ca-n codru. Erau vremuri de restrişte... Miron Costin, mare 
boier, mare diplomat, dar mai ales mare om de cultură, remarcă, 
mai târziu, în Letopiseţul său acest lucru. Pomenesc numele 
acestuia, fi indcă suma de epistole, 92 la număr, împrumută sau 
continuă într-un fel oralitatea limbii vii folosită de cronicar, 
deci a românilor din veacul al 17-lea – fantastice scrisori! – din 
suma romanului Lumea care n-a fost (Oare, chiar n-o fi  fost? 
După lecturarea lor, înclin să cred că a fost, într-adevăr, cu vârf 
şi-ndesat; poate autorul va reconsidera titlul, tocmai în acesta 
spirit al plauzibilului).

Revenind la vremuri, la acele vremuri care, iată, în roman s-au 
dezvoltat epistolar, istoria ne spune că abia domnitorul Vasile 
Lupu, după 1634, în acei aproape 20 de ani de domnie a reuşit să 
facă ordine în aceste tărâmuri care deveniseră ale nimănui, sau 
ale tuturor. Triste, groteşti şi paradoxale vremuri!...

Ovidiu Pecican „descoperă” în arhive aceste „scrisori” pre-
cum Umberto Eco în epopeicul şi fantasticul roman Il nome 
della rosa, şi unde, în romanul respectiv, prin personajele sale, 
sur volează dramatic o bibliotecă plină de mistere şi de taine 
inexplicabile. În acest „caz”, al nostru, de această dată, şi a lui 
Ovidiu Pecican evident, Arhivele Statului „îi furnizează” un 
imens pachet de scrisori, şi anume „fondul Turanu, pachetul 
de documente familiale Moşoniu-Apăvăloaie”, evident, un 
fond şi un pachet fi ctiv. Această fabulaţie se justifi că cu asupra 
de măsură, fi ind fascinantă, generând o creaţie romanescă em-

Constantin Dehelean



20310-11-12, 2019

 Lecturi paralele

20310-11-12, 2019

blematică. Printr-un demers creativ, faptele devin credibile nu 
atât prin ingeniozitatea descrierii aventurilor spumoase, să le 
zicem galante, cât mai ales prin oralitatea spunerii. Oralitatea 
şi frumuseţea limbii sunt desăvârşite. Autorul e un maestru 
al ludicului jucat de adulţi. Scrierea cronicărească este pusă 
pe un portativ epistolar, uşor picarescă, atât de aproape de 
lumea Ţiganiadei lui Budai-Deleanu. Timpurile vetuste vin 
în prezentul nostru şi prin acest tip de scriere contrafactuală. 
Scor monind trecutul, istoricul Ovidiu Pecican îşi satisface acest 
sublim orgoliu de a trăi simultan în două lumi, în două timpuri, 
de atunci şi de acum. Această ...odisee în scrisori şi documente 
moldoveneşti din prima jumătate a secolului al XVII-lea... devine 
un roman al unui timp de o vitalitate debordantă. Descinderea 
în timpurile nesigure din acel veac se face în formule în care 
epopeea, hrisovul, cronica, se concentrează în sublime epistole 
eroi-comice. Scrisorile împreună devin un „romanţ eroi-comic”, 
fapt în care trecutul redevine prezent prin lectură. Cititorul 
trăieşte împreună cu autorul într-un Ev Mediu românesc, evident 
întârziat, cu prieteni şi prietenii ciudate, cu duşmănii şi agitaţii 
ivite peste noapte, cu spontaneităţi voluntare, în acelaşi timp cu 
siluiri paradoxale, într-un ev învelit într-o grozavă frământare 
sentimentală, unde femeia şi bărbatul sunt nişte viori dezacordate, 
şi care cântă strident uverturi sau fi naluri operetistice, paradoxal, 
de cea mai bună calitate. În alcătuirea romanului se observă, în 
aceeaşi măsură, şi o lumină romantică, unde neprevăzutul bine 
clădit şi interesant este vădit: „chiote şi focuri şi vaiere şi şuier, 
holbură de plânsoare şi tropot de armăsari” (p. 70) ce prevestesc 
„tăişul sabiei şi năduşeala morţii”. O remarcă pe care o face 
şi Vasile Spiridon, într-o recenzie bine scrisă, în „România 
literară”, (nr. 27-28/2019). Costandachi „vel pitar, ot Dăbjeşti, 
Coviltirească, Catalandeşti şi Prigor pe Crasna” este îndrăgostit 

Un roman credibil, al unei lumi care n-a fost...
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lulea de Mărioara „a logofătului Ilie preacredincioasă soaţă şi fată 
bună a Juraşcului, biv vel vornic”. Cei doi îşi împletesc destinele 
printre momente în care lupte surprinzătoare sunt împletite cu 
puternice dorinţe de mărire, pe un spaţiu sonor unde chiotele de 
luptă se suprapun adesea pe momente de reverii sentimentale. 
„Ambiţiile, lăcomiile şi invidiile se dezlănţuie fără oprelişti 
într-un teritoriu mereu vânzolit de intrigi şi de rivalităţi ce stâr-
nesc umorul, dar frizează şi aspecte tragicomice într-o ţară gata 
să intre în Zodia Cancerului. Un înşelător înşelat domină, ca un 
don Quijote, scena care, de multe ori, devine eroică, şi comică în 
aceeaşi măsură. Personajele îşi petrec destinul „prin foc şi pară” 
atât pe câmpul de bătaie cât şi în vârtejul patimilor sufl eteşti.” 
(V. Spiridon)

Ca să nu-şi dezmintă condiţia de veritabil istoric, de fi lolog şi 
de scrupulos cercetător al arhivelor, Ovidiu Pecican îşi însoţeşte 
ro manul cu un index al „scrisorilor după autor”, cu o „tablă a 
persoanelor” şi cu un „glosar” de cuvinte specifi ce epocii. Sunt 
ingrediente care întăresc presupunerea că totul a fost real, au-
tentic, autorul dovedind că istoricul şi literatul nu sunt decât 
una. 

Constantin Dehelean
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Ionel Bota

Poezie, devoţiuni şi alte 
inducţii ale „eutopiei”. 
Lirica lui Mihai Marian*

CĂUTAREA aproapelui este o disperare. 
Vremurile de-acum alcătuiesc, în sinteza 

unui uriaş eveniment dramatic, durata unor 
biografi i, descifrări, lucruri şi întâmplări, 
toate cu prelungiri în paradoxurile ontolo-
gicului. Urgenţă e, însă, creaţia. Cu cât mai 
autentică, mai determinată în axiologiile ei 
şi ale durabilului, cu atât mai relevabilă ca 
mod de a fi  în această lume perversă, de-
nuan ţându-şi afectele propriilor fragilităţi, 
angajând căutarea sinelui originar. Şi ce 
este mai minunat decât să ai şansa de a sa-
luta, de pildă, poezia bună, discursul liric 
zi    ditor, experienţa umană condensă precum 
scurgerea (utilă a) timpului. 

Ionel Bota, 
eseist, 

Oraviţa

* Mihai Marian, în timp ce tu, Editura Eurostampa, 
Timişoara, 2019, 92 p., coperta semnând-o Segal
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Poeme tranzitive, inseriind între 
ima culate candori şi interogativul e -
xis  tenţial o adâncire a expresiei me ta -
forice, cumva sub semnul elegiei du-
rabilului şi al profunzimii ideatice, 
ne propune noua carte a lui Mihai 
Marian, în timp ce tu (Timişoara, 
Editura Eurostampa, 2019, 92 p., co-
perta semnând-o Segal). O bine-
cuvântare într-o perioadă în care in-
fl aţia lirică atinge paroxismul, cartea 
arată o conştiinţă a actului cultural, 
dincolo de articulările estetic-etice 

iar iureşul discursului, într-un post-optzecism pro-
tagoneist, am zice acum, indică un eu fremătând de 
inducţii ale harului, prolifi c în efi gia metaforei, cu o 
viaţă interioară (mai ales) încărcată de aceste devo-
ţiuni. 

Obsesia resorbţiilor realului nu e, însă, metafi zică, 
alura de litanie neagră ori efuziunile duios-spectrale, 
revivifi când acordurile pozitiviste ale interogativului 
(„am fost izbit cu forţă de puntea din lemn/ ce atârna 
deasupra oraşului/ ascuns în ceţuri,/ de puntea pe 
care voiam să o trec spre tine,/ un înger, îmbrăcat 
în uniformă militară/ şi cu fulgii cenuşii/ ai aripilor 
ieşind de sub vesta antiglonţ,/ îţi stătea de pază 
ală turi, cu puşca aţintită/ către orice ar fi  ieşit din 
adâncuri.”), descifrând cu elevaţie inefabilă realul. 
Se simte, în varieteul interlock, o melodie ciudată, 
un sunet parcă evadat dintr-un vis, candoarea e ori-
pilată de concret şi reprobabil. Emancipările fi inţei 

Ionel Bota
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autonomizează revizitarea aceluiaşi real dar cu o respirare de-
ca dentist-sarcastică a marasmului. Clopotul destinului sună 
bizar, parabola tuturor naufragiilor clamează o pecete a tainei, 
efemeritatea ori defi nitivul, altminteri disjuncţia real şi iluzie în 
târziul aceluiaşi „mister”: „când voi împlini patruzeci şi cinci de 
ani,/ o să las barba să crească./ o să mă rad pe cap,/ îmi voi pune 
cercei în urechi/ şi o să ard tot ce-am scris până atunci./ îmi 
voi lua o lungă vacanţă,/ vei trece prin viaţa mea ca o reclamă 
de televiziune./ o să golesc contul din bancă,/ voi vinde tot din 
casă/ şi mă voi întoarce de la vânătoare/ cu un leu târât de şaua 
calului./ o să şterg fotografi ile din toate albumele,/ voi striga 
sloganuri noi continuând să #rezist,să uit strălucirea umedîă 
a buzelor tale,/ când voi împlini patruzeci şi şase de ani,/ un 
noiembrie fără pic de cruzime/ sau o altă lună la fel de pustie mă 
va aştepta/ ca pe cel care vede orele trecând în direcţia opusă.” 
(un leu târât de şaua calului, p. 66).

Farmecul lirismului e tocmai această constanţă a fasci na to -
riului, ludismul perspectivărilor, fi e şi în descendenţele mor bi-
dului. Dar resortul e dansul cu textul, sincopele bine supra ve-
gheate cu un sufl u de luciditate extremă, paradările eului eviden-
ţiind un control curajos al sfi dărilor, teatralizările devenind 
reactivi ai imaginarului („la capătul tunelului,/ doar un afi ş dez-
lipit,/ fl uturând,/ o sală de aşteptare/ construită/ pentru umbre./ 
de aceea nu o părăseşte/ vreodată./ atenţie, garaj,/ nu blocaţi 
îngerii:/ se cască gura rujată/ a unei gropi.”), agenţi ai miracolului. 
Am zice, mai mult, că poetul acesta ştie să îmblânzească şi să do-
mesticească, la un mod fast, cuvintele. Anvergura e cum se poate 
şi cât se poate de incendiară, un fel de răstignire a limitei. Poemul 
e redevenţa fi inţei, locul tuturor „incinerărilor” calpului exis-
tenţei. Eul nu e, totuşi, un vizionar frustrant (poemul care dă şi 
titlul cărţii nu e singurul între eventualele exemple), „intoxicările” 

Poezie, devoţiuni şi alte inducţii ale „eutopiei”
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ingenue articulează nota de subversivitate, realul e pălmuit cu 
vituperanţele candidatului la o insolită reciclare maieutică, tema 
„trupurilor reci” e inhalată ca vastă ideogramă a reprezentărilor 
acestui halou, „în timp ce tu...”: „nimic nu se compară cu bucuria/ 
de-a nu mişca un deget,/ de-a rămâne complet absorbit de li-
niştite/ şi în tăcere,/ să urmăresc oamenii şi întâmplările lor,/ 
fi rul chiar şi celui mai mic eveniment./ îmi place să privesc prin 
picăturilre din sticlă/ distorsiunea străzii,/ câinele de zăpadă 
şchiopătând,/ neutrinii alunecând prin corpurile noastre,/ prin 
clădiri şi pământ cu o viteză/ de trilioane pe secundă./ astfel 
trăiesc bucuria pierderii voinţei conştiente:/ cu botul pe labe,/ 
fericit în poziţia mea,/ absolut mulţumit de greutatea sufl etului,/ 
de neclaritatea intenţiilor,/ nimic nu îmi scapă,/ nimic nu in-
terferează,/ sunt satelitul perfect/ care comprimă şi decomprimă,/ 
amplifi că semnalul fl uctuant/ al celor care vin şi pleacă/ acoperiţi 
în fi ecare clipă de-un strat tot mai gros/ din praful gri al eter-
nităţii.” (tropism, p. 44).

Am zice şi altfel, că realul, ingurgitat ca artă, suportă disecţia 
unei diluţii: de-o parte senzitivul şi vitalitatea spiritului, parti-
cularizările gestului de a răsfoi realitatea, eveniment cu eveniment, 
întâmplare cu îmntâmplare, de cealaltă parte „contactarea” 
imaginarului pe diacronia trecut-viitor fi indcă şocul prezentului 
nu ar mai îngădui un perimetru cât de cât lavabil, ternul nu se 
poate anula, modifi ca, inventarierile fi surilor jalonând excursul 
eului auctorial prin masa topită a elementarului, caducul eico-
nic. Percutant fi ind nu desantul în „eutopia” doar mixajele ima-
ginarului mai fertilizează sensuri.

Noua carte a lui Mihai Marian (cuvinte de escortă bine me-
ritate de la Radu Andriescu şi Claudiu Komartin) resfi ră micile 
„revoluţii dilematice”, devine în mâinile cititorilor o ofrandă, 
des fi de viciul inteligenţei cu o mie de expertize purtând gi rul 

Ionel Bota
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„autopsierilor” plăcerilor lumeşti, cum ar zice, cu graţie he-
donistă, un critic cusurgiu dar care, după ce ar savura festinul 
liric, şi-ar de-nega vocaţia. Un numinos „brutalizând”, desigur, 
cu gust, artă şi radicalism de alchimist, categorialul, revitalizând 
percepţia unităţii, autorul e poet şi asta e esenţial să o spunem. 

Poezie, devoţiuni şi alte inducţii ale „eutopiei”
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Lucian Scurtu

„În erupţia unui amurg”*

LA ÎNCEPUTUL lecturii acestei cărţi de poezie*, 
mă întrebam, de ce Scrisoare de trăsură, şi nu 

din trăsură, şi care a fost motivul (că unul o fi  fost) 
pentru care nu s-a făcut rocada între prepoziţiile 
despărţitoare? Recunosc, ultima variantă mi s-ar fi  
părut mai plauzibilă, mai naturală,  în defavoarea 
celei dintâi, dar, cum spuneam, doar poetul o poate 
motiva. 

Ei bine, scrisorile de/din trăsura lui Dumitru 
Branc, sunt epistole mai mult monologale decât 
dia   logale, adresate în primul rând lui însuşi, dar şi 
cititorului, sub forma unor interogaţii abil şi subtil 
enunţate, travestite, când mai grav, când mai suav, 
în didascalii modulate într-un ecart evanescent, 
nedefi nit, ele fi ind ale unui aneantizat defi nitiv vis 
a vis de propria existenţă, căreia îi disecă minuţios 
precaritatea şi îi demantelează riguros fragilitatea, 
ur mare a antinomiilor cauzatoare de angoase şi an-

* Dumitru Branc, Scrisoare de trăsură, Editura Aureo, Oradea, 
2017, cu prefaţa Un pachet liric elegiac, autor Ioan Moldovan
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xietăţi, nelinişti metafi zice şi singurătăţi fi zice. Nu degeaba 
poetul opune stărilor de trezie şi semitrezie, lucidităţi aparente 
şi anomii latente, mereu afl at de „veghe în măcinişul/ unei mori 
de pământ”, şi nu în lanul său de secară, dar este doar o aparenţă 
frivolă din moment ce lanul este complementar zădărniciei şi 
parcelat distopiei. La poetul orădean, litania începe atunci când 
sfârşeşte exasperarea, acest trăirism diurn şi nocturn („doar ziua 
era/ apă curgătoare/ peste noaptea moartă”), pe care şi-l asumă 
conştient şi îl interpretează decent, narcotizat atât cât trebuie de 
epifaniile împovărătoare şi reveriile incantatorii. Răvaşele sunt 
ale unui claustrat incurabil în undergroundul său solitar, dar şi 
solidar cu un thanatic inhibator, ameninţător, dispus a deturna 
miezul fi resc al lucrurilor, dar şi curgerea lor ireversibilă, nă-
valnică.

Confesiunea este fundamentată pe o ruinare cronică, vizibil 
marcată de revelaţii ce transfi gurează actantul într-un năuc ale 
cărui puncte cardinale sunt disipate într-un spaţiu confuz, topos 
al excrescenţei şi alterităţii, areal al teratologiei şi anomaliei. 
Destructurarea este endemică, continuă, provocatoare de apre-
hensiuni tânguitoare şi cataclisme vădite („apa care poartă, mun-
tele la vale”; „iureşul lacom al muntelui/ care a luat-o la vale”), 
extinse până la graniţa unei escatologii căutate cu lumânarea 
imaginaţiei şi percepute cu făclia iluminaţiei. Elongaţia vizionară 
este constrânsă între imanenţă, des fi ind invocat pământul ca 
materie primordială, aproape mesianică, a tot şi a toate („domnia 
unui pământ”; „cu pământul unui ţinut nou”; „cum aşteaptă 
pământul oasele”; „iarbă destrămând pământul”; „ pământul as-
cuns ca un zeu hulit”, etc.), şi transcendenţă, zarea/ îndepărtarea 
fi ind invocate ca polimorfi e a unei abisalităţi încorporate eului 
mărturisitor: „fărâmiţate vieţile noastre/ în zări”; „paşi apăsaţi 
pe zări”; „e mereu altă lumină în zări”; „vântul purtând zările/ în 
alte zări”; „pădurea de iarbă sfârteca zarea”, etc. 

„În erupţia unui amurg”
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Evaziunea din matricile scorburoase ale unui fel de a fi  in-
tro vertit, rătăcit, este glisată, uneori cu încetinitorul, alteori 
mai alert, dinspre afară spre sine, condiţionată de un onirism 
supravegheat, al cărui metabolism incită actul scrierii supus 
unui determinism, dacă nu deconspirat, măcar aluziv, în dia-
lectica sa intrinsecă. Textele sunt epurate de orice ingredient 
care ar putea atenta acurateţea revelaţiei, căreia autorul le im-
pune retorica personală, dar refuză litania, folosind metoda 
in trospecţiei maieutice în a credita suferinţa ca necesitate şi 
mai puţin ca întâmplare, din moment ce actantul pare mai pu-
ţin indignat, dar mai mult traumatizat. Zbaterile din cele zece 
fulguraţii, reliefează antinomia moarte-viaţă, lumină-întuneric, 
vis-realitate, încarcerate unui fi or apocrif, uşor ameninţător,  tot 
atâtea emergenţe ale vulnerabilităţii existenţiale şi perisabilităţii 
meliorismului iluzoriu, acceptate ca măsuri ale disperării, dar 
refuzate ca ontologii vidate de miez metafi zic, ornate de un 
scepticism meditativ, dătător de sinestezii convulsive. La Branc, 
reconcilierea cu ordinea şi armonia se realizează doar atunci 
când vulnerabilitatea este denudată până la viscer, iar surparea 
structurată sciantist pe încrengături închipuite şi regnuri intuite, 
dozate/reprimate sub forma unor exerciţii de (auto)extenuare şi 
(auto)insinuare, înscenate în spaţiul locutor al propriului eu, dar şi 
al eventualului cititor. Atunci iese în relief exasperarea, cenzurată 
pe cât posibil, solilocvială cu discreţia aceluia care translează 
şi din sine spre afară, anticipând falsa impresie că focalizarea 
şi obiectivarea sunt direcţionate unilateral, deşi lectorul nu se 
simte abandonat, ci doar marginalizat. Logic, până la urmă, din 
moment ce suferinţa şi singurătatea sunt proprietatea eului liric, 
anxietatea şi bulversarea colaterale lui: „degeaba pătrund/ în 
inima aurului/ când zările sunt un munte prăvălit/ peste mine/ 
alături de o necunoscută/ într-o pădure tainică/ porniţi pe ur-

Lucian Scurtu
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mele desluşite/ hăituim un vânat/ care a sărit în cer/ ca într-o 
prăpastie/ nu mă mai ţin/ băierile pământului/ atâtea mâini 
întinse/ prin care se scurg/ fărâmiţate vieţile noastre/ în zări/ 
eliberate de strânsoarea de frate/ în încheietura unei umbre” (în 
încheietura unei umbre). 

Se deconstruieşte realitatea împovărătoare, refuzată cu ob-
stinaţie, pentru a se construi una iluzorie, conformă acelora 
care vieţuiesc în ambele dar o preferă pe cea de-a doua, fi e ea 
şi în vizuini efemere ori imagerii austere. Revolta este difuză, 
ac ceptarea de nenegociat, patetismele anihilate ab initio, la fel 
sentimentalismele, dar, şi aici intervine rafi namentul creatorului, 
poezia nu este una aspră, încărcată de asperităţi inutile, universul 
este unul aşezat, unduitor, direcţionat persuasiv spre delta lar gă 
a fracturilor emoţionale şi dislocat din mecanica apusă a fata-
lismului tutelar. Agonia este omniscientă, înfi ltrată în toate stri-
aţiile materiei afl ate în paragină, dându-i o nouă confi guraţie, 
expandată dincolo de graniţa suportabilităţii şi incertitudinii, 
pe fundalul disoluţiei recurente, acolo unde „tăciunii trupului 
nostru, vor fumega/ de pe acum”. 

Oximoronic spus, halucinogenia este monitorizată, haosul 
ord onat printre meandrele întortocheate ale alienării, ale unei 
naturi ostile, provocatoare, croită a rătăci intrusul aventurat 
în hăţişurile ei labirintice, în scopul sintetizării esenţei şi (re)e-
valuării prezenţei. Romanticul, aparent întârziat, care e au torul, 
sesizează, dar mai ales atenţionează, precum acele unui seis-
mograf, demitizarea propriului destin notat, clasifi cat, interpretat 
cu minuţie, adesea cu o vădită încrâncenare, ce dă poemului 
carnaţie şi consistenţă, în strânsă conexiune cu ceea ce vede, ce 
aude, ce crede, pentru că poetul vede enorm, aude monstruos, 
cre de aprehensiv. Se inoculează vaga impresie că poemul, o dată  
terminat, va fi  continuat, rescris, în mentalul celuilalt, după chi-
pul şi asemănarea lui, pliat pe nervurile propriei dieceze.

„În erupţia unui amurg”
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Scrisorile de trăsură, ale lui Dumitru Branc, sunt epistolele 
din trăsura sa livrescă, având ca destinatar sinele şi malformaţiile 
sale deşi, recunoaşte într-un puseu de sinceritate: „nu ştiu cum 
să fac/ să nu mai vorbesc/ doar despre mine”.  

Tocmai de aceea, eventualele  răspunsuri nu pot sosi decât tot 
pe adresa lui. Cititorul poate fi  doar martorul lor. 

 

Lucian Scurtu
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Romulus Bucur

Poetica intersecţiei

O ASTFEL DE ANTOLOGIE*, masivă 
(433 de pagini), pune de la bun 

început o serie de în trebări, nu noi, dar din 
categoria acelora care fac discuţia să meargă 
înainte. Cum ar fi , de pildă, ce-i poezia? E 
ea compatibilă cu orice tematică, oricît de 
excentrică, cum ar fi  constrîngerile de gen 
ale literaturii SF? cît de tare contează statutul 
literar al autorilor cuprinşi în ea, ca să ne 
referim la o posibilă încercare de valorizare 
a cărţii? Cît de relevante sînt vechile criterii 
de evaluare, şi cît cele noi? Şi aşa mai departe. 
Începem cu lista autorilor, pe măsura di-
mensiunilor cărţii: Anca Bucur, Sebastian 
Big, Dan Coman, Valentina Chiriţă, Caius 
Dobrescu, Newclearfairy (aka Linda Barkasz), 
Andrei Dósa, Gabi Eft imie, Şerban Foarţă, 
Nora Iuga, T. S. Khasis, Timotei Nicolae Drob, 

* V. Leac, coord., hotel cosmos. Poezie românească SF, frACTalia, 
2019.

Romulus Bucur, 
poet, eseist, traducător, 

Braşov
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bogdan lypkhan, Ştefan Manasia, I. M. 
Clau, Micleuşanu M., Dmitri Miticov, 
Rareş Moldovan, Sorina Vazelina, 
Vlad Moldovan, Cosmina Moroşan, 
Radu Niţescu, Dan Sociu, Bogdan-
Alexandru Stănescu, Cristian Darstar, 
Dr. Ştefan Tiron, Răzvan Ţupa, Alex 
Văsieş, Elena Vlădăreanu. Precum se 
vede, pre do mină poeţi ai noii generaţii, 
majo ri ta tea deja consacraţi, cîţiva a 
căror no  to rietate e în construcţie, dar şi 
poeţi ai generaţiilor (din ce în ce mai) 
vîrst nice.

Motoul antologatorului, Urmăriţi 
cu atenţie mişcările din pădurea în tu  necată, ar putea 
fi  o bună cheie de lectură: replica lui Hamlet, „Th ere 
are more things in heaven and earth, Horatio, / Th an 
are dreamt of in your philosophy”, se aplică aici, în 
sensul că realitatea cea mai familiară (sau care pare 
astfel) are o parte necunoscută, ameninţătoare, pe 
care mediul nostru securizat, protector, aparent 
familiar, reuşeşte s-o ascundă destul de bine.

Selecţia poate fi  văzută ca un platou de aperitive 
(sau de prăjituri asortate). Cum ar veni, înainte sau 
după felurile principale. şi faţă de care aşteptările 
so ciale spun (mai exact, sugerează) că nu e frumos 
să te năpusteşti ca nehalitul şi să înfuleci tot. Ca să 
nu mai vorbim de difi cultăţile practice: dincolo de 
ine vitabilele preferinţe, e destul de complicat să vor-
beşti despre 29 (douăzeci şi nouă) de autori, fi e şi 
dedicîndu-i fi ecăruia doar un paragraf – ar depăşi cu 
mult spaţiul uzual al unei recenzii.

Proiectul lui Leac l-am văzut; altfel, nu există pre -
faţă, criteriile sînt implicite, manifestate în selec ţia 

Romulus Bucur



21710-11-12, 2019

 Lecturi paralele

21710-11-12, 2019

autorilor (şi în selecţia de către aceştia a textelor trimise), aceştia 
fi ind aşezaţi, în cel mai deplin spirit democratic, în ordine al fa-
betică. Proiectele lor personale se intersectează, atît între ele cît şi 
cu proiectul antologatorului, rezultînd o carte compozită, care dă 
seama de o realitate similară, apoi de organizarea acestei realităţi 
în mintea autorilor şi, mai departe, de expresia acestei organizări. 
Sau dezorganizări. Indiferent de post-urile (şi post post-urile) în ca re 
trăim, modernitatea nu pare a se fi  terminat, ci doar a-şi fi  schim-
bat înfăţişarea: cea de-a doua scrisoare a vizionarului si ce qu’il 
rapporte de là-bas a forme, il donne forme: si c’est informe, il donne 
de l’informe, se confi rmă încă o dată, după o sută patruzeci şi opt 
de ani. Ca şi moştenirea mai nouă a avangardei (istorice) şi cea, şi 
mai nouă, a experimentalismului (nu o să intru în detalii asupra 
subiectului, pentru că aş deveni plictisitor). Putem vorbi şi de un 
manifest – şi aici, exegeza avangardei o spune destul de limpede, 
avem de-a face cu o intersecţie între două canoane moderne, cel 
creativ şi cel teoretic (altă discuţie care poate deveni fastidioasă, aşa 
că o las pentru întîlnirile la o cafea, cursuri, colocvii academice sau 
alte ocazii similare).

Pentru a convinge (selecţia mea e strict subiectivă; în alt mo-
ment, în altă dispoziţie, probabil că aş fi  ales un alt autor / un 
alt text), un unic exemplu, Pfi sica [sic!] lui Erwin Schrödinger 
(Şerban Foarţă): 

„Ştiam mâţime cu toptanul / dar deveneam stinghr / când eram 
singur cu motanul / lui Erwin Schrödinger, // cu care intri-ntr-un 
container / simţindu-te hingher / de mâţi, căci în acel container / 
descris de Schrödinger, // urmà evenimentul cuantic, / tranşant ca 
un echer,/ ce-l segmenta micro-gigantic, / conform lui Schrödinger, 
// în două părţi, ca semiluna, / pe-acel motan becher: / în una 
moartă şi în una / ca dl Schrödinger // de vie, – când făcea ecuaţii 
/ în magicu-i ungher / de pfi sician, ca toţi confraţii / lui Erwin 
Schrödinger, // ce n-au, ca mine, vreun motiv / pe urme să nu-i 
calce; în timp ce eu, de-atunci, cultiv / doar mâţişori de salcie”.

Poetica intersecţiei
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Leo Butnaru

Chiar eu, în persoană

Pe la 16 ani, la vămile vârstei nu aveam 
aproape nimic de declarat decât înde-

mâ narea de a mă maturiza altfel decât cei 
de până la mine din neamul meu – eu, 
june ţăran maturizându-se deja ca orăşean; 
nesigur, şovăielnic, precaut sau poate chiar 
cu suspiciune, însă maturizându-se altfel. 
În special prin spaţiile câtorva biblioteci din 
Chişinău, săteanul din mine maturizându-
se deja ca orăşean – maturizare oarecum în 
regim de urgenţă, accelerată, depăşindu-şi în 
maturizare – stare demnă de a mă mândri?... 
– în ritmul de a se maturiza semenii născuţi şi 
crescuţi orăşeni get-beget. Mă de(z)-formam 
ca sătean, pentru a mă forma/ reformula ca 
orăşean într-un mod involuntar original, 
ca de la sine altfel decât cei de până la mine 
din neamul meu. Un mod, parcă, de a mă 
depăşi pe mine însumi în predestinatul ritm 
existenţial, prin asta modifi cându-mi, fi reşte, 
cât de cât însă şi predestinaţia, pe atunci de-

Leo Butnaru, 
poet, Chişinău
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parte de a-mi da seama că preţul pe care va trebui să-l plătesc 
pentru propria mea viaţă voi fi  chiar eu... în persoană.

Valtorna

CE CUVÂNT convingător: Valtorna... – păcat că în locul lui 
în limba română există doar traducerea sa: goarnă, corn... 

– şi nu însuşi el, autenticul cuvânt valtorna, la care uneori mi se 
pare că chiar aş putea cere audienţă ca la muzica însăşi.

Valtorna, fratre, valtorna!... – ca o senzaţia că ai interpreta o 
muzică dumnezeiască la tine însuţi. O muzică precum surâsul 
printre lacrimile sfi nţilor. Ce plină de amintiri e muzica! Când 
strunele sunt mângâiate, nu strunite.

De asculţi muzica, înseamnă că eşti viu şi, poate, chiar tră-
ieşti. Poate chiar te gândeşti la marii ei creatori. Cum ar fi  
Saint-Saëns ca Sfânt-Sens al muzicii. Sau Mozart, armoniile 
căruia sunt ca surâsul printre lacrimile sfi nţilor. Şi, bineînţeles, 
amintindu-ţi de lacrimile şi sfi nţii lui Cioran. Apoi revenind şi 
zicându-ţi (acum spunând şi altora) că muzica lui Mozart parcă 
ţi-ar subţia sângele de codrean. În plin vuietul vântului carpatin, 
în care te poţi pomeni în două ipostaze: doar să auzi acest vuiet, 
sau nu doar să-l auzi, ci şi să-l înţelegi. Şi nu doar ca pe muzica 
lui Mozart, ci mai ales ca pe cea a lui Bach, pe care fi ecare o 
înţelege în felul său, în vreme ce o mulţime de oameni doar o 
aud, nepunându-şi problema de a capta sensuri.

 Apoi, parcă în vecinătate, însă deja pe versanţi de Alpi 
– după energetica oarecum furioasă (un pseudonim pentru: 
tu multoasă) a muzicii intempestive, Hector Berlioz ar putea fi  
numit cu involuntară sugestivitate – Hector Zburlioz, fără de 
care, probabil, perpetuum mobile nu ar fi , dacă în structura lui 
nu ar intra şi muzica sa năvălitoare. De altfel, ca şi cea nervos-

PseudojurnalLeo Butnaru
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ar monioasă a lui Paganini. După care, dinspre nord, întru 
con  fl uenţe tainice, vine fulguranta nelinişte din muzica lui 
Skreabin, cu peisaje cosmogonice sau cu orientalismul ei pe 
alocuri dezorientat, precum intenţiile unui genial hindus indus 
în eroare. Astfel creându-se / „croindu-se” un traiect otova ce 
duce, concomitent, pretutindeni, inclusiv la ideea că nu există 
libertate fără muzică. Fără armonie libertatea e ca şi absentă. 

Iar dacă nu doar auzi muzica, ci şi înţelegi ceva din ea, 
înseamnă că eşti viu şi, poate, chiar trăieşti... Şi poate chiar ai 
putea ajunge la fericire, ce nu ar fi  decât sublima senzaţia că ai 
interpreta o muzică dumnezeiască solo tu însuţi.

... Iar eu, când lucrez la calculator, inclusiv acum, când mă 
apropii de fi nalul acestui text, am deschise mai multe programe, 
fi şiere – google, facebook, gmail, wikipedia, translite, youtube  
etc., etc. Iar când e să închid calculatorul, totdeauna ultimul 
închid programul cu muzica... Ea însă continuă să răsune în fi rea 
mea, în care conştientizezi că, dintre toate artele, cele mai pline 
de amintiri sunt armoniile muzicii. Amintiri adevărate, dar şi 
inventate de fantezia ascultătorului. A autorului. A cititorilor, 
posibil...

Valtorna, fratre, valtorna!...

Puterea şi lipsa acesteia

SATE pe cale de împuţinare, ca să nu zicem de dispariţie. Sate 
în care, pe durata anului, întreaga putere aparţine bătrânilor, 

din câţi mai rămân pe durata anului; bătrânilor tot mai slabi în 
ale puterii, tot mai puţini în ale trecerii din azi în mâine. 

Când bătrânii nu prea au putere, în satul în care le aparţine 
deplin puterea, e cea mai reală democraţie, tocmai din cauza 

Pseudojurnal Leo Butnaru
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lipsei de putere nimeni neputând face rău aproapelui, dar mai 
ales depărtatului său. Din păcate, nici bine neputând face tot 
din cauza lipsei de puteri, aici umanismul fi ind în stare pură, 
neameninţat, neameninţând.

Ceea ce spun eu acum putând părea unora nişte abateri de 
la cursul real al vieţii, dar, înainte de a fi  combătute, abaterile 
trebuie înţelese. 

Despre SOSrealism

DUPĂ REVOLUŢIA – nu obligatoriu de catifea – post-pos-
t modernistă, intru pe la morga literaturii, să caut trupşoarele 

ucise ale poemelor „clasice”, pe care le învăţasem la şcoală, la 
universitate... – Nu că aş desfăşura un program de varietăţi, ci, 
pur şi simplu, fi indcă uneori scriu şi câte vreun articol despre 
SOSrealism (un fel de sos retoric picant pe jos), se întâmplă să 
am nevoie de citate, în care orga rimează cu morga. 

Iar la zid de morgă ce rimează cu orgă prind a te bate fel de fel 
de gânduri, printre care şi ideea că ceea ce nu-i ajunge aurului ca 
să devină aramă de orgă este catastrofala lui lipsă de armonie. 

Uneori, ce frumos sună în tuburile orgii orgia trâmbiţelor 
judecăţii de apoi! – îţi spui la zidul de morgă, pe care cinicii 
au lăsat un: „Sculaţi voi, oropsiţi ai sorţii!” Apoi unul şi mai şi: 
„Accesul persoanelor neautorizate strict interzis!”.

Iar viaţa continuă: dimineţile, serile, pe trotuarul din lungul 
grilajului ce îngrădeşte morga, părinţii îşi duc de mânuţă copiii 
la grădiniţă. Iar un tânăr tătic, asistent la catedra de fi losofi e, 
unde face către soţie:

– Este înşelătoare părerea că în morga zăvorâtă nu se întâmplă 
nimic... 
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În ce priveşte ghilimelele

CÂND SE ÎNTÂMPLĂ să am puseuri de optimism (să 
admitem totuşi că se...) legate de starea actuală a literaturii 

şi, parţial, de viitorul ei, lucru care – recunosc – mi se pare cam 
straniu, eu (ce mult mă sfi am acum mai mulţi ani să folosesc atât 
de fi rescul pronume: eu...), recitesc câte un roman-două, câte 
o sută-două de poeme ale „câştigătorilor” laureaţilor premiului 
Nobel din ultimii douăzeci de ani, după care revin la o stare 
existenţială fi rească (ceea ce nu înseamnă şi: normală...) pentru 
primul pătrar al secolului curent, care am impresia că osteneşte 
din greu să nu ajungă la o deznădejde ostenită. 

(În ce priveşte ghilimelele din mijlocul acestei opinii, ele vor să 
sugereze că unor „câştigători” Nobelul pur şi simplu le-a fost dăruit.)

Extindere

ZI DE ZI, primul gând al dimineţii – de-a mai extinde cât de 
cât spaţiul demnităţii, până chiar a încălca spaţiul ţărilor, 

lumilor vecine, fi e şi cu riscul ca mereu revărsătoare demnitate 
să fi e declarată calamitate – de altfel, aceasta nu ar fi  decât o 
stare caracteristică eroilor din basme – vi-i amintiţi? – care ne 
sunt cunoscuţi, familiari, rude încă din copilărie. În caz contrar, 
la ce am mai fi  pierdut atâta vreme care, posibil, ar fi  fost bună 
pentru altceva? Vreme pierdută cu minunatele fi naluri de basme, 
care nicidecum nu pot fi  decât triumful fără rest al binelui, al 
demnităţii.
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Lupi, prinţese şi ciborgi la 
Cătălina Fometici

Nevoia de fi cţiune
Cătălina Cătălina Fometici este un autor 
ca  re trăieşte pentru scris. Îşi ordonează pro-
gra mul cu meticulozitate pentru a ajunge 
în fi ecare zi să adauge câte ceva la poveştile 
ei fascinante. Departe de a fi  o persoană re-
trasă, are numeroase cunoştinţe şi fi zice, şi 
virtuale, deoarece este activă în social me-
dia, unde uneori intră în polemici ori mai 
„cu rentează” câte o obrăznicătură. Păstrează 
însă o anumită distanţă faţă de tot ceea ce 
este exterior literaturii, la care se întoarce 
me reu cu plăcere, cu seriozitate, dar şi cu o 
uşoară doză de încrâncenare. Pe Facebook 
administrează două pagini, ambele pentru 
promovarea propriilor creaţii. Părul Medusei 

Lucian-Vasile Szabo, 
istoric, eseist 

Timişoara
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are caracter generalist, pe când Câinii diavolului este dedicată 
volumului cu acelaşi titlu. Este un scriitor activ, prezent la multe 
manifestări literare, convinsă că prezentările şi întâlnirile faţă în 
faţă cu cititorii (cumpărătorii de carte) sunt lucruri importante, 
la Timişoara, Bucureşti, Arad, Braşov ori în alte părţi. 

Formată în atmosfera deschisă a Literelor timişorene, Cătălina 
Fometici ştie că a scrie literatură nu este un lucru simplu şi că 
dincolo de talent este nevoie de constanţă şi tenacitate. Universul 
său este cel fantastic-fantasy, cu deschideri spre science fi ction, 
noir, basm cult ori romance. Genul fantasy cunoaşte o bună 
dez voltare în România ultimilor ani, o contribuţie importantă 
având şi autoarea din Timişoara cu cele două cărţi ale sale, 
Câinii diavolului (2017) şi Imperiul de sticlă (2018), completate 
de mai multe povestiri risipite prin diverse reviste şi antologii. 
Ambele volume au apărut la Editura Tritonic din Bucureşti, 
condusă de energicul Bogdan Hrib, la rândul lui un autor demn 
de luat în seamă, mai ales prin câteva apariţii în sfera crime, 
ceea ce cu un termen prea puţin adecvat numim pe plai mioritic 
literatură poliţistă. Tritonic îi susţine atent pe autorii români 
de fi cţiune speculativă, titulatură care desemnează subgenuri 
diverse, adică fantastic, fantasy, science fi ction, horror, gotic, 
dar şi thriller ori crime. Aşa s-a putut afi rma în ultimii ani un 
nou val de autori, alături de Cătălina Fometici putând fi  trecuţi 
în revistă: Lucian-Dragoş Bogdan, Daniel Timariu, Teodora 
Matei, Monica Ramirez, Anamaria Ionescu, Florin Purluca, 
Eugen Cadaru, Cristian Vicol sau Ciprian-Ionuţ Baciu. Sunt şi 
alte nume reprezentative, cu volume apărute la alte edituri, de 
menţionat fi ind Liviu Surugiu, Adrian Buzdugan, Florin Giurcă, 
Miloş Dumbraci, Daniel Botgros sau Mircea Liviu Goga.
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Fiara din noi
Editorial, Cătălina Fometici a debutat în 2017, cu volumul 
Câinii diavolului, conţinând trei povestiri (nuvelete). Toate au 
ca temă licantropia, adică posibilitatea omului de a se trasforma 
în lup. Aceste creaturi au dimensiuni şi puteri fantastice în cele 
trei texte din carte, care poate fi  citită şi ca un roman modular, 
aspect accentuat şi de faptul că nu doar tema, ci şi unele per-
so naje migrează dintr-o poveste în cealaltă. Şi cadrele sunt ace-
leaşi, cu sate şi oraşe franţuzeşti în zorii erei industriale, dar 
cu mentalităţi ev mediu profund. Se detaşează însă eroii, de-
ta şamente de muschetari bine instruiţi, capabili să lupte fi ara. 
Autoarea mizează pe această nevoie de dreptate primară, adică 
pe necesitatea pedepsirii/ omorârii monstrului însetat de sânge, 
vinovat de uciderea fără milă a unor nevinovaţi, mai ales copii şi 
femei, aspect foarte sensibil în societăţile tradiţionale. Volumul 
de faţă exploatează la maximum tema omului-lup, viziunea de 
la care se porneşte fi ind cea populară, a omului transformat din 
proprie voinţă ori fără să ştie, ca meşteşug diavolesc. Nu se insistă 
aproape deloc pe viziunea religioasă ori pseudoreligioasă, fi ind 
făcute doar câteva trimiteri la caracterul diabolic al afacerii. 
Licantropia nu este însă doar o temă a misticismului popular, 
conturată în basme şi naraţiuni eroice de acest gen. Subiectul 
are rădăcini adânci în cultura europeană, pornind de la gestul 
atribuit lui Zeus de a-l transforma în lup pe Lycaion, ca pedeapsă 
pentru faptul că a adus jertfe umane. Biserica romano-catolică a 
moştenit într-o oarecare măsură această credinţă, Sfântului Petru 
fi indu-i atribuită trasnformarea în lup a liderul gal Vereticus. De 
altfel, în credinţele populare româneşti, Sf. Petru este patronul 
lupilor. În Câinii diavolului întâlnim această dualitate profundă, 
vorbind despre oameni capabili să se metamorfozeze prin pro-
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priile puteri, dar şi despre incapacitatea unora de a se opune 
trecerii în stadiul de fi ară sângeroasă, făcând naraţiunea mult 
mai dilematică, vorbind despre oameni prinşi în aceste zbateri 
infernale. Aceste elemente dau valoare textelor, amplifi când ce-
ea ce, la prima vedere, pare a fi  trei poveşti eroice bine spuse. O 
discuţie ar putea fi  deschisă şi în orizont postumanist, însă nu 
este loc pentru a o dezvolta aici.

Primul dintre textele inserate în volum, Chipul întunecat al 
visului, îl are în prim-plan Julien de Roanne, castelan de vază, 
însărcinat de regele Luis să conducă armata pusă să găsească şi 
să ucidă fi ara. Urmele lupului de dimensiuni colosale, destul de 
aproape de dimensiunea unui cal, sunt peste tot, mai ales în jurul 
sutelor de victime făcute, parcă în bătaie de joc. După o lungă 
perioadă, monstrul este încolţit şi ucis cu gloanţe de argint, 
valoarea lor magică fi ind evidentă. Surpriza vine din faptul că 
este doborâtă doar una dintre întruchipările răului, capabil să se 
metamorfozeze, aceste calităţi infernale fi ind deţinute de o mis-
terioasă domnişoară, foarte frumoasă şi politicoasă, ascun zând 
însă şi o latură demonică. Ei îi cade victimă însuşi de Roanne, 
ajuns să se transforme, fără voia şi fără ştirea lui, în lup uriaş. 
Julien porneşte propria-i vânătoare, nebănuid că el este cel vânat. 
Până la urmă ajunge să înţeleagă care este sursa răului şi să pună 
garda pe urmele vinovatei. Doar că, aşa cum ştim, răul din lume 
nu piere niciodată.

Această desfăşurare alertă este păstrată şi în textele următoare, 
legate prin temă şi unele personaje, doar că acum prim-planul 
este luat de alte fi guri şi întâmplări. Roşie ca sângele este Furia se 
intitulează promiţător al doilea text, descriind scurta aventură 
licantropică a frumoasei ducese Odille. De data aceasta numele 
fi a rei ce o dedublează criminal pe eroină este Furia, o stare ca-
re anulează tot ce este omenesc, devenind instinct ucigaş pur. 
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Victima este agresorul de mai înainte, Alain de 
Teileff er, ma gician impertinent şi maestru cu un dis-
cipol ce o ia razna. Odille revine în Câinii dia volului, 
cea de a treia piesă a acestei cărţi, căreia puţin îi 
lip   seşte ca să devină un roman modular. După o 
re ţetă narativă verifi cată deja, textul consemnează 
sce ne simple, cu gesturi rutiniere, dialogul aparent 
banal lăsând să se strecoare treptat informaţii des-
pre întâmplări grozave. Este un parcurs creionat 
cu mână sigură de Cătălina Fometici, pricepută în 
do   zarea elementelor narative, pentru a stârni apoi 
mari convulsii, cavalcade, cu personaje nevoite să 
lupte pen tru supravieţuire cu puteri supraomeneşti, 
fă ră nici o exagerare. Cadrul este de roman istoric, 
fabulos şi cu accente horror, cu eroi puternici, însă 
capabili să se înşele, devenind din vânători ai răului 
agenţii acestuia, nu printr-o alegere, nu deliberând, 
ci printr-o metamorfoză subtilă, insesi zabilă.

Imperii fragile, oameni puternici
Mult mai ambiţios, romanul Impe-
riul de sticlă, este surprinzător din cel 
pu ţin două puncte de vedere. Prima 
surpriză este dată de faptul că noua 
carte se înscrie vertiginos în genul 
science fi ction, un SF originat într-un 
(şi combinat cu un) fantasy, deşi, evi-
dent, elementele fantastice şi cele ce 
ţin de subgenul heroic fantasy sunt 
bi  ne conturate, amintind de Câinii 
dia   volului. În al doilea rând, Cătălina 
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Fometici reuşeşte să surprindă cititorii prin modul de a doza ac-
ţiunea şi prin maturitatea dovedită în introducerea personajelor 
şi a elementelor insolite în roman. Aceste elemente au rolul de a 
redirecţiona fi rul narativ în mod neaşteptat, însă la modul calm, 
fără salturi care să îl contorsioneze prea mult, încât lectorul să 
nu fi e contrariat ori să nu mai înţeleagă despre ce este vorba. 

Aceste elemente erau vizibile încă de la primul volum al au-
toarei, Câinii Diavolului, apărut tot la editura Tritonic, la fel ca 
Imperiul de sticlă. Acolo, prima povestire debuta cu o scenă gen 
amintiri din copilărie, cu doi prichindei jucându-se la margine 
de pădure. Atmosfera aceasta caldă şi nevinovată, va fi  însă 
spulberată rapid, prin apariţia fi arei în căutare de sânge proaspăt. 
Nu este însă doar o poveste de groază, deoarece curând intră în 
scenă cavalerii, contesele şi conţii, capetele încoronate unite cu 
bestia sângeroasă în necurmata acţiune de a se vâna reciproc. 

În Imperiul de sticlă, Cătălina Fometici ridică miza. Ră mâne 
povestea bine scrisă, dar intriga devine mai complexă, per so-
na  jele sunt mult mai bine conturate, iar tipologiile rămân bine 
evidenţiate. Acest roman prezintă aventurile prinţesei Alma, o 
creatură ambivalentă, demonică la origine şi în străfundurile 
fi inţei ei, devenind foarte complexă prin propensiunea către un 
postumanism structurat ideologic (şi în convingeri, desigur!) în 
direcţia unei... democratizări a imperiului condus autoritar până 
la venirea ei în prim-plan. Alma suferă o transformare rapidă, o 
(re)umanizare accentuată, în direcţia recunoaşterii drepturilor 
fundamentele şi a libertăţii fi ecăruia de a decide. Personalitatea 
ei se evidenţiază în eroismul dovedit în luptă şi în inteligenţa 
cons truirii şi dejucării de intrigi, ceea ce o transformă şi într-un 
lider robust, încrezător şi ascultat. 

Cadrul heroic fantasy nu este abandonat, însă autoarea simte 
nevoia să părăsească uneori câmpurile unor bătălii fi zice şi să 

Lucian-Vasile Szabo



22910-11-12, 2019

 Zona F & SF

introducă în câmpul diegetic aspecte legate de confruntările şi 
devenirile interioare, o revenire la un umanism al profunzimilor, 
cum spuneam, dar şi o limpezire ideologică la nivelul societăţii 
imaginate în roman. În general, imperiile nu sunt compatibile cu 
valorile democratice liberale, însă în romanul de faţă apare o astfel 
de presiune, o invitaţie pentru cititorii dedicaţi de a explora aceste 
incompatibilităţi aparente. Este şi o probă de virtuozitate pentru 
o autoare inteligentă şi exigentă în acelaşi timp. Concomitent, 
ro  manul virează profund spre science fi ction atât prin premisa 
menţinerii prinţesei în viaţă sute de ani, prin procedee medicale 
cunoscute genului, cât şi prin imaginarea unei industrii capabile 
să producă fi inţe umane, un om nou, soldaţi-ciborgi, utilizaţi în 
luptele cu rebelii, duşmani ai imperiului centralizat. 

Love story şi libertate
Cartea este una dură, dinamică, tenebroasă pe alocuri, fără a fi  însă 
o distopie până la capăt. Spre fi nal, Alma învinge. Îşi dovedeşte 
duşmanii din afară, ajungând cumva şi la un modus vivendi cu 
demonul interior. Este însă o victorie fragilă, a cumpenelor abia 
ţinute, deoarece în orice moment lucrurile se pot schimba. Şi de 
aici se vede talentul autoarei, cel de a clarifi ca lucrurile, lăsând 
însă ca o urmă de teamă, de îndoială, de suspans să le facă să 
vibreze uşor. Există trei planuri narative, primul fi ind cel descris 
anterior, având în centru personajul foarte bine conturat Alma, 
afl ată în confl ict cu proprii demoni, cu amintirile trecutului, 
gata să se rematerializeze în noi realităţi de coşmar. Al doilea 
este cel în care evoluează Roderic, Lordul Protector, o persoană 
ambiţioasă, foarte bine conturată prin acţiuni şi, mai ales, prin 
capacitatea de disimulare. Intenţia lui Roderic este de a face din 
Alma o marionetă, însă planul îi este dat peste cap de foarte 
tenacea prinţesă. Este un nou câmp de bătaie, confruntarea fi ind 
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dusă fi zic, cu forţe armate, sau în culise, prin intrigi şi capcane 
întinse reciproc. Al treilea plan narativ este unul al translaţiilor 
strategice, unde duşmanii declaraţi devin aliaţi în confruntarea 
cu apropiaţii de ieri. Rebelii îi dau prinţesei lecţii de demnitate 
şi umanism, fi ind alături de ea în războiul cu Roderic şi armata 
lui postumană.

Romanul debutează oarecum lent, cu rememorarea unor 
eve     ni mente trecute, nedesluşite până la capăt şi cu contururi ce-
ţoase. După câteva pagini însă, cartea prinde viteză, iar ritmul se 
menţine alert până la fi nal. Ba chiar şi dincolo de el, deoarece, 
aşa cum ne avertizează Cătălina Fometici încă din titlul primului 
capitol: poveştile nu se sfârşesc atunci când demonul este răpus. 
Acest melanj fantasy-SF, combinat cu elemente de baladesc, 
dar şi cu accente antitotalitare evidente reprezintă un pariu câş-
tigat, romanul fi ind unul rotund, vorbind de un nou mod de a 
face literatură. Este o provocare de proporţii, arătând un autor 
curajos, capabil să lucreze pe spaţii largi.

Cătălina Fometici este prezentă în ultimul timp în diverse 
proiecte, dintre care amintim antologiile Noir de Timişoara, cu 
povestiri reunite de Daniel Timariu, şi East o a Known Galaxy, 
în engleză, realizată de acelaşi Daniel Timariu, dar împrună cu 
Cristian Vicol. Autoarea timişoreană nu putea lipsi din volumul 
fantastic-fantasy Sub apa dragonului strâmb, coordonată de 
Teodora Matei şi Lucian-Dragoş Bogdan. Se conturează astfel 
ma    terial pentru un nou volum, iar acesta ar putea fi  garanţia 
maturităţii autoriale pentru Cătălina Fometici, fără îndoială o 
voce tot mai distinctă în peisajul literar românesc.
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Vizită la Beijing: o altfel de 
călătorie spre Soare Răsare 

EXPERIENŢELE personale adunate pe 
par cursul călătoriilor m-au îndemnat să 

citesc şi să înţeleg lumea comparând, căutând 
asemănări şi diferenţe istorico-geografi ce, 
social-politice şi cultural-religioase. Am că-
lă torit destul de mult în ultimele decenii, cu 
deosebire în lumea occidentală, luând con-
tact cu codul cultural-comportamental al 
aces teia. Dar, cel puţin sub aspectul întâlnirii 
directe, Orientul Îndepărtat îmi rămăsese o 
mare necunoscută.  

În urmă cu câţiva ani fusesem invitat 
la cel de-al XXII-lea Congres Mondial de 
Istorie de la Jinan, un oraş important din 
estul Chinei. Din varii pricini, greu de înţeles 
pentru colegi şi prieteni, am amânat călătoria. 
A doua invitaţie aveam s-o onorez, chiar 

Victor Neumann, 
isoric, Timişoara
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dacă programul şi manifestările publice erau diferite faţă de o 
reuniune ştiinţifi că. La propunerea Institutului Cultural Român 
şi a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale am participat 
la Târgul Internaţional de Carte de la Beijing, prezentând două 
dintre cărţile recent editate, Modernity in Central and South-
Eastern Europe. Ideas, Concepts, Discourses, RAO, Bucureşti, 
2018 (ediţie pregătită împreună cu Armin Heinen) şi Th e Banat 
of Timişoara. A European Melting Pot, Scala, Londra, 2019. De 
asemenea, am primit cu bucurie invitaţia organizatorilor români 
şi chinezi de a lua cuvântul la deschiderea expoziţiei pictorului 
român Corneliu Baba de la Muzeul Academiei Naţionale de 
Artă a Chinei din Beijing. Alături de alte instituţii muzeale şi 
de colecţionari privaţi din România, Muzeul de Artă Timişoara 
– al cărui director sunt din anul 2013 – a fost un important con-
tribuitor la realizarea amplei şi impresionantei expoziţii, una 
îndelung admirată de artişti, critici şi istorici de artă, intelectuali 
şi diplomaţi chinezi, precum şi de mulţimea de studenţi prezentă 
la vernisaj.  

Vizita mea avea să fi e o excelentă ocazie de a descoperi câte 
ceva din îndepărtata Asie, de a lua contactul cu o lume, o cultură 
şi o civilizaţie pe care le ştiam doar din cărţi, din poveşti sau din 
informaţiile care circulă în România. Reţinerile ori prejudecăţile 
faţă de China nu erau şi nu sunt puţine. După ce am recitit câteva 
eseuri ale unor celebri scriitori şi fi lozofi  care vizitaseră Orientul 
Îndepărtat acum un veac şi după ce am afl at câte ceva despre 
reinventarea Chinei contemporane, m-am lăsat atras de ideea 
de a descoperi un fragment dintr-o ţară cât un continent. Sunt 
de părere că doar după contactul nemijlocit cu o altă cultură, cu 
o altă lume, observi acele trăsături particulare afl ate în spatele 
statisticilor, descrierilor, acţiunilor. Omul şi comunitatea în care 
el trăieşte îmi par esenţiale, iar pentru ca să le descoperi este de 
dorit să le cercetezi la faţa locului, să le înţelegi şi să le integrezi.
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Beijing-ul e un oraş cu o populaţie de 21 milioane de locu-
itori, dintre care 18,2 milioane trăiesc în zona urbană. Chinezii 
tradiţionali reprezintă comunitatea majoritară, peste 90%. Sunt 
în oraş şi comunităţi de diverse alte origini (în special asiatice, 
coreeană, mongolă, etc.), în jur de 800.000 de persoane. E unul 
dintre cele mai mari oraşe de pe glob, nu e de mirare că e greu de 
cuprins şi imposibil de etichetat. Mă afl am într-o lume pentru 
care întrebările mele primiseră insufi ciente răspunsuri. Cine 
a îndrumat acest popor numeros supravieţuind în vremuri de 
restrişte? Este chinezul de astăzi moştenitorul şi practicantul 
confucianismului? Cum se proiectează el în viitor? Ce înseamnă 
cultura chineză? Există o contradicţie între cultura şi politica 
Chinei? Probabil, e important de analizat comparativ China 
imperială şi China comunistă, în ambele cazuri însă îmi pare 
că rămânem în zona stereotipiilor deîndată ce ignorăm viaţa 
spirituală a omului. E şi acesta un motiv pentru care am luat 
aminte mai ales la sensurile vechi şi relativ noi ale civilizaţiei 
Orientului Îndepărtat interpretate de fi lozofi  precum Bertrand 
Russel ori de scriitori precum Hermann Hesse.

Ceea ce am văzut în Beijing şi în drumul parcurs până la 
Marele Zid Chinezesc a fost transformarea rapidă a economiei 
socialiste într-o economie capitalistă de piaţă: bulevarde enorme 
şi aerisite; zgârie nori în sofi sticate forme geometrice; magazine 
moderne cu produse proprii şi de pe întreg mapamondul; 
şosele şi autostrăzi perfecte; sute de mii de maşini circulând 
împreună cu sute de mii biciclişti şi motociclişti, fără claxonarea 
şi fără ciocnirea celuilalt. Pe de altă parte, alături de numeroase 
segmente sociale îmbătrânite, s-a născut o generaţie de tineri 
emancipaţi, învăţând, acţionând şi trăind în consens cu inovaţiile 
ştiinţei şi tehnicii occidentale. E vorba de generaţia care trăieşte 
cu gândul la secolul 21 şi care pare să proiecteze nu numai o 
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nouă organizare a propriei societăţi, dar şi viitorul omenirii. În 
tot cazul, modul ei de viaţă nu pare împăcat nici cu ideologia, 
nici cu deciziile politice comuniste şi nici cu sărăcia acceptată 
senin de părinţii şi bunicii ei. 

În urmă cu o sută de ani, Bertrand Russel considera că e po-
sibil ca legătura dintre Orient şi Occident să devină fertilă pentru 
ambele părţi. 

„Ei (chinezii, n.m.) pot învăţa de la noi minimum de efi  cienţă 
practică indispensabilă, iar noi putem învăţa de la ei ceva din acea 
înţelepciune contemplativă care le-a dat puterea să dureze în timp 
ce toate celelalte naţiuni din antichitate au pierit”. 

În pofi da contrastelor majore de gândire politică dintre cele 
do uă lumi, legătura Orient-Occident întrezărită de fi lozoful bri-
tanic a devenit o realitate manifestă în ştiinţe, tehnologie, e  co  no-
mie, fi nanţe, comerţ, etc. Infl uenţa occidentală a fost vi     zibilă pe 
tot parcursul secolului al XX-lea, iar astăzi e una majoră. Celor 
ce au acum vârsta între 20 şi 30 de ani li se citeşte pe faţă un 
surâs, îmbrăcămintea e una modernă, telefoanele mobile şi 
laptop-urile sunt nelipsite din mâinile lor (chiar dacă internetul 
şi media sunt atent supravegheate), iar preocuparea pentru 
pregătirea profesională e mai mult decât fi rească. Parţial inspirată 
de viaţa spirituală din trecut – cel puţin în ceea ce pri veşte do-
rinţa de a recrea o societate stabilă –, noua generaţie e pe cale să 
genereze politici diferite faţă de acelea din istoria recentă sau 
faţă de acelea contemporane nouă.    

Ceea ce vezi şi simţi la Beijing este că statul chinez se auto-
construieşte, se autoproiectează în viitorul imediat şi în acela mai 
îndepărtat. Totuşi, o face altfel decât Occidentul şi nu pentru că 
megaproiectul e sub supravegherea partidului unic ori coordonat 
de acesta. Prin elitele sale, China se vede pe sine ca o Americă 
a zilei de mâine. Viaţa spirituală pare că încurajează ideea de 
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schimbare, caz în care un loc aparte îl va juca armonizarea di-
ferenţelor dintre comunităţi şi state. După ce va fi  îndeajuns 
conturat, melting pot-ul chinez, dimpreună cu limba şi cultura 
moştenite, va deveni o posibilă lecţie de urmat în noul mileniu. 
Metisajul va contribui la depăşirea vechilor ideologii identitare; 
va dilua diferenţele dintre cei ce se identifi că pe criterii cultural-
lingvistice sau rasiale; va surclasa etnonaţionalismele neotribale 
şi celelalte tipuri de segregări artifi ciale între oameni încă frec-
vent întâlnite pe toate continentele. Autoconstruindu-se so cial, 
economic şi cultural prin amalgamarea valorilor orien tale şi 
occidentale şi prin depăşirea conceptului limitativ de naţiune, 
China ar putea deveni un exemplu în ceea ce priveşte regândirea 
relaţiilor politice interstatale la nivel global. Prin reluarea fi lo-
zofi ei confucianiste şi reintegrarea budismului, prin deja vizibilul 
interes acordat educaţiei marii mase de tineri şi prin ştiinţele 
profesate de elitele temeinic instruite, noua Chină are şansa de a 
fi  un proiect al umanităţii de mâine. 

Văzând repetatele crize de conştiinţă ale naţiunilor occidentale 
contemporane – Europa e încă survolată de fantomele secolului 
extremelor –, Orientul Îndepărtat al Chinei ar putea fi  privit ca 
o speranţă a viitorului omenirii. Cei ce se dedică vieţii spirituale 
– şi aceasta mi-a atras cel mai mult atenţia în cursul vizitei în ca-
pitala Chinei – întrevăd o lume bazată pe principii diferite faţă 
de acelea occidentale. Nu e vorba de revelaţii de moment, ci 
de recuperarea unui mod de viaţă din trecut, unul ce părea dat 
uitării. În discuţie e revizitarea şi însuşirea sentimentului religios 
al fi inţei, mai ales a aceluia în care îşi au locul preceptele fi lozofi ce, 
cel mai important făcând trimitere la buddhism şi confucianism, 
respectiv la «fuziunea orizonturilor». Ce altceva să fi  fost mai de 
dorit la Beijing dacă nu descoperirea templelor Lama aşa cum au 
fost şi cum au rămas ele din vremea Chinei imperiale? 
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Atunci când am întâlnit câţiva dintre liderii unei mari uni-
versităţi, câţiva dintre directorii şi managerii unor importante 
edit uri, când am stat de vorbă cu o coordonatoare de relaţii 
internaţionale universitare, când i-am abordat pe traducătorii 
din chineză în română sau din română în chineză, am avut 
ocazia să observ spre ce ţel anume se îndreaptă intelectualitatea 
chineză de astăzi. Târgul Internaţional de Carte fusese şi el un 
prilej de a urmări şi de a înţelege mai exact cum e concepută şi 
cum evoluează cultura într-o ţară în care formarea individului 
şi a colectivităţii e în plin proces de reformă. În acelaşi scop 
am urmărit traducerile literare, istoriografi ce, sociologice, poli-
tologice şi fi lozofi ce. Adesea am citit smerenia pe chipurile celor 
ce i-am ascultat ori le-am vorbit.

În ziua în care am urcat pe Marele Zid Chinezesc spre a ad-
mira una dintre minunile lumii, majoritatea vizitatorilor erau 
chinezi. Ei se purtau ca într-o familie, părinţi, copii, adolescenţi, 
tineri, cu toţii păreau că vin din alte timpuri: se salutau, se 
fotografi au, schimbau câteva impresii, urcau pe stânci sau luau 
masa împreună sub o cupolă sau alta a zidului. Fără gălăgie, 
fără competiţie, fără lamentări, fără excese sentimentale. Între 
miile de oameni care urcau şi coborau, impresionant era res-
pectul acordat celuilalt, unul vizibil la fi ecare pas. Indiferent că 
urcai sau coborai scările foarte abrupte ori că te strecurai prin 
locurile strâmte din zid spre a ajunge dintr-o parte într-alta 
a muntelui, totul se petrecea fi resc, în linişte, protejându-l pe 
celălalt. Fusese cu neputinţă să nu simt ceva inconfundabil, să 
nu identifi c în comportamentul chinezului de rând dorinţa şi 
refl exele coabitării paşnice cu semenii. Îmi plăcea să le consider 
o continuitate a vechii civilizaţii. Când, în aceeaşi zi, am intrat 
în templele Lama din centrul Beijing-ului, amintita stare de 
spirit fusese şi mai evidentă: chinezii se închinau, aprindeau 
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can dele, se rugau, aduceau ofrande lui Buddha. În restaurante, 
ma gazine, aeroport, autobuze, metrou şi avion, chinezul are un 
comportament similar. Aglomeraţia teribilă de pe şosele nu pare 
nici ea un motiv de disperare. Ceea ce m-a frapat e că nici omul 
simplu, puţin sau deloc instruit, nu e agresiv. Poate, uneori, tonul 
vocii să trădeze o anume nemulţumire. 

În urmă cu o sută de ani, Bertrand Russel observa diferenţele 
care particularizează cele două lumi, europeană şi chineză. Cea 
dintâi căuta să se impună prin cuceriri militare, comerţ şi misio-
narism religios, pe când cea de-a doua admitea mai multe religii, 
stăruind asupra rolului şi singularităţii raţiunii: 

„Cred că toleranţa chinezilor depăşeşte tot ce-şi pot imagina 
europenii judecând după experienţa lor de acasă…. Mi s-a părut 
că, deşi poate fi  sărac lipit, chinezul de rând este mai fericit decât 
englezul obişnuit şi este mai fericit fi indcă naţiunea este clădită 
pe o viziune despre lume mai umană şi mai civilizată decât a 
noastră. Agitaţia frenetică şi combativitatea nu doar cauzează rele 
evidente, ci ne şi umplu viaţa de nemulţumire, ne fac incapabili 
să ne bucurăm de frumuseţe şi aproape incapabili de virtuţi 
contemplative. În această privinţă, lu crurile s-au înrăutăţit rapid 
în ultimul secol. Nu neg faptul că şi chinezii merg prea departe în 
direcţia opusă; dar, tocmai din acest motiv, cred că este probabil 
ca legătura dintre Orient şi Occident să fi e fertilă pentru ambele 
părţi” (apud Credinţa unui om liber. Scrieri esenţiale, traducere 
de Dan Crăciun, Editura Vellant, Bucureşti, 2018, p. 207). 

Tocmai acest lucru se întâmplă şi astăzi în raporturile din-
tre cele două culturi şi civilizaţii. O perspectivă fi lozofi că e în -
totdeauna esenţială, mai ales pentru cel ce şi-a propus să în ţe-
leagă un set de valori diferit de acela propriu sieşi. Astfel, vom 
fi  mai aproape de adevăr, descoperind relaţia profundă dintre 
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Orient şi Occident. Toleranţa proverbială a chinezilor de la în-
ceput de secol al XX-lea ne-o putem explica şi prin aceea că ei 
trăiau atunci într-un alt timp istoric. Când vizitase China în 
anii ‘20 ai secolului trecut, Bertrand Russel observa că modul 
de trai al chinezilor era asemănător cu al europenilor de secol al 
XVIII-lea. Trăsăturile chinezului identifi cate de fi lozoful britanic 
supra vieţuiesc până astăzi, ceea ce m-a făcut să consider că există 
o dimensiune atemporală a civilizaţiei chineze. Prin urmare, e 
imposibil să generalizăm – cu atât mai puţin să etichetăm – o 
lume care s-a edifi cat şi s-a făcut remarcată de-a lungul istoriei 
printr-o originală şi plurală mişcare a ideilor, o fecundă viaţă 
spi rituală şi inovaţii în multiple domenii fundamentale pentru 
viaţa omului. 

Nu e întâmplător că în comportamentul chinezului de rând 
de astăzi sunt păstrate încă sufi ciente diferenţe faţă de com-
portamentul europeanului de rând. Faptul acesta nu poa te fi  pus 
nici pe seama înapoierii culturale şi nici pe seama po liticilor con-
strângătoare. Progresul economic poate fi  admis ca rezultatul 
unei infl uenţe occidentale, dar el nu pare să fi  schimbat fun-
damental fi lozofi a de viaţă a omului ori cultura lui com por-
tamentală. Dincolo de încadrările mijlocite de conceptele de 
spaţiu şi timp, merită să reţinem că în cultura Orientului Înde-
părtat contemporan omul revine în prim plan prin învăţătura lui 
Buddha. La fel, gândirea, cunoaşterea, revelaţia, relaţia cu se-
menii, ascultarea celuilalt şi unitatea lumii. Adică, tot ceea ce l-a 
inspirat pe Hermann Hesse când a scris celebra sa carte, 
Siddhartha. Călătoria spre soare răsare (traducere de G. Guţu şi 
A. Rotaru, RAO, Bucureşti, 1996).

China – chiar şi după o vizită în genul celei aici doar invocate 
– este o provocare din toate punctele de vedere. Cât priveşte 
Beijing-ul, el este locul din care începe marea provocare. Atât 

Victor Neumann



23910-11-12, 2019

Jurnal de călătorie

cât am reuşit în timp de o săptămână, l-am văzut prin înnoirile 
lui urbanistice, prin enorma extindere a vieţii universitare, prin 
spiritul locuitorilor săi, prin deschiderea spre ştiinţă, tehnologie 
şi inovaţie de ultimă de oră, prin dezvoltarea fără precedent a 
industriei şi comerţului cu lumea. Cât despre politica statului 
co munist de astăzi, ea e un experiment, o tranziţie către o ad-
ministraţie diferită, către un alt sistem. Deîndată ce încercăm să 
cuprindem o stare de civilizaţie, o societate şi o statalitate afl ate 
în plin proces de reformare, e imposibil să asociem China cu 
politicile Occidentului. Şi aceasta pentru că e vorba de o lume 
care se mişcă şi se îmbogăţeşte pe zi ce trece şi care – în contrast 
cu societăţile europene – îşi urmăreşte mai bine propriile-i 
ţeluri. 

Timişoara, 10 septembrie 2019
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Despre ambiguitatea unei stări...

§1. Nu se poate eluda, sau ocoli, un anumit context 
al defi nirii stărilor şi a vremurilor postmoderne, sau 
ignorarea câtorva poziţionări ale ambiguităţii ter-
menilor prin însăşi defi niţiile acestora. 

Postmodernismul, ca termen şi ca stare, este un 
fe nomen major, aproape primordial pe mul ti ple pa    -
liere: politic, social, cultural, estetic. Moder ni ta tea, 
ca perioadă petrecută istoric, este urmată de o di-
namică a noilor concepţii liberale în societate, în 
primul rând în cultură. Condiţiile noi, sociologice, 
culturale şi, de ce nu, tehnologice, fac ca în anii ’70 ai 
secolului trecut să se instaleze cu fermitate, o stare 
critică, interferând toate palierele activităţilor so cial-
culturale. Tranziţia instalată după cel de al Doilea 
Război Mondial a accelerat, însă, analiza şi cri tica 
mo  dernităţii. Modernitatea, cu apogeul ei struc   -
turalismul, deveniseră formule care închistau de mer-
surile evolutive. De aceea, înainte de defi nirea post-
mo dernismului, fenomene precum poststructura lis-
mul şi de construcţia s-au manifestat cu o dinamică 
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de osebită. Struc tu  ralismul, ca metodă de cercetare şi de defi nire 
a conceptelor culturale, şi-a avut sorgintea în lingvistică, în 
semiotică şi în teoriile culturale. În timp, conceptul s-a extins în 
domenii diferite, nu exclusiv culturale, precum în psihologie şi 
psihanaliză, în ştiinţele sociale, în antropologie ori în teoriile 
cunoaşterii. Struc turalismului, însă, i s-a reproşat faptul că s-ar 
fi  îndepărtat de la regulile iniţiale, lingvistice, ale lui Ferdinand 
de Saussure, dez voltând concepte şi principii mai generale, de-
venite în scurtă vreme dogme cu aplicare la totalitatea as pectelor 
sociale şi cul turale. În fapt, după spusele lui Jean Piaget struc-
turalismul a devenit „o metodă şi nu o doctrină”. „Nu ar fi  
posibilă existenţa unei structuri în afara unei construcţii, fi e ea 
abstractă sau generică”. Acesta era un punct de vedere care îl 
apropia de constructivism, curent care susţinea că „nimic nu 
vine de la sine, nimic nu este dat, totul este construit” formulă, 
termen şi situaţie impusă de Gaston Bachelard încă dinn anii 
’30. Postconstructivismul, era curent post modern „avant la 
lettre”, despre care a scris Bruno Latour în lucrarea Noi nu am 
fost niciodată moderni (Nous n’avons jamais été modernes, 1991). 
Analiza acestuia porneşte de la realităţile care au urmat moder-
nismului, nu neapărat culturale, dar în primul rând acute şi pline 
de stări dramatice, precum: încălzirea globală, pandemia HIV/
SIDA, biotehnologiile emer gente, fenomene pe care acesta le 
circumscrie în mesajul dualist „na  tură/ cultură”. Normele cerce-
tărilor pe care le stabileşte Latour fac incompatibile planurile 
cercetărilor fenomenelor na  turale cu cele culturale. Începutul 
mileniului al treilea a de ter   minat explozia deconstrucţiei moder-
nităţii, dând naştere an  ti-modernităţii. El încearcă să reconecteze 
lumile sociale şi na   turale, argumentând că distincţia modernistă 
între natură şi cultură nu a existat niciodată, susţinând că trebuie 
să ne re formulăm gândirea pentru a concepe un fel de „parlament 
al lucrurilor” în care fenomenele naturale, fenomenele sociale şi 
dis cursul despre ele să nu fi e văzute ca obiecte separate, ci ca 
hibrizi realizaţi şi examinaţi printr-o interacţiune publică în ca re 
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oamenii, lucrurile şi natura să genereze fapte de interes cul-
tural.

§2. Printre primii care au folosit termenul postmodernism a 
fost Arnold Toynbee. În ampla sa lucrare Un studiu de istorie (A 
Study of History, 1939). Istoricul englez consemna apariţia unei 
noi epoci în istoria Occidentului care, după 1870, a succedat vechii 
ordini burgheze, şi pe care el o caracteriza ca fi ind „decadentă”, 
„anarhistă” şi „iraţionalistă” dar pe care o credea ca fi ind şi ul-
tima. În monumentala sa lucrare, care s-a întins pe 10 volume, 
a dus analiza socială şi culturală a omenirii până în faţa porţilor 
Occidentului modern, în faţa cărora s-a oprit, evaluând critic 
alternativele la ceea ce s-a numit mult timp „modernism” (cartea 
a fost tradusă în limba română, la editura Humanitas, în anul 
1997, în traducerea lui Dan A. Lăzărescu, 1200 pag.). Cuvântul 
„postmodern” este mult mai vechi însă, fi ind întrebuinţat, între 
ani 1870 şi 1880 de pictorul englez John Watkins Chapman 
pentru a denumi pictura post-impresionistă franceză. În 1934, 
termenul este reluat de Federico de Onis în lucrarea sa Antologia 
de poezie spaniola şi hispano-americană cu sensul de „tendinţă 
reacţionară în interiorul modernismului”, dar fi ind alta decât 
ultramodernismul lui Lorca, Borges şi Neruda. Ulterior, acesta 
punctează discursurile unor poeţi americani, precum Charles 
Olson şi Robert Creeley. În cercurile artistice Pop Art, termenul 
desemna atitudinea contrară abstracţiei moderniste, promovate 
bunăoară de Greenberg. Totuşi, consacrarea termenului s-a 
produs abia prin contribuţiile englezilor Daniel Bell (End of 
Ideology, 1960) şi Carl Jencks (Th e Rise of Post-Modern Archi-
tekture, 1977) şi, mai ales, cea a fi losofului francez Jean-Francois 
Lyotard (Condiţia postmodernă, 1979). La început, răs pândit 
exclusiv în SUA, în câţiva ani, postmodernismul a devenit o 
temă de circulaţie internaţională.

Postmodernitatea este anunţă ca o stare de spirit proprie ca-
pitalismului târziu. Epoca mai este numită şi postindustrială, 
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întrucât vechea societate industrială, bazată pe fabrici, a fost în-
locuită cu alta nouă, bazată pe servicii. Potrivit lui Davide Lyon, se 
poate vorbi de postmodernitate începând cu deceniul al şaselea 
al secolului trecut, atunci când au apărut primele semne ale 
globalizării, masifi cării şi consumismului. De postmodernitate 
ţin o serie întreagă de mişcări ideologice, precum revoluţia se-
xuală, feminismul, multiculturalismul, rokul, punckul, graffi  ti, hy-
ppy, arta pe calculator, multi-media etc.

Ieşirea studiilor despre literatură din chingile dogmatismului 
scolastic (aparent universitar şi evident academic) în viaţa „de 
dincoace”, a publicului larg, în viul societal din ce în ce mai 
imprevizibil, adică în societatea liberală a cititorului de li te-
ratură şi a consumatorului de cultură, a fenomenului şi a „da-
tului literar” curent, pot (sau nu?!) stârni numeroase discuţii şi 
obiecţii cu privire la defi nirea şi, apoi, la construirea unui eşa-
fodaj, a unui construct care să limpezească oarecum „apele” în 
care plutesc, totuşi, într-o „armonioasă” mişcare browniană, con-
cepte aparent contradictorii şi care nu sunt întotdeauna bazate 
pe cunoaşterea profundă a fenomenului literar actual. 

Defi nirea postmodernismului este o întreprindere foarte com -
plicată şi contradictorie. Diversitatea fenomenului, multele opi-
nii, au stârnit polemici într-o avalanşă de multe ori confuză. Dar 
confuzia este determinată de o lipsă de repere care să jalonexe 
cât de cât fenomenele culturale în literatură, să zicem: generaţiile, 
curentele literare, dar în primul rând personalitatea artistică a 
autorului. O realitate ambiguă este contingentă cu o sumedenie 
de faţete, extrem de difi cile. Apoi polemicile – numeroase – au 
dat fenomenului în sine o durată care pare să nu se mai termine. 
Paradigma în care s-a analizat fenomenul (unele studii sunt 
extrem de reticente), par a nega fenomenul ca atare (alte studii 
au generat entuziasmante referiri cu privire la deschiderea către 
social a literaturii, până la negarea însăşi a canoanelor mai vechi 
sau mai noi).

Mari nume de sociologi şi teoreticieni culturali au abordat 
fe nomenul, construind formule şi sisteme socio-fi losofi ce inte-
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Constantin Dehelean

resante. Charles Jencks (Th e Post-Modern Reader, 1992). cunoscut 
mai ales pentru teoria cu privire la arhitectura postmodernistă, 
a fost supranumit „profetul postmodernismului în arhitectură”. 
Jean-Francois Lyotard (în Condiţia postmodernă, trad. rom, 
1993) construieşte o altă formulă a criticii modernităţii noi, pu-
nând în joc renunţarea la „perfecţionarea” atît de necesară în 
evoluţia culturală, trecând de la istoria culturală a raţionalismului 
enciclopedic iluminist, cu urmări atât de importante pentru ce 
va urma în romantism, la modernismul liberal, care a generat 
noua modernitate vs. postmodernismul. Este vorba de o altă 
„perfecţionare”, care vine dintr-un fel de bulversare a mediului 
cultural comunitar occidental, inclusiv a condiţiei umane. O 
no uă paradigmă care „demontează” echilibrul dintre individ şi 
comunitate cu toate componentele lui (costurile informatice ale 
culturii), dar evitându-se distrugerea acestui echilibru dintre 
ne nu măraţii vectori societali. Gianni Vattimo (în Sfârşitul mo-
dernităţii, 1993) defi neşte conceptul fi losofi c şi estetic al unei 
„gândiri slabe”, pornind de la o acută cerinţă de rezolvare a 
legitimării anticanonice. El a observat în perioada decadenţei 
moderniste o bruiere a sistemelor clasice, odată cu sistemul de 
gân dire „hegeliano-marxist”, generând alte sisteme, alte defi niri 
ale valorii, pornind de la diferenţe. Aceste „alte sisteme” ale 
cunoaşterii, ale „ontologiei slabe” sunt parcurse în secolul 20 de 
către Gadamer, Jauss, Rorty ori Fucuyama. Dar este necesară o 
observaţie! Aceste frământări de doctrină şi de sisteme culturale 
ne- sau anti-canonice nu au fost discutate sau promovate de 
oa  menii de cultură şi de criticii literari din arealul cultural-
literar românesc în perioada socialistă a culturii. Sau dacă au 
fost cunoscute de unii s-au complăcut în a duce discuţia în de-
rizoriu, sau să proiecteze noua direcţie post modernă ca forme 
ale decadenţei artistice sau forme ideologice anti-marxiste. Des-
tul de recent, în 2006, Lucian Raicu, vorbind despre Nathalie 
Sarraute, conferă, prin tehnica lecturii, apropierea de literatura 
de la mijlocul sec. 20 printr-o „lectură rea, instituţionalizată, 
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pretins ştiinţifi că”, o distrugere a realităţii, a „viului neestetizat”, 
forţând, cu orice chip, imaginea „marilor scriitori” occidentali 
încercând să „explice” totul: „literatura este un drog ce duce la 
înceţoşarea conştiinţei şi a lucidităţii celor rutinari, anchilozaţi, 
în cotidianul cenuşiu, neiniţiaţi din lumea elitei culturale. Cu 
alte cuvinte, scriitorul postmodernist ar putea fi  comparat cu 
portretul unui „reputat profesor” descris de Nathalie Sarraute, ce 
încerca „să-i golească” pe Proust şi Rimbaud „de toată puterea şi 
misterul lor”: „Surâzătorul domn demitizează marea literatură 
şi, cum se zice, o videază – spre binele, spre liniştea noastră o 
cli pă tulburată – de enigmatica ei energie, de misterul ei, menit 
să-i descumpănească pe naivii admiratori” (Scrisoare din Paris. 
Casa literaturii, Rom. lit., nr. 36, 2006, p.9). Acest lucru s-a spus 
în acelaşi timp, când, tot după cum spune L. Raicu (amintind 
faptul că André Malraux avea o poziţie tranşantă faţă de cuvintele 
mari) s-a abuzat „catastrofal, iresponsabil” de ele într-o societate 
care refuză cuvintele mari: „posomorâta ambianţă născută din 
suspiciunea faţă de ele”, existând şi cuvinte „ce incorporează 
valorile fără de care viaţa nu prea merită osteneala de a fi  trăită” 
(art. citat). 

În acest amalgam de situaţii, de opinii pro şi contra, se vede că 
aproape toate întreprinderile de defi nire a postmodernismului se 
arată a fi  foarte complicate. Cele câteva decenii de dezbateri, de 
opinii pro şi contra, dovedesc că nu există o singură teorie unitară 
a abordării fenomenului. Un fenomen aidoma unui Proteus cu 
o mie de feţe devine extrem de difi cil de abordat. Densitatea 
bi bliografi că asupra fenomenului este uriaşă. Să subliniem şi 
faptul că majoritatea lucrărilor au stârnit numeroase polemici. 
Deocamdată nu s-a găsit o formulă critică obiectivă pentru a 
defi ni o paradigmă capabilă să unifi ce cunoaşterea obiectivă a 
fenomenului.

§3. Apelate cu multă generozitate, clişeele şi tiparele despre 
optzecism nu mai susţin, astăzi, vreo energie a construcţiilor 

Despre ambiguitatea unei stări
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estetice cu o putere de convingere mai mult sau mai puţin re-
lativă. Se consideră cu tot mai multă claritate că specifi cul ro-
mânesc al optzecismului a generat destul de puţine poziţionări, 
sistematizări cu asupra de măsură. Au fost realizate de către cri-
ticii literari doar câteva portrete sau puncte de vedere pro, sau, 
cu o anumită francheţe, pozitive. Nicolae Manolescu operează 
cu conceptul postmodernist sub umbrela unei „istorii critice” cu 
multă generozitate. Ion Simuţ generează portrete sub genericul 
„cinismului caragialesc”. Radu G. Țeposu metaforizează strident 
în categorii estetice neconvenţionale, în timp ce Mircea Cărtărescu 
are o scrupuloasă poziţie academic-universitară, uşor scorţoasă, 
dar comentează fenomenul universal cu decenţă şi cu multă 
avizare teoretică. În câmpul postmodernismului românesc este 
vizibil doar recursul la generaţia 60, dar şi recuperarea literaturii 
interbelice. 

Se impune însă o anumită schemă neconvenţională, generată 
de Istoria tragică şi grotescă a deceniului literar nouă (1993) şi scrisă 
de Radu G. Țeposu, într-o notă unde categoriile au o anumită 
am biguitate, pentru ilustrarea eterogenităţii unui fenomen de 
o complexitate profundă. Gh. Crăciun, în lipsa unui consens 
ca tegoric în cartea de referinţă a optzecismului, Competiţia con-
tinuă (1994), denotă nu atât lipsa unui set de valori estetice cu 
rol de program generaţionist, cât implementarea lui inegală şi 
implicit caracterul artifi cial al generaţiei postmoderne. Se pa-
re că cel mai generos punct de vedere faţă de postmodernisn 
îl are Monica Spiridon. În Apărarea şi ilustrarea criticii oferă 
o soluţie gravă: existenţa unui proiect cultural, intelectual, co-
lectiv, nu o generaţie de creatori. Autoarea subliniază rolul post-
modernismului ca un produs cultural. 

Termenul care se utilizează acum la noi este, mai degrabă, 
ur mare a unui consens critic, teoreticienii literari dându-i un 
substrat canonic.

Constantin Dehelean
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O CLIPĂ
Eliade Mircea a fost cel
care m-a învăţat
că se poate
pătrunde în timp
că clipa şi veşnicia  
sunt elemente identice.

Că ne putem întâlni
la începutul timpului
sau la sfârşitul lui
Dar niciodată
între aceste două hotare.

NU
Nu se va prăbuşi bolta cerească
nu vor cădea toate stelele
(poate cel mult una sau două)
nu se va stinge
pentru totdeauna soarele
nu va veni potopul
sfârşitul lumii
dacă ea, fata drăguţă şi cuminte
Va zice o dată nu.

 Jarmila Horáková (*1980), 
traducătoare şi poetă, 

predă literatura română la 
Universitatea Carolină din 

Praga. A publicat poeme 
scrise în limba română în 

revistele „Observatorul 
cultural”, „Urmuz” şi 

„FITRALIT” şi proză scurtă 
scrisă în limba cehă în revista 
„Texty”. Traduce din literatura 

română şi polonă în limba 
cehă.
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Jarmila Horáková
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RĂTĂCIRE
Te caut peste tot
dar nu eşti nicăieri
Acolo unde mi se pare
că văd umbra ta
se afl ă doar
o imagine iluzorie. 
Din chip a rămas
doar o oglindă
sute de oglinzi
un labirint de oglinzi
printre care trebuie
să mă regăsesc

TROTUAR
Păşesc pe un trotuar
din ce în ce mai îngust
nu lipseşte mult
şi va rămâne din el numai bordura
Dar mai întâi
trebuie să ocolesc
un stâlp plasat în mijlocul drumului
care te face să te întrebi
dacă te mai afl i eşti încă pe trotuar 
N-a mai rămas din el
decât un fragment de decor, o machetă,
un element artizanal
poate chiar un artefact
bine premeditat

Jarmila Horáková
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NU SE POATE TRĂI
O atingere întâmplătoare
care aduce fericire fără margini
nu-i un semn bun

Înseamnă pierderea completă
în haosul fără început şi fără sfârşit
prea multe visuri, marea cu sarea

Visurile atârnă ca rufele pe sfoară
Visul despre două persoane
devenite una singură este multicolor

dar dispare primul
întrucât alături de un zburător
se poate zbura dar nu trăi

El se afl ă într-o altă lume
în lumea lui nu ai acces
Aripi? Stoc epuizat.

Jarmila Horáková
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COLECŢIONARA
N-aş fi  crezut
că mi se poate întâmpla tocmai mie
După atâţia ani
în care m-am ferit de orice emoţie
într-o dimineaţă m-am trezit
acasă cu o colecţie de doruri.

Este într-adevăr bogată
conţine doruri de diferite culori şi forme
nici nu ştiu de unde au apărut
în asemenea cantităţi enorme
Sunt între ele şi exemplare rarisime
scumpe şi valoroase,
unele ar costa cât
timbrul Mauritius, de 2 penny, albastru.

Dar colecţia este prea mare
pentru apartamentul meu modest
eu cu viaţa mea cu tot nu încăpem acolo.

N-am ce să fac trebuie să-mi vând colecţia
Scriu un anunţ
şi-l trimit în România
ţara lor de origine
poate că acolo se va găsi un cumpărător
pentru toate aceste doruri venetice
care s-au îngrămădit în jurul meu
sufocându-mă.

Jarmila Horáková




