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În miezul lucrurilor

E

RNST JÜNGER a trăit o sută trei ani
(1895-1998), a participat la cele două
Războaie Mondiale, a fost rănit în Primul de
paisprezece ori şi apoi decorat cu cel mai înalt
ordin al Germaniei, „Pour le Mérite”. Abia
împlinise douăzeci de ani. În cel de Al Doilea
a participat din Franţa până în Caucaz, dar n-a
depăşit gradul de căpitan şi în cele din urmă
a fost exclus ca nedemn de a face parte din
armată din cauza relaţiilor apropiate, frizând
complicitatea, cu ofiţerii superiori executaţi
pentru tentativa de atentat împotriva lui
Hitler. A fost un entomolog omologat ca atare
în lumea ştiinţifică şi un călător pasionat, în
perpetuă căutare a semnificaţiilor lucrurilor,
fie ele cicluri cosmice sau doar un fir smerit
de iarbă. Dincolo de toate acestea însă,
1, 2022
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Ernst Jünger rămâne unul dintre marii
scriitori reflexivi ai veacului trecut. Nu
un filozof, întrucât n-a aspirat înspre
construcţia vreunui sistem apodictic,
ci gânditor, un scriitor independent,
gânditor cu propriu-i cap asupra a
tot ce vede şi i se întâmplă, de unde
şi bogatele controverse pe care le-a generat. Ca orice scriitor contrariant şi
Jünger este interesant în tot ce a scris,
dar trunchiul care-i explică întreaga
existenţă şi geneza operei omnia constă
în cele şase jurnale. Ceea ce e firesc,
deoarece un jurnal este întotdeauna
imaginea celui ce-l scrie: jurnalul este
un om.
Am citit prima dată Jünger în 1997, când au apărut la noi Jurnale(le) pariziene, şi am trăit atunci
revelaţia unei personalităţi copleşitoare. Impresia
s-a confirmat de-a lungul anilor, pe măsură ce apăreau şi celelalte jurnale pe care, ca să ştim despre ce
vorbim le numesc acum în ordinea cronologică a
originalelor: Grădini şi drumuri, aprilie 1939 – iulie
1940, Primul Jurnal parizian, februarie 1941 – octombrie 1942, Însemnări caucaziene, octombrie 1942
– februarie 1943, Al doilea Jurnal parizian, februarie
1943 – august 1944, Pagini din Kirchhorst, august
1944 – aprilie 1945, Coliba din vie. Ani de ocupaţie,
aprilie 1945 – decembrie 1948. În fine, anul trecut,
a apărut la noi cea de a doua ediţie a Jurnalelor
8
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pariziene1, de data asta augmentată, cuprinzând adică şi Însemnările caucaziene, inclusiv un extraordinar aparat filologic
auxiliar. Acum, după ce am parcurs şi, această reeditare, stau
de câteva zile în faţa paginii albe în încercarea neaşteptat de
dificilă, de laborioasă, de a-mi sistematiza cât de cât ideile
şi impresiile. Am senzaţia că mă aflu pe un tărâm fabulos în
care am avut acces dar din care nu mai găsesc ieşirea, sedus
de diversitatea şi insolitul priveliştilor şi perspectivelor care se
deschid la tot pasul. Ele au o asemenea pondere a semnificaţiilor
surprinzătoare, profunde, încât mai că nici nu mi-aş dori să ies,
ci, dimpotrivă, să mă adâncesc şi mai mult în această lume unde
cosmos şi umanitate coabitează într-un tot armonios, în eterna
confruntare cu demonicul, cu haosul, cu fratricidul, cu lumea
„dezvrăjită” a lui Cain. Impresia ieşirii din comun e augmentată
şi de calitatea acestei ediţii, ca şi a tuturor celorlalte de altfel,
elaborate de doamna Viorica Nişcov. În primul rând, fireşte,
de calitatea traducerii, care nu excelează doar prin acurateţe
stilistică, ci şi printr-o veritabilă acribie filologică, mergând
până la intuirea unor sensuri obscure şi subtilităţi de nuanţă.
Mai e apoi amintita „infrastructură” a acestor ediţii, datorată tot
benedictinei strădanii a traducătoarei, studiile introductive care
însoţesc fiecare volum şi impunătorul corp de note, alcătuind
împreună, prin complexitate şi volum de muncă, o lucrare
enciclopedică sui generis, graţie căreia cititorul nu rămâne un
intrus printre aluziile şi referinţele atât de abundente din lumea
lui Jünger. Nici un premiu, oricât de prestigios, nu poate răsplăti
la adevărata sa valoare travaliul şi excelenţa acestui gen de ediţii
de care cultura noastră are încă atâta nevoie.
1

Ernst Jünger, Jurnale pariziene și Însemnări din Caucaz. Cartea anului 2019
Times Literary Supplement. Traducere din germană, prefață și note de
Viorica Nișcov. București, Humanitas, 2021.
1, 2022
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În ediţia de Opere în 18 volume, apărută la Stuttgart între
1960-65, cele şase jurnale sunt grupate sub titlul Radiaţii, explicat
acolo de Jünger însuşi, în viziunea căruia toate componentele Lumii emit radiaţii luminoase şi întunecate.
„Primele îi vin dinspre divinitate, dinspre oraşe, peisaje, cărţi.
Ultimele dinspre temniţe, front, lagăre de exterminare” (Viorica
Nişcov).

Scriitorul e menit să le ordoneze toate astea, reflectându-le apoi
prin mijlocirea cuvântului asupra cititorului. Prin importanţa
metafizică pe care Jünger o acordă cuvântului, jurnalele sale
dobândesc şi o literaturitate aparte, cu valoare poetică evidentă,
atent elaborată stilistic, deşi, cum remarcă d-na Viorica Nişcov,
temperată afectiv mai ales când e vorba de „radaţiile întunecate”.
Ceea ce i-a atras eticheta de scriitor „rece”, confuzie evidentă
între carenţă afectivă şi discreţie a unui scriitor aperceptiv, care
scriind despre poezie ca despre una dintre coloanele de lumină
şi sens ale lumii, nu poate fi rece:
„Poeţii dăruiesc marele refugiu, marele adăpost. De aceea, acolo
unde ei lipsesc, se întinde de îndată pustietatea îngrozitoare. Ţinuturile continuă, ce-i drept, să fie locuibile, dar devin neospitaliere, lipsite de sens, necunoscute în adâncime.”

Cuvinte care sunt exponenţiale pentru stilul Jünger, el însuşi
un poet care probabil se ignoră când încheie, bunăoară, ziua pariziană de 14 noiembrie 1941 cu o astfel de spontană, poematică
digresiune:
„Ceasul amurgului – noaptea se anunţă ca o apă în flux care,
murmurând, aproape imperceptibil încă, îşi trimite înainte primele
unde. Este ceasul în care bufniţele se pregătesc de zbor şi în care
leproşii ies în drum.”

10
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Motivaţia conştiinciozităţii cu care Jünger ţine aceste jurnale e
mărturisită prin aspiraţia de a-şi aduce propria
„contribuţie spirituală la cel de-al Doilea Război Mondial, atât cât
o îngăduie pana.”

Dar în ansamblul celor şase volume, Jurnalele pariziene constituie
nucleul, deoarece integrează întreaga viziune a lumii şi vieţii autorului pe fondul celor mai tensionaţi ani ai războiului pe care
acesta îi petrece ca militar ocupant al, poate, celui mai iubit oraş
al său. Din însemnările sale pariziene reiese însă clar sentimentul
că se află acolo nu în calitate de ocupant, de cuceritor, ci ca intrus
în corpul unei armate cotropitoare, de unde îşi asumă datoria şi
riscul de a preîntâmpina sau măcar de a atenua pe cât posibil
abuzurile inerente ale cuceritorului. Se consideră îndreptăţit la
însuşirea acestei misiuni, deoarece
„Aparţin în acelaşi timp naţiunii germane, iar prin educaţie sunt
european, cetăţean al lumii.”

Desigur, educaţia, implicit cartea, pe care o venerează în nenumărate însemnări, sunt elementele care fundamentează această conştiinţă panumanistă. Odată ce, prin forţa malefică a
împrejurărilor, a pătruns pe un teritoriu cucerit, această conştiinţă se simte răspunzătoare pentru tot ce ar putea depinde de
ea:
„Astăzi am avut presimţirea că aceste catedrale sunt opere, opere
vii, departe de masele moarte ale lumii muzeale. A contribuit la
asta şi gândul că această biserică se află sub ocrotirea mea [sbl.
RC]; am strâns-o la piept ca şi cum s-ar fi făcut mică de tot.”

Cu siguranţă, în orice parte de lume s-ar fi aflat, reacţia sa ar fi
fost aceeaşi, deoarece, cum mărturiseşte în alt loc,
„Nu bisericile trebuie venerate, ci nevăzutul care trăieşte în ele.”

1, 2022
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Ceea ce şi caută de cele mai multe ori Jünger în însemnările sale
este nevăzutul din profunzimea celor văzute, chiar când acestea
au aparenţe frivole. Astfel, vieţuirea sa pariziană e una de natură
superior hedonistă, judecând după caracterul însemnărilor
dominante. Se bucură de compania şi chiar de prietenia unor
personalităţi de seama sa, fie că sunt mari oameni de cultură
autohtoni, fie ofiţeri superiori din palierul aristocratic al
Wehrmachtului, care, cunoscându-i caracterul, notorietatea şi
nivelul cultural-artistic, îl tratează ca pe un egal, deşi era doar
căpitan. Trăieşte mari delectări simţind
„Prietenia oraşului, străzile, pieţele lui ca locuri generoase care ne
surprind cu daruri.”

Darurile sunt orele petrecute singur, contemplând lumea, sau
cu prieteni colocviali, în mici cafenele, plimbările solitare sau
cu femei inteligente prin parcuri, pe străzi discrete, dar cu istorie, ori prin cimitire, unde caută nume ilustre şi îşi notează
epitafuri insolite. Dar cele mai preţuite daruri sunt anticarii şi
buchiniştii deveniţi prieteni, în compania cărora trăieşte (cu
o zicere a lui Virgil Nemoianu) „livreşti concupiscenţe”, răsfoind cărţi rarisime cărora le descrie senzual legătura, litera, le
evocă istoria şi nu ezită de nenumărate ori să le şi cumpere,
dezechilibrându-se financiar. Însemnări din sfera obligaţiilor „de
serviciu” sunt rare, resimţite probabil ca rutiniere, birocratice,
nedemne de interes. Nu ignoră totuşi „radiaţiile întunecate” şi
nu ezită uneori, când sunt ieşite din comun, să reflecteze asupra
lor, cum, de pildă, când a primit misiunea de a asista şi raporta
execuţia unui dezertor care se ocupa cu specula, la adăpostul
amantei care l-a şi denunţat. Era pentru prima oară că se afla
într-o astfel de împrejurare şi relatarea momentului se remarcă
prin sobrietatea cu care, după obiceiul său, se străduieşte să-şi
12
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disimuleze tulburarea, ceea ce apoi i-a atras reproşul de scriitor
„rece”, ba chiar de caracter „precar”. Criticii săi care îşi asumă
postura de justiţiari, fără să-i fi citit integral jurnalele, ignoră,
cu sau fără intenţie, că, în toată perioada pariziană, Jünger era
un conjurat, la limita conspiraţiei, cum reiese şi din reflecţii ca
aceasta, care se constituie într-un răspuns postum la acuza ce i
se aduce azi:
„Trebuie să se ştie, de asemenea, că mulţi francezi aprobă astfel
de planuri şi sunt avizi să presteze servicii de călăi. [Cunoaştem
şi noi fenomenul! – R.C.] Dar aici, în grupul nostru, domină forţe
capabile să împiedice sau cel puţin să întârzie unirea partenerilor,
ceea ce trebuie să se facă, fireşte, cu cărţile acoperite. Important
este mai cu seamă să se evite orice aparenţă de umanitate.” [sbl.
RC].

„Grupul nostru”, aglutinat din ofiţeri aparţinând aristocraţiei,
inclusiv spirituale, detesta serviciile secrete şi pe cele de propagandă
care parazitau Wehrmachtul şi cultiva o ţinută care venea dintr-o
educaţie întemeiată pe respectul demnităţii, onoarei, moralei, ale
cărei principii Jünger le-a reiterat în expresii fără echivoc de-a lungul stagiilor sale pariziene sau caucaziene şi nu numai:
„N-am dreptul să uit că sunt înconjurat de nefericire, de fiinţe care
cunosc suferinţa până în adânc. Altminteri, ce fel de om, ce fel de
ofiţer aş fi? Uniforma te obligă să acorzi protecţie acolo unde este
cumva posibil. Fireşte, ai impresia că în acest scop trebuie să intri,
ca Don Quijote, în relaţii cu milioane.”

În octombrie 1942, generalul von Stülpnagel, comandantul statului major al trupelor germane din Paris, îl însărcinează pe
Jünger cu inspecţia frontului din Caucaz. Se pare că scopul real
era acela al tatonării stării de spirit a comandamentului de acolo
în eventualitatea unei tentative de înlăturare a lui Hitler. Jünger
rămâne fidel viziunii sale conform căreia
1, 2022
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„Ţinerea unui jurnal, adică ordonarea de fapte şi idei, face parte
din traiectoria, din sarcina pe care autorul şi-o asumă. În asta stă
o consolare solitară de care el are nevoie”

– şi, conştiincios ca şi până acum, notează în detalii toate etapele
drumului care începe cu un popas acasă, la Kirchhorst, unde
„se încarcă” cu energia necesară pentru ceea ce bănuieşte că va
găsi la capătul drumului. Și, într-adevăr, din viaţa până la un
punct totuşi calmă, agreabilă, civilizată a Parisului, se trezeşte
direct în infern. E plină iarnă, relieful e sălbatic şi abrupt, sărăcia
cruntă, oamenii sunt exasperaţi şi luptele devin tot mai atroce pe
măsură ce se percepe unda de şoc a căderii iminente a frontului
de la Stalingrad. Însemnările jurnalului devin o succesiune de
episoade horror care par a reedita trama epică a romanului În
furtuni de oţel, în care Jünger retrăia în 1920, experienţa sa din
Primul Război. Atunci însă era animat de o exaltare juvenilă a
războiului ca prilej de a-şi exhiba eroismul (dovadă cele paisprezece răni!), pe când acum, războiul e murdar, lipsit de orice
cod al cavalerismului şi onoarei militare, iar ostaşul e obosit şi
înţelege ce se află dincolo de aparenţa lucrurilor şi de adevărata
sa menire:
„Este o diferenţă” – scrie el acum – „care vine, desigur, din distanţa
care există între un om de douăzeci de ani şi unul de cincizeci [...]
Nu mai sunt demult un om al războiului, ci unul gata să se bată
fără greş împotriva oricărei violenţe şi injustiţii.”

Eliberarea din acel infern i-o aduce vestea consternantă a
morţii tatălui. I se rezervă un loc într-un avion curier şi ajunge la timp. Paradoxal, poate cele mai frumoase pagini din tulburătoarele însemnări caucaziene sunt cele ale ultimei întâlniri cu
tatăl:
„... după ce mi-am salutat fraţii rapid, m-am dus imediat la cimitir
[...] Era deja în amurg când am descuiat poarta [capelei]. În sicriul
14
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deschis, înălţat pe catafalc, tata, la mare depărtare, solemn. M-am
apropiat încet, am aprins lumânările la stânga şi la dreapta capului
său [...] Bucuria de a-l mai găsi înainte ca pământul să mi-l ascundă.
Gând: «Oare ştie acum de această vizită?» I-am atins braţul atât de
subţiat, mâna rece pe care a căzut o lacrimă, parcă s-o dezgheţe.
Oare ce înseamnă tăcerea uriaşă care se ţese în jurul morţilor?”

În februarie 1943, e din nou la Paris. Al doilea Jurnal parizian
consemnează revenirea la relativa normalitate dinaintea episodului caucazian, dar în condiţiile agravării semnelor şi evenimentelor care nu mai lasă nicio îndoială asupra înfrângerii. În
urma eşecului atentatului împotriva lui Hitler, este demobilizat
ca nedemn şi în 13 august 1944 părăseşte Parisul, revenind la
Kirchhorst.
Dincolo de Jurnale pariziene, de la care a pornit acest comentariu, jurnalele următoare – Pagini din Kirchhorst şi Coliba
din vie, subintitulate Ani de ocupaţie2 – depun mărturie asupra
celor patru ani dintre 14 august 1944 şi 2 decembrie 1948. Este
etapa cea mai dramatică din existenţa centenară a lui Jünger.
Chiar dacă în tinereţe, în degringolada înfrângerii şi mizeriei
consecutive Primului Război, tatonase ezitant aria nazismului
în fierbere, odată cu trecerea anilor trăise revelaţia adevăratei
realităţi a dictaturii: se detaşase treptat şi în acest spirit scrisese Pe
falezele de marmură3 (1939), mic roman cu mari efecte, prompt
dezavuat de regim, care i-a atras dizgraţia, după care şi intrase,
compensatoriu, în relaţii de taină cu camarazii săi conspiratori,
cei mai mulţi purtători ai particulei nobiliare „von”. Învinsese
educaţia sa militară întemeiată pe cultul elitar al cavalerismului şi
al onoarei, pe instinctul de apărare a individualităţii, cu credinţă
2

3

Ernst Jünger, Pagini din Kirchhorst * Coliba din vie. Ani de ocupație. Traducere, prefață, note și indice de Viorica Nișcov. Iași. Polirom, 2004.
Ernst Jünger, Pe falezele de marmură (roman). Traducere din limba germană de Ion Roman. Cuvânt înainte de Mircea Martin. Postfață de Andrei
Corbea. București. Paralela 45. 2005.
1, 2022
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în omniprezenţa unei transcendenţe care-şi află expresia în
ordinea Creaţiei. Învinsese în cele din urmă ascendenţa sa nobiliară oripilată de erupţia acelei creaturi „demonice” de origine
obscură, exponentă a „erei maselor şi maşinilor”, care incitase
plebea înspre practicarea infamiei instituţionalizate. În 1945,
însuşi fiul său Ernstel, la numai 18 ani, îşi exprimă public opinia că
Hitler trebuia executat pentru ca Germania să-şi redobândească
demnitatea. Fireşte, e arestat, condamnat, apoi, din detenţie,
trimis pe frontul italian, unde, abia ajuns, avea să cadă.
Moartea lui Ernstel e momentul cel mai traumatizant într-o
etapă care e ea însăşi eminamente traumatizantă. Din recluziunea
de pe micul său domeniu de la Kirchhorst, Ernst Jünger asistă
la dezastrul Germaniei. Prezisese de mult şi nu doar o dată în
însemnările sale zilnice că demenţa Führerului va sfârşi astfel.
Acum asistă la împlinirea propriei previziuni. Şi, cu toate că se
considera un „cetăţean al lumii”, sentimentul său de apartenenţă
la o patrie se resuscită dramatic, făcându-l să sufere câineşte.
O suferinţă a cărei profunzime e percepută doar de cititorul
avizat. Lectorul superficial riscă să nu depăşească aparenţa
expresiei sale austere. Ernst Jünger nu e însă genul clamoros.
Stilul său, într-adevăr elaborat, e în acelaşi timp disimulat, iar
austeritatea expresiei sale nu e decât simptomul unei demnităţi
ce se manifestă şi printr-o marcată pudoare sufletească. În jurul
său totul se prăbuşeşte. Bombardamentele anglo-americane se
dezlănţuiseră cu o inutilă barbarie asupra unui adversar căzut
ireversibil. Sunt nimicite oraşe istorice fără nici o importanţă
militară, iar populaţia civilă în refugiu e decimată deliberat
inclusiv prin mitralieri de la joasă înălţime4. Locul e bântuit
4
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Despre modul barbar în care aliaţii au pervertit, în ultima fază a războiului,
înfrângerea Germaniei naziste într-o răzbunare iraţională asupra Germaniei
în integralitatea ei s-a scris încă prea puţin. Vd. în acest sens Jőrg Friedrich,
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în lung şi-n lat de indivizi fără căpătâi, gata la orice, dezertori,
evadaţi sau eliberaţi din lagăre, refugiaţi rămaşi doar cu zdrenţele
de pe ei. Urmează pătrunderea trupelor aliaţilor occidentali, operaţiune însoţită de abuzurile soldăţeşti obişnuite de când lumea
în asemenea împrejurări. În acelaşi timp, din est pătrunde
glorioasa Armată Roşie. Ceea ce în vest era doar o soldatescă
oarecum de rigoare, în est a devenit bestialitate dezlănţuită
asupra civililor, femei, copii, bătrâni, violuri în masă, execuţii
sumare şi violenţe inimaginabile, tortúri, jafuri, incendieri. Şi
Ernst Jünger notează:
„Dacă în epoca triumfurilor sale, germanul m-a întristat adesea,
acum, în nenorocirea sa, îmi inspiră cel mai mare respect.”

Nu mai puţin sobru e însemnat momentul despărţirii de
Ernstel:
„Ernstel e mort, căzut la arme, copilul meu bun, mort încă din
29 noiembrie anul trecut! Vestea a sosit ieri, pe 11 ianuarie 1945,
puţin după şapte.”

Atât. Abia a doua zi ecoul hohotului de plâns refulat în adâncurile
sufletului răzbate în cuvântul scris:
„Bunul meu băiat! De copil căuta să-şi imite tatăl. Şi, iată, chiar
din prima dată a izbutit mai bine, l-a depăşit atât de infinit de
mult. / Fost azi în mansarda lui mică, pe care i-o cedasem şi în care
mai era aura lui întreagă. Intrat încet ca într-un sanctuar. Printre
hârtiile lui, dat acolo peste un mic jurnal intim, care începea cu
motto-ul: Cel mai departe ajunge acela care nu ştie unde merge.”

De aici încolo prezenţa lui Ernstel, explicită sau subtextuală, va
rămâne constantă în însemnările sobrului părinte pentru care
despărţirea fizică de fiu marchează o falie existenţială:
Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945. München, Propyläen
Verlag, 2002.
1, 2022
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„Moartea fiului inserează în viaţa mea o dată, unul din punctele de
reazem şi de cotitură. Lucrurile, gândurile, faptele de dinainte şi
de după se deosebesc.”

Gata totuşi să se bată fără greş mai departe, fiindcă, oriunde
s-ar afla, se simte şi chiar rămâne întotdeauna in medias res – în
miezul lucrurilor. Chiar de unul singur, în „postul uitat”. Una
dintre numeroasele metafore recurente în textele lui Jünger:
ostaşul uitat, rămas singur într-un post înaintat şi primejdios,
unde continuă să creadă în valorile lumii sale pe care a fost
destinat să le apere. Ernst Jünger nu e purtătorul unor idei fixe,
ci al unor convingeri profunde, consecutive evoluţiei de-a lungul
unor dramatice reevaluări ale trecutului. El este reprezentantul
exponenţial al acestei epoci pe care François Mitterand, cu prilejul primirii sale la Elysée, în 1984, o numea
„[…] ambivalentă şi ambiguă, când lucrurile trecutului şi-au pierdut valoarea, în timp ce lucrurile noi n-o au încă.”5

În aceasta stă, la urma urmelor, dincolo de stilul inconfundabil,
statura sa artistică şi morală, care desfide orice tentativă de incriminare sau subestimare.

5
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Apud Elisabeta Lăsconi, Vase comunicante, în « Adevărul literar şi artistic »,
nr. 731 şi 733/2004.
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Poezie şi izolare (1)

T

EXTELE pe care le semnez în acest prim
număr pe anul 2022 au cîteva trăsături
comune: aparţin unor poete, bune, zic eu, debutante, şi sînt, toate, publicate în anul 2020.
În pandemie, înr-un moment al acesteia cînd
nu se ştia (aproape) nimic despre tratamentul
acestei, vaccinurile încă nu existau, eram izolaţi fiecare în cochilia/ bula proprie. Cînd poezia era, din nou, o speranţă.
Aşadar: cartea de faţă1 am primit-o de la
autoare într-un scurt moment de relaxare a restricţiilor, în toamna lui 2020, cînd a avut loc o
lectură (cu distanţare, măşti & tot tacîmul), la
care a participat împreună cu Vlad Drăgoi şi
Andrei Dósa.
Formula unei astfel de poezii – dinadins
nu am folosit cuvîntul reţetă: primul termen
mi se pare o descriere relativ abstractă, cel
1

Romulus Bucur,
poet, eseist, traducător,
Braşov

Deniz Otay, Fotocrom paradis, Alba Iulia, Editura
OMG, 2020.
1, 2022
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de-al doilea, un set de indicaţii practice
pentru a produce ceva în serie – ar fi următoarea: alienare, inadaptabilitate (sau
lipsa dorinţei de adaptare), anxietate, căutarea unor compensaţii, o doză de autodestructivitate. La urmă, un fel de acceptare. Sau de eliberare.
Reperele cărţii sînt enunţate de la bun
început, într-un poem cu titlu simbolic,
punct de frontieră: izolare, îndepărtare,
lipsă de dorinţă de revenire, chiar de contact. De ce nu? La urma urmei, poezia
este (şi) ceva legat de alteritate. Aceasta
(re)defineşte identitatea, interacţionează cu aceasta,
e complementarul ei – sîntem ceea ce acceptăm în
noi/ în preajma noastră şi, în acelaşi timp, ceea ce nu
acceptăm, ceea ce respingem.
E vorba de un anumit stil de viaţă, care poate fi
investigat, chestionat, acceptat sau respins, total ori
parţial, sau, după opţiunea mea, luat ca atare:
„ultimele săptămâni au fost bune,/ sunt protejată//
în existenţa care nu înseamnă/ doar astrologie şi
proiectare,/ am făcut mii de strategii –/ puteau fi
milioane –/ să închei divagaţia asta şi splendoarea
ei finită// sunt o fată artefactă/ conectată la vigoarea
lui marte/ ajutată de vitamine, sunt acum vitamină/
pastilă mică şi strălucitoare/ în camera de serviciu
în club,/ pogorâtă din împărăţia intergalactică/ să
anim încă puţin// ne distrăm împreună mai bine
decât ne distram/ atunci cînd eram împreună/ să te
părăsesc/ din infinită recunoştinţă – goodbye// totul a fost incursiune,/ cum înainte scriam că mi-ar
plăcea să fac/ acum fac// plimbată cu maşini/ prin
20
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pădure, spre ieşirea/ la care te trezeşti în câmp liber/ cu lumina
albă violentă lumina neon./ se-nteţeşte entuziasmul/ din picioare
în podea/ copul de la cap preia încet energia” (Băieţi străini care
mă conduc prin pădure).

Pur şi simplu, o selecţie de citate poate ilustra un termen
sau altul al formulei de mai sus; bineînţeles că aceasta e simplificatoare, că ilustrează teme, i. e., conţinuturi, că numiţii termeni pot fi sporiţi, dezvoltaţi, nuanţaţi. Deci:
„Cine zice că o să îmbătrînim împreună pe internet/ s-a teleportat
de sute de ori din prezent/ şi e deja departe// Nu pot să nu observ/
cât de înfloritoare noile comunităţi// şi cât de absentă sunt eu
din comunităţi mai ales// Ies din casă şi mă duc/ în locuri de
tranzit –/ la mcdonaldsul din romană,/ unde ajung cei traversaţi/
de marile transformări.// Sunt aici şi/ energia neagră pluteşte-n
vecinătate.// Mă mişcă oraşul/ din templu în templu;/ purificată,
aştept întunericul.” (Din templu în templu).

Sau:
„Tot drumul cu fruntea lipită de geam/ Mâna pe butoanele playstation/ pentru că şi eu, ca-n filme/ caut formulări rezonante pentru
afecţiune/ în muzică./ Pentru afectare de fapt,/ răsfăţată de viaţă/
cu soundtrackuri la îndemână/ Sunt o drăgălăşenie fake/ […]/ E
o mare distanţă/ între mine pe locul din faţă şi animalul speriat/
între mine pe locul din faţă şi parbrizul făcut zob/ […] Nedirijate
îmi sunt vibraţiile/ puse în practica unei demolări interioare”.

Și:
„călugăr alienat care nu va face copii,/ autizat şi nemilos,/ ar pune
în perspectivă generaţii de cyborgs// suntem atât de izolaţi noi doi/
în sâmbete cu muncă/ ori sâmbete cu distracţii savurate de alţii
–/ distanţe sănătoase cu igiena lor categorică/ şi care injectează
periodic în muşchiul nostalgiei/ oricât de obişnuiţi cu artificii din
piept,/ micile şocuri nu au memorie// pulberi halucinogene care
deseori delectează/ adăugate din boxe, adăugate din bani/ indiciu
că-n realitate/ nu punem niciodată punct veseliei”.

1, 2022
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Cu o extrem de sumară prelegere de teoria literaturii (n. b.,
una dintre ipostazele posibile ale disciplinei), avem opera
(fără a mai intra în discuţii de detaliu, putem să-i zicem text,
poem, grupaj, volum etc.), cu forma şi conţinutul aferente. Și
inseparabile. Cu o cale de acces dinspre prima, mai mult sau
mai puţin de natură senzorială, spre cel de-al doilea, de natură
intelectuală. A vorbi doar despre conţinut şi, eventual, sistemele
de valori pe care acesta le încorporează, presupune fie ignorarea,
fie desconsiderarea mecanismului de funcţionare a literaturii;
există, ne-o spune M. H. Abrams, teorii retorice/ pragmatice ale
literaturii, însă aceasta nu se reduce la atît – influenţează, bineînţeles, publicul, dar a privi literatura doar din acest punct de
vedere înseamnă a o reduce la propagandă. Putem căuta, fireşte,
texte care să ne confirme convingerile, poate chiar prejudecăţile,
dar aceasta spune cîte ceva şi despre dispoziţia noastră de a
accepta diversitatea/ alteritatea. Mai mult, a pretinde ca autorul,
prin textul său, să transmită un mesaj anume, să ilustreze o temă
anume, să trateze o idee anume, mi se pare analog cu ipotetica
acţiune a găinii, în timp ce se ouă, de a-şi programa genetic
puii ce vor rezulta după clocire. Nu încerc să minimalizez cu
asta intenţionalitatea autorului, controlul pe care, teoretic, îl
are asupra proiectului său artistic (în măsura în care el există la
un nivel conştientizat), ci doar să introduc o necesară doză de
relativism.
Deci, cu o descriere schematică a mecanismului de funcţionare a unui poem, avem titlul, descriptiv şi mai degrabă
textual decît paratextual, O întindere tot mai mare de apă, urmat de dezvoltarea lui, mai întîi în acelaşi registru „şi alta tot
mi mică de uscat” şi de autoimpunerea unui curs al acţiunii,
o auto-extragere din contextul imediat, mai ales social, apoi
întoarcerea într-o (imagine din) trecut:
22
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„Nu mă regăsesc în informaţie:/ să şterg mailurile,/ să-mi şterg
urmele.// Să rămân la o poză din copilărie –/ uitându-mă la ea,
să mă atragă ciclonic,/ vioiciune care se pune oricând în mişcare,/
vis viva// Nu mai sta la poză,/ jos bănuţii de aur de pe batic,/ jos
baticul”.

Starea de insecuritate de atunci, asumată, e analogică cu cea
din prezent, dacă nu constituie chiar explicaţia ei:
„Părăseşte perimetrul păzit,/ eliberează-te,/ fugi din faţa blocului,/
cel puţin zece minute dispari/ dă-te răpită, violată,/ în spatele
blocului/ o după-amiază măcar,/ apoi toată vara, toată viaţa./
Scenariul e setat:/ păpuşa cu halo de bani/ parazitat iluminată/ a
dat lumină aurie în raze/ în timp ce stătea plictisită pe bancă/ şi
cineva a luat-o acasă”

şi calea spre o ipotetică, iluzorie eliberare:
„Un ecran uriaş pe care poţi/ numai să vezi libertatea,/ să visezi
libertatea,/ cum se mişcă norul pe ea/ de la stânga la dreapta.”

Aş fi putut alege alte texte care să ilustreze cele de mai sus; ar
fi adus cîteva detalii în plus – viziunea corpului a biologicului,
penetrat de epistema tehnologiei actuale, relaţiile sentimentale
instabile, însoţite de o sexualitate difuză, uneori frizînd promiscuitatea, ironia, cînd tandră, cînd acidă, la adresa femeilor
cărora li se poate aplica eticheta burgheze
Un volum unitar, ca ton şi tematică, o identitate verbală deja
distinctă (o ultimă ilustrare:
„Aş vrea să fiu mereu printre oameni,/ printre toţi prietenii/ şi
lucrurile care strălucesc./ Cred că uneori sunt/ dar nu ştiu cât sunt
cu voi/ şi cât mă molipsesc/ cu o astfel de viaţă./ Cât mă apropii
singură/ şi cât e doar o fază fluidă şi confundabilă/ […]/ Ca poienile cu licurici/ ne-am grupat/ şi mişcarea noastră vibrează./
Entuziasmul pentru omul străin/ alterează ordinea compusă./
Visele sunt coregrafia alunecării/ spre o şansă mai înaltă,/ dar în
realitate,/ mă găsesc conectată/ la spaţiu resrâns şi la graniţe://
1, 2022
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O cameră destul de mare, fără sursă de lumină/ şi o singură
treaptă aproape de perete/ singurul perete pe care-l ghicesc.// Și
treapta plutind/ peste adevărul concret –/ ceva mai mare, adânc
şi preiculos ca oceanul.// La atât s-ar reduce universul/ în care mă
joc şi aştept”),

un nume de care vom mai auzi.

24
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„Timp să fie pentru toate...”
Interviu realizat de Titus Crişciu cu
Ion Bogdan Lefter

Titus Crişciu: Cu toate că aţi absolvit
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a
Universităţii din Bucureşti, Secţia EnglezăRomână, în 1981, ca şef de promoţie pe
ţară, cu media generală 10 pe toţi anii de
studiu, şi cu toată recomandarea oficială
„pentru învăţămîntul superior şi cercetare”,
eliberată la absolvirea facultăţii, aţi fost repartizat la o şcoală în judeţul Giurgiu. De
fapt asta se întâmpla, în acele vremuri, cu
toţi absolvenţii, dar la dvs. a fost un caz mai
deosebit...
Ion Bogdan Lefter: După ce-am absolvit
Universitatea, trăind de-atunci încoace în
lumea literară, m-am ferit să-mi pomenesc
performanţele de elev şi student, din motive
evidente. Întîi, n-are importanţă ce note ai
avut în şcoală, contează doar „înzestrarea”,
1, 2022

Titus Crişciu,
jurnalist,
Reşiţa

Ion Bogdan Lefter,
poet, eseist,
Bucureşti
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inspiraţia, profesionalismul la care ajungi mai tîrziu şi pe cont
propriu, finalmente calitatea textelor pe care un autor le produce.
În al doilea rînd, nici nu dă bine să fii ştiut drept „etern premiant”,
se cam înţelege că te-ai ţinut doar de „toceală”, copil şi june
excesiv de cuminte... Or, argument terţ, chiar n-am fost ceea
ce se cheamă un „tocilar”! E-adevărat c-am avut numai note de
10 în primele 8 clase şi-n Facultate, doar de la a IX-a la a XII-a
am avut medii de 9 şi ceva, la „Nicolae Bălcescu”, fostul şi redevenitul „Sfînt Sava”, în condiţiile speciale ale concurenţei de
la cel mai bun liceu din ţară şi-n ani de formulă experimentală,
în care mediile nu s-au mai rotunjit, cum s-a întîmplat tot timpul
în învăţămîntul românesc preuniversitar, şi înainte de perioada
în care am fost eu la „Sava”, şi după, pînă azi; însă am învăţat
dintotdeauna din mers, fără să reiau şi să mă chinui să memorez,
am acumulat cunoştinţe fără efort, direct din ore, de la clasă, sau
din lecturi abundente şi pasionate. Altfel, am fost un copil şi-un
june pe jumătate cuminte, în rest destul de zvăpăiat: ieşeam
mereu afară la hîrjoană cu tovarăşii noştri din vecini, ai mei şi-ai
fratelui meu. Foarte sportiv în gimnaziu şi-n liceu, am jucat mai
întîi handbal, pe urmă baschet şi mai ales mult fotbal, sute şi
mii de ore de bătut mingea pe terenurile de sport din curtea Școlii
generale nr. 26 şi-apoi a Liceului „Bălcescu”. Atacant, marcator
de goluri în serie! În copilărie, la bunicii materni, la Petroşani,
cînd ne făceam veacul cu gaşca în jurul blocului, am jucat şi
„ţurcă” (o variantă miniaturală, simplificată, a oinei, cred),
iar mai tîrziu, cu fratele meu, cu verii noştri şi cu alţi prieteni
– mii şi mii de ore de ping-pong. Sau hălăduială cu bicicletele
prin cartier, din ce în ce mai departe de casă. Înot de mic, şi cu
ceva cursuri în copilărie, apoi doar la mare şi la ştranduri, vara.
Iarna – patinaj cam la vîrsta gimnaziului, iar în iernile de licean
am început să şi schiez, fără să perseverez după studenţie. Sau
jocurile... de cărţi, la început şeptic, pe urmă nesfîrşite partide
26
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de whist şi, doar eu şi vărul meu cel mare, Nick – bridge, învăţat la vîrste incredibil de fragede de la bunicul nostru şi de
la partenerii lui de la Petroşani, pe care noi, nepoţii mai mari,
îi chibiţam. Dintre toate, fireşte că astăzi mai joc... bridge, nu
fotbal! În sfîrşit.
T. C.: Să ne întoarcem în urmă cu 40 de ani, când aţi absolvit facultatea ca şef de promoţie şi cu toate că aţi fost şef de
promoţie aţi ajuns într-o comună, la Berceni...
I. B. L.: Nu mai ştiu cînd am apucat să-mi mărturisesc notele
de 10 „pe linie” şi şefia de promoţie pe ţară. La sfîrşitul Facultăţii,
în vara lui 1981, la repartiţia guvernamentală obligatorie, organizată pe ţară, pe specializări, am ales postul cel mai bun
pentru un bucureştean, însă într-o conjunctură ghinionistă: am
„prins” prima promoţie cu oraşele mari, inclusiv Capitala, închise
pentru disciplinele fundamentale. Ceauşescu semnase un decret
prezidenţial care-i obliga pe absolvenţii de Universităţi teoretice să
profeseze în „urbanul mic” şi la ţară. Politehniştii, viitorii specialişti ai industriilor, din economia reală, au scăpat de exilul
ăsta intern. Promoţia noastră mai „prinsese” la start, în 1977,
şi desfiinţarea secţiilor de Sociologie şi Psihologie, comasarea
Filozofiei cu Istoria şi reducerea drastică a numărului de locuri
la Filologie şi la Limbi şi literaturi străine. Regimul nu mai avea
nevoie de analişti ai marilor experienţe socio-politice pe care
naţia era obligată să le suporte şi nici de tineri intelectuali în
genere, cu irepresibile înclinaţii reflexive. Să zacă la cît mai mari
distanţe, cît mai izolaţi în tîrguşoare, comune şi sate! Singurul
oraş important în care fuseseră anunţate două locuri la repartiţie
era Oradea. Bucureştean fiind din naştere, cu familia aici, nu
era să mă duc în diagonală pe hartă, din Sud-Estul României
în Nord-Vest! În preziua alegerii, după ce s-au afişat toate
1, 2022
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posturile oferite promoţiei noastre de absolvenţi de Engleză
de la toate universităţile din ţară, am mers cu tata, cu Oltcitul
familiei, în cele mai apropiate trei localităţi faţă de Bucureşti:
Ciorogîrla, Bolintin Deal sau Vale (nu mai ţin minte care dintre
ele) şi Berceni. În primele două – mizerie mare. La Berceni
– sat îngrijit, cu trotuare de-o parte şi de alta a şoselei şi copaci
văruiţi. Am ales postul de la Școala generală de-aici şi-am făcut
naveta timp de 3 ani, pînă-n vara lui 1984.
„Caz deosebit” nu cred c-am fost decît în timpul liber, cînd
citeam şi scriam. În cancelarie se ştia de ocupaţiunea asta a mea:
începusem să public articole de critică literară şi-n acei ani au
apărut volumele de versuri Cinci, alături de colegii mei de la
Cenaclul de Luni Romulus Bucur, Bogdan Ghiu, Mariana Marin
şi Alexandru Muşina, şi Globul de cristal, debutul meu editorial
individual. Am fost şi eu profesor în învăţămîntul general ca
mai-toţi absolvenţii de Filologie şi ai celorlalte discipline care se
predau copiilor şi adolescenţilor. Navetist ca-n prozele colegilor
mei de generaţie literară Mircea Nedelciu şi ceilalţi.
Mai „deosebit” a fost „cazul” meu cînd mi-am dat demisia
de la şcoală. Naveta era foarte grea, ajunsesem să fac 5 ore pe
zi pe drumuri, tur şi retur, şi iarna am venit de două ori înapoi
acasă, în Bucureşti, pe jos, 10 kilometri prin nămeţi, cu grupul
de profesoare şi cîţiva profesori navetişti, cînd n-a mai circulat
autobuzul („rata”) de seară. În următorii 4 ani am fost şomer
în România socialistă, în care oficial nu exista aşa ceva. Statul
comunist pretindea că le dă de lucru tuturor cetăţenilor săi, iar
cei prinşi că nu munceau nicăieri erau reţinuţi de Miliţie ca „paraziţi sociali” („categoria” asta legislaţia o recunoştea!). Am continuat să scriu şi să public şi poeme, dar mai ales critică şi abia
în luna mai 1988 am reuşit să mă angajez într-un post cultural,
ca redactor la Editura Litera. O mică aventură interesantă...
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T. C.: Adevărata dvs. carieră profesională a început în
primăvara anului 1990, cînd aţi cîştigat prin concurs un post
de asistent la Universitatea pe care aţi absolvit-o. De atunci
cariera dvs. universitară a avut un drum ascendent şi în 2007
aţi devenit profesor plin. În toţi aceşti ani aţi avut, începînd cu
membru în Consiliul Facultăţii de Litere, tot felul de implicări
pe linie profesională, dar şi inţiative proprii, pe care le-aţi pus
în practică. Pe unele le aveţi şi în continuare. Vorbiţi-ne despre
ele!
I. B. L.: Pînă-n 1989 participasem foarte activ la lansarea şi
impunerea „valului” nostru literar, prima generaţie postmodernă
din literatura română, publicasem poeme şi articole critice,
îngrijisem şi prefaţasem cîteva ediţii din clasici. Din 1990
încoace, după ce regimul comunist s-a prăbuşit şi România a
devenit o societate democratică, am putut cu toţii, colegii mei
şi eu împreună cu ei, să ne transpunem viziunea culturală şi
programul literar într-o conjunctură şi cu mijloace la care pînă
atunci nu visasem: ne-am manifestat liber, ne-am organizat cum
am crezut că e mai bine, am înfiinţat reviste şi edituri, am intrat în
universităţi, am publicat ce-am vrut, fără restricţii, am călătorit
prin lume, am ocupat poziţii importante în sistemul cultural
naţional şi în cel educaţional, în instituţii de stat sau în zona
privată şi independentă. Proiectul nostru de generaţie a rămas
acelaşi, postmodern şi liberal, relativist şi bogat-contextualizant,
inter- şi pluridisciplinarist ori cum l-am mai putea descrie. Sub
dictatura comunistă începusem să construim în acest sens o
„contracultură” subversivă. În România descătuşată am avut cu
toţii, artişti şi cetăţeni cu orice alte profiluri, şansa unei „noi
vieţi”, în cu totul alte condiţii, incomparabile cu ce trăisem sub
un sistem totalitar.
În ce mă priveşte, am făcut multe în cele peste trei decenii
care au urmat: am fondat şi-am condus revistele Contrapunct
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(1990-1992), în colaborare cu un grup de colegi de generaţie
şi cu sprijinul Uniunii Scriitorilor, Observator cultural (20002005), pe cont propriu şi cu susţinerea unui cvartet investiţional
amical, şi aLtitudini (2006-2009), tot ca proiect individual,
iniţial în cadrul unui mic grup de presă privat, apoi cu administrare-finanţare strict personală; am condus şi o editură,
Litera, relansată în libertate (în 1990); am participat la fondarea
Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România – ASPRO, pe
care am şi condus-o; am devenit corespondent cultural al postului american de radio Europa Liberă (tot din 1990) şi mai tîrziu director al reţelei din România (1995-1998), am colaborat
ulterior şi cu British Broadcasting Corporation – BBC şi Radio
France Internationale – RFI, cu multe ziare, reviste, radiouri şi televiziuni româneşti, sporadic şi cu posturi din alte ţări, germane,
franţuzeşti, americane sau australiene, în limbile lor locale, sau
de prin alte părţi, tot în englezeşte, „esperanto”-ul contemporan;
am lansat (în 1994) şi-am susţinut de-a lungul anilor, pînă azi,
Cafeneaua critică, proiectul meu de dezbateri publice pe teme
de actualitate culturală; am participat la o mulţime de colocvii,
simpozioane, congrese şi festivaluri în ţară şi-n lumea largă, am
ţinut conferinţe la reuniuni culturale şi în universităţi, am predat
doi ani la cea din Amsterdam – şi cîte şi mai cîte...
T. C.: ...Și în paralel aţi predat la Universitatea din Bucureşti...
I. B. L.: Într-adevăr, după ce am cîştigat prin concurs un post
de asistent la Filologia bucureşteană, am început să predau din
toamna lui 1990 şi sînt şi astăzi „la catedră”: ţin cursuri diverse,
îndrum lucrări ale studenţilor, încerc să-i angrenez în proiecte cît
mai dinamice şi mai atrăgătoare şi de un deceniu conduc Școala
Doctorală Litere, lucrînd mai ales cu tinerii cercetători ajunşi
în etapa a treia a studiilor universitare, cea mai avansată. Și tot
în paralel am scris mereu despre literatură, dar şi despre artele
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vizuale, despre teatru şi film, despre actualitatea socio-culturală
în genere, nu în ultimul rînd despre politica autohtonă, despre
reconstrucţia democratică şi postmodernă a ţării. Într-un inventar „succint”, fireşte că departe de a fi complet. Mai pe larg
– povestea ar fi prea lungă şi n-ar încăpea într-un interviu de
publicat într-o revistă cu pagini numărate!
T. C.: În creaţia literară aţi debutat în volumul colectiv
Cinci, în 1982, şi un an mai târziu vă apare separat volumul de
debut personal Globul de cristal, iar în 1986, volumul de debut
în critica literară, o monografie dedicată lui Alexandru Ivasiuc,
care primeşte în acelaşi an Premiul „G. Călinescu”. Ciudat că,
după cele două cărţi premiate de Uniunea Scriitorilor, timp de
mai bine de zece ani nu aţi mai publicat nici un volum. Apoi din
1998 publicaţi foarte multe cărţi, uneori şi două volume pe an.
Cum să ne explicăm această fluctuaţie?
I. B. L.: Monografia sau micromonografia despre Ivasiuc
a apărut „deghizată într-o ediţie”, cum am spus la Oneşti, mulţumind de la microfonul Colocviului „G. Călinescu” din 1987
pentru premiul care-mi fusese oferit (culmea, anti-călinescianului
care sînt!) de către un juriu format din cei mai importanţi critici
de pe-atunci, deci nu de Uniunea Scriitorilor, care-mi acordase
în 1985 un premiu de debut pentru culegerea de poeme Globul
de cristal. Un volum propriu-zis de critică literară am vrut să scot
începînd din 1982, cînd am depus prima „ofertă” de publicare
la Editura Minerva, pe urmă alta la Cartea Românească. N-am
fost inclus în „planurile editoriale” care plecau spre aprobare
la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste (ministerul din epocă). În 1984 m-am trezit în schimb invitat de directorul Editurii Eminescu să public acolo o carte. Am făcut mai multe
propuneri şi a fost aleasă cea la care ţineam cel mai mult, şi
anume o analiză a poeziei „noului val”, a colegilor mei de
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generaţie. Am predat-o şi mi-a fost blocată. Mi-am dat ulterior
seama că fusesem tras pe sfoară: poate că cineva „din sistem”
a vrut să vadă ce e cu adevărat cu junii ăştia insurgenţi, fără să
intenţioneze să-mi şi publice panorama; sau oi fi fost chiar eu
ţinta şi-am fost atras într-o „ambuscadă”, fiindcă au urmat cîţiva
ani de finisaje în urma lecturii redacţionale, apoi aşteptări ca să
vină aprobarea de publicare pe care n-am primit-o niciodată,
chiar şi o „audienţă” pe care mi-a aranjat-o editura la tartorul
culturii din acei ani, care m-a primit foarte politicos şi mi-a
promis că „Se rezolvă!”, evident că fără vreo consecinţă. Adică
am fost plimbat de colo-colo ca să treacă anii. Sigur că între timp
am scris mult în revistele culturale, care nu erau atît de strict
cenzurate, şi ne-am continuat ofensiva „de generaţie”, ne-am
făcut cunoscuţi, ne-au lăudat faimoasele voci de la emisiunile
culturale ale Europei Libere, iar eu am scos micromonografia
despre Ivasiuc „deghizată într-o ediţie” şi alte studii însoţitoare
ale unor cărţi cu opere semnate de Bacovia, Rebreanu, Hortensia
Papadat-Bengescu. „Clasicii” nu erau tăiaţi din planurile editoriale,
unde numele meu de prefaţator sau postfaţator nu apărea.
T. C.: Bine, dar nici după 1989, n-a apărut imediat. De ce?
I. B. L.: După 1990 am amînat eu publicarea cărţii din 19841985 în care scrisesem despre colegii mei: mi s-a părut că e
„depăşită”, că trebuie s-o aduc la zi şi că oricum vremurile ne
cereau altceva. Participasem la revoluţie, apoi la mişcarea de
democratizare a României, la protestele de stradă în favoarea
orientării noastre spre Occident, făceam gazetărie liberă, ne implicam în tot felul de proiecte novatoare, nu ne mai puteam izola
în literatură! Abia în anul 2000 m-am hotărît să-mi adun în cărţi
ce scrisesem pînă atunci şi-am continuat în ritm susţinut, pînă la
vreo 20 de volume apărute pînă în 2016 (în 2001 am scos cinci, e
drept că patru dintre ele subţirele, în format poche!), fără să mai
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socotesc cele două dicţionare coordonate, în total patru volume,
şi numeroasele ediţii pe care le-am îngrijit şi le-am prefaţat sau
postfaţat, cîteva zeci. În ultimii ani m-am ocupat de asemenea
cărţi comentate şi de cîteva volume colective. Am în pregătire,
în diverse etape de asamblare şi de finisare, alte culegeri de
texte proprii, între 10 şi 20, organizate pe domenii şi pe teme,
de la o masivă panoramă a politicii româneşti postcomuniste la
volume despre scriitori clasici şi recenţi, eseuri mai personale,
texte despre artele vizuale, despre teatru şi cinema şi chiar şi
două culegeri de... interviuri! Din martie 2020 ţin şi un „jurnal
al pandemiei” care a crescut enorm, căci starea de calamitate
continuă. Iar la începutul anului 2021 mi-am publicat în revista
clujeană Apostrof proiectul de istorie postmodernă a literaturii
române. Timp să fie pentru toate...
T. C.: Domnule profesor, citind următoarea afirmaţie a
dvs., făcută în urmă cu câteva luni: „Dincolo de graniţele literaturii, am condus timp de câţiva ani reţeaua din România a
binecunoscutului post american Europa Liberă, am colaborat
constant, în anumite perioade, şi cu alte instituţii mediatice,
am avut emisiuni de radio şi de televiziune, culturale sau de
analiză şi dezbatere politică. «Funcţionez» în continuare pe
toate planurile, urmăresc şi comentez şi noutăţile teatrale,
cele plastice, actualitatea artistică şi intelectuală în genere,
ca şi evoluţiile socio–politice interne şi externe, ţin conferinţe
şi particip la evenimente publice de tot felul, la festivaluri şi
congrese, la simpozioane şi colocvii, uneori le şi organizez”,
am crezut că în ultimul timp vă risipiţi având o activitate
atât de diversă. Spun asta pentru că ultima dată când ne-am
văzut la Reşiţa în 1988, eraţi dedicat doar literaturii. Ei bine,
ascultându-vă acum în calitate de critic de artă, tot la Reşiţa,
în primăvara acestui an, şi urmărindu-vă intervenţiile din pu1, 2022
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blicaţiile literare şi mijloacele moderne de comunicare, am ajuns
să vă admir... La o întrebare pe care v-am pus-o în luma mai la
Reşiţa mi-aţi răspuns următoarele: „...încerc şi eu, încercăm
toţi să ne exprimăm în meseriile culturale, să scriem ce gândim.
În ce mă priveşte, sunt o persoană curioasă, îmi place să observ
tot ce se întâmplă în jurul nostru, urmăresc ce se întâmplă cu
lumea în care trăim şi atunci mă ocup şi de politica românească
şi de cea internaţională. Am curiozitate şi deschidere faţă de tot
ce se întâmplă în ţara noastră, faţă de epoca, de epocile istorice
pe care le-am traversat”. Mai adăugaţi ceva la acel răspuns?
I. B. L.: Sînteţi prea generos cu mine, stimate domnule Titus
Crişciu! Ce să mai adaug în faţa unei mărturisiri admirative, cu
atît mai mult cu cît, deşi mă simt încă june, îmi face o asemenea
onoare un brav octogenar?... Poate doar să reiau ce-am mai spus
cu alte prilejuri, şi anume că, deşi sînt primul care-şi dă seama că
preocupările prea diverse presupun, dacă nu o „risipire” efectivă,
oricum o oarecare dispersie şi că aş scrie mult mai „focalizat”
dacă mi-aş restrînge zonele de observaţie intelectuală, mă interesează mult, chiar mă pasionează legăturile şi omologiile dintre
domeniile artistice şi socio-culturale, peisajul general de epocă,
de epoci. Și, mai mult decît atît, cred că nu e posibilă cu adevărat
o înţelegere complexă şi profundă a literaturii, „specialitatea”
mea principală, ca şi a oricărei zone creative, dacă n-o privim
în relaţie cu toate contextele ei generatoare, dacă nu-i avem în
vedere interferenţele şi rezonanţele cu lumea din jur. N-am cum
să analizez în scris tot ce ar merita, de la multitudinea de fapte
cotidiene şi micro-situaţii sociale atît de semnificative la – ce
exemple să aleg?! – investigaţiile corporal-vizionare din dansul
contemporan sau la filmele şi serialele de televiziune pe care
le urmăresc tot ca pe produse şi explorări ale vremurilor; dar,
dacă ar sta în puterile unui singur om, aş face-o! În orice caz,
cînd privesc în alte direcţii nu „trădez” literatura, dimpotrivă:
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adun în jurul ei lucruri care o explică, o luminează, îi dezvăluie
faţete şi implicaţii altfel imperceptibile. „Citesc” celelalte zone
artistice şi lumea întreagă pentru ca să ajung la o „lectură” mai
nuanţată a literaturii şi – la urma urmei – a tot ce ne defineşte
intelectualmente, ca fiinţe gînditoare şi creatoare. Asta sîntem
de fapt, nu-i aşa?!...
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Bucla lui Marcel
„Putem conversa o viaţă întreagă fără a
face nimic altceva decât a repeta la nesfârşit
vidul unui minut”
(Marcel Proust – La umbra fetelor în floare)

„O

Horia Al. Căbuţi,
prozator, traducător, eseist,
Oradea

MARE OPERĂ nu oglindeşte numai
societatea contemporană, ci mai ales
graniţele cunoaşterii la care a ajuns insul,
victoriile sale teoretice”1 – spunea Mircea
Eliade referitor la împletirea epicului cu teoriile filosofice şi ştiinţifice la marii scriitori;
Proust fiind, evident, explicitat printre ei.
Poate nu la modul cel mai elocvent, întrucât
partea a doua a afirmaţiei este limitată, în
cazul romancierului francez, spre deosebire
spre pildă de colegii săi de generaţie din spaţiul austro-ungar, mai degrabă la utilizarea
până la saturaţie a categoriilor psihologice şi
1
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psihanalitice extrem de noi, în curs de elaborare prin universităţile
şi clinicile Europei începutului de secol 20. Să nu ne gândim decât la
descrierea jungeană a mecanismului de gândire al insului introvertit, ale cărui experienţe senzoriale nu expandează către
realitatea înconjurătoare, ci se întorc înspre labirinturile sale
interioare2. Mecanism ce călăuzeşte subliminal întreaga desfăşurare a (ne)întâmplărilor din În căutarea timpului pierdut. Să
revenim însă la prima parte a afirmaţiei eliadeşti, punând-o în
legătură cu o altă aserţiune a sa, de data aceasta din Oceanografie,
cum că Proust şi succesorii săi literari au ilustrat cu măiestrie inconsistenţa, ambiguitatea şi pluralitatea „tuturor sentimentelor,
orgoliilor şi reveriilor umane”. Bergson, ale cărui inedite analize
asupra timpului sunt preluate aproape dogmatic de romancierul
ce-i era şi rudenie în justificarea psihologică a recursului său înspre dezvăluirea şi valorificarea tuturor momentelor existenţiale
cuibărite în uitare, îl admonestează ca un părinte sever chiar pe
aceste aspecte. Iată-i argumentul, în redarea lui Ovidiu Cotruş:
„Bergson însuşi îşi exprimase cândva regretul că Proust a explorat cu excepţionalele sale daruri analitice conştiinţa şi subconştientul unor diletanţi ca Swann şi Charlus, zugrăvind cu excesivă minuţiozitate comedia snobilor din Fauburg Saint-Honoré,
în loc să ne restituie experienţa complexă a unor personalităţi
excepţionale...”3. Evident, criticul orădean îl contestă vehement
pe filosoful francez. Dar nu putem să nu îi acordăm oarecare
credit şi autorului Evoluţiei creatoare constatând că, în fapt, personajele citate sunt întruchipările cele mai acceptabil garnisite
intelectual din mega-romanul proustian; mai mult, ele sunt doar
o excepţie între sutele de sclipitori semidocţi cu ranguri nobiliare
2
3

Detalii în C.G.Jung, Tipuri psihologice, Humanitas, 1997, pp. 411-418.
Ovidiu Cotruș, Meditații critice, Minerva, 1983, p. 323.
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ce se perindă de-a lungul şi de-a latul scrierii, dintre care niciunul
nu luptă, după opinia lui Tudor Vianu, nu vizează vreo cauză
mai mare.
Am subliniat mai sus termenul „inconsistenţă” utilizat de
Eliade în descrierea lumii proustiene. El ne duce cu gândul la
logica simbolică, chiar dacă aci desemnarea specifică este deosebită de sensul comun. Un sistem logic e o construcţie care,
pornind de la câteva axiome date aprioric, dezvoltă o serie de
propoziţii şi teoreme, bazate pe un şir determinat de operaţiuni
logico-matematice şi care în cele din urmă încearcă să acopere
şi să explice integral o întreagă zonă a gândirii abstracte. Cel mai
ambiţios demers în domeniu este al filosofilor-matematicieni
britanici Alfred North Whitehead şi Bertrand Russell prin lucrarea
Principia Mathematica, publicată în anii 1910-1913 (perioadă în
care Proust izbutise în sfârşit să îşi publice în Le Figaro primele
fragmente din În căutarea...). Străduindu-se să acopere întreaga
paletă de adevăruri matematice ale vremii prin formalizarea lor
în limbaj logic, sistemul Whitehead-Russell căpătase o amploare
şi complexitate covârşitoare, încorporată în 2000 de pagini de
tipăritură, stârnind admiraţia întregii elite europene de profil.
Însă nu întotdeauna giganţii sunt şi invulnerabili. Câţiva ani mai
târziu, logicianul austriac Kurt Gödel, prin celebra Teoremă a
incompletitudinii, vine să demonstreze că ambiţiile englezilor au
fost supradimensionate şi că sistemul lor este inconsistent (aici
termenul ilustrează faptul că măreaţa fortăreaţă logică include
o seamă de propoziţii adevărate, laolaltă însă cu negaţiile lor).
Mai mult decât atât, este incomplet, adică există propoziţii adevărate ce pot fi formulate prin simbolurile lui, dar care nu pot
fi demonstrate prin teoremele şi axiomele sale. Demonstraţia
gödeliană e complicată matematic, dar a pornit de la o scăpărare
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extrem de ingenioasă, şi anume de la cunoscutul paradox antic
al cretanului Epimenide (toţi cretanii sunt mincinoşi). Adus la
sistem, paradoxul devine: „acest adevăr nu poate fi demonstrat”,
fiind deja o operaţiune recursivă, adică o buclă logică, o afirmaţie din sistem care se referă nu la subiectele sale, ci la sistemul
însuşi. Fapt care fisurează fatal întreaga construcţie. Care este
în concret concluzia „epică” a lui Gödel? Aceea că un sistem
logic ce ajunge la o forţă şi anvergură cum e cel în discuţie dobândeşte capacitatea de a formula afirmaţii despre el însuşi,
de a se întoarce în buclă asupră-şi, de a formula adevăruri ce
depăşesc de-acum abilităţile demonstrative ale sistemului, incompatibilizând-le cu el, slăbindu-l, făcându-l inconsistent şi
incomplet. Sclipirea lui Gödel, deşi formulată strict matematic,
îşi găseşte numeroase ecouri şi în viaţa concretă. Într-un sistem
audio care amplifică o muzică ce depăşeşte un anumit volum,
undele sonore reintră în circuit şi înlocuiesc melodia cu un ţiuit
asurzitor. Asemănător, un aparat imunitar supradimensionat
începe să-şi atace la modul fatal propriile organe. Principiul
nu ocoleşte nici literatura care, după cum mărturiseşte Lucian
Raicu, de la Flaubert încoace „s-a stricat”, ne mai izbutind „un
mod al continuităţii inspirate”, îndepărtându-se inexorabil de „o
literatură care, în vreme ce se face, nu se întreabă de ce şi cum se
face, neoglindindu-se în ea însăşi şi neîmpiedicată de propriile ei
întrebări”4. Bucla autoreferenţială este mai întotdeauna o armă
cu multiple tăişuri.
Am făcut acest excurs pentru că există similitudini incontestabile între un sistem logic şi un roman bine alcătuit. Acesta
din urmă porneşte şi el de la câteva personaje sau/şi locuri
4

Lucian Raicu, Scene din romanul literaturii, Cartea Românească, 1985, p. 13
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date (axiome), în jurul cărora clădeşte o ţesătură întreagă de
întâmplări, intrigi, conflicte, drame, iubiri, despărţiri, crime,
accidente, interese, mârşăvii, revelaţii, disperări (= teoreme)
ce în final închid traiectoriile unui univers coerent născut din
imaginaţia scriitorului. În cazul lui Proust, după cum remarcă
Roland Barthes, „În căutarea... s-a născut în întregime din câteva
nume” (Combray, Guermantes, Balbec, Villeparisis, Doncières,
Legrandin, Morel, Brichot etc.), fiecare conţinând „mai multe
«scene» ce apar la început într-un mod discontinuu, răzleţ,
dar care nu aşteaptă decât să se unească pentru a forma astfel
o mică povestire, căci a povesti nu înseamnă decât a lega între
ele, printr-un proces metonimic, un număr redus de unităţi
pline”5. Însuşi autorul, într-o corespondenţă cu Louis-Martin
Chauffier, dezvăluie energia pe care numele o conferă dezvoltărilor romanului, transformând ţinutul Combray (sinteză a
localităţilor reale Illiers şi Auteuil), dintr-unul banal, într-un
vector de forţă al viziunilor sale din copilărie şi adolescenţă
şi o reminiscenţă nostalgică ce l-a însoţit până în final; ori
Guermantes, un domeniu neilustru din estul Parisului fondat în
secolul al XVII-lea, convertindu-se în denominaţia încrengăturii
nobiliare ce domină detaşat lumea „bună” a eroilor proustieni.
Numele personajelor, la un loc cu fiinţele purtătoare, în special
cele ale „somităţilor” nobiliare, unele doar cu titlul, ori ale ascendenţilor burghezi, sunt pietrele de temelie ale construcţiei
romanului. S-a utilizat mult de către analişti această metaforă,
cea de înălţare de catedrală, cetate, templu etc. şi probabil că
este cea mai adecvată la o privire de ansamblu a monumentalei
opere. Însuşi autorul îşi doreşte să-şi „zidească” opera „întocmai
5
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ca pe o biserică” (Timpul regăsit)6. Iţele istoriei existenţei lui
Marcel sunt atât de complicate, de sensibile şi instabile încât
doar scânteia mereu amânată a scrierii operei le menţine într-o
relativă organizare. La fel, în cazul celălalt, fără calculul exact al
cheii de boltă, întreaga arhitectură de ziduri, coloane, arcade şi
contraforturi ale edificiului s-ar prăbuşi într-un nor zgomotos
de pulberi. Guermanţii, Verdurinii, Legrandin, Cambremer,
de Charlus, d’Argencourt, Marsantes, de Norpois, Forcheville,
Montmorency, Swann, Saint-Loup, Brichot, Cottard şi mulţi,
mulţi alţii, din locurile lor fixe încastrate în temeliile de piatră,
izbucnesc într-un adevărat stufăriş de conexiuni, intrigi, invidii,
iubiri secrete, adultere, concupiscenţe, relaţii invertite, alianţe
ori căsătorii de convenienţă, ale căror complicaţii, genealogii,
istorii şi analize psihologice duse până la microscopie ocupă
sute şi sute de pagini ale romanului. Căţărându-se pe verticală
precum nişte nervuri ale zădărniciei, etalate în special în cadrul
reuniunilor periodice din absidele orbitoare ale marilor matinee,
prânzuri sau serate din palatele pariziene unde-şi expun somptuos ţinutele fabuloase şi logoreele preţioase, cel mai adesea
lipsite de substanţă (cea mai evidentă excepţie e reprezentată de
frumoasa ducesă de Guermantes, în fapt doamna de Chevigné,
chiar dacă neposesoare a unui rafinament cultural subtil, care
însă prin naturaleţea, farmecul şi inteligenţa ei se infiltrează ca
o permanentă călăuză afectivă şi prietenă sinceră în sufletul lui
Marcel. Un adevărat vitraliu de-o cromatică feerică).
Între aceste masive osaturi apar, episodic dar pregnant, micuţe icoane atârnate fragil pe stucuri: artiştii creatori ce alcătuiesc o lume aparte, în conexiuni slabe dar râvnite de lumea
6
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snoabă şi emfatică a prinţilor, marchizelor, conţilor şi ducilor.
Ei sunt singurii, printre „dinozaurii” blazoanelor aurite, ce „par
a lumina o zare pentru ceilalţi oameni”7. Scriitorul Bergotte,
pe care îl întâlneşte prima oară în salonul familiei Swann (în
realitate Anatole France, după arheologia biografică a lui Ov.S.
Crohmălniceanu), cel ce îi stârneşte autorului-personaj şi-i
scoate irevocabil la lumină năzuinţa incipientă înspre scris,
este magicianul, „cizelatorul de nimicuri” pe care izbuteşte să
le transforme în „cărţi divine” (La umbra fetelor în floare). Către
finalul vieţii nu mai realizează însă decât nişte scrieri mediocre
– o evoluţie oarecum în oglindă în raport cu cea proustiană.
Îşi dă obştescul sfârşit în faţa unui tablou de Vermeer unde
are revelaţia tardivă a cum ar fi trebuit să-şi abordeze ultimele
cărţi. Cărţi rămase în veci nescrise, extensie implicită către
destinul oricărui creator. Apoi pictorul Elstir (cu trăsături ce-i
reunesc pe J.E. Blanche, Monet şi Whistler), răsturnătorul
legilor fizicii în pânzele sale unde piatra se străvede prin ceaţa
dimineţii devenind umbră, iar „lumina, inventând parcă noi
corpuri solide”, inversează sensul clopotniţelor înspre adâncurile „fluviului turtit şi dezlânat” (La umbra fetelor în floare).
Elstir îi deschide, aşa cum Bergotte i-a cimentat năzuinţa
spre literatură, calea înspre erotism, făcându-i joncţiunea cu
„fetele în floare” din rândul cărora urma să o extragă ulterior
pe Albertine. Dar orice efuziune îşi atrage şi reversul. Înspre
etapa declinului relaţiei cu Albertine, când obsesia infidelităţii
gomorice a acesteia îi bântuia zilele şi nopţile, Marcel trăieşte
spaima că iubita sa poate să ajungă să vadă tablourile lui Elstir
din reşedinţa principesei Guermantes care înfăţişau câteva su7
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perbe nuduri feminine, posibilă sursă de pofte suplimentare
pentru ingenua vinovată (Captiva). Și certă sorginte de preaplin
obsesiv auctorial, relevând dezechilibre afective cruciale. În
sfârşit, compozitorul Vinteuil (un mélange între Gabriel Fauré,
Debussy, César Franck şi Vincent d’Indy). A sa Sonată este unul
dintre laitmotivurile aproape wagneriene ale romanului. În
special prin mica temă diferită de tot ce s-a mai scris în caligrafia
notelor, purtând o vrăjită aură metafizică şi emanând „bucurie
supra-pământească”, oferind o variantă subtilă de comunicare
pe care evoluţia biologică a omenirii a ratat-o, preferând-o pe
cea a limbajului verbal (Captiva). Împletindu-se în conştiinţa lui
Marcel cu aromele învăluitor-chinuitoare ale chipului Albertinei
într-un adevărat purgatoriu al incertitudinii şi generând pagini
de o magistrală poezie a tristeţii. Episod meta-literar, cum mai
există câteva (nu multe) de-a lungul miilor de pagini, spre pildă
rememorarea imaginii şi a sufletului dispărut al bunicii la a doua
sosire în Balbec. Deschizându-se în zguduitoare meditaţii despre
moarte ca distrugătoare a curgerii fiinţei şi care-i înlocuieşte
vraja cu umbra amintirii în conştiinţele celor rămaşi, prefăcând
inefabilul prezenţei în „contradicţii de neînţeles dintre amintire
şi neant” (Sodoma şi Gomora). Sunt rarisime momente – şi nu
doar în literatură – care îţi modifică traseul, care ţâşnesc ca o
flacără violentă din spuzele adormite ale rostirii merituoase
ori bine ticluite, creând o ruptură în spaţiu-timp, dezvăluind
adâncimi nebănuite ale mişcării gândirii şi simţirii. Care sparg
impasibil gravitaţia palatelor, a saloanelor şi bulevardelor, elocinţa docţilor analişti de-o seară, chiar miracolul poetic al percepţiei lumii prin inspirate categorii estetice. Aceste tectonici ale
viziunii vizează de-acum cu totul alte zone, făcând joncţiunea
expresiei literare cu eclipsele, cu urgiile cosmice, până la limita
1, 2022
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puterilor limbajului, uneori dincolo de el. Contrastând izbitor
cu alte întinse desfăşurări ale scriiturii, după expresia lui Lucian
Raicu, cu „nefireasca productivitate textuală, verbală, scriptică
etc., numită de astă dată pe scurt: Proust”8!
Zidurile construcţiei nu rezistă însă fără contraforturi şi
arce butante, elemente ce vin din exterior dar susţin interiorul,
asigurându-i stabilitatea, confortul şi legătura inevitabilă cu
realitatea tăcută şi necruţătoare. O pleiadă întreagă de servitori,
lachei, curieri, chelneri, precupeţi, spălătorese şi florărese ori pur
şi simplu localnici ce-şi strivesc de-afară nasurile de geamurile
strălucitoarelor restaurante, să ia o privire asupra spectacolului
unei lumi pe veci intangibile, mişună prin şi în preajma reşedinţelor luxoase. Majoritatea fără chip, sau doar laconic schiţat,
fără istorie, fără afecte, eventual evidenţiate sec prin câteva tuşe
ce ţin strict de valoarea lor copulatoare. Indispensabili ca aport
lucrativ pentru huzurul nobiliar, dar nesemnificativi ca entităţi
distincte, ca oameni, în ochii privilegiaţilor. Până într-atât încât
cinicul baron de Charlus deplânge moartea a mii de tineri
francezi în tranşeele războiului mondial doar în ideea că nu
mai e servit prin restaurante decât de „nişte bufoni bătrâni şi
prăfuiţi care seamănă cu Părintele Didon” (Timpul regăsit). De
altfel, baronul de Charlus este elementul central de îmbinare cu
nivelul sumbru al naraţiei, cu „tema neagră”, cum o numeşte
Ov.S. Crohmălniceanu: cea a lumii invertiţilor şi a bisexualilor
din Paris, incredibil de extinsă şi ramificată la toate nivelurile
societăţii. Orice construcţie impozantă are şi subsolurile ei
tenebroase. Lume pe care Proust, cunoscând-o în amănunt şi la
modul direct, o redă cu o meticulozitate analitică nesfârşită şi
8
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dificil de digerat, punctată cu scabroase scene naturaliste. Viciul
sodomico-gomoric este atât de infiltrat în rândul populaţiei pariziene încât, dacă e să dăm crezare statisticii lui de Charlus,
doar 3-4 indivizi din 10 nu sunt atinşi de el (Captiva)! Ceilalţi
trăiesc sub semnul unui permanent blestem, „alcătuind o francmasonerie mult mai întinsă, mai eficace, mai puţin bănuită
decât aceea a lojilor”, în care dragostea „nu izvoreşte dintr-un
ideal de frumuseţe ales de ei, ci dintr-o boală fără leac” (Sodoma
şi Gomora). Poate fi şi o concluzie parţială extinsă tocmai către
izvoarele ascunse ale romanului. Timpul tăinuit...
Și, în sfârşit, punctul de forţă al edificiului, bolta centrală,
emisfera unde interferează toată zvâcnirea de energii psihoneuro-afective care, cu excepţia primului volum, coboară arcade de trăiri controversate până în padiment: Albertine. Iubire aproape pustiitoare dar orgolioasă, fierbinte dar plină de
vitregii. Existentă prin neverosimilitatea ei şi verosimilă doar
în clipa în care devine inexistentă. Exasperant jinduită când se
clatină şi derizorie când apele îi sunt fluente. Două elemente
au condus la clădirea acestui paradis infernal: bisexualitatea
Albertinei (cu referire strict la roman; în realitate, numele „ei”
este Alfred Agostinelli!) şi egocentrismul auctorial împins până
la cote delirante. „Înţelesesem că dragostea mea nu era atât
dragoste pentru ea cât dragoste în sinea mea” (Fugara). Genul
de sentiment situat la polul opus faţă de cel platonic, întrucât
fiorul nu mai vizează esenţa obiectului venerat, ci acoperirea
propriilor frustrări interioare. Duse până într-acolo încât doreşte
răul persoanei râvnite ca singură modalitate de a avea acces
la favorurile ei (cum s-a întâmplat în episodul de iubire „din
umbră” pentru ducesa de Guermantes): „Cea mai mare fericire
pe care aş fi putut-o solicita lui Dumnezeu ar fi fost să reverse
1, 2022
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asupră-i toate nenorocirile, şi astfel ruinată... să vină să-mi ceară
adăpost” (Guermantes). Aceste trăsături caracteriale transformă
sentimentele pentru Albertine (ca şi cele adolescentine, pentru
Gilberte) nu într-un miracol al dăruirii, ci într-o acerbă necesitate
a posesiei. „Mi se părea că o iau din nou în posesie”, gândea când
Albertine accepta să rămână în odaia lui peste noapte, linişte ce
se spulbera în zori când pornea în periplurile ei pariziene necunoscute. „Nu iubeşti decât ce nu posezi în întregime” (Captiva),
conflict generator de tensiuni împinse până la morbid, până la paradox, întrucât atingerea ţintei sentimentului duce instantaneu
la aneantizarea lui. Întreaga poveste de dragoste devine astfel
o alienare. O permanentă alternanţă între disperare şi plictis,
între gelozie şi dispreţ, încât evadarea protagonistei din locuinţa
autorului urmată de moartea ei n-avea cum să se manifeste altfel
decât printr-un interminabil bocet al propriei sorţi, o jelanie cu
accente de cântec napolitan în care golul interior se îmbină cu
meticuloase exerciţii mentale de uitare.
Alambicată şi complexă construcţie! Clădită din materiale de
înaltă calitate la care constructorul nu face câtuşi de puţin rabat.
Dar a căror sudare necesită câţiva lianţi, elemente de aderenţă
capabile să încorporeze într-o structură o asemenea luxuraţie
de constituenţi. Întâi şi întâi putem vorbi despre plăcerea autorului-personaj, termen ce apare insistent tot la câteva pagini,
în special până la declinul relaţiei cu Albertine, după care este
înlocuit tot mai susţinut de disperare. Plăcere intensă îi furnizează contemplarea şi apoi joncţiunea cu grupul fetelor năstruşnice de pe faleza Balbecului. Plăcere plină de aşteptări voluptoase îi produce pregătirea întâlnirii ratate cu doamna de
Stermaria din Bois de Boulogne, cum doar pânda stingheră a
siluetei fascinante a ducesei de Guermantes la orele când ea îşi
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făcea plimbarea de dimineaţă îi mai stârnise. Plăcere nostalgică
resimte privind statueta lui Falconet din grădina doamnei de
Montmorency, întrucât îi rememorează grădinarul de gips din
curtea copilăriei din Combray. Implicit, ogiva luminoasă a sărutului matern dinaintea culcării, în lipsa căruia noaptea se
transforma într-un supliciu. Ori cea de a o vedea pe Albertine
trezindu-se dimineaţa în locuinţa lui, mijind cu uimire ochii ei
misterioşi, încercând să se dumirească unde se află. Este cercul
senzorial ce adună întreaga desfăşurare de evenimente parcurse
în cazanul încins al unei interiorităţi copleşitoare, pentru care
ceea ce se întâmplă în preajmă nu are valoare în sine, decât în
calitate de combustie a trăirilor proprii. Genul de subiectivitate
care suge întreaga energie a realităţii precum sorbul unui rezervor
cu lichid şi „se orientează după intensitatea participării subiective
a senzaţiei declanşate de stimulul obiectiv”, căci „îşi este însuşi
incomprehensibil”9 – caracterizează Jung tipul senzaţie-introvertită
căreia îi aparţine incontestabil şi autorul francez.
Al doilea liant provine dintr-o absenţă. Absenţa inspiraţiei,
sau a imaginaţiei, poate a fanteziei de a edifica un univers aparte
de propria-i istorie, provenit din pură sau măcar majoritară
ficţiune. Având la îndemână doar obsesia de a crea, dar fără
ideea creaţiei, înfrigurarea de a se îmbarca pentru o călătorie
lungă şi dificilă în lipsa unei destinaţii. Însă morbul scrisului nu
e deranjat de această absenţă, fiind mai degrabă potenţat de ea.
Tensiune manifestată intens încă din perioada plimbărilor pe
aleile Combray-ului din adolescenţa timpurie: „voiam să ajung
într-o zi scriitor, sosise timpul să ştiu ceea ce aveam de gând să
scriu”, deziderat deloc simplu datorită unui „hău negru care mi
se săpa în mine când căutam subiectul scrierilor mele viitoare”
9
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(Swann). Pe măsura trecerii timpului, conflictul devine dramatic:
„Dacă aş fi putut cel puţin să încep să scriu! Dar oricare ar fi
fost condiţiunile în care aş fi abordat acest proiect... din truda
mea ieşea întotdeauna o pagină albă, virgină de scris”. „Nu eram
decât instrumentul obiceiurilor de a nu lucra” (Guermantes).
Truda netrudei ia aspecte uneori extenuante, volatilizîndu-se
până şi dorinţa de a mai întreprinde ceva, impulsul psihologic
sleindu-se sub apăsarea strivitoare a neputinţei şi comodităţii,
resimţind „vechea mea hotărâre de a mă aşterne pe scris, pe care
o luasem odinioară... ca neavenită” (Captiva). Bucuria creaţiei
se transformă în reversul ei, până la nivel fiziologic: „ţi-e frică
de fiecare lucrare nouă, gândindu-te la durerile pe care va
trebui să le suporţi înainte de a o concepe” (Timpul regăsit).
Și aici survine declicul. Ceea ce Maurice Blanchot numeşte,
poate un pic inflaţionist, o „revelaţie” prin care „este introdus
în intimitatea transformată a timpului”. Împiedicarea pe dalele
inegale de pavaj din parcul reşedinţei Guermantes-ilor, constată
criticul francez, generează conversia radicală. E aidoma unui
fulger psihologic, străluminând şi revitalizând toate ungherele
dosite ale amintirilor, divizând timpul în patru componente. Aşa
cum lumina trecută printr-o prismă separă albul în culorile ce-l
alcătuiesc. Componente pe care le tălmăceşte într-o meritorie
manieră heideggeriană. Timpul real, „distrugător”, printr-un
astfel de neplăcut incident, este în mod spontan abolit, este „şters
de timpul însuşi”, devenind „extatic”, metamorfozându-se apoi
în „spaţiu şi loc vid” (căpătând astfel şi veleităţi relativiste), cuib
în oblojirea căruia se instalează într-un final, imperial, timpul
scrierii. Scriere care transformă curba de întoarcere permanentă
a exteriorului înspre interior într-o evadare a interiorului în
„imagini”, în „metafore”, avataruri ale exteriorităţii, închizând
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bucla unui sistem ce s-a soluţionat într-un final în „certitudinea
că acum este scriitor”10. Mişcare interesant surprinsă, chiar dacă
un pic preţios, şi care fundamentează oarecum şi abordarea
noastră. Sistemul miraculos de laborios creat de Proust este
unul imens şi auto-suficient. Pare să funcţioneze aspaţial şi
atemporal, dincolo de real, de corupţia materiei. Însă „timpul
scrierii” mai are încă nevoie de „timpul distrugător” în care-şi
are sorgintea, chiar dacă i-a extras întreaga substanţă tocmai ca
să-l reconstruiască, tranfigurându-l. Opera trebuie elaborată.
Ceasornicul îşi reia ticăitul imperturbabil. Traiectorie turbionară
căreia însă e greu să-i găseşti o întrebuinţare epistemologică dincolo de metaforă. Timpul nu negociază, nici nu dăruie recidive.
Timpul e dincolo de cuvinte, ţâşnind mai degrabă din Cuvânt.
Analiza timpului, de la Aristotel, trecând prin fenomenologi şi
prin psihologismul bergsonian, şi până la fizicienii atomişti, nu
a izbutit limpezimi decisive, ori măcar cu ceva mai elocvente
decât pseudo-explicaţiile cu privire la esenţa vieţii, la finalul universului sau la Dumnezeu. După cum cu resemnare afirmă şi
o altă fină analistă din spaţiul literar francez, Marthe Robert:
„timp pierdut şi timp regăsit... o asemenea filozofie n-are niciun
fundament, deoarece nu există nicio posibilitate de a alătura
lucrurile dinăuntru cu cele din afară”11. Îi ţine isonul cu eleganţă
şi Radu Petrescu: este doar „un truc al naraţiei pentru că imaginile care preced accidentul rămân despărţite etanş de cele
ocazionate de accident, când ele ar fi trebuit să se întrepătrundă
surd, însă vizibil cititorului... E un mod însă de a trece pe lângă
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chestiune”12. Timpul pierdut – timpul regăsit devine însă un paradox logic lecturabil în cheia modelului epimenidean: dacă e
regăsit, n-a fost pierdut. Iar dacă e pierdut, nu poate fi regăsit.
Dar (in)completitudinea construcţiei, închiderea ei în buclă, se
elucidează dacă reformulăm paradoxul în grilă pascaliană: nu
ar fi fost pierdut dacă nu fusese dinainte regăsit. Romanul Jean
Santeuil, scris de Proust cu aproximativ un deceniu mai devreme
decât momentul purcederii la În căutarea..., explicitează acelaşi
mecanism al întoarcerii autorului înspre scrierea cărţii hrănite
din reminiscenţele memoriei. Scriere asiduă a ceva deja scris
care nu încetează a se scrie. Deci „revelaţia” blanchotiană de
pe aleea Guermanţilor este în fapt o arie îndelung pregătită
şi studiată. Criticul însuşi o recunoaşte: „Proust nu ne spune,
aşadar, adevărul”13 (însă completează imediat că, în fapt, Proust
nici nu ni-l datora... aserţiune neîmpărtăşită unanim: misiunea
primordială a scriitorului e aceea de a rosti adevărul, şi încă
„adevărul cel mai ascuns” – Ernesto Sábato). Adevărul însă,
evident, există: e însăşi realitatea căreia bucla i se sustrage. Dar
e incompatibil cu propoziţiile scriiturii. Realitate debordant de
complexă care, pe lângă madlene şi şerveţele apretate, mai cuprinde şi destine anonime, schimonosite de neizbânzi. Pe lângă
jocurile adolescentine juisante de pe Champs-Élisées, include
şi tenebroasele regiuni ale timpului tăinuit. Ceea ce cutremură
întregul eşafodaj, aidoma teoremei gödeliene. Nu îl surpă, e mult
prea solid, doar îi înceţoşează uşor peisajul turlelor.
Uimitor templul zidit de Proust! De la temelii până în culmile
boltei, fiecare ungher, fiecare stâlp, fiecare cornişă vădesc o luRadu Petrescu, Meteorologia lecturii, Cartea românească, 1982, pp. 178179.
13
Maurice Blanchot, op. cit., p. 154.
12
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Bucla lui Marcel

Contrateme

crătură de filigran, o măiestrie sculpturală desăvârşită. Cu structură
robustă, cu geometrii bine potrivite, cu finisaje scoborâte din
aurorele magiei. După mulţi, cel mai izbutit din tot ce s-a clădit.
Îi lipseşte însă un detaliu: hramul, zeul, olimpul înspre care au a
se îndrepta riturile din incinta sa. Astfel că îngânarea adoraţiei
n-are altă cale de înălţare decât către chiar zidurile lui.
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„Dialectica indolenţei”:
erezie şi idiotism împotriva
tiraniei pozitivităţii toxice
„Am vrut să suprim în mine motivele pe
care le invocă oamenii pentru a exista şi
pentru a făptui. Am vrut să devin cum nu
se poate mai normal – şi iată-mă căzut în
prostraţie, precum idioţii, şi la fel de gol pe
dinăuntru ca şi ei.”
CIORAN, Tratat de descompunere
„Să fii mai neutilizabil decît un sfînt...”
CIORAN, Silogismele amărăciunii
Rodrigo Inácio R. Sá
Menezes a absolvit de
Facultatea de Comunicare
Socială la Fundação Armando
Álvares Penteado / FAAP
(1998-2003) şi la Facultatea
de Filosofie la Pontifícia
Universidade Católica de
São Paulo / PUC-SP (20032009). Deţine o diplomă de
master în Știinţe ale Religiei
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IORAN ŞI HAN găsesc un teren comun
când vine vorba de critica filosofică a
logicii hiperproductivităţii şi a imperativului
eficienţei în lumea occidentală contemporană.
În Tratatul de descompunere, cartea sa de debut ca scriitor de limbă franceză, Cioran laudă scepticismul, lenea, inutilitatea universală...
1, 2022
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„Există măcar o singură viaţă limpede, transparentă, fără rădăcini umilitoare, fără motive inventate, fără mituri ţîşni te din dorinţe?
Unde este fapta neîntinată de vreo utilitate:
soare urînd incandescenţa, înger într-un univers fără credinţă, sau vierme trândava într-o
lume lăsată pradă nemuririi?”1
În cărţi precum Topologie der Gewalt2
(2011), Transparenzgesellschaft3 (2012) şi Psychopolitik: Neoliberalismus und die neuen
Machttechniken,4 Byung-Chul Han analizează
efectele dezastruoase ale hiperinflaţiei culturale a pozitivităţii şi transparenţei ca valori
în sine. Ea se manifestă prin tendinţe consolidate cultural (în publicitate, cinema,
artă, cosmetică, psihologie) de a eradica sau
de a oblitera pe cât posibil prezenţa morţii,
a suferinţei, a bolii, a oricărei negativităţi –
actuală şi virtuală, materială şi psihologică
– din orizontul societăţii noastre de spectacol şi consumism. Dar, susţine Han, „existenţa umană nu este transparentă până şi

Eseu

(2004-2007) şi un doctorat
în filosofie (2012-2016)
la PUC-SP. Studiile sale
despre Cioran se învârt în
jurul unor teme precum
pesimismul, nihilismul
şi gnosticismul, într-o
perspectivă antropologică
şi existenţială-filosofică, pe
de o parte, scrierea creativă
şi fragmentară, discursul
autobiografic, estetica, stilul
de scriere şi romantismul, pe
de altă parte. A tradus eseuri
şi aforisme de Cioran până
acum inedite în portugheză
(din Căderea în timp şi
Demiurgul cel rău), din
franceză şi română (selecţie
de aforisme din Razne).
Editor al Portalului E.M.
Cioran Brasil, înfiinţat în
2010, din 2019 pe YouTube
(cu o varietate de materiale
video despre Cioran).

1

Cioran, Emil, „Gama vidului”, Tratat de descompunere,
traducere de Irina Mavrodin, Bucureşti, Humanitas,
1992, p. 67-68.
2
Byung-Chul Han, Topology of violence, traducere de
Amanda DeMarco, Cambridge, MIT Press, 2017.
3
Byung-Chul Han, Transparency Society, traducere
de Erik Butler, Stanford, Stanford University Press,
2015.
4
Byung-Chul Han, Psychopolitics: Neoliberalism and
New Technologies of Power, traducere de Erik Butler,
London/New York, Verso, 2017.
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pentru ea însăşi”,5 iar „o societate care nu mai admite negativitatea golului ar fi o societate fără fericire”,6 urmând exemplul
unui proverb zen care spune că apa prea pură nu are peşti.
„Ca să ne putem păstra încrederea în noi şi în semeni şi ca să nu
vedem caracterul iluzoriu, nulitatea oricărei făptuiri, natura ne-a
făcut opaci la noi înşine, atinşi de-o orbire ce zămisleşte lumea şi o
guvernează. Dacă ne-am supune singuri unei cercetări exhaustive,
dezgustul ne-ar paraliza şi ne-ar osîndi la o existenţă sterilă.”7

Sloganul transparenţei, la fel de comun în afaceri ca şi în politică, semnalează un exemplu important al tiraniei pozitivităţii
acuzate de Byung-Chul Han. „Cine leagă transparenţa doar cu
corupţia şi libertatea informaţiei nu a reuşit să-i recunoască amploarea. Transparenţa este o coerciţie sistemică care prinde toate
procesele sociale şi le supune unei schimbări profunde.”8 Operând
în logica optimizării pozitivităţii, „transparenţa stabilizează şi
accelerează sistemul prin eliminarea Celuilalt şi a Străinului.
Această coerciţie sistemică face ca societatea transparenţei să
fie o societate aliniată forţat [gleichschalten].”9 Această coerciţie
sistemică – o forţă uniformizatoare care suprimă pluralitatea şi
5

„For one, human existence is not transparent, even to itself.” Byung-Chul
Han, Transparency Society, op. cit., p. 5 (traducere din engleză de Rodrigo
Menezes).
6
„It follows that a society that no longer admits the negativity of a gap would
be a society without happiness.” Ibid., op. cit., p. 5 (traducere din engleză de
Rodrigo Menezes).
7
Emil Cioran, „Odiseea ranchiunei”, Istorie şi utopie, traducere de Emanoil
Marcu, Bucureşti, 1992, p. 75.
8
„Whoever connects transparency only with corruption and the freedom of
information has failed to recognize its scope. Transparency is a systemic
compulsion gripping all social processes and subjecting them to a deepreaching change.” Byung-Chul Han, Transparency Society, op. cit., p. 2 (traducere din engleză de Rodrigo Menezes).
9
„Transparency stabilizes and speeds the system by eliminating the Other and the
Alien. This systemic compulsion makes the society of transparency a calibrated
society.” Ibid., op. cit., p. 2 (traducere din engleză de Rodrigo Menezes).
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diferenţele – echivalează cu ceea ce este în cauză în critica lui
Cioran la adresa filosofiilor sistematice şi a ideii înseşi de sistem
în filosofie – şi în toate.10 În interviul cu Fernando Savater, în
care îl laudă pe Nietzsche pentru că a rupt cu stilul academic al
filosofiei, introducând exigenţa fragmentară în discursul filosofic,
Cioran spune că „în sistem vorbeşte doar controlorul, şeful. Sistemul este întotdeauna vocea şefului: de aceea orice sistem este
totalitar, în vreme ce gândirea fragmentară rămâne liberă.”11 Prin
eliminarea celuilalt şi a străinului, transparenţa totală ar echivala
cu imposibilitatea teoretică şi practică a oricărei transcendenţe.
În plus, negativitatea este la fel de necesară pentru echilibrul homeostatic al animalului raţional ca şi pozitivitatea. Absolutul
pozitivităţii ar însemna, pentru omenire, la fel ca opusul său, negativitatea absolută, dezumanizarea şi automatizarea sa totală.
Transparenţa totală ar dizolva animalul vertical cu profunzime
sa reflexivă. „Sufletul uman are nevoie de tărâmuri în care să se
simtă ca acasă, fără a fi privit de Celălalt. [...] Iluminarea totală
l-ar arde şi ar provoca un anumit tip de epuizare spirituală.”12
Nu ar fi greşit să interpretăm această tiranie a pozitivităţii
într-o cheie utopică (care se va dovedi în curând distopică).
S-ar putea spune că societatea transparenţei este o utopie a
10

„Aristotel, Toma d’ Aquino, Hegel- trei înrobitori ai spiritului . Cea mai
vătămătoare formă de despotism e sistemul, în filozofie şi în toate.” Emil
Cioran, Despre neajunsul de a te fi născut, traducere de Florin Sicoie,
Bucureşti, Humanitas, 2002, p. 128.
11
„Dans le système, seul parle le contrôleur, le chef. Le système est toujours
la voix du chef : c’est pour cela que tout système est totalitaire, alors que
la pensée fragmentaire demeure libre.” Emil Cioran, Interviu cu Fernando
Savater, Entretiens, Paris, Gallimard, 1995, p. 23 (traducere din franceză de
Rodrigo Menezes).
12
„The human soul requires realms where it can be at home without the gaze
of the Other. [...] Total illumination would scorch it and cause a particular
kind of spiritual burnout.” Byung-Chul Han, Transparency Society, op. cit.,
p. 3 (traducere din engleză de Rodrigo Menezes).
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transparenţei a cărei naştere datează din secolul al XVIII-lea.
„Lumea secolului al XVIII-lea a fost un theatrum mundi”, afirmă
Byung-Chul Han.13 „Sfera publică semăna cu o scenă”, unde sunt
abandonate toată naturaleţea, spontaneitatea şi veridicitatea în
numele aparenţelor, şi unde fiecare, reprezentându-şi ipocrit
personajele, se îndoieşte de toţi.14 Nu întâmplător Rousseau
denunţa, în această epocă, mizeriile civilizaţiei şi societăţii europene, exaltând în schimb un improbabil „bun sălbatic”. Întoarcerea la natură presupune o aversiune profundă faţă de
societate. În societatea transparenţei, care este încă o societate
a spectacolului, „distanţa scenică împiedică contactul imediat
între corpuri şi suflete”, reprezentarea teatrală înlocuieşte orice
relaţie umană spontană şi firească.15 Dar, ca într-un efect de ricoşeu, teatralitatea mediată artificial va da drumul la revenirea
a ceea ce a fost reprimat: intimitatea şi naturaleţea fiinţelor şi
între fiinţe. Spectacolul teatral din secolul al XVIII-lea va ceda
locul autoexpunerii pornografice în societatea de piaţă digitală
a secolului XXI.16
13Ibid., p. 34 (traducere din engleză de Rodrigo Menezes).
14„The world of the eighteenth century was a theatrum mundi. The public
sphere resembled a stage.” Ibid., p. 34 (traducere din engleză de Rodrigo
Menezes).
15„Scenic distance hindered immediate contact between bodies and souls.”
Ibid., p. 34 (traducere din engleză de Rodrigo Menezes).
16„Teatrul este un loc de expresie. Dar actele de a se exprima aici sunt
sentimente obiective și nu manifestări ale interiorității psihice. Prin urmare, ele sunt reprezentate și un expuse. Lumea de astăzi nu este un teatru
în care acțiunile și sentimentele sunt reprezentate și interpretate, ci o
piață pe care intimitățile sunt expuse, vândute și consumate. Teatrul este
un loc de reprezentare, în timp ce piața este un loc de expunere. Astăzi
reprezentarea teatrală cedează în fața expunerii pornografice.” [The theater
is a site of expression. But acts of expression here are objective feelings and
not manifestations of psychic interiority. Therefore they are represented
and not exhibited. The world today is no theater where actions and feelings
are represented and interpreted, but a market on which intimacies are
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Născut în satul idilic Răşinari, „paradisul” pământesc al copilăriei sale, Cioran avea să ajungă să se expatrieze la Paris,
„locul cel mai îndepărtat de Paradis”.17 Activitatea sa de eretic
al Literaturii, cu tot ceea ce implică temeritate şi ignominie,
se bazează pe o atitudine de antinomie, de opoziţie faţă de convenţiile, valorile şi credinţele stabilite, precum şi pe inversarea
acestora.18 Începând cu opoziţia dintre pozitivitate (retrasă) şi
negativitate (desfăşurată). Ion Vartic îl vede pe Cioran ca pe un
tip naiv şi sentimental în acelaşi timp.19 Este, de asemenea, timid
şi neruşinat, pudic şi impudic, un vorbăreţ (bavard) introspectiv.
Ceea ce ne aduce la motivul dualităţii cioraniene. „Putem trăi
aşa cum trăiesc ceilalţi şi totuşi ascunzînd un nu mai mare decît lumea: infinitul melancoliei...”20 Nicolas Cavaillès a înţeles
foarte bine această dualitate, pornind de la titlul exegezei sale: Le
corrupteur corrompu, „Corupătorul corupt”, urmat de subtitlul
Barbarie et méthode dans l’écriture de Cioran, „Barbarie şi metodă
în scrierea lui Cioran”.21 Dualitatea cioraniană se manifestă printr-un joc poetic între polarităţi semantice opuse, care adesea se
exclud reciproc. Ideea de Negaţie creatoare, pe care o folosim
exhibited, sold, and consumed. The theater is a site of representation,
whereas the market is a site of exhibition. Today theatrical representation is
yielding to pornographic exhibition]. Ibid., p. 34.
17
„Parisul, locul cel mai îndepărtat de Paradis, rămine totusi singurul loc
unde plăcut să fii dezjnădăjduit.” Emil Cioran, Silogismele amaraciunii, op.
cit., p. 117.
18
„Dacă socotim bine, pana acum au fost mai multe afirmații decât negații.
Să negăm deci fără remușcare. Credințele vor atârna totdeauna mai mult.”
Emil Cioran, Caiete, vol. II, traducere din franceză de Emanoil Marcu şi
Vlad Russo, București, Humanitas, 2005, p. 269.
19
Ion Vartic, Cioran naiv şi sentimental, Cluj, Editura Biblioteca Apostrof,
2000.
20
Emil Cioran, „Dualitate”, Tratat de descompunere, op. cit., p. 97.
21
Nicolas Cavaillès, Le corrupteur corrompu: barbarie et méthode dans l’écriture de Cioran, Paris, Le Manuscrit, 2005.
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pentru a desemna activitatea literară a lui Cioran, îşi propune
să exprime acest paradox: creaţie şi distrugere, scrisul ca act
afirmativ şi condiţie de posibilitate pentru negarea „literaturii”...
Dualitatea cioraniană operează în polifonia de voci, poziţii şi
tendinţe contradictorii, al căror efect poate fi adesea comic.
Negarea creativă a lui Cioran operează o inversiune parodică a
optimismului contemporan, reprezentând lumea modernă ca
pe o „parodie a Infernului”.22
„Şi noi căutăm «fericirea», fie din frenezie, fie din dispreţ: a o dispreţui înseamnă tot neuitare, ca şi a o refuza gîndindu-ne la ea;
şi noi căutăm «mântuirea», fie şi nevoind-o. Și dacă sîntem eroii
negativi ai unui Ev prea bătrîn, îi sîntem, prin chiar aceasta, şi contemporani: a-ţi trăda veacul sau a-l iubi cu fervoare exprimă – sub
o contradicţie aparentă – acelaşi act de participare.”23

Cioran avea o adevărată obsesie pentru Siècle des Lumières,
leagănul theatrum mundi de care vorbeşte Byung-Chul Han.
Pasiunea sa pentru memoriile şi portretele franceze din secolul
al XVIII-lea a culminat cu un proiect editorial puţin cunoscut
printre cititorii brazilieni ai lui Cioran: Anthologie du portrait: de
Saint-Simon à Tocqueville,24 de a cărei editare s-a ocupat Cioran
însuşi, este o colecţie de „tablouri crude şi elegante de bărbaţi şi
femei livrate vieţii saloanelor şi anticamerelor”, după José Thomaz
Brum.25 Brum remarcă că „Amatorul de Memorii”, titlul unuia
dintre eseurile din Sfârtecare (1979), este cheia de înţelegere a
22

„De-abia ieşit în stradă, exclam: «Ce perfectă parodie a Infernului!»”, Emil
Cioran, Mărturisi și anateme, traducere de Emanoil Marcu, Bucureşti,
Humanitas, 2003, p. 33.
23
Emil Cioran, Tratat de descompunere, op. cit., p. 58-59.
24
Emil Cioran, Antologia portretului, traducere de Petru Creţia, Bucureşti,
Humanitas, 2012.
25
José Thomaz Brum este traducătorul brazilian, de limbă portugheză, al lui
Cioran, dar nu este traducătorul acestei cărți, al cărei text pe ultima copertă
îl semnează.
58

1, 2022

„Dialectica indolenţei”: erezie şi idiotism împotriva tiraniei pozitivităţii toxice

Eseu

acestui volum pe care Cioran, pe lângă faptul că l-a organizat,
l-a prefaţat. Cioran scrie în prefaţă: „De-a lungul secolului al
XVIII-lea se desfăşoară spectacolul unei societăţi putrede, care
ar putea servi drept prototip pentru oricine ar fi tentat să facă
portretul unei umanităţi ajunse la capătul evoluţiei sale.”26 O notă
din Caiete ne informează că Antologia ar fi trebuit să fie „adio
pe care-l spun omului”.27 Scriind în Franţa în a doua jumătate a
secolului al XX-lea, Cioran considera că societatea secolului al
XVIII-lea era „prototipul” târgului de vanităţi pe care îl cunoştea
atât de bine.28 Spectacolul minciunilor, al meschinăriilor, al intrigilor şi al ticăloşiilor, de care secolul saloanelor franceze oferă
o demonstraţie atât de prodigioasă, este un fapt esenţial care nu
poate fi ignorat de oricine pretinde să aibă o experienţă profundă
a condiţiei umane de-a lungul istoriei – pare să ne spună Cioran
cu al său „adio omului”.
*
Aparenţa nu înseamnă transparenţă. Opera lui Cioran operează la nivelul aparenţelor, în clarobscurul ideilor, fără niciun
compromis faţă de transparenţă. „Cantitatea de clarobscur pe care o ascunde o idee îi e singurul indiciu de profunzime, aşa cum
26

Emil Cioran, „Prefácio”, Antologia do retrato: de Saint-Simon a Tocqueville,
traducere de José Laurenio de Melo, São Paulo, Rocco, 1998, p. 20 (Traducere
din portugheză de Rodrigo Menezes).
27
„Trebuie să încep lucrul la antologie a portretului, de la Saint-Simon la
Tocqueville. Va fi un adio pe care-l spun omului.” Emil Cioran, Caiete, vol.
I, traducere de Emanoil Marcu şi Vlad Russo, Bucureşti, Humanitas, 2005,
p. 60.
28
Cioran îi spune lui Gabriel Liiceanu: „Spectacolul premiilor literare de la
Paris m-a dezgustat. Faptul că toți scriitorii fac imposibilul pentru a obține
unul. A devenit o adevărată industrie. [...] Când trăiești la Paris și vezi
spectacolul vieții literare, ești obligat să iei o decizie. Fie te comporți ca
ceilalți, fie nu.” Emil CIORAN, „Les continents de l’insomnie”, in Gabriel
Liiceanu, Itinéraires d’une vie : E. M. Cioran, Paris, Michalon, 1995, p. 120121 (traducere din franceză de Rodrigo Menezes).
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accentul deznădăjduit al voioşiei este semnul fascinaţiei sale.
Cîte nopţi albe ascunde trecutul tău nocturn? – Iată ce-ar trebui
să-l întrebăm pe orice gînditor.”29 Cioran îşi prescrie o „regulă
de aur: să laşi o imagine de sine incompletă...”30 Percepem o
apariţie doar prin contrast cu absenţa ei anterioară, pentru
că apare, în opoziţie cu negativitatea opacităţii, obscurităţii şi
indistincţiei. Ceea ce apare şi ascunde.31 Potrivit lui Cioran, dualitatea este o proprietate ontologică, o diviziune în realitatea
însăşi. Dumnezeu, scrie el, „este blînd, bun, sublim, drept. Dar
cine se recunoaşte în acest amestec mirosind a apă de trandafiri
şi izgonit în transcendenţă? O fiinţă fără duplicitate nu are
profunzime şi mister; ea nu ascunde nimic. Doar puritatea e
semn al realităţii”,32 o axiomă pe care Cioran o ridică la nivel de
teologie.
Coerciţia sistemică a transparenţei creşte proporţional cu
creşterea neîncrederii şi a nesiguranţei care însoţesc invariabil
creşterea unei societăţi, cu diversitatea şi complexitatea culturală
pe care le implică acest proces. În simplitatea unei societăţi arhaice, bazată pe proximitate, încredere şi familiaritate între
membrii săi, cererea de transparenţă, aşa cum se manifestă în
societatea noastră actuală, nu ar avea niciun motiv să existe.
Dacă trecem printr-o criză a civilizaţiei, şi dacă nihilismul este
29

Emil Cioran, „Gînditorul de ocazie”, Tratat de descompunere, op. cit., p.
148.
30
Emil Cioran, Despre neajunsul de a te fi nascut, traducere de Florin Sicoie,
Bucureşti, Humanitas, 2003, p. 187.
31
„În spatele unei fraze armonioase, satisfăcute de echilibrul ei sau îmbătate
de propria-i sonoritate, se ascundea, se ascunde prea adesea neliniștea celui
incapabil să pătrundă prin mijlocirea senzației într-un univers originar. Ce-i
de mirare că stilul e, deopotrivă, mască și mărturisire?” Emil Cioran, „Stilul
ca aventură”, Ispita de a exista, traducere de Emanoil Marcu, București
Humanitas, 2002, p. 117.
32
Emil Cioran, „Diavolul liniștit”, Tratat de descompunere, op. cit., p. 36.
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numele (sau unul dintre numele) acestei crize, rădăcinile sale
adânci datează cel puţin din secolul al XVIII-lea. Această criză
atinge un paroxism în opera lui Cioran. Chiar dacă Cioran îl
evită, nihilismul nu este un concept nepotrivit pentru a aborda
această operă care se inserează în lumea contemporană ca un
obiect neobişnuit şi tulburător, un Celălalt obscur, ciudat şi
familiar, primitor şi pustiu.33 Potenţa negativă a operei lui Cioran
– ansamblu de exerciţii negative – este invers proporţională
cu pozitivitatea diagnosticată de Byung-Chul Han în cultura
occidentală contemporană. Titlul unui interesant studiu spaniol,
Cioran: manual de antiayuda,34 îmi vine în minte pentru a sublinia natura negativă a gândirii lui Cioran, în contrast cu optimismul vulgar al industriei de auto-ajutorare.
O apropiere între Cioran şi Byung-Chul Han este un exerciţiu
hermeneutic interesant care contribuie la înţelegerea negativităţii
cioraniene nu ca expresie a celui mai pur şi simplu nihilism
(„nihilism pasiv”, ar spune Nietzsche), ci ca un exerciţiu spiritual
eterodox, o formă de grijă de sine (souci de soi) care, potrivit
lui Foucault, datează încă de la filozofii antici, deşi în cazul lui
Cioran poate părea mai degrabă o „neîngrijire” (insouci) sau o
„nepăsare” (incurie) a sinelui. „Toate moralele sînt un pericol
33

„Am dat până adineauri um interviu pentru Time Magazine: vreme
de două ceasuri am vorbit despre mine, vreau să spun că am răspuns la
întrebările ce mi s-au pus asupra tuturor subiectelor imaginabile. În Franța
nu m-aș fi pretat la o asemenea operațiune; cum însă, în cazul de față, e
vorba de alt continent... I-am spus ziaristului că pentru mine viața este ‚an
intriguing Nothingness’. Voiam să spun că ceea ce face ca viața să mi se
pară interesantă este tocmai faptul că e imposibilă și de netrăit. Trebuia să-i
fi spus că sunt ‚a religious-minded nihilist’ (un nihilist cu spirit religios).”
Emil Cioran, Caiete, vol. II, traducere din franceză de Emanoil Marcu și
Vlad Russo, București, Humanitas, 2005, p. 335-336.
34
Alberto Dominguez, Cioran: manual de antiayuda, Barcelona, Alrevés,
2014.
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pentru bunătate; doar nepăsarea o salvează”.35 Este, într-adevăr,
o tehnică a lucidităţii pentru a atinge grade din ce în ce mai înalte
de detaşare, precum „a gîndi împotrivă-ţi”.36 Cioran estompează
graniţele dintre serios şi frivol, alternând între gravitate şi zeflemea,
melancolie şi ironie. În mod curios, intuiţia impurităţii universale îl
face pe Cioran un anti-catar, dacă ţinem cont de faptul că numele
ereziei gnostice înseamnă „cei puri” (iar catharsis, „purificare”).
Din punct de vedere antropologic, ontologia impurităţii se află la
baza concepţiei omului ca „bolnavul al Naturii”, ca să spun aşa,
un animal în totul „anormal”, „dezaxat”, „prea puţin înzestrat
spre a subzista şi a se afirma, violent din slăbiciune, şi nu din
prea multă vigoare”.37 Aceasta – antropologia bolii – este unul
dintre principalele puncte de conflict între gândirea lui Cioran
şi cultura contemporană obsedată de sănătatea perfectă (şi unul
dintre motivele pentru care este acuzat de nihilism). „S-ar părea
că revine bolnavilor sarcina să ne deschidă ochii asupra irealităţii
sentimentelor pure, că aceasta le este misiunea şi semnificaţia
suferinţelor. Nimic mai firesc, de vreme ce în ei se concentrează
şi se amplifică tarele rasei umane.”38 „Omul fiind un animal bolnăvicios, orice cuvînt sau gest al lui are valoare de simptom.”39
Răul omului fiind incurabil, conştiinţa sa de sine, antropologia
bolii esenţiale înseamnă o antropologie a eşecului ca principiu şi
scop ultim (telos) al omului. Boala, sursă de suferinţă, este, prin
urmare, o sursă de cunoaştere.
35

Emil Cioran, „Teoria bunătății”, Tratat de descompunere, op. cit., p. 229.
Emil Cioran, „A gîndi împotrivă-ți”, Ispita de a exista, traducere de Emanoil
Marcu, Bucureşti, Humanitas, 2002, p. 5.
37
Emil Cioran, „Copacul vieții”, Căderea în timp, traducere de Irina Mavrodin,
Bucureşti, Humanitas, 2021, p. 13.
38
Emil Cioran, „Odiseea ranchiunei”, Istorie şi utopie, op. cit., p. 85.
39
Emil Cioran, Mărturisi și anateme, op. cit., 11.
36
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„Cel care reuşeşte în toate este în mod necesar superficial. Eşecul
este versiunea modernă a neantului. Toată viaţa mea am fost fascinat de eşec. Este necesar un dezechilibru minim. O persoană perfect sănătoasă, psihic şi fizic, este lipsită de o cunoaştere esenţială.
Sănătatea perfectă este a-spirituală.”40

Peter Sloterdijk îl consideră pe Cioran, alături de Michel Leiris,
unul dintre marii „specialişti ai expunerii de sine [de l’auto-mise
à nu]” din literatura franceză a secolului al XX-lea.41 Cioran se
descrie, în interviuri, ca un Privat Denker,42 un „gânditor privat”,
un „discipol al lui Iov”, opusul intelectualului public, engagé.43
Totuşi, gânditorul privat cioranian ar părea un exhibiţionist care
face paradă de boala şi haosul sufletului său, etalându-şi „rana”,
„descompunerea”. Nici o persoană sănătoasă să nu îndrăznească
40

„Celui à qui tout réussit est nécessairement superficiel. L’échec est la version
moderne du néant. Toute ma vie j’ai été fasciné par l’échec. Un minimum
de déséquilibre s’impose. À l’être parfaitement sain psychiquement et
physiquement manque un savoir essentiel. Une santé parfaite est aspirituelle.” Emil Cioran, Interviu cu Sylvie Jaudeau, Entretiens, Paris,
Gallimard, 1995, p. 220 (traducere din franceza de Rodrigo Menezes).
41
Peter Sloterdijk, „Cioran ou l’excès de la parole sincère”, in Laurence Tacou ;
Vincent Piednoir (eds.), Cahier L’Herne Cioran, Paris, L’Herne, 2009, p. 232
(traducere din franceză de Rodrigo Menezes).
42
„Écoutez, je ne suis pas philosophe. J’ai fait des études de philosophie
dans ma jeunesse, mais j’ai vite abandonné toute idée de me lancer dans
l’enseignement. Je ne suis rien de plus qu’un Privat Denker – un penseur
privé –, j’essaie de parler de ce que j’ai vécu, de mes expériences personnelles,
et j’ai renoncé à faire une œuvre. Pourquoi une œuvre ? Pourquoi la
métaphysique ? Carnap a dit une chose profonde : « Les métaphysiciens
sont des musiciens sans don musical. »” Emil Cioran, Interviu cu Luis
Jorge Jalfen, Entretiens, op. cit., p. 103 (traducere din franceză de Rodrigo
Menezes).
43
„J’ai eu la chance de pouvoir tourner le dos à l’Université, et cela d’autant
plus facilement que je suis allé à l’étranger et que j’y suis resté, la chance
de ne pas devoir écrire une thèse de doctorat, de ne pas faire une carrière
universitaire. Après cela je me suis toujours considéré comme un…
« penseur privé » serait peut-être trop dire, mais quelque chose de ce genre
tout de même. Un peu comme on a dit de Job qu’il avait été un « penseur
privé ».” Emil Cioran, Interviu cu Georg Carpat Focke, Entretiens, op. cit.,
p. 256-257 (traducere din franceză de Rodrigo Menezes).
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să vorbească de „suflet”: acesta este moştenirea bolnavilor, a nebunilor, a dezechilibraţilor de tot felul. Negativitatea este expresia
unui suflet bolnav, a unui eu care suferă. Dar nu este bolnav
pentru o cauză determinată, care ar putea fi remediată. Durerea
sufletului44 se datorează simplului fapt de a exista, conştient de
„neajunsul de a te fi născut”.
S-ar putea spune că există ceva „pornografic” în expunerea de
sine literară realizată de Cioran cu scop cathartic. Nu ne referim
la pornografie propriu-zisă, ci în sens figurat, o „pornografie”
metafizică a sufletului, o „obscenitate” spirituală, mărturisirile
unui cinic cu obsesia absolutului. „Dezmăţul verbal al pornografilor vine adesea dintr-un exces de pudoare, din ruşinea de
a-şi etala ‚sufletul’ şi, mai ales, de a-l numi: e, în orice limbă,
cuvîntul cel mai indecent.”45 Dacă există o pudoare necunoscută
lui Cioran, e aceea de a-și expune sufletul de Iov. Fără dorințele
sufletului său, operele sale nu ar fi existat – fiecare lacrimă pe
care Cioran nu le-a vărsat, s-au transformat în scrieri... Potrivit
lui Cioran, sufletul „nu este decît profund și sinistru”;46 este o
„hienă patetică”,47 o „cloacă de utopii și păducherniță de vise”.48
44

Romantismul german a popularizat termenul de Weltschmerz, literalmente
„durere a lumii”, sau mai exact „durere de a exista în lume”, ceea ce
echivalează cu o suferință universală. Jean-François Duval îl întreabă pe
Cioran: „Vorbești despre mărturisiri. Nu există o plângere romantică în
tine?” Cioran răspunde: „Da, am făcut-o. M-am simțit foarte aproape
de romantism, în special de romantismul german. În tinerețea mea. Și
nici acum nu pot spune că m-am detașat complet de el. Sentimentul
fundamental în mine, Weltschmerz, plictiseala romantică, nu mi-am revenit
din el. Pasiunea mea pentru literatura rusă provine în mare parte de aici.”
Emil Cioran, Interviu cu Jean-François Duval, Entretiens, op. cit., p. 52
(traducere din franceză de Rodrigo Menezes).
45
Emil Cioran, „Atrofia cuvîntului”, Silogismele amărăciunii, op. cit., p. 13.
46
Veninul abstract”, Ibid., op. cit., p. 47.
47
Emil Cioran, „Gîndirea prin interjecție”, Tratat de descompunere, op. cit.,
p. 50.
48
Ibid., op. cit., p. 50.
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„Viața se creează în delir și se desface în plictis.”49 Sufletul este
centrul acestui „demonism vieții”50 care generează „realitatea”,51
nucleul generator al tuturor iluziilor care formează existența
umană. Cioran coincide cu Simone Weil52 în ideea că sufletul
posedă o natură autofagică,53 că scopul său este de a se devora
pe sine, sau mai degrabă de a fi devorat - de Dumnezeu sau de
Neant.
Nu ar trebui să luăm „exhibiționismul” în cauză ca pe o simplă
vanitate sau narcisism. E mai degrabă vorba de publicatio sui,
exomolegesis în greacă, o veche praxis spiritual-filozofică pe care
Cioran o actualizează, în felul său, în timpurile noastre moderne.
Genuri filosofice cum ar fi Confesiunile, Meditațiile si Gândurile,
de la Sfântul Augustin și Marcus Aurelius la Rousseau și Pascal,
și de la Pascal la Cioran, au o istorie lungă și fructuoasă. Potrivit
lui Byung-Chul Han, „publicatio sui (Tertulian) a reprezentat
49

Ibid., p. 24.
Cf. „Asupra morții”, „Monopolul suferinței”, „Banalitate și transfigurare”, în
Pe culmile disperării.
51
Realitatea este o creație a exceselor, a nemăsurii şi a nesăbuințelor noastre.
Ne înfrînăm palpitaţiile ? Cursul lumii se încetinește ; fără înfierbîntările
noastre, spațiul este de gheață. Timpul însuși nu curge decît pentru că
dorințele noastre zămislesc acest univers decorativ pe care l-ar despuia pînă
și o fărîmă de luciditate.” Emil Cioran, „Dezarticularea timpului”, Tratat de
descompunere, op. cit., p. 24.
52
The soul which does not eat consumes itself. The eternal part consumes
the mortal part of the soul and transforms it. The hunger of the soul is
hard to bear, but there is no other remedy for our disease.” [Sufletul care nu
mănâncă se consumă pe el însuși. Partea veșnică consumă partea muritoare
a sufletului și o transformă. Foamea sufletului este greu de suportat, dar
nu există alt remediu pentru boala noastră.] WEIL, Simone, First and Last
Notebooks. Transl. by Richard Rees. London: Oxford University Press, 1970,
p. 286 (traducere din engleză de Rodrigo Menezes).
53
Ce e sufletul? Tot ce în noi refuză a face parte din lume. O împărtăşire nelimitată din sine. Rostul lui e să se devore pe sine însuşi, neputând fi altceva
decât propriul său canibal.” Emil Cioran, Razne, Bucureşi, Humanitas,
2012, p. 29.
50
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o componentă semnificativă a atenției datorate față de sine”, în
așa fel încât „ înregistrările vieții proprii au servit unei etici a
sinelui”.54 Cioran scrie pentru a se îngriji de sine, pentru a se goli
(de obsesiile sale, de sine), pentru a uita temporar de rațiunile
care duc în afara vieții. „O carte este o sinucidere amînată.”55
Jean-François Duval îl întreabă: „Publicarea înseamnă să îl
aduci pe celălalt în joc?”56 Cioran răspunde că nu se gândește la
„celălalt”, adică la cititor, în procesul de scriere. „Pentru mine,
umanitatea nu există când scriu. Nu-mi pasă. [...] Este incredibil
cum sunt absolut surprins când cineva mă citește. [...] De aceea
mă consider un marginal, în afara literaturii.”57 Fritz J. Raddatz îl
presează să recunoască faptul că „publicarea este deja predare”,58
că „a scrie și a publica nu sunt chiar același lucru. Eliberarea,
spuneți, este să scrieți. Dar de ce publicați? Este pentru a influența
alți oameni.”59 Cioran răspunde:
„Nu, publicarea este extrem de salutară. Este o eliberare, ca și cum
ai pălmui pe cineva. Când publici ceva ce ai scris, nu mai este al
tău, nu-ți mai aparține. Când urăști pe cineva, trebuie doar să scrii
54

Byung-Chul Han, Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder,
traducere de Maurício Liesen, Belo Horizonte/Veneția, Âyiné, 2018, p. 8485 (traducere din portugheză de Rodrigo Menezes).
55
Emil Cioran, Despre neajunsul de a te fi născut, op. cit., p. 108.
56
Le fait de publier, c’est faire entrer l’autre en jeu ?” Jean-François Duval, in
Entretiens, op. cit., p. 48 (traducere din franceză de Rodrigo Menezes).
57
Pour moi, l’humanité n’existe pas quand j’écris. Je m’en fous. [...] C’est
même incroyable à quel point je suis absolument étonné quand quelqu’un
m’a lu. [...] C’est pour ça que je me considère un marginal, en dehors de la
littérature.” Emil Cioran, Interviu cu Jean-François Duval, Entretiens, op.
cit., p. 49 (traducere din franceză de Rodrigo Menezes).
58
Publier c’est déjà enseigner.” Fritz J. Raddatz, in Entretiens, op. cit., p. 170
(traducere din franceză de Rodrigo Menezes).
59
Écrire et publier ce n’est pas tout à fait la même chose. Votre cure, ditesvous, c’est d’écrire. Mais pourquoi publiez-vous ? C’est bien pour influencer
d’autres gens.” Fritz J. Raddatz, in Entretiens, op. cit., p. 172 (traducere din
franceză de Rodrigo Menezes).
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de o sută de ori: „Îl urăsc pe tipul ăla” și după o jumătate de oră ești
liber. De aceea, când atac viața, umanitatea, istoria...”60

Dacă opera lui Cioran este atât de temerară, de parcă ar aspira la paroxismul ignominiei, dacă este atât de scandalos de
eretică în mijlocul ortodoxiei sănătății și fericirii care orientează
cultura contemporană, este pentru că Cioran pusese în cărțile
sale, în chip de tratament (par souci thérapeutique), „tot ce era
impur în el, reziduul gândului, drojdia spiritului său.”61 Pe lângă
terapeutică, scrierea lui Cioran ar putea la fel de bine să fie privită
ca o scriere „parrhesiastică”,62 care înseamnă să spui adevărul așa
cum este impus de experiența momentului, refuzând să minți
pentru a mulțumi sau a convinge. Negația cioraniană izvorăște
din „scrupulele unui cinic”.63 Cu toate acestea, pare puțin probabil
60

Non, publier est extrêmement salutaire. C’est une libération, comme de
donner une gifle à quelqu’un. Quand vous publiez quelque chose que vous
avez écrit, c’est hors de vous, ça ne vous appartient plus. Quand on hait
quelqu’un, il suffit d’écrire cent fois : « Je hais ce type » et au bout d’une
demi-heure on est délivré. Par conséquent, quand je m’en prends à la vie,
l’humanité, l’histoire…” Emil Cioran, Interviu cu Fritz J. Raddatz, Entretiens,
op. cit., p. 172 (traducere din franceză de Rodrigo Menezes).
61
Par souci thérapeutique, il avait mis dans ses livres tout ce qu’il pouvait
y avoir d’impur en lui, le résidu de sa pensée, la lie de son esprit.” Emil
Cioran, Écartèlement, Œuvres, Paris, Gallimard, 1995, p. 1454 (traducere
din franceză de Vlad Russo).
62
Adjectiv, din termenul grecesc parrhesia: conceptul a fost preluat în secolul
XX de către Michel Foucault și dezvoltat ca modalitate de discurs, cu
sensul deja consacrat din lumea antică, acela de a vorbi deschis, adăugând
totodată și o nuanță, aceea de a grăi adevărul. Foucault vede parrhesia
ca o manifestare sinceră, directă, abordare care reiese cu claritate și din
sensul etimologic al termenului și semnifică „a spune tot ce ai în minte”,
fără demersuri retorice și fără intenții de manipulare. Foucault descrie, de
asemenea, figura „parrhesiastului”: persoana al cărei discurs se dorește a
fi parrhesiastic și care își asumă riscul de a spune adevărul. FOUCAULT,
Michel, “Aula de 1o de fevereiro de 1984 (primeira hora)”, A Coragem da
Verdade. O Governo de Si e dos Outros, vol. II. Trad. de Eduardo Brandão.
São Paulo: Martins Fontes, 2011.
63
Tot ce am scris […], tot ce am publicat – chiar am gândit cu-adevărat în
momentul în care am scris. E ciudat acest respect pentru scris, având în
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ca Cioran să fi fost preocupat, în momentul în care scria, de o
eventuală dezaprobare a cărților sale și a lui însuși ca autor (și,
prin urmare, ca o figură publică). El știa că cărțile sale erau
providențiale pentru o mână de cititori – și abominabile pentru
mulți. În ciuda premiilor care i-au fost oferite, dintre care doar
primul a fost acceptat, cărțile lui Cioran nu sunt deloc bestselleruri.
„Descompunerea” nu se vinde; nici nu adună discipoli în jurul
Îndoielii, sau al Negației. Nimic nu poate fi mai nepopular decât
Boala, Suferința, Moartea, Plictiseala, Melancolia, Dumnezeu
și Neantul, Disperarea, Eșecul... Cioran nu este o „poveste de
succes”, chiar dacă eșecul a fost, pentru el, o formă de realizare.
Cioran enervează, ceea ce este legat de obiceiul de „a face
pe prostul” (faire l’idiot). Este un „idiotismus”64 simulat, ironic,
pus în practică împotriva coerciției sistemice la conformitate.
Potrivit lui Byung-Chul Han, istoria filosofiei este o istorie
a „idiotismelor” geniale, de la Socrate la Descartes și până
la idealiștii germani...65 În dialog cu Gilles Deleuze şi Botho
vedere inclinațiile mele sceptice. […] Dacă pot să mint în conversație, nu
pot s-o fac î fata foii albe: când scriu, îmi e cu neputința sa fiu politicos.
Se vede că am un fond de onestitate, de naivitate în orice caz. Scrupulele
unui cinic – ar fi mai mult decât un titlu de carte, ar fi deviza carierei mele.
Sfâșiere in echivoc.” Emil Cioran, Caiete, vol. II, op. cit., 95 (traducere din
franceză de Rodrigo Menezes).
64
Idiotismus”, în originalul german, al cărui echivalent literal în limba română
ar fi idiotism (s. n. din fr. idiotisme). Dicționarul Dex definește astfel acest
cuvânt: Expresie sau construcție caracteristică unei limbi, care nu poate fi
tradusă în altă limbă cuvânt cu cuvânt. Am putea sugera o corelație ipotetică
între idiotismul, ca fenomen lingvistic, și idioțenie ca dispoziție psihologică
caracterizată de lipsa de inteligență (reală sau simulată). Imposibilitatea
traducerii ipsis litteris este o figură a opacității, spre deosebire de cererea de
transparență a sistemului. https://www.dex.ro/idiotism
65
Desde o início, a filosofia está intimamente ligada ao idiotismo. Todo filósofo
que produz um novo idioma, uma nova linguagem, um novo pensamento,
terá sido necessariamente um idiota. [...] A filosofia é uma história de
idiotismos. Sócrates, que só sabe que nada sabe, é um idiota. Descartes
também é um idiota, que põe tudo em dúvida.” [Încă de la început, filosofia
68
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Strauss, filosoful sud-coreean evocă figura „idiotului savant”,
care are „acces la o cunoaștere complet distinctă” (Cioran ar
spune „esențială”66), ridicându-se „deasupra planului orizontal
– mai presus de faptul că este informat și conectat. [...] Idiotismul
deschide spațiul virginal – forjând distanța cerută de gândire,
astfel încât vorbirea să apară într-o manieră complet diferită.
Idiotul savant trăiește din depărtare – ca un stâlpnic.”67 Exercițiul
„idiotismului” descris de Byung-Chul Han nu este fără legătură
cu reprezentarea lui Cioran ca un cinic contemporan, ca un fel
de călugăr urban și fără Dumnezeu, făcută de Peter Sloterdijk:
„Ultimul mare cinic adevărat al timpului nostru a fost Cioran, care
a dus o viață monahală informală. Dar să fii călugărul deznădejdii
private este costisitor, pentru că în fiecare zi te confrunți cu respingeri
alese de tine, dovadă că fericirea nu este atât de departe, atât de
transcendentă. Cinismul este decizia de a nu se dizolva în fericire.”68

„Deznădejdea privată” este o formă de „idiotism”, la fel ca și
refuzul de „a se dizolva în fericire”. Aceasta este abordarea lui
a fost strâns legată de idiotism. Orice filozof care produce un nou limbaj,
o nouă limbă, o nouă gândire, este în mod necesar un idiot. [...] Istoria
filozofiei este o istorie a idiotismelor. Socrate știe doar că nu știe; este un
idiot. La fel, Descartes – care pune la îndoială totul – este un idiot.] ByungChul Han, Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder, op.
cit., p. 109-110 (traducere din portugheză de Rodrigo Menezes).
66
Cf. „Obsesia esențialului”, în Tratatul de descompunere.
67
O idiotismo inaugura um espaço virginal, a distância que o pensamento
necessita para se preparar para uma fala inteiramente distinta. O idiot savant
vive da distância, como o estilita.” Ibid., p. 113 (traducere din portugheză de
Rodrigo Menezes).
68
Le dernier grand cynique véritable de notre époque a été Cioran, qui menait
une vie monastique informelle. Mais être le moine d’un désespoir privé
coûte cher, parce que vous êtes tous les jours confronté à des réfutations
de votre choix, à la preuve que le bonheur n’est pas aussi éloigné, aussi
transcendant. Le cynisme, c’est la décision de ne pas se dissoudre dans le
bonheur.” Peter Sloterdijk, „Le scandaleux”: entretien de Peter Sloterdijk
avec Elisabeth Lévy, Le Point, n°1587, 14/02/2003 (traducere din franceză
de Rodrigo Menezes).
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Cioran la dilema lui Dostoievski, așa cum este pusă în legenda
Marelui Inchizitor, între fericire și libertate, ca bunuri care se
exclud reciproc. Alegând libertatea supremă, Cioran renunță la
confortul și certitudinea fericirii. Sau poate că nu este o chestiune
de liberă alegere, ci mai degrabă de destin: „neajunsul de a te fi
născut” pentru a îndura o luciditate la fel de insuportabilă ca lumea însăși. În Cartea amăgirilor (1936), Cioran exaltă o anumită
„etică a sacrificiului”69 care, dacă nu va mai fi numită în cărțile
sale franceze, va rămâne totuși implicit actuală de-a lungul vieții și a carierei sale literare. Aceeași „etică a sacrificiului” se află
subînțeleasă în acest aforism din Neajunsul de a te fi născut
(1973): „Menirea mea e să sufăr pentru toți cei care suferă fără
s-o știe. Trebuia să plătesc pentru ei, să le ispășesc inconștiența,
norocul pe care-l au de a nu-și da seama cît sînt de nefericiți.”70
Potrivit lui Byung-Chul Han, „idiotul este ereticul modern”.71
Nici o erezie mai mare decât demolarea ideii de fericire, decât să
cânți virtuțile filosofice ale bolii. Filozoful sud-coreean observă
că „în zilele noastre, figurile excentricului, nebunului și idiotului
par să fi dispărut din societate. Rețelele și comunicarea digitală
au amplificat masiv coerciția de a se conforma.”72 În societatea al
cărei slogan este „cunoașterea este putere” [knowledge is power],
nimeni nu mai vrea să fie „idiot”. În opoziție cu conformitatea
69

Este o prostie să se afirme că viața ne este dată ca să o trăim ; ea ne e dată
ca să o sacrificăm, adică să scoatem din ea mai mult decît permit condițiile
ei firești. Nu există altă etică în afară de etica sacrificiului.” Emil Cioran,
Cartea amăgirilor, Bucureşti, Humanitas, 1991, p. 63.
70
Emil Cioran, Despre neajunsul de a te fi născut, op. cit., p. 122.
71
O idiota é o moderno herético.” Byung-Chul Han, Psicopolítica, op. cit., 112
(traducere din portugheză de Rodrigo Menezes).
72
Hoje, os tipos do excêntrico, do louco e do idiota parecem ter desaparecido
da sociedade. A conexão digital e a comunicação totais aumentam significativamente a coerção por conformidade.” Ibid., p. 110 (traducere din
portugheză de Rodrigo Menezes).
70
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societății, idiotul ca eretic este un tip idiosincrasic, un excentric.
„Idiosincrazia se referă literalmente la un amestec particular de
sucuri corporale și la hipersensibilitatea care derivă din acestea”,
explică Byung-Chul Han.73 Idiosincrazia – o caracteristică a tipului melancolic – este, la fel ca ironia, ostilă transparenței și
clarității absolute; este un principiu de opacitate și negativitate.
„Rezistența și rebeliunea alterității sau a stranietății perturbă și
încetinește comunicarea plată a Aceluiași. [...] Față de coerciția
comunicării și a conformității, idiotismul reprezintă o practică
a libertății. [...] Astfel, ereticul este cineva care are libertatea de
alegere. Are curajul să se despartă de ortodoxie. În mod curajos,
el se eliberează de obligația de a se conforma. Idiotul ca eretic
este o figură de rezistență la violența consensului. El recuperează
farmecul străinului. Față de obligația tot mai mare de conformare,
ascuțirea conștiinței eretice ar fi astăzi mai urgentă ca oricând.”74

Byung-Chul Han pare înclinat să-l înțeleagă pe Cioran, să
recunoască că negația cioraniană nu poate fi pur și simplu redusă
la ceea ce Nietzsche ar numi „nihilism pasiv”. Ei sunt de acord
nu numai cu privire la critica societății contemporane bazată pe
logica hiperproductivității și ideologia succesului, ci și cu privire
la recursul strategic la idiotism ca măsură defensivă împotriva
coerciției la conformitatea. Idiotismul savant preconizat de
73

Idiossincrasia significa literalmente uma mistura peculiar dos sucos corporais e a hipersensibilidade resultante daí.” Ibid., p. 111 (traducere din
portugheză de Rodrigo Menezes).
74
A resistência e a rebeldia da alteridade ou do estranhamento perturbam
e retardam a comunicação plana do Mesmo. [...] Diante da coerção da
comunicação e da conformidade, o idiotismo representa uma prática da
liberdade. [...] Assim, o herético é alguém que dispõe de livre escolha.
Ele tem a coragem de se desviar da ortodoxia. Corajosamente, livra-se
da obrigação de conformidade. O idiota como herege é urna figura de
resistência à violência do consenso. Ele resgata o encanto do forasteiro.
Em vista da crescente obrigação de conformidade, aguçar a consciência
herética seria hoje mais urgente do que nunca.” Ibid., p. 111-112 (traducere
din portugheză de Rodrigo Menezes).
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Han coincide cu modul de operare lui Cioran, Privat Denker:
introspecție, singurătate, deconectare, desubiectivare. Negația
cioraniană este o formă de idiotism, idiom al neconformității
și al nemulțumirii totale. Idiotismul lui Cioran se mișcă în ritmul „dialecticii” dintre melancolie și ironie. Diferența dintre
filozoful român și filozoful sud-coreean este că, în pesimismul
său antropologic, Cioran ridică idiotismul la o chestiune de
supraviețuire, ca facultate vitală indispensabilă a animalului conștient de sine. „Nu avem de ales decât între adevăruri irespirabile
și amăgiri salvatoare”, scrie Cioran in Sfîrtecare,75 în așa fel încît
„idiotul este singurul înzestrat pentru a respira.”76 Idiotismul lui
Cioran este mult mai mult decât o revoltă împotriva societății
capitaliste sau a decăderii civilizației occidentale ; este o erezie
existențială, luciditatea goală a unui „trădător model”,77 a unui
„exilat metafizic”, a unui „om-desprins-de-toate-cele”.78 Apropo,
când vine vorba de idiotism ca erezie, între melancolie și ironie,
negativitate și frivolitate, Silogismele amărăciunii sunt exemplare.
Aici citim: „Nu mă mai întrebați ce program am: să respiri nu e
un program?”79
„Idiotismul creează spații deschise de tăcere, de liniște și de
singurătate în care este posibil să spui ceva ce merită cu adevărat
să fie spus”, scrie Byung-Chul Han.80 Opera lui Cioran este un
75

Nous n’avons le choix qu’entre des vérités irrespirables et des supercheries
salutaires.” Emil Cioran, Écartèlement, op. cit. p. 1415 (traducere din
franceză de Vlad Russo).
76
Emil Cioran, Silogismele amărăciunii, op. cit., p. 70.
77
Emil Cioran, „Trădătorul-model”, Tratat de descompunere, op. cit., p. 89.
78
Toată viața voi fi trăit cu sentîmentul de a fi fost izgonit din adevăratul
meu fief. Dacă expresia ‚exil metafizic’ n-ar avea nicî un sens, simpla mea
existență i-ar da unul.” Emil Cioran, Despre neajunsul de a te fi născut, op.
cit., p. 89.
79
Emil Cioran, Silogismele amărăciunii, op. cit., p. 64.
80
O idiotismo erige espaços abertos de silêncio, quietude e solidão nos
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astfel de spațiu care îl invită pe cititor să iasă din curent și să
rumege tăcerea în cuvinte, să contemple liniștea propriului său
neant. Câtă vreme reușim să descoperim idiotul din noi, nu totul
este pierdut, nu există motiv de disperare. În mijlocul vitezei
lumii de astăzi, idiotismul permite inteligenței să respire – chiar
dacă în „deșertul realului”. Coerciția uniformității te obligă să
fii fericit, de succes, sănătos, perfect pe scurt. Te obligă să pari
mai mult decât ești în realitate. „Ceilalți poartă de obicei o mască
pentru a se mări; eu port o mască pentru a mă micșora”, Cioran
scrie într-o scrisoare către Gabriel Liiceanu.81 Deriziunea de sine
este una dintre formele preferate de „idiotism” ale lui Cioran.
Poetica eșecului este alta: „Mi-am căutat un model în mine
însumi. Ca să-l urmez, m-am bizuit pe dialectica indolenței. E
mult mai plăcut să nu te reușești!”82

quais é possível dizer algo que realmente merece ser dito” Byung-Chul
Han, Psicopolítica, op. cit., p. 112 (traducere din portugheză de Rodrigo
Menezes).
81
Emil Cioran către Gabriel Liiceanu, 28 iunie 1983, in Gabriel Liiceanu,
Itinerariile unei vieți: E.M. Cioran; Apocalipsa după Cioran, Bucuresti,
Humanitas, 2021, p. 7.
82
Emil Cioran, Silogismele amărăciunii, op. cit., p. 41.
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UIMITOR să constatăm că George Steiner
în excelenta sa carte Nostalgia după absolut (editura Humanitas, 2021), încearcă
să ne demonstreze că cele trei teorii care au
dominat secolul XX şi anume materialismul
dialectic a lui Marx, psihanaliza lui Freud şi
antropologia structurală a lui Levi-Strauss,
au eşuat ca adevăruri ştiinţifice pe care ei au
dorit să le impună. Astfel în mod paradoxal,
au oferit involuntar sensuri originale nostalgiei. În ultimă instanţă chiar nostalgiei
după absolut. Deşi pare întâmplător, până
la urmă înţelegem că această stare de fapt
are totuşi o explicaţie plauzibilă. Cei trei teoreticieni ai gândirii moderne au ceva în
comun şi anume o legătură adâncă cu mitologia antică. Spre exemplu, în tinereţe
Marx se identifica cu Prometeu şi chiar a
scris un poem epic despre legendarul erou
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antic. Și nu întâmplător ulterior a înţeles că „purtând focul distrugător, dar
şi purificator al adevărului, adică înţelegerea materialist-dialectică a forţei
economice şi sociale a istoriei, Prometeu
& Marx va conduce omenirea înrobită
către noii zori ai libertăţii.”
Mai târziu Marx a elaborat opera sa
capitală, numită chiar Capitalul, şi
Steiner observă că marxismul are „emblemele şi gesturile sale simbolice, la fel
ca orice credinţă religioasă”. Și aici e
punctul vulnerabil al marxismului, când
ştiinţa a fost confundată cu credinţa.
Consecinţa acestei greşeli fatale s-a văzut atunci când
teoria a început să fie implementată în viaţă. Visul
unei societăţi fără clase, fără sărăcie şi fără războaie a
fost înecat în revoluţia sângeroasă a lui Lenin şi în
cea mai brutală dictatură din istorie, cea stalinistă,
care s-a soldat cu milioane de morţi. În mod ciudat
pentru speranţa într-un viitor luminos, care încă ne
exaltă imaginaţia, suficient de multă lume a acceptat
să slujească benevol totalitarismul, acesta fiind înţeles
ca o „etapă necesară de tranziţie de la lupta de clasă
la utopie” Astfel, cu atât mai grandios a fost eşecul,
după ce au început să se limpezească apele devenind
clar că ştiinţa nu are nimic în comun cu credinţa;
mai mult decât atât, în interiorul ştiinţei credinţa
devine un surogat, dar şi invers, astfel ambele fiind
compromise deopotrivă. Și în imensul hău al eşecului
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produs, s-a instalat comod şi temeinic nostalgia cu fascinantele
ei sensuri mai mult sau mai puţin recognoscibile.
Toate experienţele lui Freud legate de vise, arhetipuri, inconştientul colectiv, nu sunt doar profund legate de mitologie, ci
la rândul lor creează o inedită realitate mitologică. Prima fiinţă
care l-a impresionat a fost Moise şi astfel scrie cartea Moise şi
monoteismul. În această operă are idei îndrăzneţe cum ar fi
memoria arhetipală, însă nu există nici o justificare neurochimică
sau neurofiziologică, din păcate nu poate depăşi caracterul ei
metaforic. Dar asta nu-l împiedică să exploreze în continuare
mitologia, fiind din ce în ce mai inspirat şi „ajungând să asocieze
opera propriei sale vieţi şi istoria dificilă a mişcării psihanalitice,
cu un model mitic.” Iar de aici până la a descoperi complexul
lui Oedip, nu a fost decât un pas, pe care l-a făcut uşor. Are o
viziune amplă asupra acestui concept teoretic, demonstrând că
patricidul a avut loc încă de la începutul lumii. Umanitatea poartă
amprentele acestei crime primordiale. În confirmarea teoriei sale
stă de exemplu romanul lui Diderot, Nepotul lui Rameau sau chiar
Hamlet de Shakespeare. Freud bănuieşte că răzbunarea tatălui de
către Hamlet (care şi-a omorât rapid unchiul) ar fi fost determinată
„de amintirea nebuloasă că el însuşi se gândise la aceeaşi faptă
împotriva tatălui său din cauza dorinţei pătimaşe pentru mama
sa”. Ca să numai amintim de ipoteza cu totul eronată că Leonardo
da Vinci ar fi fost inspirat în crearea Giocondei de complexul lui
Oedip. Desigur aceste teorii îndrăzneţe şi ciudate au provocat
spiritele care i-au adus acuzaţia că este un şarlatan erotoman.
Apoi Freud se adânceşte tot mai mult în mitologie, încercând
cumva să depăşească problemele instinctive ale omenirii şi
scrie o carte splendidă Dincolo de principiile plăcerii, meritul ei
incontestabil fiind acela că reflectă spiritul tragic din Occident.
Două zeităţi, două forţe covârşitoare guvernează şi divizează
76
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fiinţa noastră, spune Freud; iubirea şi moartea, Eros şi Thantos.
Conflictul dintre ele oferă un sens profund existenţei noastre.
Dar în final, contrar aşteptării disperate „nu Eros, nu iubirea,
ci Tanatos este mai puternic, mai aproape de rădăcinile omului.
Până la urmă specia nu râvneşte la supravieţuire, ci la repaus,
la o imobilitate perfectă.” Pe scurt, libidoul este în moarte. Nu
întâmplător Poetul nostru naţional afirmă într-un vers celebru
„nu credeam să învăţ a muri vreo dată”, înţelegând că forma cea
mai sublimă de iubire e moartea. Toate aceste adevăruri ce i s-au
relevat lui Freud sunt frumoase şi valabile dintr-o perspectivă
mitologică şi poetică. De îndată ce el a încercat să experimenteze şi
să le aplice în practică, adică generic vorbind „să alunge umbrele
arhaice ale iraţionalismului şi ale credinţei în supranatural”,
atunci ca şi în cazul lui Marx, care a dorit să stabilească Edenul
pe pământ, a suferit un eşec răsunător. Oferind astfel încă odată
nostalgiei motive de a se manifesta din plin.
Claude Levi-Strauss este al treilea faimos gânditor al secolului
XX, poate cel mai sensibil şi mai profund; de altfel el recunoaşte
influenţa decisivă a primilor doi, Marx şi Freud, asupra propriei
vocaţii şi metode. El nu are succesul pe care l-au avut cei doi,
dar asta contează mai puţin. Originalitatea lui se explică prin
faptul că dacă Marx şi Freud au pornit de la mituri, creându-şi
propriile teorii, Levi-Strauss este însuşi el „un creator de mituri,
un mitograf, un inventator de legende. Pentru el miturile sunt
instrumente ale supravieţuirii omului ca specie gânditoare şi
socială. Prin ele conferă omul un sens lumii.” Asta vine să confirme o parabolă hasidică care afirmă că Dumnezeu l-a creat
pe om pentru ca acesta să poată spune poveşti. Și asta este un
lucru esenţial; după cum afirmă Levi-Strauss e însăşi condiţia
existenţei noastre. Și totul porneşte de la cuvânt, grecescul logos
care are mai multe înţelesuri; poate însemna deopotrivă „spirit”,
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„cunoaştere”, „Dumnezeu întrupat” (după credinţa creştină).
Deci chiar sensul cuvântului e multiplu sau după cum afirmă
antropologul, e codificat. Biblia e plină de parabole, aşa precum
toate miturile se ascund după un simbol. În viziunea lui LeviStrauss omul e o primată mitopoetică „capabilă să creeze mituri
şi prin ele să facă faţă mersului contradictoriu şi insolubil al sorţii
sale.” Aceste mituri sunt alcătuite dintr-o structură lingvistică,
care reflectă direct sau mai ales indirect structura noastră interioară. Și adâncindu-ne tot mai mult în noi, structurile sunt
din ce în ce mai complexe şi mai ambigui şi în acelaşi timp mai
pătrunse de o stare integră. Din această structură lingvistică,
care constituie literalmente „semantica existenţei umane” putem
afla adevăruri relevante despre trecutul nostru sau putem defini
cu o precizie maximă viitorul. (sic!) Codul încifrat în această
structură asigură vitalitate şi coerenţă întregului organism
uman, fie că e vorba de o persoană sau de lumea întreagă. Este
asemenea codului genetic, o „gramatică ca o condiţie de bază a
legii morale fundamentale”.
Dar la un moment dat are loc ruptura de Natură şi apare o înstrăinare tot mai gravă de „animalul (sublim) dinăuntrul nostru”.
Astfel autorul are o viziune pseudoteologică, o nouă Apocalipsă
(să ne amintim de celebrul film cu aceeaşi denumire al lui
Coppola), la fel de revelatoare ca Apocalipsa lui Ioan. El porneşte
de la ideea că rămăşiţele Edenului din care am fost alungaţi şi
care s-au mai păstrat în unele părţi ale globului, au fost distruse
de omul occidental (o seamă de popoare nevinovate, ce deţineau
limbi originale au fost împinse cu forţa în uitare, egreta şi balena
au fost vânate până aproape de anihilare, etc.) „posedaţi de o furie
arhetipală” şi frustraţi de căderea în dizgraţie faţă de Dumnezeu.
„După ce a distrus puţinele urme rămase ale Edenului, prădătorul
occidental se aruncă asupra lui însuşi. Obsesia occidentală de a
78
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cerceta, a analiza, a clasifica toate formele de viaţă este un mod
psihologic şi tehnic de dominaţie.” De aici destructurarea acelei
unităţi sacre dintre limbaj şi tradiţie, pierderea codului genetic,
adică risipirea misterului creaţiei.
Cele trei mitologii au fost create pentru a explica istoria şi
natura omului, dar şi viitorul lui. Toate au un numitor comun
– Edenul. Marx a creat teoria restabilirii acestuia din nou pe
pământ, Freud a susţinut că adevăratul paradis este în moarte,
iar Levi-Strauss a demonstrat că toate rămăşiţele Edenului au
fost distruse de civilizaţia noastră din ce în ce mai hrăpăreaţă .
Suntem în plină Apocalipsă, pe care trebuie să ne-o asumăm cu
demnitate, fiindcă o merităm. După tot dezastrul provocat pe
pământ pedeapsa e inevitabilă. În consecinţă cele trei mitologii
ce pretind un statut ştiinţific sunt nişte eşecuri, însă nişte eşecuri
grandioase având la bază păcatul originar. De aici imensul sentiment al nostalgiei, care nu e altceva decât un dor nebun după
paradisul pierdut. Pe care încercăm cumva, măcar parţial să-l
recuperăm. Uneori când strădaniile noastre sunt zadarnice, nostalgia ar putea deveni fatală. Aş încheia cu o întrebare, deloc
retorică, pusă de autorul acestei minunate cărţi, Geoge Steiner:
„Poate fi oare complet accidental că aceste trei constructe vizionare provin dintr-un sol evreiesc? Nu există oare o logică
reală că aceste încercări de a înlocui un creştinism pe moarte au
venit de la cei a căror moştenire creştinismul încercase atît de
mult s-o substituie?”
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IN LECTURA cărţii Genezei despre
creaţia lumii, te poate pune pe gânduri
o întrebare, şi anume: Cum a fost cu putinţă
să fie omul? Ispita de a iscodi rostirea divină
se insinuează în mod straniu prin cuvintele
chip şi asemănare, care dau seamă de relaţia
dintre Dumnezeu şi om. Deşi aceste cuvinte
induc omului sentimentele satisfacţiei, de la
mulţumire până la mândrie, descoperi că de
la bun început relaţia Creator – creatură a
fost problematică, adică pare să fi existat o
fisură în planul divin. O confirmă cele două
versete consacrate din primul capitol: „Şi a
zis Dumnezeu: «Să facem om după chipul
şi după asemănarea Noastră» […] Şi a făcut
Dumnezeu pe om după chipul Său; după
chipul lui Dumnezeu l-a făcut” (Facerea: 1,
26-27). Ce constatăm? Gata făcut, omul are
înscris în fiinţa lui doar chipul, nu şi proprietatea de asemănare. Ca şi cum această
carenţă a primei fiinţe umane nu ar fi fost
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suficientă, Biblia reia în capitolul al doilea descrierea creaţiei
omului şi consemnează: „Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de
viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.” (Facerea: 2, 7). Ei bine, reiese că
actul creării omului nu este exclusiv spiritual, conform formulei
creatio ex nihilo, ci şi material, deoarece Dumnezeu recurge la o
resursă preexistentă, pământul creat în ziua a treia.
Structura compozită a omului să fie cauza predestinării vieţii
şi istoriei sale dramatice? Da! Dar, se pare, tocmai precarităţile
acestei stări generează tensiunea care-i menţine vie gândirea
şi credinţa în posibilitatea refacerii condiţiei existenţiale. Dacă
lumea a fost creată prin Cuvânt, atunci argumentul care susţine
ideea este dat de limbajul omenesc, de posibilitatea de a asimila lumea prin cuvinte. Prin cuvânt intră în relaţie gândirea
omului şi lucrurile, fiind posibilă astfel reconstrucţia lumii, o
formă de creaţie secundă, dar simetrică creaţiei primare a lui
Dumnezeu. În cazul omului, acest triunghi – gând, cuvânt, lucru
– este temeiul existenţei sale, iar în plan cognitiv se reflectă
în formula filosofică adaequatio rei et intellectus, care atestă
faptul că adevărul este consecinţa acordului dintre realitate şi
reprezentarea sa conceptual-lingvistică.
În ipostaza sa ontologică, triunghiul gând, cuvânt, lucru subzistă şi legitimează constituirea unui cerc adeveritor pentru
creştin, întărindu-i credinţa că relaţia dintre Dumnezeu şi el îşi
are temeiul în cuvântul biblic. „Cuvântul nu poate atesta funcţia
sa de întemeiere fără să recurgă la Scripturi”, constată Paul
Ricoeur, iar „Scriptura nu s-ar putea susţine ca manifestare decât
în calitate de urmă lăsată de Cuvântul ce o întemeiază. Cerc,
deci, al Cuvântului viu şi al urmei scriptuare”1. Că în cuvântul
biblic sălăşluieşte Logosul trebuie să descopere fiecare creştin şi
1

Paul Ricoeur, Experienţă şi limbaj în discursul religios, în Fenomenologie şi
teologie, Editura Polirom, Iaşi, 1996, p. 20.
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„să-şi dea seama de acest sens şi să se înţeleagă prin el; astfel se
repetă la dimensiunea infimă a sufletului credincios, cercul pe
care îl desenează împreună, la scara marii istorii, Scripturile şi
comunităţile confesante”2.
În spiritul celor susţinute de Ricoeur, înţelegem că expresia
„după chipul şi după asemănarea Noastră” îşi dezvăluie adevărul
numai în măsura în care cunoaştem intenţia divină care subzistă
în substanţa cuvintelor antropogonice, altfel riscăm o cădere în
păcatul antropormofizării lui Dumnezeu. Uneori cuvintele „stau
pe limbă”, dar nu vorbesc, adică nu-şi fac cunoscute semnificaţiile
profunde. „Cuvântul se poate ascunde în înţelesurile sale, susţinea Noica; şi, întocmai ca arheii de care vorbea poetul, prin
câte un înţeles el poate pune în mişcare lumea, ca un principiu
adânc al ei, niciodată pe deplin dezvăluit.”3 Prin urmare, ne
întrebăm: nu cumva problemele semnalate rezultă din nesesizarea proprietăţilor ontologice ale celor două cuvinte chip şi
asemănare? Dacă da, atunci este necesar să căutăm înţelesurile
originare, aşa cum vieţuiesc în Septuaginta, adică: „κατ’ εἰκόνα
ἡμετεραν καὶ καθ ὁμοίωσίν”4(transliterat: kat eikona emeteran
kai kath omoiosin).
Limba Septuagintei este greaca îmbogăţită de scriitori şi filosofi, încât poate exprima cele mai subtile idei şi sentimente despre
cer şi pământ, despre divinitate şi dramele omenirii. „În plus,
greaca are o lungă tradiţie de utilizări metaforice care o fac aptă
să imite limbajul plin de imagini al Bibliei.”5 Aşadar, este firesc să
Ibidem, p. 22.
Constantin Noica, „Creație și frumos”, în Cuvânt împreună despre rostirea românească, București, Editura Eminescu, 1987, p. 322.
4
Septuaginta, id est vetus Testamentum graece iusta LXX interpres, edidit Alfred
Rahlfs, Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1979, p. 2.
5
Marguerite Harl, „«Grecitatea» și buna «lizibilitate» a Septuagintei”, în „Studiu
introductiv la Septuaginta”, Septuaginta, vol. coord. de Cristian Bădiliță, Francisca
Băltăceanu, Monica Broștean, Dan Slușanschi, Iași, Polirom, 2004, p.21.
2
3
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căutăm sensul în care cuvintele εἰκόνα şi ὁμοίωσίν şi-au dezvăluit
semnificaţiile în scrierile filosofilor şi ale Sfinţilor Părinţi din
Răsărit. Este important să reţinem ca ipoteză de lucru că atât în
textele filosofice cât şi în cele teologice, aceste cuvinte, printr-o
dublă relaţionare, intuitiv-spirituală şi perceptiv-materială, par
să asume ca funcţie logica analogiei şi să opereze astfel un transfer
de semnificaţii între stări existenţiale diferite.
(i) Εἰκόνα (chipul) este un termen folosit de Platon şi Plotin
în sens de imagine a fiinţei ideilor şi a raţiunii, implicit ca demarcaţie între lumea inteligibilă şi lumea sensibilă. În acest
sens, înţelegem că Demiurgul creează universul vizibil, având
ca model o Formă în sine, adică Ideea imuabilă şi eternă. Aşadar, εἰκόνα universului este interfaţa care separă lumea veşnică a
Ideilor de lumea multiplă, supusă devenirii. În actul cosmogonic,
Demiurgul fiind bun „priveşte neclintit la ceea ce este identic cu
sine şi se foloseşte de un asemenea model […] şi desăvârşeşte
totul ca ceva frumos” Totuşi, universul este doar o copie, nefiind
„decât o imagine (εἰκόνα) a acelei realităţi”6. Ceea ce este dincolo de această imagine a universului nu poate fi cunoscut,
astfel că „se cuvine să acceptăm un mit verosimil”7, respectiv
deşi pare ceva real, vorbirea despre ceea ce cuprinde copia are
doar aparenţă de adevăr. Prin urmare, se sugerează că „mitul
verosimil” presupune doar credinţa.
Inspirat de acest pasaj din opera lui Platon, Sf. Grigorie de
Nazianz recunoaşte că imaginea (εἰκόνα) universului este de fapt
o cenzură care nu permite cunoaşterea în sine a Creatorului. „A
înţelege cu mintea pe Dumnezeu, este lucru greu; a spune însă
ce este El, este cu neputinţă, cum cu înţelepciune a spus-o unul
Platon, Timaios, în Opere, vol. VII, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1993, pp. 142-143 (28 a – 29b).
7
Ibidem, p. 144 (29d).
6
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din teologii elinilor, nu fără meşteşugire, pare-mi-se, pentru ca
să pară atât că a înţeles cu mintea pe Dumnezeu, prin faptul că a
spus că este greu de înţeles, cât şi pentru ca să scape de dovedirea
că L-a înţeles, afirmând că nu se poate spune ce este El”8. De
altfel, însuşi Apostolul Pavel spunea că „în parte cunoaştem şi în
parte profeţim” (I Corinteni: 13, 9).
Totuşi, Sf. Grigorie consideră că εἰκόνα permite instituirea
unei gândiri analogice şi conceperea unor argumente logice şi
teologice. El consideră că „ne-a dus de la cele văzute la Dumnezeu raţiunea, care porneşte din Dumnezeu şi care este înnăscută în toţi şi care este prima lege în noi şi care este legată de
toţi”. Dacă raţiunea este de esenţă divină, atunci se întrezăreşte o
posibilitate, care va fi cândva realitate. Dar cum? În ce condiţii?
Răspuns: „Ce este Dumnezeu, va descoperi însă cineva, după
socotinţa mea, atunci când această facultate asemenea Lui şi
dumnezeiască, mintea şi raţiunea noastră, se va fi unit cu Acela
cu care este înrudită din natură, şi când chipul va fi ajuns la
Chipul, la modelul lui, de a cărui fierbinte dorinţă este stăpânit
acum.”9
În acelaşi spirit, Sf. Grigorie de Nyssa consideră că atunci
când citim în Biblie că omul a fost făcut „după chipul Său”, înţelegem „ca şi cum ar fi spus că firea omenească a fost făcută
părtaşă la toate bunătăţile”10 cerului. Ca să fie posibilă această
participaţie la ceea ce este divin, chipul a fost întipărit în firea
omului, separând omul dinafară, făcut din ţărână, de omul
dinăuntru, făcut din suflarea de viaţă. Reiese că pentru a fi
Sf. Grigorie de Nazianz, Cele cinci Cuvântări despre Dumnezeu, în Taina M-a uns,
Editura Herald, Bucureşti, 2004, pp. 41-42.
9
Sf. Grigorie de Nazianz, Op. cit., p. 54.
10
Sf. Grigorie de Nyssa, „Despre facerea omului”, în Scrieri. Partea a doua,
traducere de Pr.prof.dr. T. Bodogae, Editura Institutului Biblic și de Misiune al
B.O.R., București, 1998, p. 49.
8
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posibilă relaţia sacră dintre chipul omului şi Arhetipul divin,
de care vorbea Sf. Grigorie de Nazianz, este necesară purgaţia
sufletească. Interesant este că ideea se regăseşte şi la Platon. În
acest sens, contemplaţia presupune despărţirea de lumea de
jos, astfel încât filosoful „având de-a face cu ceea ce este divin
şi supus ordinii, devine şi el o fiinţă supusă ordinii şi divină, în
măsura în care aceasta este posibil pentru om”11.
Dar cuvântul εἰκόνα a fost şi o piatră de poticnire între creştini, respectiv semnificaţiile mistice păreau să fie ocultate de
imaginea materială a artei religioase. Condamnată ca sursă a
păcatului, icoana a fost reabilitată de sfinţii Ioan Damaschin şi
Teodor Studitul. Ei au eliminat confuzia identificării Chipului
divin cu imaginea realizată de un pictor. Icoana este doar un
semn care indică existenţa lui Iisus Hristos ca Logos întrupat,
prezent în istoria omenirii, astfel că „s-a înfăţişat în icoană
chipul Lui spre a ne aduce aminte de El”12.
(ii) Oμοίωσίν (asemănarea), aşa cum apare în planul
divin (Geneză: 1, 26), desemnează o imagine analogică, care
să legitimeze relaţia dintre Dumnezeu şi om. Dacă El posedă
o serie nesfârşită de atribute, precum eternitatea, sfinţenia,
omnipotenţa, omnisciinţa, omniprezenţa, harul, înţelepciunea,
bunătatea etc., atunci intuim că oμοίωσίν presupune ca unele
atribute să definească şi omul. Numai că versetul 27 atestă
suspendarea asemănării. Totuşi, cuplul adamic obţine în mod
fraudulos unul dintre atributele asemănării. În mod incredibil,
Dumnezeu recunoaşte, spunând: „Iată Adam s-a făcut ca unul
dintre Noi, cunoscând binele şi răul. Şi acum nu cumva să-şi
Platon, Republica, în Opere, vol. V, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1986, p. 297 (500 c-d).
12
Sf. Ioan Damaschin, Dogmatica, București, Editura Scripta, 1993, p. 177.
11
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întindă mâna şi să ia roade din pomul vieţii, să mănânce şi să
trăiască în veci!...” (Geneza: 3, 22). Totuşi, îl izgoneşte din rai,
dar în bunătatea Sa nu numai că nu-i dă o pedeapsă pentru
eternitate, ci lasă deschisă posibilitatea asemănării. Desigur,
condiţia este credinţa, aşa cum reiese din ceea ce spune Iisus
Hristos: „Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul
Meu şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi la judecată
nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viaţă.” (Ioan: 5, 24).
Se pare că aceste oscilaţii din textul biblic subzistă ca generator
al problemelor legate de interpretarea termenului oμοίωσίν. Deşi
miracolul întrupării Logosului este premisa restaurării omului,
aşa cum era dată în substanţa termenului biblic, dezbaterile au
evidenţiat şi contrariul. Să fie vorba de o ruptură şi o distincţie
absolută dintre Dumnezeu şi om? Răspunsul îl găsim în Biserica
primară când doi termeni derivaţi din oμοίωσίν, respectiv
oμοoύσιον sau ὁμοούσιον τῷ Πατρί (transliterat homoousios,
în traducere de aceeaşi fiinţă sau de aceeaşi fiinţă cu Tatăl) şi
ὁμοιούσιος (transliterat homoiousios, în traducere asemănător)
erau utilizaţi pentru a-L desemna pe Iisus Hristos. Sinodul de la
Niceea a consacrat formula de aceeaşi fiinţă cu Tatăl, condamnând
formula asemănător Tatălui promovată de ereticul Arie.
Ce să înţelegem de aici? Dacă Iisus este de aceeaşi fiinţă cu
Tatăl, de ce s-a întrupat? Dacă teologii perioadei patristice au
stabilit că în persoana Lui sunt două firi, divină şi umană, neamestecate, nu cumva oμοίωσίν (asemănarea din ziua a şasea)
este din nou suspendată? De ce El spune că „viaţa veşnică”,
unul dintre atributele asemănării, deci comun lui Dumnezeu şi
omului, poate fi obţinută prin credinţă?
Posibilele răspunsuri le găsim în interpretarea relaţiei de asemănare. Ca proprietăţi, asemănarea ca relaţie logică presupune
reflexivitate, simetrie şi tranzitivitate. Dacă ţinem seamă de
86
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trimiterile la textul biblic şi literatura patristică, atunci relaţia
Dumnezeu (D) ≈ Adam (a˚) are următoarele caracteristici:
(a) D ≈ a˚; Doar aparent este reflexivă, deoarece doar Dumnezeu este în relaţie reflexivă cu El însuşi, fiind unic. Relaţia este
de implicaţie cauzală (Dumnezeu l-a creat pe Adam şi prin el
omenirea), deci este ireflexivă;
(b) D ≈ a˚ ⇒ a˚ ≈ D; Nu este o relaţie simetrică, ci asimetrică,
deoarece o serie de proprietăţi exclusiv divine neagă posibilitatea
identităţii dintre Dumnezeu şi Adam, implicit simetria;
(c) (D ≈ a˚ & a˚ ≈ o¹) ⇒ D ≈ o¹; (o¹ = urmaşii lui Adam,
omul din seria istorică) Relaţia este tranzitivă, în măsura în care
unele proprietăţi ale lui Dumnezeu (chipul, cunoaşterea binelui
şi răului etc.) i-au parvenit lui Adam, atunci acestea trec din
generaţie în generaţie în seria istorică a omenirii.
Din perspectivă mistică, relaţia dintre Dumnezeu şi om este
intermediată de Biblie. Dacă Biblia este o teofanie, atunci este în
firea lucrurilor ca „învăţând să cunoaştem frumuseţea adevărată
a înţelesului ascuns în ea, să ne formăm după chipul ei”13, după
imaginea divină dată în cuvântul ei. De asemenea, credinţa
asigură tranzitivitatea unor atribute de la Dumnezeu la om,
după cum o spune Hristos apostolilor: „Cine vă primeşte pe voi
pe Mine Mă primeşte, şi cine Mă primeşte pe Mine primeşte pe
Cel ce M-a trimis pe Mine”(Matei: 10, 40). Or, de aici înţelegem
de ce speranţa este o valoare a religiei creştine.
Ideea speranţei şi aspiraţiei la o existenţă similară divinităţii
o regăsim şi la Platon. În dialogul Theaitetos, el descrie ce se înţelege prin asemănare, respectiv o dublă acţiune a filosofului,
adică fuga de tot ceea ce cade sub conceptul de rău şi în acelaşi
13

Sfântul Grigorie de Nyssa, Opt omilii la Fericiri, Bucureşti, Editura Anastasia,
1999, p. 67.
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timp participarea la cele divine şi asimilarea unor atribute.
„De aceea, şi trebuie să încercăm să fugim de aici într-acolo
cât mai repede. Or, fuga înseamnă a deveni, după putinţă cât
mai asemănător divinităţii, după cum asemănare înseamnă a
deveni drept şi sfânt cu înţelepciune”14. În viziunea lui Platon
contemplarea pare să presupună pe lângă theoria, ca formă a
gândirii speculative epurată de orice empirism şi o dragoste de
tip religios.
Dacă ne lăsăm ispitiţi de cuvinte şi gândim, atunci este posibil
să ne înţelegem condiţia existenţială. Dar oare este posibil?

14
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Platon, Theaitetos, în Opere, vol. VI, traducere Marian Ciucă, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 226 (176 b);
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Ani de război şi atentate la

Sarajevo

Tragedia unui oraş asediat
prin ochii unui comandant al
FORPRONU
„…Pentru că acesta nu este poate oraşul
în care voi muri.../ ...Întotdeauna pot găsi
pe unul din voi cei ce mi sunteţi dragi/
Pentru a vă spune cât sunt de singur şi fără
speranţă.../ Pentru că acesta nu este poate
oraşul în care am fost cel mai fericit/ Dar
ploaia ce se aude căzând este mai mult
decât o simplă ploaie”
Izzet Sarajlic

A

SCRIE despre anii războiului din fosta
Iugoslavie a ultimului deceniu de secol
XX comportă necesitatea unor lecturi prealabile amănunţite. Interesul propriu a plecat de
la lucrarea A crede şi a îndrăzni/ Croire et
Oser, semnată Philippe Morillon, fostul comandant adjunct al „Căştilor Albastre” ale
ONU/ FORPRONU din Bosnia şi Herţegovina
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din timpul conflictului ce a însângerat Iugoslavia şi, poate în
primul rând (deşi a încerca să ierarhizez un război sau mai multe
reprezintă o eroare) Bosnia şi Herţegovina. Autorul parafrazează
o formulă a generalului Jean de Lattre de Tassigny (erou al celui
de al Doilea Război Mondial) intitulată „a crede şi a îndrăzni,
pentru a nu suferi.” Am meditat asupra acestor cuvinte şi le-am
alăturat versurilor din motto ale poetului bosniac Izzet Sarajlic.
Prin aceste rânduri am alăturat două feţe ale aceleiaşi monede,
una în care se întrepătrund stări de spirit, realităţi diferite şi un
singur oraş: Sarajevo. Capitala Bosniei şi Herţegovinei, locul în
care nume precum piaţa Markale sau strada Vasa Miskina au
conotaţii tragice. Fostă capitală olimpică (locaţie a Jocurilor
Olimpice de Iarnă din 1984), oraş ce a cunoscut cel mai lung asediu din epoca modernă (1425 zile, din aprilie 1992 până în
februarie 1996) dar şi un al doilea asasinat, la fel de zguduitor, la
distanţă de 79 de ani de la primul. Mă refer atât la pretextul declanşării primului război mondial (atentatul asupra arhiducelui
Franz Ferdinand, 28 iunie 1914) cât şi la incidentul din 8 ianuarie
1993 în care a fost ucis vice-premierul bosniac Hakija Turajlic.
De ce toate acestea într-un singur loc: Sarajevo?
În rândurile următoare voi încerca să răspund acestor întrebări
prin structurarea unui parcurs istoric cât se poate de schematic,
a reliefării celor scrise de generalul francez Philippe Morillon
precum şi a rapoartelor (astăzi publice, din surse deschise)
ajunse la dată respectivă la Naţiunile Unite. Obiectivul propus
nu este de a elucida sau a explica anumite circumstanţe ci de a
aduce poate o nuanţă în plus sau o valoare adăugată, oricât de
moderată, unor evenimente de care ne despart aproape 30 de ani,
subsumate dramaticului moment din 8 ianuarie 1993. Finalul
războiului şi acordurile de la Dayton (1995) vor creiona un nou
stat, cu o conducere unificată dar cu două entităţi teritoriale:
Republica Srpska şi Federaţia Croato-Musulmană.
90
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Consultarea fie şi sumară a istoriei acestui teritoriu aduce cu
sine o concluzie imediată: Suntem la confluenţa marilor imperii
şi religii monoteiste, cu inevitabilele coabitări dar, în acelaşi
timp, cu inerentele clivaje şi conflicte etnice, religioase, culturale
şi politice. Iniţial parte a provinciei romane denumită Illyricum,
acest spaţiu (numele de Bosnia vine de la râul cu acelaşi nume,
denumit Bosante în latină, afluent al Savei, conform larousse.fr)
intră sub dominaţia sud-slavă (odată cu sosirea masivă a acestora
în Peninsula Balcanică la începutul secolului VII d.Hr.) respectiv
ungară (din secolul XII). Figura principală a acestor timpuri este
Stefan Tvrtko (1353-1391), la 1376 „rege al Serbiei şi Bosniei.” Secolul XV se traduce prin începutul cuceririi otomane iar ultima
formaţiune statală (ducatul autonom al Herţegovinei, condus
de nobilul local Stefan Vukcic) a dispărut în 1482. Următoarele
patru secole vor sta sub semnul dominaţiei otomane (au existat
inclusiv mari viziri originari din acest spaţiu, cum ar fi Mehmet
Sokolovic/ Sokollu Mehmed Pasa, cel ce a ordonat construcţia
podului peste Drina în oraşul bosniac Vişegrad; sokol în limba
sârbo-croată înseamnă vultur) iar în tot acest interval de timp
a avut loc şi un proces de convertire religioasă a unor băştinaşi
datorat şi faptului că numai cei de religie islamică puteau fi
proprietari de pământuri. Aceştia sunt de fapt bosniacii de
credinţă islamică din Bosnia şi Herţegovina, ce mult mai târziu
vor fi individualizaţi de regimul federal iugoslav (1971) sub
denumirea de „Musulmani” (cu M mare). Până la începutul
secolului XX ţara a rămas o provincie otomană cu capitala la
Sarajevo. Cum am menţionat mai sus, Bosnia şi Herţegovina a
fost un teritoriu al întâlnirii marilor imperii şi acest fapt este
redat poate cel mai fidel de marele romancier Ivo Andric, în
cărţile sale anume Cronică din Travnik respectiv E un pod pe
Drina. În ambele lucrări este prezentat fenomenul penetrării
habsburgice versus rezistenţei otomane iar în final, în anul 1908,
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după mai multe etape, Bosnia şi Herţegovina a fost anexată de
regimul dualist austro-ungar (în anul 1867 are loc dualismul
austro-ungar). Firesc, noua administraţie s-a lovit de afirmarea
naţională sârbă în creştere iar una din urmări a fost atentatul de
la Sarajevo (28 iunie 1914). După primul război mondial Bosnia
şi Herţegovina a fost integrată în Regatul sârbo-croato-sloven
(devenit din 1929 Regatul Iugoslaviei), una din marile probleme
cu reverberaţii şi urmări profunde fiind faptul că nu a existat o
individualizare bosniacă, locuitorii având opţiunea de a se declara
fie sârbi fie croaţi. Pe firul narativ istoric, unul sumar desigur,
mai trebuie subliniate două aspecte: Pe de o parte faptul că, în
cursul celui de al doilea război mondial Bosnia şi Herţegovina
au fost integrate Statului Independent al Croaţiei (NDH) condus
de Ante Pavelic (aşa numitul regim „ustaşa”) iar în acest context
persecutarea sârbilor a fost o realitate tragică (lagărul de la
Jasenovac); pe de altă parte acest teritoriu a fost nucleul regimului
lui Iosip Broz Tito. Mă refer la nucleul legitimităţii politic-statale
iugoslave (cele două întruniri ale AVNOJ [„Antifasisticko Vece
Narodnog Oslobodenja Jugoslavije”] [„Consiliile Antifasciste de
Eliberare Naţională ale Iugoslaviei”] s-au desfăşurat în Bosnia şi
Herţegovina, în 1942 la Bihac şi în 1943 la Jajce) dar şi la unul
emoţional de tip „sacrificiu fondator,” în acelaşi areal având loc
luptele de la Neretva (1943) şi Drvar (1944). De altfel, revenind
la Jajce, data consiliului AVNOJ din 29 noiembrie 1943 a devenit
zi naţională a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia sărbătorită până în 1992. În anii postbelici Bosnia şi Herţegovina a
fost republică federativă în cadrul noului stat iugoslav. Relativa
toleranţă faţă de particularitatea musulmană a acesteia trebuie
punctată, explicabilă datorită faptului că Iugoslavia, ca lider
al „mişcării de nealiniere” (alături de Indonezia şi India), nu
putea să persecute un cult religios sau altul, o parte însemnată
a membrilor organizaţiei politice respective fiind musulmani.
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Astfel, în anul 1971, „Musulmanii” au fost recunoscuţi ca
naţionalitate însă, cu doar un an înainte (1970), profesorul Alija
Izetbegovic (viitor şef de stat) a publicat Declaraţia Islamică.
Atât atunci cât şi la începutul anilor 1990, legătura acestuia cu
anumite regimuri islamice a fost una ce a generat controverse.
Mai departe, alegerile din anul 1990 au creat un prim tablou al
structurării pe baze etnice şi religioase a acestei republici încă
parte componentă a Iugoslaviei. „Partidul Acţiunii Democratice”
(SDA) a lui Alija Izetbegovic a obţinut 86 de mandate faţă de cele
70 de locuri ale „Partidului Democratic Sârb” (SDS) condus de
Radovan Karadzic sau cele 54 ale „Uniunii Democratice Croate”
(HDZ) conduse de Stjepan Kljuic. La conducerea statului a fost
respectat iniţial un algoritm: Preşedinte Alija Izetbegovic (musulman), şef al Parlamentului (unicameral) Momcilo Krasjnik
(sârb ortodox) iar prim ministru Jure Pelivan. (croat catolic)
Destrămarea Iugoslaviei a cunoscut primele sale etape odată cu evenimentele din Slovenia şi Croaţia şi, inevitabil, tensiunile s-au acutizat şi în Bosnia. Nu voi insista mai mult asupra
aspectelor cronologice şi voi menţiona doar discuţiile tensionate
din Parlament în contextul iminent al declarării independenţei
Bosniei şi Herţegovinei (şi ameninţarea directă a lui Radovan
Karadzic rostită de la tribună, la 5 octombrie 1991 – „Calea
pe care o alegeţi pentru Bosnia şi Herţegovina este aceeaşi cu
drumul spre infern şi suferinţă pe care deja merg Slovenia şi
Croaţia. Să nu vă gândiţi că nu conduceţi Bosnia şi Herţegovina
către infern şi poporul musulman către exterminare pentru că
dacă va fi un război, poporul musulman nu va fi în stare să se
apere pe sine”, conform https://www.youtube.com/watch?v=
ACHkmW8NGJU), declararea independenţei statului (15 octombrie 1991), referendumul la care 62,8% din votanţi s-au pronunţat pentru independenţă, recunoaşterea acesteia de către
statele membre ale Comunităţii Europene (6 aprilie 1992),
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Rezoluţia 752 a Consiliului de Securitate al ONU prin care
contingente ale FORPRONU (Forţa de Protecţie a Naţiunilor
Unite) au fost desfăşurate în Bosnia şi Herţegovina, planul VanceOwen privind „demilitarizarea oraşului Sarajevo şi decuparea
ţării în 10 provincii” (ianuarie 1993, conform https://www.
monde-diplomatique.fr/mav/55/A/55637), context însă în care
se produce asasinarea vice-prim ministrului Hakija Turajlic (8 ianuarie 1993).
Volumul lui Philippe Morillon (A crede şi a îndrăzni/ Cronica
de la Sarajevo, publicat de editura Grasset, Paris, 1993) este o
mărturie directă a trăirilor unui general (comandant adjunct al
FORPRONU din Bosnia şi Herţegovina) ce surprinde tragedia
acestui stat respectiv a capitalei sale asediate. Philippe Morillon
distinge între speranţa (de altfel afirmă că volumul este „o lecţie
a speranţei”) văzută în ochii şi vocea cetăţenilor („Mir, mir,
samo mir”/ „Pace, pace şi doar pace”) şi agonie, între luptă şi
armistiţiu, între eroare şi premeditare, într-un tablou regional
dominat de „teama de celălalt, teama de ceilalţi.” Documentul
este important pentru că (şi acelaşi sentiment l-am încercat la
momentul lecturii cărţii Clarei Uson, Fiica Estului) în Bosnia
şi Herţegovina impresia iniţială a fost că un război intra muros
este de neconceput. Generalul Morillon mărturiseşte că „după
politeţea glacială de la Belgrad sau Zagreb am fost primiţi cu
foarte multă căldură.” (la Sarajevo) Unul din membrii preşedinţiei a şi punctat, în cursul acestei prime întrevederi, că „sunt
musulman iar vecinul meu este sârb; niciodată nu vom putea să
ne considerăm duşmani”… Trecerea însă spre confruntare va fi
una dramatică. În context, iar acest aspect cred că este elocvent
în ceea ce înseamnă procesul de pregătire la nivel diplomatic,
este redată convorbirea generalului Philippe Morillon cu ambasadorul francez la Belgrad, Michel Chatelais, în care acesta,
cu referire la întreg spaţiul iugoslav dar îndeosebi cel bosniac,
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îi recomandă lectura volumelor lui Ivo Andric (Cronică din
Travnik şi E un pod pe Drina) sau a lui Mesa Selimovic (Dervişul
şi moartea), una indispensabilă pentru „cine îşi propune să
înţeleagă sufletul şi istoria popoarelor din Balcani.” Acesta este
teritoriul în care a fost instalată în perioada postbelică o mare
parte a industriei iugoslave de armament şi în care coabitarea
a fost marcată dintotdeauna de „episoade de eroism, violenţă şi
distrugere.” Cred că din toate volumele citate mai sus, destinul
lui Ahmed Nurudin (dervişul din confreria/ tekkia din Sarajevo,
erou al romanului lui Mesa Selimovic) ilustrează poate cel mai
fidel ruptura, apartenenţa incompletă sufletească la un univers
sau altul atât a acestuia cât şi a unei comunităţi sau a unui stat.
Bosnia şi Herţegovina se individualizează oare ca a treia cale,
ca un al treilea spaţiu, între Orient şi Occident? Cert este că
Philippe Morillon a surprins în câteva cuvinte mentalitatea şi
percepţia în epocă a dramei ce începuse deja să se deruleze, iar
trimiterea este la sinistra formulă de purificare etnică: „Dacă
fraţii se bat trebuie să se despartă şi să fie despărţiţi…”. În acelaşi sens reliefez descrierile principalilor actori ai conflictului
bosniac din anii ‘90 ai secolului XX: Despre Radovan Karadzic,
preşedintele Republicii Srpska 1992-1995 („Mă ascultă. Pleoapele sale grele şi coborâte îl fac să semene cu un urs adormit.
Jocul nervos al degetelor sale pe tăblia mesei, faptul că acceptă
să-i ofer o ţigară deşi ştiu că nu mai fumează, toate aceste atestă
că este conectat la tensiunea momentului”); Nikola Koljevic,
vice-preşedinte al Republicii Srpska („mic de statură, cenuşiu,
cu ochelari subţiri, profesor de literatură engleză la Universitatea
din Sarajevo, teoretician local al purificării etnice… are un
timbru blând al vocii şi o excelentă limbă engleză. Contrastul
cu Radovan Karadzic este sesizabil. Pe măsură ce unul pare
redutabil, ameninţător în mod voit şi înverşunat împotriva
întregii lumi, celălalt este de o blândeţe aparentă, plin de
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bunăvoinţă, dornic să placă şi să convingă”); Bljana Plavsic,
preşedintele Republicii Srpska 1996-1998 („foarte respectată
de populaţia sârbă… agresivă în abordare, totuşi campioană a
unor mari şi generoase idei, nu pare în largul său şi cu siguranţă
va face rapid un pas înapoi”); Momcilo Krasjnik preşedinte
al Parlamentului Republicii Srpska şi membru al preşedinţiei
Bosniei şi Herţegovinei („fost preşedinte al Parlamentului bosniac. Smead, privirea pătrunzătoare sub sprâncene dense, nu
surâde niciodată, vorbeşte puţin şi doar pentru a reaminti promisiuni neonorate ale FORPRONU. Atitudinea sa, cel puţin
la prima întâlnire, este aproape ostilă… Totuşi îl cred mai rezonabil poate pentru că este cel mai conştient, mai mult decât
ceilalţi, asupra responsabilităţilor şi asumării acestora. Pare singurul din cei patru stăpân în permamenţă pe nervii săi”); Ratko
Mladic, comandant al armatei Republicii Srpska („Șeful incontestabil al sârbilor din Bosnia, charismatic, minte puternică
şi întortocheată, se proiectează ca fiind în serviciul propriului
său popor. Născut actor, ştie să utilizeze cartea ameninţării
şi a şarmului, să treacă pe loc de la furia aproape de limitele
apoplexiei la un calm distant şi aparent. Crede oare cu adevărat
ce spune când denunţă complotul întregii lumi împotriva poporului sârb vinovat doar pentru că-şi asumă rolul istoric de
barieră între Occidentul creştin şi Islamul invadator? Îl cred
prea inteligent pentru asta. Sunt de părere că îşi însuşeşte aceste
teze oficiale numai pentru asigurarea triumfului propriei sale
ambiţii ce consistă în a repoziţiona sârbii pe un loc dominant în
lupta dintotdeauna cu fraţii musulmani şi croaţi… Este un adept
şi un patriot al Serbiei Mari. Lucrează la realizarea acestui vechi
vis dar nu doreşte şi nici nu poate să-l mărturisească”); Safer
Haliljovic („fost ofiţer al Armatei Populare Iugoslave/ JNA, nu a
urmat cursuri de învăţământ superior. Este musulman precum
majoritatea ofiţerilor armatei bosniace… Un cap proeminent pe
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un trup de jucător de baschet, privirea lipsită de conţinut, dă
poate chiar impresia stupidităţii. Nici pe departe însă! La o cunoaştere îndeaproape, sub o aparentă impasibilitate descoperi
un ataşament profund faţă de propria cauză; ostil oricărei soluţii
negociate atâta vreme cât nu-l ajută să inverseze balanţa de
forţă.”)
Portretele de mai sus trebuie completate cu anumite observaţii:
În termeni militari factorul numeric a fost favorabil armatei
Bosniei şi Herţegovinei însă în termeni de logistică, organizare şi
armament greu (în special artilerie) avantajul a fost net de partea
VRS („Vojka Republike Srpske”/ „Armata Republicii Srpska”) al
cărei comandant a fost generalul Ratko Mladic, nume asociat cu
soarta celor „şase zone de securitate ale FORPRONU” (Srebrenica,
Gorazde, Zepa, Tuzla, Bihac, Sarajevo) sau cel puţin cu o parte
a acestora, consecinţele fiind incalculabile. O a doua observaţie
este legată de importanţa media. Generalul Philippe Morillon a
remarcat în mod corect că, în timp ce liderii sârbilor din Bosnia
au fost convinşi de sabotajul presei internaţionale, cei bosniaci au
avut inteligenţa de a păstra mereu canale de comunicare deschise,
fiind poate şi aceasta din urmă un atu în plus.
Pe acest fond al luptelor fără sfârşit, al asediului interminabil
dar şi al unui licăr de speranţă (planul Vance-Owen din ianuarie
1993) s-a produs ireparabilul. Suntem pe 8 ianuarie 1993 şi sârbii
sărbătoresc Crăciunul (pe stil vechi). În aceeaşi zi un avion turc
a aterizat pe aeroportul din Sarajevo (survol aprobat şi aterizare
prevăzută pentru orele 15.00) iar la faţa locului s-au deplasat pentru întâmpinarea delegaţiei respectiv discuţii oficiali bosniaci
conduşi de vice-prim ministrul Hakija Turajlic. Înainte de toate
însă este importantă descrierea acestuia realizată de generalul
Morillon: „Unul din cei mai moderaţi apropiaţi ai preşedintelui
Izetbegovic, apreciat şi preţuit de toţi. Formarea noastră comună de ingineri electronişti ne-a apropiat şi l-am considerat un
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prieten.” Revenind la scena zilei de 8 ianuarie 1993, urmare
solicitării trimise de preşedinţia bosniacă la orele 12.30, un convoi al FORPRONU („sector Sarajevo”) a transportat delegaţia
bosniacă la aeroport într-un „vehicul blindat de transport de
trupe” denumit VBTT. După discuţii toţi oficialii bosniaci (în
afara lui Hakija Turajlic) s-au urcat la bordul aeronavei şi au
părăsit Sarajevo. (!) Drumul înapoi către sediul Preşedinţiei a
fost efectuat în acelaşi vehicul VBTT al FORPRONU, unicul
pasager fiind vice-prim-ministrul Hakija Turajlic. Pe drumul
de întoarcere însă, probabil şi datorită climatului de extremă
suspiciune al părţii sârbe (s-a crezut că avionul turc a adus la
Sarajevo combatanţi de partea forţelor musulmane bosniace),
vehiculul a fost blocat la aproximativ 400 metri de aeroport, la
orele 16.30. Au urmat două ore de discuţii tensionate la care
a participat şi ofiţerul FORPRONU de legătură pe lângă cartierul general al armatei sârbilor bosniaci, colonelul Sartre.
După mai multe schimburi de replici şi o aparentă aplanare a
întregii situaţii, prin trapa deschisă a vehiculului VBTT, de lângă colonelul sus-menţionat şi cu toată opoziţia colegilor săi,
un soldat sârb „aflat într-o stare de extremă surescitare” a tras
asupra vice-prim ministrului. Imediat după acest moment drumul a fost degajat iar demnitarul bosniac transportat la spital
unde medicii au constatat decesul. O descriere amănunţită a
evenimentului, punctată evident, precum în orice atentat din
istorie, de un lanţ nefericit de coincidenţe şi erori (solicitarea
de transport la aeroport nu a fost conformă cu procedurile
FORPRONU; membrii echipajului nu au fost informaţi asupra
rangului demnitarului pe care urmau să-l escorteze etc.) poate fi
lecturată pe site-ul https://digitallibrary.un.org/record/159728/
files/S_25130-EN.pdf, sursă bibliografică) Poate şi mai dramatice
sunt însă sentimentele încercate de generalul Philippe Morillon,
împletite cu o luciditate şi o convingere necruţătoare în ceea ce
înseamnă stoparea agravării unei situaţii şi aşa aproape de ne98
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controlat: „A fost unul din cele mai dure momente ale carierei
mele. În clipe precum acestea simţi cu adevărat singurătatea
puterii şi datoria misiunii. Primul meu gând iar alţii îl vor împărtăşi la rândul lor: Prevenirea ca acest nou asasinat comis la
Sarajevo, 79 de ani după moartea arhiducelui Franz Ferdinand,
să nu aibă aceleaşi consecinţe şi să nu constituie semnalul declanşării unui conflict generalizat.” Conduita generalului Morillon reţine
atenţia, cititorul având posibilitatea de a medita asupra modalităţii
de exercitare a conducerii: „A fi responsabil înseamnă a şti să
te impui în faţa subordonaţilor dar totodată a şti să răspunzi de
ei şi pentru ei… În momentul în care un om aflat sub ordinele
tale este judecat asupra îndeplinirii misiunii sale, trebuie să ştii
să-l protejezi. Aceasta este condiţia încrederii fără de care nu
poate exista eficacitate în acţiunea colectivă.” Acelaşi general
dovedeşte cumpătare şi echilibru atunci când menţionează că
astfel de acte, fie ele individuale, au cauzele lor şi declanşarea în
ziua de Crăciun a unei ofensive bosniace în regiunea Bratunac
nu poate decât să contribuie la o inflamare emoţională la nivel
personal şi comunitar. Până la urmă nimic altceva decât o spirală
tragică a violenţei.
Asasinarea lui Hakija Turajlic a fost o premieră în tot ceea ce a
însemnat dispariţia în astfel de condiţii a unei figuri politice din
Iugoslavia anilor ‘90 ai secolului trecut. Condamnarea acestui
act a fost unanimă în toate cancelariile dar cuvintele generalului
Morillon din comunicatul său din 9 ianuarie 1993 merită citate:
„Săptămâna trecută, formulând urările tradiţionale, nu a existat
niciunul dintre voi care să nu invoce pacea şi să se roage pentru
ea. Pacea pentru această ţară ce a plătit deja prea mult pentru nebunia unor oameni, pacea pentru locuitorii Bosniei ce nu mai pot
suporta suferinţa şi lipsa de speranţă… Știu că domnul Hakija
Turajlic, căruia i-am preţuit caracterul şi inteligenţa, era gata,
precum mulţi dintre cei de aici, precum mine însumi şi oamenii
mei, să-şi dea viaţa pentru o soluţie ce ar permite revenirea la o
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viaţă în libertate, demnitate, exerciţiu al celor mai elementare
şi sacre drepturi… Moartea lui Hakija Turajlic nu trebuie să fie
debutul unei noi serii a doliului şi deziluziei ci finalul acesteia.
Fac apel la compatrioţii săi de toate religiile, opuşi în enorma lor
majoritate exerciţiului de violenţă oarbă, să-şi înfrâneze mânia,
să-l onoreze pe măsura sacrificiului şi meritelor sale, să continue
opera pe care a întreprins-o de a reda acestei ţări o pace demnă.
Fac apel la adversarii săi să înţeleagă prin această nouă tragedie
şi înainte de a fi prea târziu-încă nu este prea târziu-la ce acte
extreme poate recurge un combatant atunci când îşi însuşeşte
în mod nefericit o lecţie a istoriei. Sper ca în profunzimea lor
sufletească să nu dorească altceva decât Pacea. Dacă aceasta este
adevărat şi vreau să cred că este adevărat, solicit ca responsabilii
la cel mai înalt nivel ai crimei ce tocmai ne-a lovit în toată oroarea
sa să fie denunţaţi public la Belgrad şi Pale şi să fie condamnaţi
aşa cum o merită.”
Asasinarea vicepremierului Hakija Turajlic a fost o pagină
de istorie recentă marcată de asediul cel mai lung din epoca
modernă (Sarajevo), de un conflict bosniac punctat de crime
în masă, de destrămarea traumatică şi conflictuală a unui stat
federal. Peste toate însă o singură întrebare: Cum s-a ajuns aici?
Este poate momentul să închei acest articol şi să caut un răspuns
prin întoarcerea la literatură, la poezie, la versurile aceluiaşi poet
bosniac Izzet Sarajlic, la fel de sensibile şi cutremurătoare precum
cele din motto, mergând, dacă vreţi (cu referire strictă la titlu) pe
linia Adrianei Georgescu şi a cărţii sale La început a fost sfârşitul şi
reflectând asupra unei alte întrebări: Mai există speranţă?
„Foştilor mei prieteni iugoslavi// Ce s-a întâmplat cu noi în doar
o noapte, prieteni?/ Nu ştiu ce mai faceţi acum, ce scrieţi acum./
Alături de cine beţi un pahar/ În care cărţi v-aţi îngropat pe voi
înşivă./ Nu mai ştiu nici măcar dacă încă mai suntem prieteni.”
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Carmen Neamţu

Vitrina cu spectacole
Să râdem pe Titanic
Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Arad, spectacolul
Titanic vals de Tudor Muşatescu; regia: Celina Niţu;
decor: Irina Chirilă; costume: Mădălina Baciu;
coloana sonoră: Radu Moţiu. Cu actorii: Ștefan
Statnic, Carmen Vlaga Bogdan, Adriana Ghiniţă,
Robert Danci, Iulia Pop Dragoş, Bogdan Neciu,
Roxana Sabău, Alex Popa, Zoltan Lovas, Ioan Peter,
Florin Covalciuc, Călin Stanciu.

L

A SALA „STUDIO” a teatrului arădean
merită să vedeţi comedia Titanic vals de
Tudor Muşatescu (1903-1970), piesa care
nu şi-a pierdut prospeţimea, chiar dacă a
fost scrisă în 1932. Autorul însuşi stabilea
coordonatele spectacolului: „acţiunea se petrece în zilele noastre, în orice oraş unde există soacre, neveste şi prefecturi”.
Regizoarea Celina Niţu păstrează povestea
lui Tudor Muşatescu, decupând inteligent
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Design: Laurian Popa

din textul original scene care ar fi
putut lungi prea mult spectacolul
(scena fântânii arteziene ridicată în
cinstea lui Spirache, plecarea familiei la Bucureşti pentru investirea
în funcţie a politicianului şi aflarea
veştii că guvernul a fost demis şi
reîntoarcerea la Câmpulung etc.).
Rezultatul este o satiră cu trimiteri
la actualitatea neaoşă, mizându-se
pe comedia de situaţii. Personajele
îmbogăţite cu valenţe proaspete
(vezi tuşa îngroşată din jocul actorilor – căpitanul Gigi – Zoltan
Lovas sau Dinu – Alex Popa) stârnesc râsul. Asistăm
la ascensiunea funcţionarului Spiridon Necşulescu,
împins de femeile ambiţioase din familia sa. O familie
dereglată care se trezeşte, peste noapte, milionară şi
vrea cu orice preţ „să iasă din provincie”. Să intre în
rândul lumii bune.
Spirache, jucat de Ștefan Statnic, este un bonom
cumsecade, care nu doreşte decât „o familie unită”.
E propulsat de energica lui soţie, Dacia, şi de soacră,
Chiriachiţa. Carmen Vlaga joacă cu aplomb rolul nevestei intrigante, reuşind un rol foarte bun. Trecerile
de la sărăcie la prosperitate financiară sunt concepute
de actriţă într-un crescendo interpretativ atent dozat.
Scena beţiei este savuroasă. Carmen Vlaga face cel
mai bun rol al ei în montarea de acum. Adriana
Ghiniţă are o partitură generoasă şi aduce în scenă o
Chiriachiţă mai puţin expansivă, dar convingătoare
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în obţinerea cu orice chip a ascensiunii ginerelui
său.
Interesante, în montare, sunt propunerile regizorale pentru copiii familiei, Traian – pe trotinetă
(Robert Danci) şi Decebal – în postura unui manelist-interlop căpătuit (Bogdan Neciu). Amorezul
Dinu (Alex Popa), îndrăgostit de Miza (Iulia Pop
Dragoş) este un funcţionar al poştei, un soi de
dandy astmatic cu cercel în ureche. În postura de
soţ al Genei (Roxana Sabău) devine un pretendent
impetuos. Pentru el îndrăgostirea este, la propriu, o
pierdere a suflării.
În rolul lui Rădulescu Nercea, Florin Covalciuc joacă
politicianul abil şi oportunist, aducând personajului
său note nu doar de umor, ci şi de viclenie. Călin
Stanciu, în rolul vecinului, este o pată de culoare în
montarea arădenilor, reuşind un rol memorabil. În
rolul avocatului Procopiu, jocul sobru al lui Ioan Peter accentuează disfuncţionalitatea familiei lui Muşatescu,
în care fiecare vrea să fie mai mult
decât este.
În spaţiul redus al sălii „Studio”,
elementele de decor nu încarcă excesiv spaţiul de joc, susţinând comedia de situaţii a piesei.

Fără timpi morţi
Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Arad, spectacolul Exist.exe după texte de Iv cel Naiv,
Vlad Isăilă şi Monica Stoica, spectacol
1, 2022
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experimental realizat în colaborare cu departamentul Regie al U.N.A.T.C.
„I.L. Caragiale” Bucureşti; cu actorii: Alina Vasiljevic, Angela Petrean
Varjasi, Dorina Darie Peter, Oltea Blaga, Carmen Butariu, Liliana Balica,
Cecilia Lucanu Donat, Oana Kun, Valentin Voicilă, Robert Pavicsits; regia:
Vlad Isăilă, Monica Stoica, studenţi Regie, anul III; scenografia: Abina
Reus, Ioana Groza, studente Scenografie, anul III; sound design: Cári
Tibor; coordonator proiect: prof.univ.dr. Theodor Cristian Popescu.

„O

mul de azi nu este într-o criză de timp, ci într-o criză
de răbdare”, o spunea criticul literar Alex Ștefănescu
într-o carte minunată, Mesaj către tineri. Redescoperiţi literatura.
(Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2014, p.52). Spectacolul Exist.exe,
după texte de Iv cel Naiv, Vlad Isăilă şi Monica Stoica, este o
invitaţie să redescoperim emoţia din jocul actorului, faţă în faţă
cu publicul său.
După o (prea)lungă pauză cauzată de pandemia de Covid 19, îmi
doresc să experimentez uimirea, încântarea, şocul, inspiraţia la
reîntâlnirea cu o piesă de teatru. Marea calitate a spectacolului
de la Arad este că te surprinde. Formula găsită de regizori
(Vlad Isăilă şi Monica Stoica, studenţi în anul al III-lea la Regie
U.N.A.T.C.) este una ingenioasă chiar dacă nu e una originală.
În Fraţii Karamazov, spectacol montat la Montreal de Alexander
Hausvater, publicul este „plimbat” prin momentele poveştii, urcat
în căruţe cu cai, de la teatru, spre catedrala oraşului Montreal,
apoi la restaurant, la tribunalul oraşului şi apoi readus în sala de
teatru.
Ceea ce se caută e dobândirea unei experienţe artistice prin
intermediul spectacolului care continuă în fiecare prin redefinirea
mesajului teatral după propriile-i puteri, experienţă culturală
etc. Acum suntem invitaţi să explorăm diverse locaţii din teatru,
coridoarele, barul transformat în spaţiu de joc. Spectatorul e
condus cu umor de actorul Robert Pavicsits prin diversele spaţii
de joc şi e surprins cu diferite situaţii de viaţă. Exist.exe e despre
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cum ne raportăm fiecare la lumea în care trăim, cum ne luăm
în stăpânire sentimentele, cât suntem dispuşi să ne suportăm şi
să empatizăm cu ceilalţi. Este un act de curaj să iei atitudine,
după cum poţi trăi liniştit şi fără izbucniri de revoltă. Teatrul
nu schimbă lumea, cel mult spectacolul de teatru te „atinge” la
nivel individual. Dacă eşti dispus să încerci şi această experienţă
artistică.
Se încearcă o recreare a lumii de astăzi, în fragmente de text
jucat în spaţii diverse, cu decor diferit. Aşadar, cum este lumea
de azi? Iată ce am „citit” noi:
1. Varianta Ceciliei Lucanu Donat – O fugă de sine, o spaimă
de plictis printr-o exersare a mai multor existenţe în spaţiul
virtualităţii. O căutare a copilului care ai fost, accesând
lumea jocului aseptic pe computer. Ispita avatarului, acel
tu – cum ai vrea să fii – îi face pe unii să-şi petreacă o
bună parte din viaţă în lumea virtuală. Actriţa abordează
corect rolul, fără tuşe surprinzătoare.
2. Varianta Alina Vasiljevic şi Angela Petran Varjasi. Fiecare
trăieşte pentru sine şi îşi e sieşi suficient. Suntem consumaţi
de imagine, iar supraexpunerea individuală poate duce la
o depresie profundă (încheiată cu o defenestrare) sau la un
zen alb-absolut. În fond, n-ai nevoie de un guru indian să-ţi
inducă „starea de bine”, nici de coaching, numerologie,
self-meditation, yoga pe minge. Dar le poţi încerca! Jocul
celor două actriţe nu depăşeşte cutia de sticlă în care îşi
declamă textul steril, spus cu dicţie.
3. Do ut des. Versiunea în limba latină. Varianta autohtonă
e: îţi dau ca să-mi dai. Un soi de serviciu contra serviciu.
E ceea ce ne propun actriţele Oltea Blaga, Liliana Balica,
Oana Kun şi Carmen Butariu. Actorul poartă măşti în fiecare seară şi moare câte puţin cu fiecare personaj jucat.
1, 2022
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Sau actorul trăieşte mai multe vieţi cu fiecare rol al său
şi se hrăneşte din energia publicului. Textul actriţei Oltea
Blaga este cel mai consistent – ca mesaj – din montare. Și
reuşeşte să transmită emoţie, sensibilitate. Revederea cu
actriţa Carmen Butariu a fost o surpriză plăcută a montării,
jocul ei nuanţat fiind un plus al spectacolului.
4. Varianta „vreau mai mult”. E scena casnică a Paradisului
în doi, ultimul cadru al spectacolului, cu Dorina Darie
Peter şi Valentin Voicilă. Doi oameni pot fi îndrăgostiţi
şi înstrăinaţi în acelaşi timp. Vezi patul uriaş în care
joacă. Acum intervin versurile din Iv cel Naiv, poetul
din Focşani, inginer de telecomunicaţii la bază, care
a început cu sms-uri trimise iubitei, cu un blog şi, mai
apoi, cu cărţi publicate: Versez, Uibesc, Nesfârşesc, Să
nu ne facem de râs în faţa furnicilor, Scrisori de lângă
tine, Cartea săruturilor şi 16 poezii de iubire pe care
mi le-aş fi scris mie dacă aş fi fost tu. Păcat că poezia
lui Iv cel Naiv nu este exploatată suficient în economia
spectacolului. Dorina Darie Peter şi Valentin Voicilă ar fi
reuşit un dialog emoţionant şi sensibil dacă ar fi avut şi un
text pe măsură.
„Îndrăgostiţii nu sar niciodată în gol,
Ci unul în celălalt
Îndrăgostiţii n-au nevoie de plasă de siguranţă.”

În doi, viaţa e mai suportabilă. Trăim azi sub semnul maximalului. Trebuie să ne bucurăm mai mult. Să câştigăm mai
mult, să consumăm mai mult, să trăim mai mult. Și, dacă se poate, toate, fără timpi morţi.
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Gânduri, argumente, despre
expoziţia Manifest pentru
linişte al Mariei Furnea

I

MAGINI, trăiri topite în culoare, amestecate cu stări subconştiente ce creează un
decoct pentru lecuirea estetică a privitorului,
armonii sensibilizate cromatic, suprafeţe plastice pe care fluidizarea culorii le dă valuri
transparente, dirijate spontan de răbufniri
care creează o melodică gândire spre spaţii
care, prin atingerea discretă a privirii, generează plăcute tulburări benefice.
Sensibilitatea pensulaţiei este susţinută de
zemuri colorate discret, care te liniştesc dar
te şi mişcă uneori prin trăirea gândului. Nu,
nu sunt doar jocuri spontane, sunt emanaţii
a unor trăiri depozitate în timp şi care stăteau
la coadă pentru a le scoate la suprafaţă odată
1, 2022
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şi odată prin culori cizelate spiritual. Nu sunt lucrări făcute
pentru o privire plată, simplă, ci necesită priviri mai adânci, în
special când constaţi că ceea ce ţi se oferă spre vizualizare, este
ambalat în trăiri profunde, care te obligă ca şi consumator să
încerci a decoji vizual pelicula color, ca să vezi ce se ascunde sub
ea ca şi conţinut tainic, să constaţi că visul oferit nu este banal ci
şi culoare, simbol al creierului uman.
Uneori am senzaţia că Maria pictează liniştea, culorile redevin
lumină şi vitalitate. Culoarea nu este în sine şi pentru sine, ci
expresia nemijlocită a unui dor, a unei melancolii, sau a unei
jubilaţii în faţa măreţei vieţi.
Pictura Mariei Furnea este prin excelenţă o pictură care
sugerează, prin metamorfoze cromatice, dorinţa de a dialoga
cu privitorul pe care-l atrage cu căldura acordurilor cromatice.
Sunt lucrări care comunică o emoţie vie şi sinceră, o invitaţie
disperată la meditaţie asupra întâmplărilor devenite culoare,
şi redate de un penel coordonat de un artist care ştie să-i
disciplineze efectele.
Dacă ar fi să definesc pictura Mariei Furnea, aş putea spune
că este etalonarea rafinată a anotimpurilor interioare, gânduri
colorate de timp, stări deconectate lăsate liber, plutind cromatic.
Această sinceritate şi prospeţime a lucrărilor domină amestecul
dintre vis şi realitate, într-un timp suspendat, unde aerul
fermităţii este tulburat doar de profunzimea gândului.
Îndemnul meu este: treziţi-vă vizual, întăriţi-vă credinţa în
frumos, purificaţi-vă prin culoare.
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A

ABSOLVIT Facultatea de Design, secția
Design Grafic, a Universităţii „Aurel
Vlaicu” din Arad. Este membră a Uniunii
Artistilor Plastici din Romania, Filiala Arad. În
perioada 2000-2014 a fost președintă a Asociației
Culturale „Ion Andreescu” din Arad.
Premii:
2018 – Premiul Filialei din Arad a Uniunii
Artistilor Plastici din România pentru pictură
la expoziția România 100
2019 – Premiul Filialei din Arad a Uniunii
Artistilor Plastici din România pentru pictură
la Bienala Internationala de Artă Meeting Point
Arad
Expoziții personale:
2020 – Manifest – Galeria Națională „Delta” Arad
2019 – Amprente – Galeria „Alfa” Arad
2017 – Incantaţii vegetale – Galeria „Alfa” Arad
2016 – Dialoguri – Galeria „Alfa” Arad
2016 – Gânduri colorate – Centrul Cultural Bekescsaba, Ungaria
2014 – Interferențe – Galeria Alfa Arad
2013 – Rugăciuni – Primăria Arad
2011 – Anotimpuri care vin – Galeria „Turnul de apă”, Arad
2010 – Baladă pentru ADA – Galeria „Waterhouse”, Arad
2009 – Expoziție personală la Consiliul Județean Arad
2008 – Câmpuri aurii – Sala „Clio”, Arad
2006 – Expoziție personală la Sala „Clio”, Arad
2004 – Ferestre – Sala „Clio”, Arad
2001 – Expoziție personală la Club „Frontiera”, Arad
1999 – Sub semnul eclipsei – Sala „Forum”, Arad
1997 – Expoziție personală la Sala „Forum”, Arad
1996 – Expoziție personală la Sala „Forum”, Arad
1995 – Expoziție personală la Sala „Forum”, Arad
1994 – Expoziție personală la Sala „Forum”, Arad
Lucrări în colecții private din România, Germania, Ungaria,
Italia, Statele Unite ale Americii, Canada, Republica Moldova.
Noua Zeelandă.
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Manifest pentru linişte

A

RTISTUL şi creaţia sa sunt două noţiuni care se întrepătrund
şi care, de multe ori îşi pot schimba rolul.
Relaţia dintre artist şi arta comisă, sunt adesea încărcate cu
vagi umbre de toleranţă, ambii percepându-se ca două jumătăţi
ale aceluiaşi proces creator. Și pentru că se întâmplă ca în
atelierul artistului să existe frecvent o linişte tulburătoare, acesta
şi-ar dori de multe ori să aibă cu cine dialoga.
Din dorinţa de-a avea acest dialog, în lucrările mele abstracte,
puteţi găsi adesea inserate diverse lucruri figurative, pentru că
astfel acestea, mă fac să mă simt integrată în propria creaţie, care
fac ca tăcerea atelierului meu să dispară.
Expoziţia pe care v-am propus-o, Manifest pentru linişte,
tratează relaţia mea cu obiectele din lucrări, acestea fiind constrânse să acţioneze conform scenariului conceput de mine, dar
şi să-mi fie un bun sfetnic.
Maria Furnea
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1. Maria Furnea, Manifest, tehnică mixtă pe panză, 130 x 130 cm.

2. Maria Furnea, Despre starea de euforie, tehnică mixtă, 80 x 80 cm

3. Maria Furnea, Amprente 1, tehnică mixtă, 80 x 100 cm.

4. Maria Furnea, Amprente 2, tehnică mixtă, 80 x 100 cm.

5. Maria Furnea, Amprente 3, tehnică mixtă, 80 x 100 cm.

6. Maria Furnea, Amprente 4, tehnică mixtă, 80 x 100 cm.

7. Maria Furnea, Despre povestea titanicului, tehnică mixtă, 80 x 100 cm.

8. Maria Furnea, Despre starea de linişte, tehnică mixtă, 80 x 100 cm.

9. Maria Furnea, La nunta Giocondei, tehnică mixtă, 80 x 80 cm.

10. Maria Furnea, Amprente 5, tehnică mixtă, 80 x 100 cm.

11. Maria Furnea, Dincolo de timp, 100 x 100 cm.

12. Maria Furnea, Catre Galateea, tehnică mixtă, 100 x 100 cm.
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„Fii ca apa”

T

ORI AMOS este o solistă vocală, compozitoare şi pianistă americană. Compoziţiile sale pot fi încadrate în zona unui
rock alternativ destul de accesibil, spre poprock, având pianul în centrul arhitecturii
sonore.
Pe numele ei real Myra Ellen Amos, s-a
născut la 22 august 1963 în Newton, statul
Carolina de Nord. Are origini indiene Cherokee
din partea mamei sale, Mary Ellen Amos, iar
tatăl ei, Edison Amos, e pastor metodist. Tori
mai are un frate şi o soră, ea fiind cea mai
mică.
Când avea doar doi ani, familia ei s-a mutat
la Baltimore, Maryland, unde a fost nevoie
de serviciul religios al tatălui ei. Aici fraţii
ei mai mari au început să ia lecţii de pian.
Se zice că Tori ar fi învăţat de una singură
1, 2022
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redactor al revistei „Arca”,
Arad
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să cânte la pian, iar la vârsta de doar doi ani şi jumătate putea
să reproducă bucăţi muzicale pe care le auzise o singură dată.
Mai mult, de pe la trei ani a început să şi scrie primele cântece.
Apoi, în 1968, când avea doar cinci ani, a devenit cea mai tânără
studentă a Conservatorului de Muzică Peabody din Baltimore.
Aici a studiat pianul clasic până în 1974. Avea 11 ani când bursa
i-a fost întreruptă şi i s-a cerut să părăsească Conservatorul.
Tori Amos a explicat mai târziu că a pierdut acea bursă din
cauza marelui ei interes pentru muzica rock și cea populară, dar
şi pentru că nu îi plăcea deloc să interpreteze piesele marilor
compozitori clasici.
În 1980 Tori a participat la un concurs organizat de echipa
de baseball Baltimore Orioles cu cântecul Baltimore, pe care
l-a compus împreună cu fratele ei Mike. Piesa a şi înregistrat-o
apoi pe primul ei single, pe faţa B fiind melodia Walking With
You, compusă doar de Tori. Aceasta e, de fapt, prima apariţie
discografică a lui Tori Amos, editată într-un tiraj foarte mic, doar
pentru familie şi prieteni. Cei care l-au păstrat, se pot bucura azi
de un disc de mare valoare. A fost prima dată când a evoluat cu
numele de scenă Tori, anterior folosind cel de-al doilea prenume,
Ellen. Asta după ce iubitul uneia dintre prietenele ei i-a spus că
arată asemeni unui pin Torrey, un arbore originar de pe Coasta
de Vest a Statelor Unite.
Tot în cursul anului 1980, la vârsta de 17 ani, Tori îşi făcuse
un mic stoc de casete cu demo-uri pe care tatăl ei le trimitea
în mod regulat caselor de discuri și producătorilor. În cele din
urmă, Atlantic Records a răspuns favorabil la una dintre casete,
Tori Amos reuşind să obţină un contract pentru şase albume,
ceea ce o determină, în 1984, să se mute la Los Angeles. Aici,
în 1986, Tori a format grupul Y Kant Tori Read, titulatura fiind
o aluzie la problemele ei de vedere la citire. În 1988 a apărut
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şi LP-ul eponim trupei, care însă nu s-a bucurat de prea mult
succes.
Mult mai bine au stat lucrurile cu primul ei album solo, Little
Earthquakes. Lansat în 1992, discul a ajuns până pe locul 14 în
topul britanic şi conţine hiturile Crucify şi Silent All These Years
– al cărui videoclip i-a adus cinci nominalizări la MTV Video
Music Awards.
Doi ani mai târziu, cel de-al doilea ei album de studio, Under
the Pink, îi aduce deplina celebritate, Tori Amos reuşind să ajungă până pe locul întâi în topul din Regatul Unit şi pe locul 12 în
topul revistei Billboard din Statele Unite, iar extrasele pe single,
Pretty Good Year, God şi Corn Flake Girl, au ajuns mari hituri.
În 1995, Under the Pink a fost nominalizat pentru cel mai bun
album de rock alternativ la Premiile Grammy.
Până în prezent, Tori Amos a primit opt nominalizări la
premiile Grammy, trei nominalizări la premiile Brit şi cinci nominalizări la premiile MTV. Iar în 2012 a primit premiul Echo
Klassik1 pentru albumul ei Night of Hunters, care abordează stilul
crossover clasic – o mixtură armonioasă de elemente de muzică
clasică şi pop-rock. Acesta e şi albumul meu preferat Tori Amos.
Îmi amintesc de iarna lui 2011/2012, când l-am descoperit şi
l-am ascultat de mai multe ori pe platformele de streaming. E
fascinant modul în care artista a preluat în propriile-i compoziţii
teme ale unor sublime lucrări din muzica clasică: Nocturna Op.
9, Nr. 1 de Frédéric Chopin; Sonata pentru pian, D 959 de Franz
Schubert; Cântec de barcă venețiană din Cântece fără cuvinte
de Felix Mendelssohn; Siciliana din Sonata pentru flaut, BWV
1031 de Johann Sebastian Bach; Fata cu părul bălai, Preludiile
I, de Claude Debussy; Vechiul Castel din suita Tablouri dintr-o
1

Echo Klassik este premiul major german pentru muzică clasică acordat
pentru 22 de categorii. Din 2018 se numeşte Opus Klassik.
1, 2022
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expoziţie de Modest Mussorgsky, care, fireşte, mi-a
amintit de magistrala adaptare pentru rock progresiv,
Pictures at an Exhibition, a aceleiaşi suite, realizate de
trioul britanic Emerson, Lake and Palmer.
Night of Hunters e un Long Play realizat doar cu
instrumente acustice alese. În primul rând, desigur,
e pianul lui Tori, urmat de mai multe instrumente de
suflat (clarinet, oboi, fagot, contrafagot) şi un cvartet
de coarde. Întreaga broderie sonoră pune perfect în
valoare vocea captivantă şi caldă de mezzo-soprană a
lui Tori Amos. Remarcabile şi celelalte două prezenţe
vocale, Kelsey Dobyns şi Natashya Hawley, adică,
nepoata şi fiica lui Tori.
Tori Amos s-a căsătorit în 1988 cu inginerul de
sunet englez Mark Hawley. Fiica lor Natashya (Tash)
s-a născut în anul 2000. Familia locuieşte alternativ
la reşedinţa de la Sewall’s Point din Florida, SUA, şi
la Bude, Cornwall, Anglia.
În iunie 1994, Tori Amos a răspuns la primul
apel telefonic la ceremonialul de lansare a liniei de
urgenţă deschise de Rețeaua
Națională pentru Viol, Abuz
și Incest (RAINN) din Statele
Unite, Tori însăşi fiind, din nefericire, victimă a unui viol când
avea 22 de ani. Tori Amos a fost
şi primul purtător de cuvânt al
acestei organizaţii.
Relativ de curând, la 29 octombrie 2021, Tori Amos a lansat cel de-al șaisprezecelea ei
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album de studio intitulat Ocean to Ocean. Discul totalizează
47’38’’ şi conţine 11 compoziţii, toate scrise de Tori Amos la reşedinţa sa din Cornwall, Anglia, unde a locuit în timpul anilor
pandemici 2020 şi 2021.
Addition of Light Divided este piesa de deschidere. Tuşeurile
pianului dau tonul unui aranjament orchestral în acorduri destul
de triste. După câteva vocalize asemeni unui oftat îndelung, Tori
interpretează cu o voce plină de melancolie primele versuri din
care aflăm că e vorba despre o suferinţă din dragoste:
“She said, «I am hurt»
Love is lost and frozen...”

„Ea a spus: «Sunt rănită»
Dragostea s-a pierdut și a înghețat...”

Treptat însă întregul cadru sonor devine înălţător, reuşind să
propulseze refrenul, ale cărui versuri vorbesc despre o revigorare,
asemeni unei treziri dintr-un somn plin de nelinişti, o trezire dătătoare de speranţă şi echilibru emoţional.
“I woke up (I woke up)
In an aqua (An aqua)
Tourmaline dream”

„M-am trezit (m-am trezit)
Într-o apă (O apă)
Vis de turmalină”

Într-un interviu acordat revistei newyorkeze electronice spin.
com, muziciana americană mărturisea că această compoziţie i-a
fost inspirată de dezamăgirea în dragoste a nepoatei sale de la
New York, care a reuşit să o viziteze în Anglia, la Cornwall, special
pentru a i se destăinui, chiar înaintea declanşării lockdown-ului
britanic de după Crăciunul lui 2020. Povestea a mişcat-o foarte
mult pe Tori, deoarece credea că nepoata ei, având doar 20 de
ani, se găsea într-un moment al vieţii în care toate posibilităţile
îi erau deschise.
Aceeaşi inimă frântă a nepoatei sale a inspirat-o şi la scrierea
piesei Birthday Baby, preferata mea. Textura instrumentală e
în întregime clasică. După un scurt intro dat de pian, corn şi
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tobe, intră şi orchestra de coarde, creând un cadru ideal pentru
etalarea vocii melodioase şi elegante a lui Tori, care mi-a amintit
de primul ei album de studio, Little Earthquakes.
Suferinţele aduse de teribila pandemie declanşată în primăvara
lui 2020 sunt dublate de adâncile tristeţi ale neîmplinirii sentimentale, ale singurătăţii, iar această muzică e un dar cu rol calmant şi vindecător.
„This year
You survived through it all
A cosmic apocalypse
A stab to the heart
You say

„Anul acesta
Ai supraviețuit tuturor încercărilor
O apocalipsă cosmică
O lovitură de pumnal în inimă
Cum spui

Happy birthday to you
There is a gift I can give you
Sometimes in life a girl must tango
alone”

La mulți ani
Există un cadou pe care ți-l pot oferi
Uneori, în viață, o fată trebuie să
danseze tango singură”

Speaking with Trees a apărut în premieră la 29 septembrie
2021, editată pe primul single premergător albumului. Tot pentru
spin.com, Tori Amos povestea că a compus cântecul Speaking
with Trees pentru mama ei, trecută în eternitate în anul 2019, a
cărei cenuşă o păstrează ascunsă într-o căsuţă dintr-un copac,
undeva în Florida, aşa cum reiese, de altfel, şi din versuri:
“I’ve been hiding your ashes
Under the tree house
Don’t be surprised
I cannot let you go
You will be safe here
Safe in the treehouse”

„Am ascuns cenușa ta
Sub căsuţa din copac
Nu fi surprinsă
Nu te pot lăsa să pleci
Vei fi în siguranță aici
În siguranță în căsuţa din copac”

Tempoul dat de pian şi tobe generează tensiuni emoţionale,
iar riff-ul chitarei electrice e asemeni unui plânset îndelung.
Titlul Speaking with Trees (Vorbind cu copacii) se referă la copacii din Cornwall, cu care Tori vorbeşte având crezul că toţi
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copacii din lume sunt legaţi într-o imensă reţea, lucru cu care a
făcut cunoştinţă în cartea canadiencei Suzanne Simard, Finding
the Mother Tree: Discovering the Wisdom of the Forest, apărută ca
urmare a unor cercetări multiple ale autoarei asupra modului în
care copacii comunică între ei.
Orchestra de coarde, cu grandoarea ei simfonică, deschide
piesa Swim to New York State. Pianul şi interpretarea pasională a
lui Tori, cu al său timbru vocal deosebit de plăcut, desăvârşeşte
o sonoritate intimă şi delicată, dar şi dulceagă, fără a fi însă siropoasă. Totul e menit să amplifice emoţiile transmise de versuri, aşa cum doar muzica de calitate o poate face. Mai ales
atunci când e vorba despre o dragoste curmată:
“I’d swim to New York State
From the Cornish coast of England
For even just a day
We’ll meet at that cafe
You’ll say it hurt too much to stay
And so you left the Cornish coast of
England
And a love who was not ready for
this
(...)
And that now I understand
You gave everything (you gave the love)”

„Aș înota până în statul New York
De pe coasta Cornish a Angliei
Chiar și pentru o zi
Să ne întâlnim la acea cafenea
Vei spune că durea prea tare să rămâi
Și așa ai părăsit coasta Cornish a
Angliei
Și o iubire care nu era pregătită
pentru asta
(...)
Și aşa am înțeles
Că ai dat totul (ai dat dragostea)”

Piesa eponimă albumului e inspirată de filmul documentar
britanic Seaspiracy, pe care artista l-a vizionat în timpul primei
perioade de carantină, la propunerea fiicei sale Tash, care împreună cu iubitul ei Oliver au venit într-o vizită planificată pentru două săptămâni, dar din cauza restricţiilor impuse au trebuit
să rămână alături de Tori şi soţul ei.
Remarcabilă încă de la primele acorduri e construcţia instrumentală densă a piesei, cu un reuşit zig-zag timbral între
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instrumentele clasice (tobele, pianul) şi cele electrice (chitara,
chitara bas, claviaturi).
Versurile exprimă o revoltă împotriva celor care, negând
impactul negativ pe care îl pot aduce schimbările climatice, întreprind acţiuni care pot duce la producerea unor dezechilibre
ecologice, cum se întâmplă şi în cazul pescuitului industrial.
“Ocean to ocean, queen of the sea
Warning of these needless killings
Stay with me until we
Unravel this fishing net”

„De la un ocean la altul, regină a mării,
Avertizând asupra acestor crime inutile
Rămâi cu mine până când
Vom descâlci această plasă de pescuit”

Metal Water Wood, după propriile-i spuse, e primul cântec
pe care Tori Amos l-a scris pentru acest disc. Tot în dialogul cu
jurnalista Liza Lentini de la spin.com, muziciana povestea despre
un moment greu al pandemiei în care a simţit nevoia să iasă
din acele stări de negativitate, furie sau victimizare. S-a aşezat
la pian, iar primul lucru care i-a venit de la muză a fost: „fii ca
Bruce Lee, fii ca apa.” Adică să avem mobilitatea de a face altfel
lucrurile cotidiene mărunte, de a ne mula din mers, precum apa,
la noile cerinţe.
“You said then, «I know dear
It has been a brutal year»

„Ai spus atunci, «Știu, dragă,
Că a fost un an brutal»

You tell me, «Be like water»
Metal, water, wood

Tu îmi spui: «Fii ca apa»
Metal, apă, lemn

Take my shattered dreams
Wash them away out with the tide”

Ia visele mele spulberate
Spală-le în valuri”

Aşadar, pierderea mamei în 2019, urmată de suferinţele perioadelor de izolare din 2020 şi 2021, şi-au pus din plin amprenta
pe compoziţiile lui Tori Amos din Ocean to Ocean, artista trecând de la durerea pierderii şi a despărţirii, la melancolia iubirii
frânte, dar şi la revolta provocată de degradarea mediului înconjurător.
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Discul beneficiază de un line-up familial pentru Tori, unde îl
regăsim pe soţul ei, chitaristul Mark Hawley, şi pe fiica sa, Tash,
voce secundară, precum şi pe Matt Chamberlain (baterie), Jon
Evans (chitară bas), John Philip Shenale (claviaturi). O echipă
de muzicieni de clasă, alături de care Tori Amos aranjează
multitudinea sonorităţilor într-un caleidoscop plin de culoare,
având în prim plan pianul ei şi, desigur, vocea ei de mezzo-soprană pasională, cu puseuri dramatice şi lirice, cu o manieră de
interpretare ce aduce pe alocuri cu Kate Bush.

1, 2022

131

Poezie

Traian Ștef

Întoarceri
Casa e singură
Doar o pisică îi dă tîrcoale
Să caute un rest de mîncare în blidul din
colţ
Și de cele mai multe ori
Nu găseşte decît furnici
Sau cel mult un dulce şoarece
În vreun cotlon
Eu găsesc că umbra are aceeaşi putere
Cu corpul care se interpune între ea şi
Lumina soarelui
Și amintirea are aceeaşi putere
Cu dezordinea din cămara de lemne

Traian Ştef,
poet, eseist
Oradea
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Peretele acesta trebuie spart
Nimeni nu mai iese din el
Într-un colţ
Un bulgăre auriu poate chiar minereu
De aur
Îmi spune că umbrele de aici au aură
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Lîngă stîlp
A rămas imaginea fără stricăciuni dintr-o poză
Pe care am făcut-o cu mult timp în urmă
Dacă bat în uşă
Se aude
Înseamnă că mai e cineva
Numai el ştie
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O chestiune metafizică
O pastă de dinţi cu peria aferentă
Sunt pentru mine o chestiune metafizică
Dar oricîte explicaţii aş da
În acest sens
Lumea n-ar putea înţelege
A face un lucru pentru că trebuie
Sau a nu-l face pentru că e inutil efortul
O alegere pe care nu mi-o pot ierta
Și asta iar nu va înţelege niciunul
Dintre cei obişnuiţi cu ochiadele
Că e o problemă de viaţă şi de moarte
Pînă la urmă tot ai plecat
Am vegheat stînd pe prag
Pînă mi-au spus că e camera goală
Și am rămas cu o strîngere de inimă
Pînă am uitat
Dar încă n-am uitat tot
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Întîlnirea din vis
Mai sigur ar fi să ne-ntîlnim în vis
Nu-mi place lumea asta
Și cu atît mai puţin lumea cealaltă
Dar în vis avem toate şansele
Să fim şi noi fericiţi
Și ne putem trezi de asemenea fericiţi
Printre coincidenţele acestei lumi laborioase
Stau şi mă-ntreb totuşi
Unde ar fi cel mai bine
Ar putea exista şi un spaţiu mai strîmt
Cît o aşezare tăcută
Cît o atingere pe umăr după primul somn
Cît să nu lase loc nici pentru nostalgii
Nici pentru viitorul prea luminos
Un spaţiu cît se poate de potrivit
Pentru simţurile şi aşteptările mele
Amestecate aici între nişte hîrtii
Neconvingătoare scrise şi mototolite
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Crudă, soarta
Atîta a mai rămas
Între nări şi folia trasă pe obraz
Loc de expirat
Pe Crişul Repede Curgător urcă raţe şi gîşte sălbatice
Și vălurelele din urma lor parcă merg spre amonte
Te poate înşela privirea
Și poate ai fi mai fericit să crezi
Ce-ţi spunea privirea
Decît ce ai ţinut minte de la lecţia de geografie
Ca să nu mai vorbesc de vibraţiile din urechi
Care-ţi dau de cele mai multe ori
Dureri de coardă dezacordată pînă în buricul degetelor
Dacă nu închizi ochii la timp orbeşti
Dacă nu-ţi bagi degetele la timp în urechi asurzeşti
De-a dreptul şi de-a binelea
Nu vreau să tulbur clipa
Nici liniştea celui
Din cochilia de scoică preţioasă
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Cum nu mai ştim unde se pun cuvintele de legătură
Dacă eu nu mai înţeleg nimic
Nu pot şti că nu ştiu nimic
Nu mai pot fi înţelept
Nu-mi pot face o imagine clară
Cum eram obişnuit
Stînd cu privirea spre cer
În poiana din mijlocul pădurii
În amiaza mare
Noaptea
În grădina cu stelele clipocind printre sateliţi
În capul meu e o mare harababură
Nu pot face ordine între lucrurile care mi se lovesc
De piele şi de creier
Adevărul e altfel
Elementele au alte combinaţii
Artele alte denumiri
Poezia se face din cartuşe de manevră
Și eu aş vrea să adaug ceva
Dacă nu pot pune nimic în loc
Un cuvînt de legătură
Dar unde
În această sintaxă prăduită de braconieri
Afară a început să fulgere
Dacă urmează tunetul şi ploaia înseamnă
Că totul nu e pierdut
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UASEM deja decizia de a-mi asuma tot
ce urma să vină. „Fraiere!” mi-am spus
rapid ca şi cum mi-ar fi fost teamă să nu mă
răzgândesc. O dată ce m-am catalogat nu mai
exista cale de întoarcere. Nu era prima dată
când nodul ăsta din stomac se zvârcolea ca
un ghem de viermi, dar era prima dată când
nu mai voiam să experimentez amânarea.
Chestia pe care mi-o asumam şi pe care,
acum, mi-o doream din tot sufletul, era acuza
care ar fi trebuit să mă motiveze pentru că la
un adult cu toate ţiglele pe casă nu toleram
asta şi în sfârşit, din disperare, voiam să
îmi zboare toate leaţurile, bârnele şi cuiele
care ar mai fi putut ţine vreo ţiglă. Ce mai!
Eram pregătit să mă privesc în oglindă aşa
cum simţeam că sunt. Am luat în braţe scuza
celor slabi şi nu mai voiam nici o redută
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ultimă de „cap limpede” şi nici o analiză. Am decis să recunosc
că am fost un naiv. „Vai! Ce naiv am fost! Nu aş fi crezut!” Am
auzit de atâtea ori propoziţiile astea! Recunoşteam starea aia de
disconfort când recunoşti că eşti slab. Aaa, eu nu am fost slab.
Niciodată. Până acum. Observam la ceilalţi asta. Am jubilat deseori când vedeam primele fluturări de gene, fie ele feminine sau
masculine (că genele clipesc la fel când se scuză, indiferent de
sex), dar niciodată nu m-am gândit că şi ale mele vor tremura
vreodată în timp ce recunosc că sunt prost! Adică „fătălău” cum
ar zice Zambo. „Fraier” cum am decis acum câteva secunde.
Important era că de data asta nu mă mai simţeam ridicol. De
câteva ori în decursul anilor am mai încercat schema asta, dar
nu mi-a ieşit. Nu e uşor să îţi clănţăne dinţii de nervi, când vrei,
dar nu poţi nici de-a naibii, să recunoşti că ceva şi ştii bine ce
e acel „ceva”, trebuie acceptat apoi schimbat dacă scârţâie. De
fiecare dată reveneam în matca în care mă simţeam un bărbat
adevărat. Și pentru că luasem deja o decizie mă gândeam că
până la urmă nici nu a fost ceva grav în refuzul de acum o oră.
Primul refuz. Doar un semnal care întărea „ceva-ul” pentru care
m-am hotărât să fiu pămpălău. E adevărat că de prea multe ori
am aşteptat, aşa un „ pur şi simplu”. Mai ales de la ea. Era femeia
mea. Eu am ales-o. Chiar am pus-o pe un piedestal, dar săraca
şi nu o spun cu milă ci cu drag, cred că nu ştia că are rău de
înălţime. Sau poate nu avea. Acum nici nu mai contează. Cum
a stat ea, acolo sus, a tot mişcat câte o cărămidă până au căzut
aproape toate. Nu înţelegea că eu rămâneam cu acelaşi ghem al
dezamăgirii colcăind în suflet, căutându-i scuze, înţelegând ba
că a durut-o capul, ba că nu s-a gândit la asta, ba că, orice, deşi
în baie, după, zâmbeam victorios pentru că nici o migrenă din
univers nu m-ar fi putut opri. De Zambo îmi aminteam de fiecare
dată, mai ales când, după, îmi luam un pahar de vin, ţigările
şi ieşeam pe balcon. În loc să mă destind mă enervam că îmi
tremurau degetele. Nu eram alcoolic, ce naiba, dar cărămizile
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alea tot picau şi era normal să mă întreb unde am greşit! Mi-am
făcut bine temele şi nu am ieşit din vorba lui. Și acum îl aud.
„Bă, dobitocilor! Muierea e ca fierea! Se varsă când te aştepţi mai
puţin şi vai steaua ei de amăreală! Te doare „pretenu” de îţi vine
să îl dai la câini aşa că ţine minte leatule! Muierea se răstoarnă şi
pe malu şanţului de vrei miere, că oricum, după, tăt fiere mânci!”
Apoi rânjea arătându-ne dinţii îngălbeniţi de tutun în timp ce
înclina sticla de răchie spre paharul gol. „Păharul şi muierea tre
să fie goale, leatule! Că vrea, că nu vrea, trebe golită iute şi iar
umplută, până nu se spală!” zicea după fiecare ţoi băut. Nu stătea
mult cu noi. Bea vreo şapte, opt pahare. Normal că plătite de noi.
Pleoscăia de plăcere după fiecare înghiţitură în timp ce din când
în când ne privea de sus cu aroganţa atotştiutorului. Noi, ne
descheiam vestonul la ultimul nasture deşi nu era regulamentar
şi încercam să ne ascundem gândurile pătimaşe în berea ce o
beam încetişor în timp ce iscodeam trecătorii cu teama că vom
fi prinşi de vreun superior chiar dacă birtul era la periferie şi
mai era şi ascuns după un pâlc mare de salcâmi. Era locul nostru
în fiecare duminică după-masa când aveam învoire. Zambo ne
aştepta la masa noastră. Aia din colţ, lipită de nişte leaţuri cu
vopseaua scorojită de soare. După un timp paşii noştri cotind
spre terasă şi întâlnirea cu el, deveniseră ritual. Nevoia lui de
a ne şcolii în ale vieţii, în contrast cu inocenţa noastră dornică
de experienţă era cocteilul perfect pentru orele în care puteam
ieşi din unitate. Zambo... Poate că dacă aş fi băgat ceva la cap,
adică aşa da, aşa nu, aş fi fost mai atent în singura mea alegere.
Nu că aş fi ales altceva. Tot ochii ei mari şi rotunzi de păpuşă
„Ardeleanca” i-aş fi ales. Ochi albaştri ca cerul curat din zori,
miraţi că există aer, sau umbre, sau noi, pentru că „noi” nu
aveam nevoie de multe, doar de o bancă în parc şi de linişte.
Mi-a spus după câteva luni de la nuntă că viaţa e zgomotoasă şi
ai nevoie uneori de o căciulă din aia cu urechi ca să nu asurzeşti,
dar până acum, când nu ştiu de ce mi-am amintit asta, auzeam
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doar trosnetul ditamai stâncilor paralelipipedice, ca la Detunata,
care se prăvăleau din soclul pe care am urcat-o. După nuntă,
ne-am pierdut cam stângaci inocenţa, dar am învăţat împreună
dansul nocturn, descoperindu-ne unul pe celălalt. Ea era o
icoană care plângea de fiecare dată şi eu fericit că sunt bărbat.
Un vin alb, perfect pentru decizia mea, ar fi potrivit acum. Ea,
ca de obicei, a plecat în parcul de lângă blocul nostru. La uşă
m-a privit temător, întrebând „Nu te superi?” Nu mă supăram
niciodată. Îmi degustam vinul pe balcon şi îmi dispreţuiam, de
fiecare dată, degetele tremurânde. Acum m-am limpezit. Rumeg
la un pahar de vin asumarea celor ce vor veni după decizia ce s-a
înfipt în creierii mei. Balconul e locul potrivit pentru ascultarea
zgomotelor vieţii. „Ce faci în parc?” am întrebat-o de vreo două
ori. „Ascult liniştea. Mă vezi pe alee. Nu mă îndepărtez.” Întotdeauna se aşeza pe banca de sub tei, cu spatele la mine, asta
după ce îmi făcea cu mâna. „Nu fi fraier, bă! E prea repede să
te însori! O cunoşti de câteva luni!” ziceau prietenii, dar ochii
ei... „Îi bună?!” mă întrebau după căsătorie. „Da! E exact cum
zicea Zambo” le răspundeam băţos. Eram bărbat. Aşezat la casa
mea. Cu femeia mea. Azi nu ştiu de ce m-am oprit. Ea chiar
nu a zis nimic. Era moale ca perna. Primul ei refuz era tocmai
abandonarea. Nu au fost cuvinte. Pentru prima oară nu mai
voiam zâmbetul din oglindă. Ăla de după. Îmi beau vinul şi o
privesc. O văd foarte bine. E acolo pe bancă. Pare atât de mică.
Umerii ei tremură un pic. Probabil seara e de vină cu răcoarea ei.
Îmi tremură şi mie genele. Sub ele, ca într-o oglindă, îl văd pe cel
ce eram şi poate încă sunt. Îmi vorbeşte. Îl ascult. Mă cutremur.
— Dobitocule! Îţi promit câ mâine voi merge dincolo de
pâlcul de salcâmi, în spatele terasei. Voi avea o căciulă cu urechi.
Pe bentiţa de pe frunte voi scrie „Fraier!”. Voi urla din toţi rărunchii. „Zambo! Am decis! De azi sunt fătălău! Du-te unde şi-a
dus mutul iapa şi în veci să nu mai vii!”
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Maci pentru „One Day at a Time”

M

Ă CONCENTRAM să scriu frumos. Puteam scrie în
două feluri, în funcţie de stare. De obicei cu litere mici,
azvârlite pe hârtie, unele neterminate, doar sugestionate. Acum,
literele se înşirau elegante, uşor aplecate ca într-un marş lent
însoţit de o fanfară. Nu erau multe, dar fiecare avea o greutate
dată de cadenţa trombonului. Erau grave. Clare. Când mi-a spus
„mă duc să aduc o hârtie şi pix” am dat din cap afirmativ şi am
întărit cu un „ok” scurt. Discutasem despre asta de curând. De
fapt ea vorbea. Eu ascultam. Ca şi acum, am spus „bine”. Nu îmi
tremura mâna. Înţelegeam profund propoziţia simplă pe care o
scriam. Aveam un nod în gât şi lacrimi ciudate de rămas bun.
Mă gândeam că mai este timp pentru asta, dar ştiam că se poate
întâmpla oricând, aşa că nu era nimic de explicat. Doar de scris
„one day at a time”. Dincolo de pleoapele devenite transparente
ca o fereastră proaspăt spălată, deşi ele erau aplecate peste litere,
o vedeam cum butonează calmă, aparent indiferentă, pe tastatura
telefonului. Și-a aprins o ţigară înainte de a începe să scriu.
Atunci, am realizat, iar, că femeia din faţa mea avea reflexe dobândite din experienţe pe care nu le cunoşteam, pe care nu mi le
împărtăşise. Nici nu avea cum. Ziua are douăzeci şi patru de ore
în care fotografiem instant realitatea imediată, procesăm informaţii, le stocăm cu toată încărcătura emoţională însoţite de sunet, miros, culoare. Apoi ele devin amintiri. Unele sunt atât de
vii încât se strecoară în gesturile sau replicile noastre. Aşa şi felul
ei de a aprinde ţigara. Nu o punea între buze ca să tragă primul
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fum, ci o ţinea în lateral, îi dădea foc, o privea detaşată cum începe să fumege, apoi trăgea din ea. Era ca şi cum îi era indiferent
fumatul. Un fumător autentic are o relaţie năbădăioasă cu ţigara.
Simte nevoia să domine, până la distrugere, până la ardere completă, tubul alb de hârtie umplut cu tutun. Să domine, cu falsa
impresie de eliberare, dominatorul. E care pe care, dar întotdeauna câştigă ţigara. Cerc vicios în care, ea, nu părea să alerge.
Nu ştiu în care secvenţă din realitatea ei, când cineva a aprins
ţigara aşa, din lateral, s-a declanşat acel viu care din amintiri
modelează reflexe, dar ştiam că nu e o fumătoare înrăită ci una
detaşată de nocivitatea cu care se juca. Oricum, ţigara a rămas
aprinsă în scrumieră şi se consuma singură. A fost doar un mod
de a acoperi emoţia cumplită a înţelegerii. A durat câţiva ani
până când s-au aşezat lucrurile. La mine mai repede, datorită
vârstei şi a experienţei de viaţă. La ea mai greu. Veneau în val
atacurile de panică pe care numai ea ştia cum le gestionează. Nu
mă vroia părtaşă la ele. Se ascundea într-o margine de galaxie şi
urla în pustiul acela. Nu ştia că o aud şi că fiecare ţipăt îmi sfâşia
inima. Probabil credea că mă protejează. Nu ai cum să protejezi
o mamă. Nu ai cum. Ea, mama, ştie pentru că simte. Dincolo de
ce simţeam, când o vedeam şi asta destul de rar, sesizam carapacea
pe care o ridicase între ea şi restul lumii, până acolo încât şi
spaţiul personal era blindat cu alarme. Nu puteam să o iau în
braţe sau să o ating deşi îmi doream asta cu disperare, să o mângâi, să o alint, să tăcem împreună într-un firesc care nu avea
nevoie de verbalizare şi asta durea, dar hotărâsem să îi dau
spaţiu, să o las să zboare. Mă bazam pe faptul că în ani am sădit
motivaţia şi căile prin care trebuia să devină o femeie puternică
şi independentă. Avea tot arsenalul cu care putea deveni o învingătoare. Era frumoasă, inteligentă, avea principii. Problema
era la mine. Nu mi-am învăţat lecţia. Chiar ea mi-a atras atenţia
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de câteva ori şi mi-a amintit de teoria aşteptărilor. O ce bine o
ştiam, dar practica îmi dădea mari bătăi de cap! De când a revenit
acasă, am învăţat să mă bucur de fiecare fărâmă de timp pe care
o împărţea cu mine. Serile le petrecea acasă. Povesteam. Îmi împărtăşea chestii de peste zi. Uneori vorbea şi despre emoţii.
Aveam un viitor posibil în care m-a inclus şi asta mă făcea fericită. Puteam să visez şi da, chiar să aştept vechile îmbrăţişări.
Nu conta că acum, aşa cum mi-a spus într-o zi, aveam anxietate
de separare. Am zâmbit amar amintindu-mi în timp ce scriam
literele de cât de sfătoasă eram în tinereţe când le spuneam
colegelor de serviciu că îmi voi creşte copiii pentru societate,
pentru un bărbat, pentru o altă familie. Credeam că voi fi o femeie cerebrală şi că nu voi suferi când vor pleca pe drumul lor.
Ce naivă am fost! Exact invers s-a întâmplat! Am suferit ca un
câine abandonat care nu înţelege de ce nu mai este iubit. Aveam
impresia că viaţa e nedreaptă cu mine, dar nu vedeam clar lucrurile. Apoi m-am pus în pielea lor şi cumva s-au aşezat toate.
Am înţeles că nu avea nici o legătură cu iubirea, ci cu viaţa şi
curgerea ei care într-o mai lungă sau mai scurtă pauză, înainte
de a se vărsa în marea cea mare, se ramifică în braţe de iubire ca
într-o deltă. Aveam şi eu delta mea. Ele pe a lor. Destul de des
prin izvoare subterane sau pe sunetul unui val, deltele noastre
deveneau comune pentru un timp. Copiii mei! Doi plecaţi, unul
rămas. Nu m-am gândit că vine o vreme pentru o altă plecare. În
habitatul acela special părea că raiul a coborât pe pământ. M-am
agăţat de ideea că ea va rămâne lângă mine. Până la capăt. Nu
am realizat că sunt egoistă. Oricum nu aş fi putut opri legea curgerii. Panta ehei! Dacă mi-aş fi amintit! Eram atât de prinsă de
prezent încât în ziua aceea când moartea ne-a vizitat, s-au amestecat pământul şi apa şi în vacarmul nebun toate visele gemeau
mutilate rătăcind fără rost printre gheizere de sânge, pentru că
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aşa a fost plecarea lui. Un tsunami ce distruge tot. Moartea i-a
luat ei, tatăl, mie soţul. De aceea a ajuns la celălalt capăt de galaxie, iar eu am rămas să îmi târăsc cioatele într-o deltă secată. A
trebuit să învăţ trăirea cu amintirile, unele dureroase, altele
covârşitor de vii şi frumoase. A trebuit să fac greşeli, să pun alte
răni peste cicatrici nevindecate, dar cumva am reuşit. Pentru o
clipă zâmbesc. Sunt la litera „d” de la „day” şi revăd pruncul
legănat în braţe pe care îl sorbeam din priviri, amândoi. „Ce
mititică e” a zis el. Eu l-am mângâiat cu privirea pentru că aveam
braţele sudate de trupuşorul pruncului. „Va creşte şi ea” am zis.
A fost un moment perfect. Ne iubea tot universul. Chiar simţeam
asta. Dragoste, cu „d” de la „day”. Ziua de dincolo de viaţă. Nu
eram expertă în limba engleză cu atât mai puţin în semantica ei,
dar după ce mi-a explicat, am simţit imensitatea acelui gol, de
după. Atunci când va veni. Era un proiect pentru viitor. O propoziţie în limba engleză, scrisă de mine şi tatuată pe mâna ei.
Când mi-a spus prima oară, mi s-au blocat alveolele pulmonare.
Pentru câteva secunde am încercat în zadar să inspir măcar o
moleculă de aer din vidul ce mă absorbea, asta fără ca ea să
observe. Mintea lega informaţii cu viteza luminii aşezând dorinţa
ei exact unde trebuie. Nu eram de acord cu tatuajele, dar şi fiica
mea cea mare şi-a tatuat semnătura mea pe antebraţ. Dacă atunci
am înţeles şi acum trebuie să înţeleg. Atunci, mi-a tremurat tare
mâna. Am plâns. Se crease un precedent. Acum se presupunea
că înţeleg din mers, dar când a spus „mă duc să aduc hârtie şi
pix” şi când am văzut-o că se îndreaptă spre camera ei, am înţeles
că a fost grav şi că era cât pe ce să trec în marea cea mare lăsând
braţe încă pline de iubire revărsându-se spre nicăieri într-o deltă
fără scop. Scriu litera „t” de la „time”. E de dincolo de timp. Înţeleg. E gestul suprem de iubire. Durere asumată de un om care
vrea să ştiu acum, cât contez şi că bucata aceea de piele care va fi
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perforată va purta până la capătul ei, semnul, sângele. Viaţa mea
prelungită în sângele ei, pe pielea ei. Scriu. Mai am o literă când
ea mă opreşte arătându-mi o fotografie de pe net. E un braţ de
femeie cu un tatuaj care reproduce foarte bine un mac sângeriu.
„Ăsta e macul! Îţi place?” „E frumos”. „Ca tine”. Îmi spusese că
va fi macul tatuat şi dedesubt scrisul meu. Opium. Somn. Sânge.
Iubire. Mai e litera „e”, ultima de la „time”, o vocală ca o semideschidere spre neant...şi ce frumos că există posibilitatea să
priveşti o secundă acolo şi de acolo, aici, ca şi cum ai spune „eee,
deci se poate...”
*
În timp ce scriu, nu ultima literă, ci rândurile acestea, tu ai
braţul ciuruit de ace, curge sânge, strângi din dinţi şi înfrunţi
durerea pregătindu-te, de alta, de aceea... Maci pentru „One Day
at a Time” şi iar, plâng, zâmbind.
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„Să spargă cu pricepere seiful morţii
ca un magician”
Petru M. Haş

I.
Petru M. Haş s-a născut în 1947 la Mişca,
judeţul Arad, şi a decedat în 14 februarie
2022, tot la Arad. A debutat în Cluj (publicistic, în Steaua, 1967, editorial cu „Dor
negru”, Colecţia Luceafărul, 1969). Cei mai
mulţi nu îl iubeau pe dînsul. N-are nicio
importanţă că şi reciproca era valabilă.
Mai mult, Petru M. Haş era paralel cu
oraşul în care trăia. Deşi arădean prin naştere, nimic nu-i era mai străin lui Petru M. Haş decît
spiritul burghez de aici, suficienţa, morga urbei.
Dînsul era doar poet. Puţini ştiau însă: deloc mărunt.
Ani de zile l-am văzut scriind la un ziar alături de
agramaţi. Avea în textele sale ceva masochist. Un
umor negru, intelectual, ceea ce este, dintotdeauna,
destul de antipatic.
1, 2022
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Petru M. Haş aparţine ca vîrstă şi mediu de formare intelectuală unei promoţii literare selecte, cea echinoxistă, clujeană
(1968-1971). Deşi aparţine ei, poetul, neînseriabil dintotdeauna
grupurilor şi grupuscurilor, s-a autoexclus însă din ea. Poezia
lui este şocant de diferită de ea, cea care i-a dat în literatură pe
Adrian Popescu, Ion Mircea, Ion Pop, Dinu Flămând. Aceştia
sînt rafinaţi, puternic intelectualizaţi, cu un discurs liric subtil
pînă la sibilinic. Petru M. Haş, dimpotrivă. E frust în expresie.
E anecdotic, e narativ şi biografic. Fireşte, cu truc. Alături de
Virgil Mazilescu cred că el e precursorul, calificat stilistic, al optzeciştilor. Și bunicul minimaliştilor de astăzi. Tot hazul, poanta,
umorul negru, trasul din condei cu coada ochiului spre cititor,
au fost exersate înainte (şi) de el.
O carte a lui, a treia (după debutul editorial precoce, Dor
negru, Editura pentru Literatură, Colecţia Luceafărul, 1969, şi,
peste mulţi ani, Linişte, editura Cartea Românească, 1983) are un
titlu ortografiat aparent capricios, neserios: fărîme din PrOFET
(editura Mirador, 2002). Iată un poem specific momentului şi
autorului:
„1. Ajută-ne, doamne, să ne ţinem şi noi/ pe picioare în văzul
lumii. Și să fim iertaţi de părinţii noştri pentru/ greşelile noastre
cele fără de voie/ şi care cu voia ta se trag mai mult/ din literatură//
2. Pe urmă am dori să trecem cu bine/ încercări ale vieţii acesteia/
cum ar fi durerile de cap şi cele de pîntece/ şi alte dureri/ pe care
ni le trimiţi cîteodată din/ dragoste nemărginită/ şi ca să ne areţi
că nu sîntem pe lume singuri// 3. În privinţa iertării nu neapărat/
de dragul nostru/ ci mai mult pentru pacea lor sufletească/ şi a
tuturor celor flagelaţi/ de războiul nestrămutat al lumilor// 4. Pe
urmă, doamne, vezi ce mai faci/ cu cei desconsideraţi/ ca să zic
aşa – ăia care nu prea au tăria/ de a trece zilnic în rînd cu lumea;/
plimbă-i din cînd în cînd şi/ pe ei pe potecile fericiţilor/ spre a nu
fi trecut ei numai aşa/ cum am zis.”
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II.
Ce este, aşadar, wagram? Poetul îşi botează şiret tocmai astfel
cartea a patra (wagram, editura Mirador, 2002). Probabil ca să ne
zăpăcească. Și cum plăcerea lui nu e întreagă dacă nu gustă pînă
la capăt spectacolul deconcertării noastre, dă şi explicaţia: mai
înîi că Wagram este o localitate austriacă la nord-est de Viena,
unde Napoleon I a fost prima oară oprit (învins) la 6 iulie 1806
(informaţia este reprodusă pedant filologic după Nouveau Petit
Larouse, dar după o ediţie veche, din 1968, poate singura la îndemîna
poetului, fiindcă cele mai noi nu repetă acelaşi conţinut); a doua
explicaţie, care se bate cap în cap cu prima, spre amuzamentul
poetului, glăsuieşte că Wagram este aceeaşi localitate austriacă,
doar că acolo Napolen I a repercutat o strălucită victorie în 1809
(informaţie extrasă dintr-un alt dicţionar celebru, Le Robert, a
cărui ediţie însă nu-i precizată). Dincolo de plăcerea perversă a
autorului de-a zăpăci minţile inocente cultural, există una mai
profundă. Petru M. Haş este un practician, prin propria-i viaţă,
al relativismului moral şi existenţial. Totul, după el, în lumea
aceasta, e aşa cum îl vedem fiindcă-i invers. Răul e – privit din
alt unghi – binele; moartea – viaţa adevărată. Haosul – ordinea
primordială etc. etc. În această filosofie personală intră şi
practica sa editorială. Autorului îi este perfect egal să publice şi
să nu publice deloc. Poemele lui transcriu cu acurateţe şi cinism
exact această concepţie.
III.
Lectura de apoi, una dintre cele mai bune cărţi de poezie a anului
semnată de el (antologie cu o prefaţă de Caius Dobrescu, Editura
Brumar, 2009). În ea Petru M. Haş adună cam toată bruma
lui lirică, publicată rar, parcimonios şi capricios în peste cinci
decenii literare. Nu doar vremurile îşi au „meritul” lor nefast
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într-o asemenea operă restrînsă, ci, să recunoaştem, şi natura
însăşi a poetului, măcinat de timpuriu de sentimentul inutilităţii
tuturor lucrurilor, inclusiv al celor mai înalte.
Aşa cum spuneam, ceea ce caracterizează poezia lui Petru M.
Haş este intensitatea, consecvenţa şi ascuţimea ironiei ca instrument cinic de aruncare în derizoriu a oricărui lucru, stări,
sentiment sau opţiune pe lumea aceasta:
„arvunit sunt de-a binelea/ şi mă ocolesc toate cele/ n-am de
niciunele//să nu mint: creioane şi hîrtie/ am şi am/ ochi şi urechi/
mâini şi picioare// mai multe perechi// mare eşti doamne şi multe
femei te iubesc !” (p. 28).

Nimic nu-i scapă acestui cinic moral de acidul sarcasmului
său. Multe poeme aruncă falsa scorţoşenie a retoricii vechi,
fiind scrise cumva nud, dincolo de orice ironie sau mai degrabă
dincoace de ea, miştocăreşte, totuşi. În această categorie intră
chiar poemul omonim al Lecturii de apoi:
„răsfoieşte-mă,/ doamne/ şi pune-mă/ cu grijă la loc/ dar mai întîi
de toate/ dă praful/ de pe mine/ cu palma ta divină/ sau dacă-ţi stă
la îndemînă/ cu o cîrpă/ sau cu ce poţi” (p. 180).

Sau următorul poem:
„iată eu am umblat ca un mort prin ploaie/ am infestat atmosfera
cu antimaterie/ am fost dat la o parte cu indignare/ ocrotit cu
îngăduinţă/ mi s-a cerut buletinul de identitate/ şi am fost purtat
pe dricul auriu al speranţei/ că totul e pasager/ am făcut fetele să
roşească/ iar oamenii serioşi mi-au spus să ies/ mai rău nici că se
putea/ am comis laşităţi şi linguşiri/ de care se ruşinează codoşii/
inveteraţi/ şi colportorii de infamie – / îngerii m-au expulzat
în societatea/ dracilor mai mărunţi/ şi aceştia m-au repudiat
ca necorespunzător/ acum nu mai ştiu unde aş putea încerca/
domnişoară/ creierul meu crispat va şti ce să spună/ şi cum voi mai
cere focul verde ca să pot trece şi unde/ să primesc vreo informaţie
cît de cît convenabilă.”
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Desacralizarea este pentru acest poet un exerciţiu de igienizare morală adevărată. În fine, ca libertatea poetului să scape
oricărei constrîngeri (citeşte rigori filologice), Lectura de apoi se
sfîrşeşte cu cîteva poeme recuperate din volumul de debut, Dor
negru (1969), texte, în mare măsură datate, ţinînd de o vîrstă
lirică juvenilă, de un neoexpresionism candid, aşa cum se scria în
Clujul anilor 1967-1970.
Poet temeinic instruit, ironic, sîcîitor pentru semeni, întotdeauna bine situat cultural, Petru M. Haş a fost şi este, nu mă
îndoiesc, o valoare în poezia română de azi.
Arad, 16 februarie 2022

Vasile Dan
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Nicolae Rădulescu-Niger
(1861-1944)

N

Iulian Negrilă,
istoric literar,
Arad
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UMELE său la naştere a fost Nicolae
Gheorghiu. S-a născut la Bârlad în 1861,
fiind un însemnat prozator, poet, dramaturg.
A fost fiul negustorului Radu Gheorghiu.
Studiile liceale le-a făcut la Bacău şi Bârlad.
A fost funcţionar în Ministerul Cultelor şi
Artelor. Intră în presă în 1883, când îl găsim
redactor la Opinia, Revista nouă, Revista literară, Revista copiilor etc.
Publică versuri la Literatorul şi debutează
cu romanul Fiii ucigaşului (1879). Publică
volumele de versuri: Rustice (1893) şi Glasul
apelor (1815) şi piesele de teatru: De pe
urma beţiei (1906), Poştaşul dragostei (1913),
Unirea Mare (1919) etc.
Opera lui N. Rădulescu-Niger se preocupă
de idealuri înalte, pasiuni furtunoase, confruntări declarative etc. Din bogata sa creaţie
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amintim: Fiii ucigaşului, roman, 1879, Din valurile vieţii, nuvele,
1901, Deziluzii, nuvele, 1921, Rusticea, poezii, 1893, Magistraţii
noştri, roman, Bucureşti, 1908, Glasul apelor, versuri, 1915.
N. Rădulescu-Niger a fost un veritabil om de litere, apreciat
mai ales pentru dibăcia cum folosea limba română. În acest sens,
Constantin Stamati-Ciurea (1828-1898), fiul lui Constantin
Stamati, care a fost şi el un scriitor adevărat, îi scrie o scrisoare
pe care a va publica în Gazeta Bucovinei şi pe care o reproducem
aici:
„Domnule Rădulescu-Niger,
Neavând onoarea de a vă cunoaşte în persoană şi neştiindu-vă
adresa, îmi iau permisiunea de a vă spune prin „Gazeta Bucovinei”
părerea asupra lucrărilor literare ale D-voastră, cele trei volume
Rustice, pe care le-am citit cu mare plăcere. am rămas uimit de
însemnatul talent ce aveţi a păstra limba în toată naivitatea şi
neprihănirea ei. Deci, altă comparaţie nu-mi vine a vă face, decât
să vă numesc un Bergangest român.
Admirabilă este dibăcia cu care puteţi în ritmuri gusturilor,
ospetele, şăgile şi toate naivităţile însuşirilor ţăranului român,
fiind scrierile caracteristice şi filologice.
Dară chestia este a limbii, chestie foarte însemnată în privinţa
reformei filologilor români moderni, care ţintesc să cureţe idiomul
de vechile cuvinte ca de o rugină, dându-i lustrul unei limbi
civilizate. Vă întreb însă: o veche monedă nu va pierde valoarea
sa nepreţuită, atunci când ea va fi curăţită şi din nou poleită? Să
nu uităm că naţiunea noastră tocmai în antichitatea sa are preponderenţă asupra altor naţiuni moderne. Naţiunea noastră cu
mândrie îşi ridică fruntea din noianul veacurilor şi priveşte în jur
cu dispreţ spre foştii ei duşmani ce au frământat-o sub picioare şi la
urmă singuri s-au desfiinţat, neputând-o răsturna de pe temeliile
aşezate de uriaşul Român. Pe aşa temelii se înalţă piramidele în
mijlocul pustiurilor, măcar că peste ele trecură generaţii multe cu
semeţe cuceriri, care la urmă se prefăcură în nisip, atunci când
acele zidiri stau şi vor sta neclintite sub arşiţă şi vijelii, în preajma
urgiilor elementelor tulburate. Și ce ar fi dacă sculptorii moderni
ar începe ar începe a le împodobi cu ornamente şi statuete, fantezii
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de scurt timp, ce lasă numai amintiri, iară nu nemurirea ce se
câştigă numai prin şiruri de veacuri ?
Nu este îndoială că pe suprafaţa globului pământesc fieşte care
colţ de pământ a avut istoria trecutului său în privinţa geologică,
etnografică, etnologică etc. Pentru că totul ce există, se preface,
se dărâmă, apoi iarăşi se reînnoieşte, trece şi iarăşi se întoarce de
unde s-a pornit, sub neobosita şi neadormita activitate a naturii.
Asemenea au fost, sunt şi vor fi şi în prefacerile politice între oameni, cu ale lor cataclisme, reînnoiri, glorii şi decadenţe. Dar,
mai ales unele din părţile pământului pare că sunt predestinate
a fi aren de luptă între felurite generaţii, poate că acele locuri au
slujit ca o ţintă sângeroasă, atrăgând spre sine aviditatea de cuceriri
a naţiunilor megieşe. Provinciile daco-române au şi fost acel colţ
de pământ nefericit, peste care trecură, ca peste un pod de oase
omeneşti, felurite generaţii de naţiuni în oarde sălbatice, ce nu lăsară
în urma lor aici monumente, nici ieroglife, căci erau copiii geniului
întunericului şi al stârpirii; dar lăsară un şir de cuvinte, ce, cum
zic, se păstrează până şi astăzi în numismatica limbajului român.
Ele sunt unicul document al antichităţii de care noi trebuie să ne
mândrim, preţios păstrându-le. Iară barzii noştri moderni ar trebui
să vă limiteze ici-colea, printre mărgăritarelor retorice şi literare să
aşeze şi câte o monedă antică a trecutului naţiunii noastre.
Deci, vă gratulez, scumpe Român, la ideea strălucită de a cultiva literatura pentru poporul rural, pentru că românul cult, se
înţelege, va prefera literaturile străine, bogate, strălucite şi cioplite
în tot felul de gusturi, îndestulând tot felul de simţuri, de pasiuni şi
tendinţe. Volumele ce ies din maşinile lor de tipar au inundat toată
lumea. Ele izbucnesc ca o lavă din fapta unui creator aruncând
foc şi pălălaie, aprinzând dorinţele, aţâţând puterile distrase de
abuzuri, detunând opiniile ce nu le plac, desfiinţând, nimicind şi
iarăşi zămislind din nou. Apoi, unde putem noi, pigmeii literari
români, să luptăm în concurenţă cu aşa Jupiteri, ce ţin în mână
o pană de gâscă şi paratoner de oţel? Dar, în rezumat, eu sunt
gata a crede că autorul, poporul rustic, stă mai presus de poetul şi
scriitorul clasic şi estetic. Pentru că el întâi deşteaptă şi civilizează
prostimea, iar cel de-al doilea, delectează pe cei civilizaţi. Unul
este profesorul, altul muzicantul.”

Proza lui N. Rădulescu-Niger se ocupă de sinucideri, adultere,
dueluri, remuşcări etc. Romanul său Străin în ţara lui (1900) i-a
adus faima de scriitor social. Eroul principal, Victor Cosmin este
un luminător al neamului, asemănător cu eroul din Apostolul de
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Cezar Petrescu. El a ajuns învăţător în satul Moineşti şi dă sfaturi
agricole ţăranilor, apoi înfiinţează o bancă sătească. În felul acesta
îşi atrage duşmănia oamenilor politici şi a unui grup de arendaşi
evrei. Romanul acesta, împreună cu Tribunul poporului (1903) şi
Măria-sa ogorul (1907), fac parte din ciclul scrierilor patriotice.
Nicu, din Măria-sa ogorul, continuă activitatea tatălui în aceeaşi
atmosferă, intrigă amoroasă predominând.
În Inimi de femei (1928) apare o întreagă gamă de sacrificii.
Bătrânul scriitor Emil Avereanu o iubeşte pe Liliana, însă, va
renunţa în favoarea unui pretendent mai tânăr. Liliana va răspunde dragostei scriitorului care era iubit şi de Sibila. Aceasta va
renunţa însă în favoarea Lilianei.
Pe lângă aceste romane şi o serie de nuvele, Rădulescu-Niger
a tradus din M. Gorki, Maupassant, Rostand, Sinkievicz etc.
În ceea ce priveşte poezia, amintim volumele Rustice I-IV
(1893-1900) şi Glasul apelor (1915). Majoritatea poeziilor se
referă la război şi avertizează că sunt spioni peste tot:
„În ţară mişună vulpoi
Și lupi în piei de oi
C-o pajură în frunte,
Și caută, încearcă, vor
Să-ntindă până-n ţara lor
Diavolească punte.”
(Spionii).

Poeziile sunt susţinute de un important sentiment patriotic.
Apele din Ardeal i-au parte la frământările vremii, vrând să
rezolve problemele vieţii:
„Tisa zice: mult aş vrea
Să despart cu apa mea,
Până unde mă cobor,
Un popor de alt popor.”
(Glasul apelor)

Oamenii timpului devin umbre, cărora poetul le grăieşte din
cartea istoriei:
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„Mă-ntâmpin în viaţă, pe căi încrucişate,
Cu oameni părând umbre, la fapte făr-de avânt
Cu umbre părând oameni, în rost şi în cuvânt,
E-n jurul lor lumină, ia ele-s proiectate,
Ca pete pe pământ.
Și le grăiesc din cartea istoriei, bogată,
Cuvinte cu-nţelesul înalt pilduitor
În care experienţa e cel mai vast ogor
Și dreapta judecată, răsfrângere curată
Din luminos isvor.”
(Umbrei)

Poeme lungi, pline de semnificaţii, prezintă tragedia de pe
Prut şi Nistru:
„De-alungul Prutului se lasă
Și pân-la Nistru se întinde
O ceaţă neagră, ceaţă deasă,
Un veac sub dânsa se cuprinde !
(...)
Tu, Basarabie, îţi toarce
În lacrimi şi-n credinţă firul
Căci numai apa nu se-ntoarce
Căci reînfloreşte trandafirul.”

Poezia se încheie cu gândul izbânzii, când România se va afla
între graniţele sale fireşti:
„De-a lungul Nistrului odată
Și pân-la Tisa se va-ntinde
Lumina cea predestinată
Tot românismul a-l cuprinde!”
(Sărbătoarea viitorului)

Dar, pentru realizarea acestui ideal, trebuie luptat, trebuie
jertfe, pentru a se realiza Marea Unire:
„Și-atunci l-al libertăţii soare
În Dacia reînviată
Va fi a noastră sărbătoare
O sărbătoare-adevărată!”
(Idem)
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XISTĂ în filmul Șatra, regizat de basarabeanul Emil Lotreanu, o scenă impresionantă. Îndrăgostindu-se instantaneu de
ţigăncuşa Rada (interpretată magistral de actriţa Svetlana Toma), un nobil zonal nu mai
ştia ce să-i ofere, pentru a-i intra în graţii. I-a
promis bijuterii, protecţie, bunăstare, însă
frumoasa nomadă l-a respins hotărât. Uimit
de refuzurile ei repetate, boierul, în final, a
răbufnit exasperat: „Bine, bine, dar ce vrei?!
Ce să-ţi mai dau?!...” La care tânăra i-a răspuns ferm: „Nimic în afară de drumuri!”
Apoi, brusc, imaginea a pivotat, focalizându-se
pe şleauri şi arii împădurite, învăluite de
pâcla zorilor, prin care căruţele cu coviltir

Alexandru Moraru,
eseist, prozator, dramaturg,
Timişoara

* Radu Ciobanu, Magia drumului, Editura Limes,
Cluj-Napoca, 2020
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înaintau şerpuit spre destinaţii în necurmată schimbare şi provizorat.
Deci, pentru ea, o fiinţă simplă, gregară, cel mai important lucru consta
în libertatea de mişcare! În posibilitatea
de-a păşi oriunde şi oricum, sfidând
convenţionalul şi aşezând în prim-plan
setea de-a nu depinde decât de propria-i voinţă şi determinare. Aşadar, o
replică antologică răscolitoare şi esenţială în tentativa de-a desluşi cât de cât
psihologia călătorului derivând din
mirajul şi fascinaţia depărtărilor. A
azimuturilor multiple şi misterioase,
etern ispititoare şi provocatoare. Afirmând că doreşte
să aibă parte doar de drumuri, recte călătorii, eroina
peliculei, dispreţuind confortul şi tihna adiacentă,
ilustrează pregnant acel sentiment ancestral al „dorului de ducă” atât de înrădăcinat şi de presant în subconştientul semenilor de pretutindeni.
De fapt, dacă analizăm istoria omenirii în cadrul
ei diacronic, observăm că ea este (şi) rezultatul
unui „vagabondaj” perpetuu şi global. Majoritatea
seminţiilor au pornit dintr-un loc şi au ajuns altundeva. Prin urmare, au călătorit. Și, deseori, la
mii de kilometri de ţinutul de obârşie. Pe uscat ori
pe mare, specia umană a fost de nestăvilit în iureşul
ei explorator. Nimic nu i-a stat în cale, nimic n-a
speriat-o. Ba, din contră. Cu cât erau piedicile mai
zdravene, cu atât sporea şi îndârjirea de-a le înfrunta
şi, finalmente, de-a ieşi învingătoare în disputa cu ele.
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Astfel se explică prezenţa lui Homo sapiens în cele mai diverse
(şi aspre) areale, începând cu Polul Nord, deşerturi, jungle,
munţi, podişuri şi sfârşind cu puzderia de insule, peninsule şi
arhipelaguri răspândite pe întreaga suprafaţă a Terrei.
Ca într-o expansiune recurentă, mase mari de oameni au
năpădit continentele, închegând şi statornicind rute pe care
le-au bătătorit apoi sute şi mii de ani. Și toate astea sub semnul
imperios al „neastâmpărului” profitabil din mai multe puncte
de vedere. Încât, astăzi, avem călătorii de afaceri, de agrement,
drumeţii spiritual-iniţiatice, voiajuri, expediţii ştiinţifice, excursii
incluzând aventura în multitudinea ipostazelor sale ş.a.m.d.
Că migrarea s-a produs în toate sensurile şi modurile o dovedeşte inexistenţa determinismului geografic la populaţiile
strămutate, care şi-au păstrat trăsăturile/ caracteristicele antropologice ale precursorilor din teritoriile de provenienţă. (Vezi
inuiţii din perimetrul arctic, amerindienii din America de Nord,
populaţia de culoare de origine africană – alte etnii şi comunităţi
dislocate de pe meridiane diverse şi plasate în zone devenite, în
timp, noul lor cămin etc.). Împreunate, aceste elemente alcătuiesc
tabloul vast şi polimorf a ceea ce înseamnă deplasări necurmate
pe spaţii uriaşe, începând cu zorii umanităţii şi până în zilele
noastre. Pe scurt – omul, cât trăieşte, mereu hoinăreşte.
Fără îndoială că există o magie a călătoriei. O atracţie irezistibilă spre noi olaturi – saltul în necunoscut, sondarea necuprinsului, acea trăire particulară potenţând instinctul ancestral
al perindării facilitând noi întemeieri. Cu referire specială la
omul modern, tentaţia excursionistă capătă valenţe superioare
datorită tehnologiei şi a noilor mijloace de locomoţie. Începând
cu tradiţionalele trăsuri şi sfârşind – ca ultimul „răcnet” – cu
turismul cosmic. Între cele două extreme s-au petrecut mutaţii formidabile atestând progresul societăţii şi dorinţa de-a
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prospecta în continuare pământuri şi locaţii până mai ieri prohibite, atât din cauza interdicţiilor politice sau militare, cât, în
special, din pricina slabei dotări financiare. Căci orice ieşire în
lume presupune resurse şi timp, dar mai ales bani.
Unii semeni au posibilităţi, însă n-au gusturi. Alţii – dimpotrivă. Au preferinţe, simţ estetic, pasiune întru cunoaştere,
dar n-au parale. Nu deţin nervus rerum (lat. „Nervul lucrurilor”
– adică monetar). Iar cu punga goală e greu, dacă nu imposibil
să purcezi la drum. Musai să existe un minimum de finanţare.
Un suport material măcar cât, altminteri n-ajungi prea departe.
Contează, apoi, şi vârsta, starea de sănătate. Nu te apuci să survolezi tărâmurile la senectute, când abia te mai ţin brăcinarii.
Sau te macină cine ştie ce boală. Voiajul poate fi benefic dacă
se întrunesc cele trei condiţii: gologani, timp şi vigoarea fizică.
Atunci, de pe urma vilegiaturii, poţi rămâne cu impresii de neuitat. În caz contrar, nu vor persista decât amintiri dezagreabile
generate tocmai de neputinţa trupească în asumarea riscurilor.
Fiindcă orice drumeţie include şi pericole. Nu ştii niciodată ce te
aşteaptă la capătul traseului. Ce capcane sau obstacole te pasc pe
coclaurile itinerarului, ce primejdii pândesc din umbră, de unde
izbeşte năpasta. Habar n-ai de multe, cu excepţia unui singur
gând: că vei reuşi. Că vei izbuti să termini cu bine aventura
ta şi, astfel, să demonstrezi că poţi învinge bariere şi traversa
împrejurări ostile. Iar efectul unor asemenea trăiri nu poate fi
decât reconfortant. Te recalibrează psihic, sporindu-ţi în paralel
şi capacităţile cognitive prin acumularea de cunoştinţe şi senzaţii
proaspete. Unele chiar copleşitoare prin amplitudine, inedit şi
consecinţe în vad uman şi spiritual, reconfigurând individul din
perspectiva unui alt început cu efect purificator.
Am croit acest preambul mai larg pentru a reliefa o dată
în plus însemnătatea drumeţiilor în viaţa oamenilor de pre160
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tutindeni. Dar şi ca rezultat al lecturării unei cărţi semnate de
reputatul romancier şi critic literar Radu Ciobanu. Intitulat
Magia drumului, volumul s-a ivit la Editura Limes, Floreşti,
Cluj-Napoca, în colecţia „Paraliteratura”, 2020.
În lucrarea de faţă, Radu Ciobanu nu şi-a propus să desfăşoare un studiu interdisciplinar vizând fenomenul complex
şi repetitiv al migraţiei colective de-a lungul veacurilor, ci ia
în vizor demersurile individuale ale unor semeni care, din
varii considerente, au purces la brăzdarea lumii în cruciş şi-n
curmeziş. Încât, cele douăzeci de nume antologate reprezintă
reperele pentru genul jurnalului de voiaj, memorialistică, eseu,
cronică literară – toate într-un melanj abil croit şi captivant.
Radu Ciobanu citează constant din memoriile autorilor cuprinşi în lucrare. Aflăm astfel o puzderie de ştiri, situaţii şi detalii
privitor la geneza scrierilor, factorul declanşator, peripeţiile
inerente şi, nu în ultimul rând, mesajul/ tâlcul lor. Însemnările
călătorilor sunt, desigur, minate de subiectivismul – deseori
exacerbat – pendinte de educaţie, prejudecăţi, spirit de castă
etc. Dacă unii drumeţi sunt fascinaţi de măreţia naturii, alţii
preferă directeţea şi căldura relaţiilor interumane. Regăsim şi
pe cei retractili, singuratici, dedicaţi meditaţiei filosofice, ori pe
semenii lor expansivi, entuziaşti, extravertiţi deschişi socializării
şi comunicării necondiţionate. Nu puţini caută, febrili, izvorul
cunoaşterii şi taina adevărului, urmărind cu obstinaţie autoperfecţionarea în efortul sisific de a-şi exceda propriile limite şi
de-a afla ce se ascunde mai presus de aparenţe.
Tuturor acestor „neliniştiţi”, Radu Ciobanu le alocă un comentariu subtil, la obiect, cu numeroase referinţe culturale,
trimiteri la surse, adnotări ş.a. El include contextul istoric, localizarea geografică şi motivaţia voiajului într-un triptic definitoriu pentru creionarea veridică a portretelor temerarilor
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drumeţi. Notaţia de amănunt funcţionează optim, completând
benefic spaţiul dintre elanul analitic şi rigoarea sintezei. Aici
recunoaştem mâna iscusită a prozatorului, căci Radu Ciobanu
nu este un simplu cronicar al publicisticii de călătorie, ci – cu
deosebire – un romancier de prim rang şi un remarcabil critic
literar. Însuşiri probate excelent şi în lucrarea prezentă, unde
tonul echilibrat, bogăţia informaţiei şi viziunea contextualizării
obiective se impun cu pregnanţă.
Și în Magia drumului, ca şi în memorabilele sale romane istorice, domnia-sa demonstrează că este un profesionist născut,
nu făcut. Există autori ca simpli „amploiaţi” ai scrisului, care
nu mizează pe talent – fiindcă nu-l au – ci pe o anume abilitate
tehnică de-a încropi texte şi de-a le insera/ înghesui apoi în
masa epică. Opuşi lor, sunt scriitorii artişti care se sprijină pe
forţa harului şi zburdă cu relativă uşurinţă pe imaşul fertil al
literaturii. Acestei categorii îi aparţine şi Radu Ciobanu – clasă
pe care o onorează cu prisosinţă în neodihna-i creatoare şi pe
care o ilustrează neechivoc şi în cartea de faţă. Citind-o, te împresoară un gen de nostalgie autumnală potenţând „chemarea
depărtărilor”, „dorul de ducă”, instinctul migrator… Altfel spus,
cam tot ce răscoleşte sufletul, trezindu-i vagi amintiri vălurind
din imemorial înspre contemporaneitatea prea contorsionată şi
excesiv utilitaristă.
Constituindu-se într-un florilegiu de eseuri, comentarii şi
recenzii, textele selectate şi inspirate de tema călătoriei degajă,
într-adevăr, Magia drumului. Căci e imposibil să nu te întrebi:
„Ce e «dincolo»?” Iar răspunsul vine abrupt: „Nu ştiu. Dar trebuie să văd!” Acest imperativ – „trebuie” – semnifică factorul
motor al cunoaşterii şi căruia numeroşi semeni i-au sacrificat
timp, bani şi sănătate. Și, uneori, chiar viaţa. Iar folosul, de
regulă, n-a constat în plată materială, ci în câştig spiritual. În
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acea redimensionare a individului în raport cu sine, cu semenii,
cu eternitatea...
Cu volumul Magia drumului, Radu Ciobanu ne oferă încă o
carte zămislită de pana sa inspirată. Nu doar scriitura în sine,
ca meşteşug, e interesantă, ci mai ales faptul că, după lectură,
constaţi umplerea/ completarea unor lacune privind subiectul
aşa de captivant şi de cuprinzător al voiajurilor de orice tip. Nu
degeaba se afirmă că, dintr-o călătorie, înveţi mai mult decât
dintr-o bibliotecă.
Regăsim şi în cartea de faţă acelaşi stil particular şi expresiv
din lucrările anterioare, în care cultura şi empatia coagulează
senin în răzorul conştiinţei creatoare. Aceeaşi simetrie a frazelor,
aceleaşi sonorităţi aglutinate constant în vadul eufoniei relaxante.
Încât, coroborate, toate elementele în cauză amplifică valoarea
cărţii, îndemnându-ne la o lectură stenică şi, neîndoielnic, cât se
poate de instructivă.
Istoria fiind strâns legată de geografie – ca localizare a evenimentelor – nu e de mirare că, la fel ca în romanele sale monumentale, Radu Ciobanu simte vraja puternică a teluricului.
De altfel, opera sa istorică se circumscrie unui areal natural bine
definit – de aici, probabil, şi această propensiune marcantă vizând
două discipline „surori”. Realitate prin excelenţă favorizantă
când aduci în prim – plan evocări incluzând spaţiul şi timpul în
rosturile lor fireşti.
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Dosarul Ovidiu redeschis

la sediul prozodiei
computaţionale*

U

Felix Nicolau,
critic literar, poet, prozator,
Bucureşti

N FOARTE interesant volum de traduceri computaţionale şi de poezie algoritmizată prozodic ne oferă Margento (Chris
Tănăsescu), Steve Rushton, Taner Murat,
Various Wanted/ Se caută diversuri. Un original (aproape) lipsă/ şi cinci traduceri literare/
computaţionale/ vizuale. Invocând joaca pe
seama cititorului practicată atât de Ovidiu, cât
şi de Marlowe, autorii îşi asumă aceeaşi abordare şi oferă cinci „traduceri năucitoare”. Mai
întâi, ei omit poemul original Thanks (to
Ovid). Un soi de matricid, sau paricid făcut
manu propria, precum în cazul regelui Lear.

* Margento, Steve Rushton, Taner Murat, Various
Wanted/ Se caută diversuri. Un original (aproape)
lipsă/ şi cinci traduceri literare/ computaţionale/
vizuale, Iaşi, Timpul, 2021.
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Steve Rushton aseamănă cartea cu
o cântare cu trei trupe în program.
Piesa pe care o propune în deschiderea
concertului este Cinstire (lui Ovidiu),
„un elegant aranjament acustic hipnotic
în ecourile lui istorice subtil împletite în
urzeala piesei ca într-un bogat covor
oriental/ – nu nou, ci, tocmai, bine-mbătrânit în contraste scânteietoare de culori”.

Și pentru că suntem aici în interstiţiile artei, poemul
amalgamat Se caută diversuri este asemănat Boleróului ravelian, cu progresia ritmului spre apogeul dramatic bine ştiut.
Intenţia este una de traducere intersemiotică:
ilustraţiile din volum au fost preluate dintr-un bloc
de desen format A5 cu foi pătate, coapte un sfert de
ceas la cuptor, apoi „traduse” ca ilustraţii de carte
alb-negru prin fotografiere şi editare foto. Uneori,
contururile au fost şterse pentru a iniţia plutirea formelor peste pagini, asemenea unor poeme.
Cinstire (lui Ovidiu) este un poem de Steve Rushton
tradus de Taner Murat şi dotat cu un Prolog în care se
arată că „naratorul este alter ego-ul artistic al unui
poet aflat în pană de inspiraţie”. Suntem, aşadar,
într-un ambulatoriu modernisto-postmodern cu structuri narative. Propriu-zis, poemul ar fi „un lung cuplet pentru o conferinţă” care studiază traducerile lui
Christopher Marlowe şi John Dryden din Iubirile lui
Ovidiu din punct de vedere al dizlocării celor trei
poeţi.
1, 2022

165

Lecturi paralele

Felix Nicolau

„Nestinsul alter ego, «maestrul poeziei»,/ La vechiul ritm al
tobei din nou a revenit”. Asimetria prozodică este dublată de
motivul manuscrisului găsit:
„În poezia asta, pe lângă strofa clară,/ Veţi întâlni cuplete
cu stilul şchiopătat/ Aceasta-i consecinţa poziţiei în care/
Din pură întâmplare am regăsit în coş/ Cocoloşită slova cu
porţiuni, fragmente care păreau intacte, cu scrisul desluşit,/
Dar cu crâmpeie lipsă, ferfeniţite tare”. Dincolo de parafraza la
versurile lui Ovidiu, reiese legătura ascunsă „Între antichitate
şi veacul renăscut –/ În scrisul lui Ovidiu tradus apoi de alţii/
Ce-n arta tălmăcirii descoperă plăceri,/ Şi care prin traduceri
au netezit cărarea/ Spre opere măreţe, spre grandiosul vers/
Pe Shakespeare inspirându-l, poetul fără seamăn/ În arta englezească de stih renascentist”.

Opera ovidiană este translatată prin două poetici: Marlowe
(cel care „era un flăcăiandru/ Pe când scria cu vervă poem după
poem,/ Elaborând cupletul cu vers epigramatic,/ Cu metrică
distinctă şi stil ovidian” şi Dryden).
Steve Rushton, este şi toboşar, aşa că e maestru în ritmuri şi
măsuri. Construcţia cu iambi şi trohei nu îl sperie, versurile sunt
scrise în tetrametru, de regulă, aşa cum este ritmul împătrit al unor
cântece blues, dar şi ritmul în cinci picioare, sincopat, al lui Bo
Diddley, sau ritmuri sub-sahariene tradiţionale. Acestea ajută şi la
trecerea de la pentametrul lui Marlowe şi Dryden la tetrametrul
din Alter Ego, unde se adaugă un picior (pentametru deghizat).
Algoritmul de creaţie presupune şi hibridizări cu versiunea
Rolling Stones a cântecului celor lui Buddy Holly, Not Fade
Away. Uneori, versurile sunt comprimate sau extinse. Toţi trei
poeţii sunt scrupuloşi când vine vorba de acurateţe ritmică şi
de dialectica ritmurilor. Astfel, versurile devin o sinteză a tezei
ritmului regulat, dar şi antiteza sincopării lui.
Volumul este şi un proiect care vizează o implementare a
unei poetici fluide ce ţinteşte fluctuaţia, contaminarea şi procesualitatea. A fost folosită metoda computaţională care poate
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urmări probabilitatea de ocurenţă a unor cuvinte în diverse contexte. În paralel, fluxul poemului determină gravitarea cuvintelor
aparţinând anumitor teme unul către celălalt şi contaminarea
reciprocă.
Dislocarea fizică a celor trei poeţi a fost dublată de o dislocare a
palierelor în traducere. Astfel, traducerea primelor două secţiuni
din Thanks (to Ovid) a fost acompaniată de dublarea textului cu
un extras format din acelaşi număr de cuvinte (circa 7000) dintr-o
nouă ediţie adăugată şi revizuită a Athanor and other Pohems by
Gellu Naum (traducere de Margento şi Martin Woodside, Calypso
Editions, 2013). În felul acesta, s-a obţinut o versiune hibridizată
a secţiunilor I şi II din poemul lui Rushton în care dicţia acestuia
s-a revărsat în şi a fost contaminată de cea a lui Naum. S-a lucrat
de-a lungul unor rute ce se comportă ca sateliţi rotindu-se în jurul
cuvintelor poetului, conform unui cod ce s-a folosit de corpus-uri
şi de cuvinte cu rată crescută de emergenţă.
Există o a patra secţiune dedicată scriitoarelor – ca să fie bine –,
unde „Originalul” a fost hibridizat cu procesoare textuale. Sunt
texte de Johanna Drucker, Lyn Hejinian, Alice Notley, Harryette
Mullen, Rita Dove, Maria Mencia, Jennifer Scappettone, Page
Hill Starzinger şi Rachel Galvin. Carevasăzică, „Originalul” va fi
„mixat cu (sau mai degrabă inundat), apoi efasat de, şi în final
îngropat concret în extrase din textele tuturor acestor autoare
selectate din output-ul modelării de subiecte”.
Se continuă, astfel, mai vechiul şi neclasatul proiect Margento
de graph poem şi de aceea şi aici se înnoadă firul cu metrica silabică din România cu amănuntul (Vinea, 2008) şi cu „metrii
accentuali-silabici neregulaţi” adoptaţi în Nomadosofia/Nomadosophy (Max Blecher 2012), trecându-se aici la vers accentual:
patru accente dominante pe vers.
În timp ce Rushton optează pentru prozodia gen„rock” a victorianului Hopkins, inspirată de Bo Diddley, Margento optează
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pentru Zep şi Zappa. De la Jimmy Page a împrumutat conceptul
de „alchimie a trupei”, cu multiple ritmuri şi energii în ciocnire.
De la Frank Zappa a preluat ideea de „orice, oricând, oriunde”
şi „modurile multinivelate dar aţintite politic de a se rebranşa la
avantgardele tradiţionale şi la teatrul absurdului”. Pasul următor
a fost adoptarea stilului lui Gretchen Menn aplicat la cover-uri
(traduse) din clasici (rock), „fidel şi transgresiv în acelaşi timp”,
iar „limba/jele” au fost abordate „ca având în şi de la sine o factură translaţională şi multilingvă”. Lucrând cu terminologia traductologică, preluată din teoria haosului şi aplicată în acest sens
de Raluca Tănăsescu, Margento a montat rânduri multietajate şi
strofe reticulare care să contureze un sistem inter-lingv complex,
„deci «precar» şi «pe muchia haosului»”.
Traducerile computaţionale îmbină creativitatea umană cu
cea tehnologică. În această prozodie computaţională s-a urcat
de la un algoritm de modelare de subiecte pe cuvinte, la unul
pe expresii şi, în final, la unul centrat pe versuri şi perechi de
strofe. O desfăşurare de forţe impresionantă în domeniul digital
humanities, domeniu experimentat, fie şi în forme primitive,
încă din anii ‘70.
Oare când vom realiza că nu mai putem scrie ca în anii
‘60-’70-’80?
„Dar
adolescentul
Ovidiu a scris
generator
hipermedia
bas
şi publicat versuri pline de chestii
periculoase, riscante. (Îşi dădea oare seama
ce face, când le scria, la Roma?)
poezia din exil pare să spună
nu...
[...]
mega fiasco
ilicit televiziune
imersivă
imagine persoană şi loc poezie electronică
poate fi chiar aşa tratat cu curul.)”
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Insectarul cu emoții

M

ONICA RODICA IACOB este poate
cea mai discretă poetă din cercul
restrâns al scriitorilor arădeni, o apariție
mereu timidă în spațiul public, dar nelipsită
la evenimentele literare locale. A avut parte
de o critică de întâmpinare generoasă din
partea unor nume serioase precum Mircea
Mihăieș, Petru M. Haș sau Gheorghe Mocuța.
Încă de la debut, formula sa poetică a fost
una a emoției, a trăirii puternice, a vibrației
intense, a limitei existenței. Vocea interioară
care îi străbate toate volumele publicate până
în prezent este una a crizei și a supraviețuirii.
De la această regulă nu face excepție nici noul
ei volum de versuri, Cutia cu fluturi.1 În acest
insectar cu emoții, poeta se strânge în sine
și se adăpostește precum melcul în propria
cochilie. Nu face paradă, nu se lamentează, își
1

Andrei Mocuţa,
poet, prozator, traducător,
Arad

Monica Rodica Iacob, Cutia cu fluturi, Editura
Mirador, 2021, 118 p.
1, 2022
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trăiește tumultuoasa viață interioară cu
demnitatea poetului în fața plutonului
de execuție:
„Chiar și melcul
iasă de mai multe ori din cochilie
decât mine din casă.”

Discursul liric e expresia firii sale
introvertite, frust şi crud, într-un balans extrem de fragil între cădere şi
înălţare, între depresie şi iluminare.
Lirica Monicăi Iacob își trage seva
din experiența vieții și acest gen de
discurs poetic bate la puncte poezia
„căutată”, inestetică, născută din plictis
și revoltă. Nu te plictisești niciodată citind cărțile ei,
farmecul vocii ei fiind acela că te atrage în suspansul
textului aproape la fel de irezistibil precum o proză
densă dramatică:
„Umbre chinezești
Ca mâhnirea sufletului adâncă
Nu vom ști niciodată
Câți metri sau câte kilograme are durerea,
Nu există măsură
Precum fumul ce se disipă.”

În ciuda încărcăturii textuale și a greutății cernelii
negre pe paginile volumului (cartea este ilustrată
chiar de fiul autoarei, Daniel Weichelt, prin câteva
schițe în alb-negru, fără culoare, în rezonanță perfectă cu poezia dintre coperte), discursul poetei devine o confesiune în care episoadele tensionate alternează cu cele domolite de o luciditate senină. De
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cele mai multe ori salvarea vine printr-o terapie a cuvântului, o
litanie împotriva fricii sau o mantră repetată până la starea de
pace interioară:
„Viața
este o călătorie
spre liniștea proprie.”

Din punct de vedere vizual, poezia Monicăi Iacob seamănă
cu vidul/ golul din ochiul uraganului, intervalul calm din centrul
furtunii unde toate obiectele măturate de vârtej plutesc lin, ca
într-un vals în spațiu care nu se supune legilor gravitației. Multe
dintre texte sunt scrise sub forma unui jurnal, un jurnal liric cu
nerv și verb viu care cioplesc în banalitatea cotidiană:
„Mă zbat
în silabele cuvintelor
Zi după zi
clipă după clipă
Precum streașina
Care picură
Necontenit.”

Poeta se apropie și de zonele întunecate ale vieţii şi ale trupului, cercetând propriile limite cu o îndrăzneală şi o curiozitate
ieşite din comun, cu un cinism ce alunecă de multe ori dinspre
crispare spre ironie. Poemul Scrum e un exemplu de text „marcă
înregistrată” care reunește aproape toate formulele poetice de
exprimare ale autoarei:
„Noua găselniță a noii ere este:
Să arzi mortul drag (adică să-l incinerezi)
și din cenușa lui să îți faci diamant să îl porți într-un inel pe
deget, (…)
Ca într-un tablou învechit acest diamant strălucește
în deznădejdea ce năvălește de pretutindeni
peste amintiri scufundate în memorie,
1, 2022
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ce se trezesc la cea mai ușoară adiere.
Poate așa depășim încă o zi și încă o zi
Care ne scotocește cămările inimii roșii
ce încă mai bate
conștientă.”

„Nu închei o zi fără un zâmbet/ Fiecare zi este o sărbătoare!”,
echivalentul crezului minimalist al călugărilor budiști „tirer
de l´eau et couper du bois”, ar putea fi noua direcție a poeziei
Monicăi Rodica Iacob, una scuturată din ce în ce mai mult de
melancolie și disperare. Deja se simte în Cutia cu fluturi o degajare a greutăților existențiale și o lejeritate a anumitor trăiri
și emoții. Sperăm ca de aici înainte poezia să-i fie precum viața,
detașată și ușoară ca un fulg în bătaia vântului. Închei, cum altfel,
decât cu un pasaj dintr-unul din poemele de suflet care surprind
cu emoție și profunzime relația mamă-fiu. Titlul lui este Cea mai
frumoasă poezie:
„Inspir și respir poezie
prin fiul meu, omul
Acesta pare un clișeu
Dar viața mea a devenit cea mai prețioasă poezie
pe care Dumnezeu a scris-o vreodată,
Cea mai vie poezie, făcându-mă mamă.”

Volumul conține pe coperta a patra și o succintă prezentare
aparținând criticului Gheorghe Mocuța, care o plasează bine pe
poetă pe scara temporală a istoriei literare recente:
„Poezia Monicăi Iacob nu se lasă atrasă de tiparele vreunei generaţii
chiar dacă biologic poeta face trecerea de la anii optzeci la anii
nouăzeci. Fără a se lăsa contaminată de ironia şi spiritul ludic al
congenerilor. Ea devine expresia durerii provocate de destin şi
de semeni, de singurătate şi boală, iar căutările ei profunde ating
uneori coarda universală a unei muzici stranii.”
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H

ORIA GÂRBEA are o panoplie în care
sunt aşezate „de-a valma într-o artistică
neorânduială” (M. Sadoveanu) cărţi de poezie, proză, piese de teatru, critică literară şi
teatrală, eseu, traduceri. De asemenea, a scris
cărţi ştiinţifice (să nu uităm că este inginer
constructor, doctor în inginerie, cadru didactic universitar). În plus, a realizat scenarii de
filme şi show-uri pentru TV şi între timp a
devenit şi autor de texte muzicale. O „armură”
completă pentru un „cavaler” contemporan.
Cu „floretele” literare călătoreşte peste tot:
târguri de carte, lecturi publice, festivaluri,
întâlniri cu scriitori, tabere de creaţie, turniruri de poezie, recitaluri, premieri, jurii, reviste literare (anul trecut a publicat recenzii la
100 de volume din 300 pe care le-a citit, cum
singur mărturiseşte). Aproape că nu e manifestare literară vizibilă la care să lipsească. Mă
întreb cum are timp să le facă pe toate.
1, 2022

Lucia Cuciureanu,
poetă, eseistă,
Arad
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Nu-l cunosc personal pe Horia
Gârbea. În 2009 s-ar fi putut întâmpla,
la Târgul Gaudeamus. Atunci m-a
invitat Florica Bud la o întâlnire cu
Horia Gârbea. Cum eram avidă să
particip la mai multe lansări de carte
şi să vizitez standurile editurilor, am
ratat ocazia.
Cel mai recent volum1 de poezie
publicat de scriitor a fost nominalizat
de revista România literară pentru
Cartea Anului 2021. Nu-i de mirare că
am fost curioasă să-l citesc. Titlul cărţii
aminteşte de volumul publicat în anii
‘70 de Mircea Dinescu, Proprietarul de poduri. Podul
este, la Horia Gârbea, un simbol al răscrucii, podarul
fiind poetul care traversează o punte temporală între
două cicluri de viaţă. Pod orizontal şi unul care leagă
cerul şi pământul, izomorf Pomului vieţii.
Este a unsprezecea carte de poezie a autorului
care precizează că textele au fost prezentate, cu câteva excepţii, la Turnirul „Cununa de Lauri” de la
Nessebar, organizat anul trecut de Uniunea Scriitorilor
din România. Autorul a făcut parte din echipa Filialei
Bucureşti – Poezie a Uniunii Scriitorilor, câştigătoare
a acestui turnir şi, în competiţia individuală, a
participat la finala de trei poeţi. În volum, textele
sunt structurate în patru secţiuni: Cocorul şi pipa,
1
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Messembria, Rana îngerului şi Bufniţa din parc. Au un nucleu
narativ şi finaluri cu tâlc care stârnesc interes şi pun pe gânduri.
Îmi place această ipostază a poetului care dă impresia că „se ţină
gârbă” de cititor, nu-l lasă indiferent. Sunt scoase din cotidianul
banal întâmplări cărora le atribuie fie o notă de umor (marca sa
identitară, descoperită deja):
„Dacă sunt bătrîn, e firesc
Atâtea poduri să-mi amintesc.
Ce multe rîuri am traversat
Și nici unul nu m-a udat.
Iar acum îmi şopteşte unul din draci:
Dar cu Styxul, cum ai să faci?”
(Amintiri cu poduri – p. 6)

fie o autoironie şugubeaţă:
„sigur am intrat
şi eu în cadru
salvamarul
nu va şti niciodată
că are poze
alături de un mare poet”
(Selfie – p. 38)

Biografismul nu rămâne doar autoreflexiv, ţinteşte spre general-uman. „Poveştile” introduc nume din lumea înţelepţilor
asiatici ori din antichitatea greco-latină în care poetul îşi proiectează propriul eu. Aceştia încearcă să-şi depăşească propriile
limite, să acceadă spre valorile înalte, spirituale, dar nu-i reuşeşte
întotdeauna:
„într-o zi înţeleptul zhidun
sosit din tîrg
a găsit pipa şi lîngă ea
niciun fir de tutun
pot fi două pricini a spus el
sau cocorul n-a mai venit
1, 2022
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m-a socotit nedemn de vizita lui
sau cocorul a venit
şi de această dată chiar m-a găsit”
(cocorul şi pipa – p. 10)

Isao Nagasaki trăieşte o stare zen, de intuiţie şi meditaţie,
imaterială. De aici, surâsul lui insondabil. Apelul la Diogene,
filozoful cinic, cred că nu e întâmplător. Acum, când trăim o
epocă în care bunurile materiale sunt esenţiale pentru a ne simţi
împliniţi. Cinicii ne pot ajuta să vedem altfel lucrurile. Pentru
ei, fericirea nu se poate atinge decât prin virtute şi viaţă cât
mai simplă, în armonie cu natura. Astfel se explică dorinţa de
a însufleţi un spaţiu în care te poţi refugia de stresul existenţei.
Numai natura e o realitate de o frumuseţe perfectă, dar în acelaşi
timp inexplicabilă:
„ce concept
are puterea să desfacă
umbra vînătă
a serii care va cuprinde
lacul peste mai puţin
de o oră”
(elegie – p. 20)

Marcellus, politicianul roman, recunoaşte că nu le ştie pe toate.
Arhimede, savantul pe care-l vor pomeni veacurile, este un simbol
al creatorului. Important e să ai, în viaţă, un ideal. Fără vise,
existenţa se va arăta
„complicată
absurdă
şi de neînţeles”
(în munţii yang dang – p. 26)

Și istoria e uneori nedreaptă, vinovată. Înregistrează fapte de
vitejie, dar ignoră trăiri şi gesturi umane:
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„ceea ce istoria
nu menţionează
este ce simţea
frumoasa chiyako
atunci cînd soţul ei
îi cuprindea trupul
cu mâinile goale”
(omisiune – p. 31)

Unele texte se constituie în autoportrete poetice sugestive
care dezvăluie un suflet sensibil, înţelegător cu semenii, un
spirit imaginativ şi ludic:
„de cîte ori
intră nesimţitoare
în mijlocul recitalului meu
tîrînd uriaşul ei tomberon
femeia cu perii
se gîndeşte cu duioşie
la fiul ei
pe care ar vrea
să-l ştie într-o zi
un ilustru poet”
(femeia cu perii – p. 33)

Îngerul, fiinţa intermediară între Dumnezeu şi om, devine
simbol al lumii spirituale, dar şi al visării şi al poeziei, amintind
de eminescianul „înger(ul) cu priviri curate”. Prezenţa lui e
benefică în viaţa poetului, îngerul păzitor îi oferă „darurile”
sale, tot atâtea definiţii metaforice pentru poezie. Aşadar, „cartea trebuia scrisă”. Acelaşi înger trezeşte şi dorinţa de a-i proba existenţa materială. Un ecou la zbaterea argheziană între
credinţă şi tăgadă:
„şi eu trec pe o stradă
şi simt vag dar sigur
un parfum minunat
găsesc un fulg nespus de uşor
1, 2022
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şi văd o pată mică albastră
ca dintr-un sânge
de culoarea cernelii
astfel sunt sigur
că îngerul există
că a trecut pe acolo
şi a plecat doar ca să revină în vis
ca să-l pot vedea
doar cît să mă conving
că degetul său
e acum vindecat
(rana îngerului – p. 53-54)

Câteva „poveşti” sunt despre zona Pache, despre nenoroc,
eşec, coduri secrete, adevăr şi ficţiune în procesul de creaţie.
Miraculosul intervine în realitate şi o transfigurează. Imaginile
încremenite în timp sunt resuscitate şi readuse la viaţă. Postmodern e textul vintage, în care alături de obiectele realităţii
(telefoane, laptop, birou, mitralieră, pistol, elicopter, lift, laser) apar zeităţi şi personaje livreşti (Agamemnon, Oreste,
Egist, Clitemnestra, Hamlet, Polonius, Claudius). „Bufniţa din
parc”, pasărea nopţii, simbol al înţelepciunii, al reflecţiei şi al
misterului, este o pasăre fără moarte. Vocea ficţională devine
conştientă de finitudinea vieţii:
„copilul m-a întrebat
de ce bufniţele
trăiesc atît de mult
nu trăiesc mult – i-am spus –
noi oamenii
trăim prea puţin
această bufniţă sînt sigur
că nu m-a recunoscut
la cît de mult m-am schimbat
(bufniţa din parc – p. 94)
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O variaţiune pe aceeaşi temă, în care e multă retorică, aminteşte de Lupta vieţii a lui George Coşbuc, dar textul e salvat de
final:
„în fiecare an
iedera urcă pe zid
furnica pe iederă
numai că e altă furnică”
(lupta mea – p.59)

În sfârşit, despre plimbări imaginare pe tabla de şah, sugestii pentru perioada de pandemie pe care o trăim mai mult
claustraţi în case „vătuite” (o reminiscenţă din Mateiu Caragiale
care se potriveşte contextului, fiind vorba despre un scriitor
bucureştean).
Amintiri cu poduri este rod al unor experienţe umane şi al
unor lecturi „(in)fidele”. Trecerea anilor a devenit pentru poet
o urgenţă pentru a le re-scrie. Cu scopul de a-şi recunoaşte
aderenţa la prezent şi pentru a transmite frumuseţi şi adevăruri
de neuitat.
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Esperando a Lia,

Esperando (l)a Espera1

N

Iulia Stoichiţ,
poetă,
Braşov

U ȘTIU exact cum, dar dacă am flashuri cu un film văzut când eram copilă,
unul dintre acestea este The Hours. Probabil
a rulat pe HBO la un moment dat (în fond, e
apărut în 2002 filmul) în unul din episoadele
mele bolnăvicioase și, printr-o ceață de-asta
de stare de rău, somnolență și revenire din
boală, niște imagini, o atmosferă, nu știu
exact ce, a ajuns la mine din acel film și
a(u) rămas cu mine. N-aș ști să spun ce am
perceput atunci. Pot să spun ce a rămas cu
mine ca adult, revizionându-l.
De ce pomenesc acest film? Pentru că
efectiv acolo mi s-a dus gândul în timp ce
citeam pentru prima dată volumul Anei
Săndulescu, La topirea ghețarilor, apărut anul

1
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trecut la CDPL2. E o anumită atmosferă
care, pur și simplu, leagă în profunzime
atât volumul, cât și filmul. Iar la recitire
devine cu atât mai evident acest lucru.
Atmosfera despre care zic e cu atât mai
frapantă pentru mine cu cât nu e genul
de poezie scrisă de femei cu care aș
rezona în mod normal, așa că surpriza
a fost cu atât mai mare. Chiar și după
recitire cred că e unul din cele mai bune
volume de poezie pe care le-am citit
anul trecut și spun asta în condițiile în
care am citit preponderent poezie.
Volumul Anei Săndulescu se împarte între două
instanțe poetice feminine, Lia și Espera, menite a se
(des-)completa reciproc. Poemele Liei sunt poeme
în proză, pe când poemele Esperei sunt dispuse așa
cum ne spune înțelepciunea poetică tradițională că
ar fi dispus un poem. Asta nu înseamnă că nu există
narativitate în cazul ambelor voci poetice, în diferite
grade. Narativitatea evidentă a poemelor Liei poate fi
explicată și prin faptul că aceasta este pictoriță, putând
pleca de la premisa că toate poemele ei sunt tot atâtea
ekphrasis-uri câte poeme are ea în volum. Asta face și
mai paradoxală situația într-o oarecare măsură, dacă
plecăm în minte cu prejudecata că artiștii plastici
se exprimă prin arta lor (de ordin vizual), nu prin
2

Ana Săndulescu, La topirea ghețarilor, CDPL, București,
2021, 73pp.
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cuvinte, iar la celălalt capăt găsim concizia Esperei, care este și
nu este paradoxală, în funcție de perspectivă.
Până aici, nimic nu justifică asocierea care a avut loc în capul
meu în momentul în care am citit prima dată volumul. Dar ea
există, în contextul în care atât Lia, cât și Espera par să se creeze
reciproc din rămășițele zilei (sau ale zilelor?). Revenind la The
Hours și plecând de la principiul platonician al imitației, se poate
spune că Virginia Woolf este modelul, iar poveștile Laurei Brown
și ale Clarissei Vaughan o imită sau, mai bine spus, se construiesc
în paralel cu cea a scriitoarei, în contexte diferite. As far as I’m
concerned, același lucru se întâmplă și cu cele două voci feminine
ale Anei Săndulescu: cred că are loc un soi de imitatio Christi,
în sensul în care amândouă vocile se construiesc una pe alta, cu
toate că nici Lia, nici Espera nu sunt modele una pentru cealaltă
(sau poate e la espera), ci poate cel mult principiul feminin
diluat, chiar deformat de societate. Presiunea de a performa, de
a îndeplini anumite sarcini devine poate cu atât mai evidentă în
poemele Anei Săndulescu, mai ales în context pandemic, decât
era în cazul destinelor celor trei femei din film:
„Sunt familiară cu munca de birou, îmi aduc în fiecare zi contribuția,
cum altfel dacă trăiesc în Marele Oraș? Particip la discuții reale,
liniștite, la granița normalității, dar îmi lipsesc mărturisirile ei
neașteptate, fâlfâiri emoționate pe care le resimțeam ca fiind ale
mele. […] Împart experiențele, le clasific, pun etichete, caut să văd
că unu cu unu fac încă doi. Privesc lista: să port măștile când ies
afară, să-mi amân întoarcerea fizică la serviciu, să-mi iau concediu
medical nedeterminat.” (p. 7; 1. Lia).

Toate cele cinci voci feminine își duc viețile între obligațiile
zilnice și nevoia de artă, de mai mult sens, de a încerca să-și dea
seama ce rămâne din ele din punct de vedere identitar la finalul
zilei, când nu se mai definesc în funcție de roluri sau acțiuni,
sarcini îndeplinite:
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„Ieșeam doar cât să fac mici cumpărături pentru mesele din ziua
respectivă, era frig deja, orașul începuse să se aranjeze pentru sărbătorile de iarnă.” (p. 35; 15. Lia),
„Încropesc programe, planific într-un loop infinit, amân decizii, nu acționez defel, iar între timp, m-am închis în garsoniera
aia pustie cu scânduri late la geamuri,// singură, mi-am pus gratii
la viață.” (p.13; 4. Lia),
„De la opt la zece seara iuțesc vânătoarea, atac cuibul de de
harpii, mă bat cu himerele orașului, aduc vânat pentru întreaga
comunitate. După zece și până la unu dimineața, mă retrag în
Librăria, de-aș putea să fac și din pictură o oportunitate lucrativă.
[…] Nu mă plictisesc, nu am timp, acum sunt cineva, am
preocupări de transmis din mamă-n fiică, sunt o femeie matură
și împlinesc// sarcinile Marelui Oraș, cum doar un mascul alfa o
face.” (p. 21; 8. Lia).

Ceea ce aș vrea să subliniez aici, dincolo de faptul că, inevitabil, Lia pare că în anumite momente o întruchipează pe
Clarissa (din film), care e ocupată să organizeze o petrece, la fel
ca personajul din Mrs. Dalloway, și pretinde că este fericită și căi place că se pricepe să facă asta, într-un fel ajunge să reprezinte
principiul masculin al poeziei pe care o scrie Ana Săndulescu.
Lia e vocea voluntară, cea pragmatică, cea care știe că lucrurile
trebuie făcute, că facturile trebuie plătite, că oportunitățile lucrative nu ar trebui ratate.
Și dacă tot am ajuns în acest punct al discuției, putem să
vorbim puțin de potențialul sexual fluid pe care îl are acest
volum3? Dacă tot am atribuit principiul masculin Liei, în mod
3

Singurul motiv pentru care am refuzat să folosesc cuvântul queer este că
ar fi politizat și polarizat prea mult discuția, și nici măcar în The Hours nu
există o „discuție” despre dacă personajele, fie ele feminine sau masculine,
sunt lesbiene/homosexuale sau bisexuale. Fluiditatea sexuală e cea mai
safe și de dorit identitate sexuală pe care și-ar putea cineva asuma în mod
public, într-un context în care deschiderea oricărei astfel de discuții în
România atrage după sine și vânătoare de vrăjitoare și arderea lor pe rug.
1, 2022

183

Lecturi paralele

Iulia Stoichiţ

logic, cel feminin ar trebui să revină Esperei, ca să respectăm vânătorul și prada:
„Lia are grijă de mine acum,/ un tip pe nume Víctor/ îmi spune
să mă bucur, că/ «oricum n-o să dureze mult».” (p.12; 3. Espera),
„Surâsul gingaș al Liei a devenit pentru mine,/ o bijuterie de
familie, un inel drag prins în jurul gâtului,/ o piatră Cintāmani, în
fine,/ un atu, ceva singular, atât de prețios/ de parcă zâmbetul ei ar
fi însăși vigoarea,/ rășina care hidratează versul.” (p.16, 5. Espera),
„În spatele fiecărui mascul alfa se ascunde/ un copil, în spatele
unui copil se ascunde Lia,/ de aceea se simte vulnerabilă,/ fiindcă
nu e onestă cu ea însăși, e o criză de identitate/ la propriu, iar dacă
munca aduce onoare, la recul,/ trupul dezamorsează, mintea se
dezintegrează.” (p. 22; 8. Espera).

Deși aș putea să mă opresc aici cu fragmentele citabile pentru
a-mi demonstra teza, că poeta Espera este principiul feminin al
relației, iar pictorița Lia este principiul masculin, ar fi prea simplu,
iar mie îmi plac complexitatea și posibilitatea de a nuanța, de a
pune în context. Și nici măcar în relațiile heterosexuale dihotomia
feminin-masculin nu funcționează tot timpul în funcție de sexul
biologic, adică femeia se lasă dominată, iar bărbatul domină tot
timpul. Cel puțin în cazul anumitor cupluri, mai avem parte și
de variație:
„Când scriu, mă simt ușor anxioasă,/ neștiind dacă o să avem bani
de chirie,/ mintea mea iscă scenarii care/ nu o avantajează, în ele,
Lia e diferită: chibzuită cu finanțele, are și depozite de economii/
avantajoase, la nici douăzeci și trei de ani o saltea/ pe care să
cădem în eventualitatea în care lucrurile/ se dinamitează subit.”
(p. 64; 29. Espera).

Faptul că Espera nu are doar un rol pasiv se poate vedea și
din modul în care se raportează la arta pe care o face ea, adică
scrisul, și promovarea sa, chiar dacă o să spuneți că e un rol
social, public:
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„Înțeleg, sunt vremurile-n care dacă nu faci/ marketing sau
dacă nu ești îngâmfat o să fii dat la o parte, rămâi în penumbra
obrăzniciei și a pieptului umflat,/ îți pierzi culoarea, te-mprăștii-n
beznă,/ devii uitat, dacă vreodată ai avut norocul/ să fii altfel decât
invizibil.” (p. 10; 2. Espera).

Ceea ce cred că vreau să subliniez e faptul că nu există niște
roluri definite ca aparținând strict principiului masculin, iar
altele sunt destinate strict celui feminin. Evident că maternitatea
aparține încă strict femeilor, dar dacă ne gândim la posibilitatea
schimbării sexului, o femeie care a devenit bărbat, dar și-a păstrat uterul și vrea să aibă un copil îl poate avea. Asta o face
bărbat sau femeie, mai ales dacă a ajuns în punctul în care să-și
schimbe sexul, dar vrea și are un copil? E doar o întrebare, având
în vedere că nu am de gând să disec firul în patru în legătură cu
acest subiect. Ideea este că a trecut îndeajuns de mult timp încât,
dacă atunci când trăia Virginia Woolf, faptul de a fi scriitoare și
a vrea să faci asta tot timpul era ca o revoluție coperniciană, a fi
artistă nu mai reprezintă așa a milestone în prezent, deși mai sunt
multe lucruri cu care astfel de femei mai au de luptat, mai ales
în Europa de Est. Pe de altă parte, faptul că am ajuns, ca femei,
în punctul în care vrem să ne asumăm cât mai multe roluri care
erau considerate destinate strict bărbaților, nu înseamnă că asta
i-a făcut pe ei să-și asume altele noi, care erau doar ale femeilor
(cu excepția maternității, evident). Concluzia? Femeile au mult
mai multe roluri de jonglat decât acum 100 de ani, dar asta nu le
face neapărat mai libere.
Iar asta se simte și se vede din volumul Anei Săndulescu. Ce
rămâne din feminin și masculin în contextul în care femeile
își asumă din ce în ce mai multe roluri, dar bărbații rămân cu
aceleași și se simt amenințați pentru asta? Asta nu înseamnă că
volumul exhibă prea mult testosteron, nici măcar atâta traumă
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pe cât vrea să ne facă să credem Al. Cistelecan în recenzia sa
din ultimul număr din revista Astra (nr. 1-2/2021). Chiar mi se
pare o pistă falsă de lectură tocmai pentru că e atât de așezat,
per ansamblu, discursul poetic al poetei. Ar fi o miză prea facilă
să-și propună un volum strict terapeutic, în care sunt rezolvate
anumite angoase, iar asta o spun ca un compliment, ținând cont
și de faptul că am cunoscut-o pe poetă și-mi place să cred că
știu de unde vine poezia ei și, clar, nu e vorba de sacul fără fund
al poeteselor traumatizate. Toate instanțele poetice în care apar
evenimente traumatice sunt dezamorsate din start, nu au rolul
de a disloca atenția cititorului și a-l face să se concentreze doar
asupra acestui aspect. Volumul Anei Săndulescu nu e un tear
jerker, oricât de greu i-ar fi lui Al. Cistelecan să vadă și să creadă
asta.
E un volum echilibrat, care, dincolo de întrebările subtile pe
care (și) le pune despre ce mai înseamnă feminitatea și cum se
traduce ea și la nivelul relațiilor interumane și a interacțiunilor
(putem vorbi de un cuplu și în sens sexual între Lia și Espera sau
e doar o prietenie feminină queer care se confundă cu o relație
lesbiană pe alocuri?), ne întreabă, de fapt, ce înseamnă a fi om:
„Dacă Lia ar fi doar un preambul, un interludiu/ pentru ceva mai
mare?// Dacă sunt gazda, și nu invers,/ dacă admit că nu sunt doar
o poezie de companie,/ la fel ca toate celelalte poezii/ de companie,
atunci cine sunt? Cine nu sunt?” (p.28; 11. Espera).
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Pulsul vieţii din bobina de

hârtie*

Î

N TIMIŞOARA culturală, Robert Șerban,
poet, jurnalist, promotor cultural, allegro
vivace în presa scrisă şi cea audiovizuală, este
argintul viu al momentului, aderând la tot ce
e nou (sau îmbrăcat în formă nouă), ieşit din
tipare clasice repetitive, mobilizator, în stare
continuă de update, animă tot ce-i pică sub
mână, cu îndrăzneală, fără reticenţe, e sarea
şi piperul urbei.
Ca temerar prin excelenţă, era in firescul
lucrurilor să-l atragă ideea de experiment. A
acceptat astfel provocarea unui „eveniment”
de performance art, un happening poetic,
dintr-un program, Work în Process, în cadrul
festivalului Baroque II Urban, un proiect de artă
contemporană. De fapt el însuşi te-ndeamnă

Maria Niţu,
eseistă, Timişoara

* Robert Șerban, Poemul curcubeu: un experiment, Casa
de pariuri literare, 2021
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cu zâmbetul pe buze să-l provoci, în
stilul său amical, discret, fără bruscări,
„cu mănuşi” delicate, impuse de însăşi
convivialitatea sa.
Acest „eveniment în desfăşurare” a
presupus contactul direct dintre consumatorii de cultură şi actul direct al
scrisului, o altă formă de transgresare
a frontierelor. Experiment pentru poetul-performer şi deopotrivă pentru
spectatorul martor la scrierea pe viu,
live a unui poem, o experienţă inedită
prin care a pătruns în acea intimitate
cândva sacră a „laboratorului de creaţie” şi insolită
prin decor şi desfăşurare.
În fapt, nu era ceva nou, Robert mai experimentase
ideea de... „experiment”, chiar de anvergură, începând cu o „întâmplare” de grup, într-o atmosferă occidentală, în 2002, într-o rezidenţă în Elveţia, într-un
experiment literar cu Nora Iuga şi Ioan Es. Pop şi alţi
doi poeţi elveţieni. Timp de trei zile au scris un renshi
– poem în lanţ, fiecare inspirându-se din poemul
celuilalt.
Acum, experimentul a fost de unul singur, timp
de opt ore, cât e „ziua de lucru” la pontajul de la o
întreprindere. Doar că Ziua de lucru a poetului (numele proiectului) a fost într-o sâmbătă, pentru că
atunci, constatase autorul, are timp poetul de sine,
să scrie, în rest fiind argat la vreun job strict necesar
pentru traiul zilnic.
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Dacă la început credea şi simţea că poezia se scrie în singurătatea camerei intime, cu masa proprie de scris, de la acele
rezidenţe, mărturisea într-un interviu (acordat Andrei Rotaru,
în 2018), a învăţat să iasă din intimitatea camerei şi să exerseze
scrisul în medii diferite, reuşind să se focalizeze spre sine, să
provoace bucuria scrisului şi în diverse spaţii publice, cu contexte
chiar abrazive, opuse singurătăţii liniştite a camerei (cafenele,
avioane, trenuri, redacţii de ziare, servicii, grădiniţă etc.)
De data aceasta a fost într-un spaţiu public deschis vizitatorilor,
la Galeria Pygmalion din Timişoara. Era în 12 octombrie 2019,
între orele 10-18, într-o zi de sâmbătă care a animat consumatorii
de cultură şi bineînţeles presa. Robert Șerban a început să scrie
pe o bobină de hârtie de tipărit ziarele (doar e un jurnalist de
maraton!) primită de la redacţia Renaşterea bănăţeană. Bobina
respectivă se tot derula, centimetru cu centimetru în sală, până
a ajuns la final la 13-15 metri (că tot se glumea pe seama inflaţiei
de cărţi de poezie, „poezie la metru”, ca „pizza la metru” cu
ingrediente de orice fel).
Fiecare vers era scris cu carioca de altă culoare (în ideea că
sentimentele – doar poezia e in primul rând sentiment, o stare
afectivă poetică – sunt de toate tonalităţile coloristice, senine
sau întunecate, calde sau reci, ca o sinestezie simbolistă a stărilor
sufleteşti).
Unitatea minimală colorată era de un vers, extinzând unitatea
minimală a lui Rimbaud, a vocalelor colorate, cu întreaga lor
germinare simbolică latentă (din sonetul vocalelor –„A noir, E
blanc, I rouge, U verte, O bleu: voyelles/ Je dirai quelque jour vos
naissances latentes”)
Astfel s-a născut Poemul curcubeu – un experiment, palpabil
peste doi ani pentru cititori, în 2021, prin trecerea de la bobină,
la format de carte, la editura Casa de pariuri literare (doar
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fusese chiar un pariu – cu el însuşi şi cu alţi posibili cârcotaşi,
intrase atunci în al 50-lea an al vieţii, un pariu dovedit acum
câştigător! Q.E.D.). Acea bobină colorată va constitui cel mai
insolit manuscris al unui poet, piesă de rezistenţă într-un viitor
muzeu de istorie literară, cu un plus de informaţii privind personalitatea sa, material pentru un posibil studiu grafologic, oferind în acest context un scris clar, fără ştersături ori reveniri şi
adnotări ulterioare (un scris mărunt, cu litere nelegate, cu esenţializarea literelor mici de tipar, fără înfloriturile caligrafice ale
liniilor rotunjite de legătură...)
În primii ani de şcoală, când te joci cu penarul plin de creioane
colorate, parcă toată lumea e a ta! Astfel, ca punct de pornire,
apasă vârful cariocii pe primele amintiri din copilărie, sigur că
timpul ce se va derula îi va asigura suficient material pentru cele
opt ore, nu va fi nicicând în pană de inspiraţie, totul era să-l ţină
condiţia fizică de concentrare şi starea poetică. În fapt, chiar şi
asta a mai vrut să demonstreze: „că scrisul implică rezistenţă,
concentrare de durată, acuitate, energie”.
Un performance pe nerăsuflate, în care a pătruns total şi din
care parcă n-ar mai fi ieşit: „Cu cât poemul înainta, cu atât intram
mai adânc în inima lui şi eram furat de mişcările ei”, iar după cele
opt ore, mărturiseşte poetul, „aş mai fi stat şi aş mai fi scris”.
Poemul ca un organism viu, care în final va deveni independent, cu inima, sufletul şi viaţa proprie, clonă a autorului
care i se dăruie complet.
Nouă este factura de poem fluviu – cum nu e in obişnuinţa
scrisului său concentrat, în pastile de poeme (faţă de atâţia poeţi
formaţi pe un întins desfăşurător narativ).
În poem, explicit autoreferenţial, îşi esenţializează perioada
formativă a vieţii, ca un „joc cu mărgele de sticlă” colorate înşirate pe firul rememorării unui timp (total în epoca ceauşistă),
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de la momentul copilăriei în Severin, când se lua lumina (şi nu
mai trebuia să-şi facă temele, dar putea să citească la lumina
felinarului adus de la bunici), până la momentul stagiului militar,
care coincide cu Revoluţia din ’89 şi moartea lui Ceauşescu,
între primul vers: „eram fericit când se lua lumina/ când totul se
stingea în jurul meu”, prima mărgică şi ultimul vers, mărgeaua
finală, dorinţa testamentară, „micuţă/ cât o propoziţie/ să-mi fie
publicate într-o carte poeziile” scrisă pe un petec de hârtie pus
în buzunarul de sus al vestonului, din gândul morţii cu inocenţă
juvenilă, în acea atmosferă virusată de teama de terorişti. Este ca
un final dramatic de proză poematică, tensionată, care se lasă cu
o moarte şi cu un testament. „eu am supravieţuit/ Ceauşescu a
murit împuşcat în timp ce/ eram soldat.” .
Arhitectura unui poem mustind de conotaţii complexe, o
concentrată frescă a formării în epoca de aur este performantă
prin eul poetic performer prin psihologia copilului, flancară discret din umbră de adultul de acum, ca un rezoneur ce tutelează
amintirile.
Toate tarele din „epoca de aur” sunt redate prin gândirea
şi simţirea copilului, care surprinde totul în nuditatea sa, prin
prisma proprie, nu a adultului de mai târziu conştient de acele
abuzuri. Cu atât mai cinică este tensiunea între realitatea dură,
consemnată aparent en passant, dar bine punctată cu inteligenţa
artistică profesionistă, în semnificaţie tragică, şi inocenţa copilului care consemnează răul, drama, fără să-i ştie numele, cu
uimire şi nelinişte ingenuă. Când frigul îţi tremura trupul, „la
priză/ unii băgau câte-o sârmă şi o terminau/ pentru totdeauna/
cu frigul”. Este aceasta chiar o formă supremă de învingere a
răului, prin inocenţa copilului, cu inconştienţa sa neînfricată,
„tuturor ne ieşeau aburi din gură/ când vorbeam unii cu alţii/ in
lumină aburul ne făcea să zâmbim/ ca nişte învingători”.
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Poemul-fluviu poate fi segmentat în diverse astfel de secvenţe,
independente, fiecare cu metafizica, metafora şi simbolismul
său profund.
Firul roşu pe care se-nşiră mărgelele colorate din acest segment al vieţii este, metaforic, binomul lumină/ întuneric, chiar
de la primul vers. La propriu, lumina electrică mai mult lipsă,
siglă pentru lumina cunoaşterii (prin carte) , a libertăţii de exprimare, potenţa întunericul din case, la propriu, ori la figurat,
întunericul închisorilor prin starea de detenţie, şi al minţii şi
sufletului, în catacombele cărora se ascundea sufocat curajul, neputinţa revolţei, „întunericul stingea ceva în mine/ şi îmi dădea
un fel de curaj/ unul mic/ aşa cum are un puşti de 11 12 13 sau
14 ani/ nu făceam nimic cu el/ cum am aflat că aproape nimeni/
n-a făcut nimic cu curajul ăla/ dar îl ştiam bine ascuns/ şi era
suficient”.
Percutantă este metafora fantomei, pentru toate fricile, gândurile de revoltă, suferinţele, dorinţele de cunoaştere, de eliberare, problemele de conştiinţă etc, „eu aflasem că toţi cei care
îşi băgaseră/ fantomele-n seamă/ au sfârşit sufocaţi de ele”, ori
au dispărut, că au emigrat, sau au fost ucişi, apăruţi după un
timp „pe un mal al Dunării/ cu ochii largi deschişi”.
Cu psihologia copilului încălzit de poveşti, personifica acele
mari frici ale epocii: „iarna întunericul nu venea singur/ probabil
că îi era cam frică/ şi de asta îl însoţea întotdeauna/ frigul”.
Poemul este polifaţetat, am putea decela, mai multe planuri,
ca la cubul Rubik, învârtind culorile până se aşează corect, ca
după nişte linii magnetice dinainte trasate de viaţă, de sistem, o
frescă aproape completă.
În prim plan este biografia proprie, prin introspecţie, dar
deopotrivă o cunoaştere de sine prin relaţionare cu cei din jur,
radiografiind astfel fidel şi împrejurul atât de divers colorat. E
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planul vieţii la ţară, cu bunicii, cu viaţa la colectiv, cu oamenii
satului care preţuiau învăţătura, lumina cărţii opusă întunericului
neştiinţei, şi deopotrivă cea care te propulsa în lumea largă,
„înluminându-te”, „muică s-asculţi de mumă-ta şi de tac-tu/ şi
să-nveţi carte să n-ajungi ca noi/ că vezi şi tu cum ne chinuim”,
planul vieţii de şcolar, cu frica de examene, la Treapta I, II,
când spunea bancuri politice „eu mai mult alor mei/ care erau
speriaţi de turnători/ cum eram eu de Treapta I”, planul anilor
tinereţii cu iubirile adolescentine, în inimă „era doldora de
Dane Aline Cosmine Ane Mariane ...”, între care intervenea „cu
câteva versuri”, apoi, cu imbricate planuri ale vieţii societăţii, cu
detalii economice, politice, sociale, sugerate discret, în subtext,
de diverse fapte, cuvinte.
Întarsiază meditaţii, constatări esenţializate, de înţelepciune
existenţială, în versuri axiomatice, ca de monostihuri, elegiac
uneori, „moartea e un artist pe care nu-l interesează/ decât
lucrările lui”, „frigul te face neînfricat/ iar întunericul invizibil”.
Paradoxal, deşi se încadrează unei forme moderne de „performance art”, a rezultat un poem fără stridenţe de limbaj
şi raportări şoc care populează de regulă experimentele, un
poem complex şi totodată discret, cu eleganţa stilului înalt,
ai zice de modă clasică, dens, concentrat, cu dozaj perfect de
tensiune ideatică şi emoţională, un poem care în totalitatea sa
ni-l mărturiseşte pe Robert Șerban în adevărul său interior,
profund reflexiv, romantic meditativ. Este un poem tulburător
prin sinceritate, afectivitate, fragilitate şi dârzenie deopotrivă
faţă de neliniştile existenţiale, stări suferinde, dar măiestrit detensionate în stilul cunoscut al poetului, cu umor, ironie, autoironie, zeflemea, persiflare, punere în faţă a lucrului aparent
banal, prozastic, deturnat imediat însă în germene simbolic, cu
tehnica inserţiilor, a convertirii banalului în sensuri metafizice,
cu reflecţii meditativ-existenţiale.
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Poezia şi rosturile întemeierii
culturale*

D

Claudiu T. Arieşan,
eseist, Timişoara

ACĂ ar fi caracterizăm atitudinea esenţială a harnicei şi temeinicei scriitoare
Ana Pop Sîrbu faţă de ingineria fină a propriei
creaţii literare, cred că dorinţa de înnoire
perpetuă este jalonul cel mai important de
subliniat. Când onestă cronică sentimentală,
când lirică profund cerebrală, când ciclu
compact de poeme susţinute printr-o idee
centrală, când poezie atinsă de aripa metafizică a îngerului scriiturii, volumele domniei sale au nu doar personalităţi diferite, ci
şi poveşti aparte, pe care autoarea le împărtăşeşte locvace cu apropiaţii, fie aceştia critici profesionişti sau cititori implicaţi în lectură. Iar când registrul liricii confesive sau
analitic-discursive i se pare deja monedă
* Ana Pop Sîrbu, Homeomerii, Editura Tracus Arte,
Bucureşti, 2021, 115 p.
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comună, recursul la proza poematică
ori la profundele resurse ale epicului de
substanţă sunt la fel de potrivite personalităţii sale multiforme, după cum au
constatat, de pildă, interpreţii recentei
compoziţii cu alură romanescă Ludovica
(David Press Print, Timişoara, 2019).
Prin urmare, ni se pare potrivit să începem prin a evalua, identifica şi marca
net elementele de noutate şi împrospătare
din scriitura etalată de autoare în volumul
recent intitulat Homeomerii. Formal, nu
desprindem desfăşurări revoluţionare sau
neobişnuite privind modul în care scrie,
având în vedere grija aproape obsesivă pentru textualizarea calofilă şi finisarea deplină a producţiei
sale literare dovedite cu prisosinţă în toate încercările
de profil până în prezent. La fel, nu e nouă nici gratitudinea caldă declamată faţă de numeroşii interpreţi
sau critici ai operelor anterioare, totdeauna măcar
pomeniţi, dacă nu şi citaţi in extenso.
Un amănunt mai insolit, ce ne pune deja pe o
cale hermeneutică potrivită, este însă micul glosar
lămuritor din Addenda, explicitând termeni culturali mai aparte sau oferind repere ale unor locuri şi
personalităţi cu recurenţă în paginile cărţii: aheu, Efes,
Magnesia, Circe, Potideea, Kheops, Hecuba delimitează
clar, inter alia, un spaţiu al Antichităţii inspiratoare,
de adâncă substanţă nu doar comemorativă cultural,
ci şi de izvor peren al valorilor autentice, consacrate
prin milenii întregi de exerciţii intelective şi virtuo1, 2022
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zităţi culturale ale omenirii de atunci încoace. Spun asta, fiindcă
termeni (mai) moderni – precum apolinic, morbidezza, „razele
Remington” – nu se bucură de aceleaşi lămuriri didactice de
dicţionar, iar prezenţa unui armonios hemistih în limba latină
„quid agis dulcissime rerum”, contribuie la crearea unei atmosfere
de reverenţă asumată faţă de valorile clasice şi clasicizate.
Dincolo de prezenţa temperată şi elevat pedagogică a Anei
Pop Sîrbu şi de distincţia atitudinilor sale umane, creatoarea
bănăţeană cu rădăcini afirmat ardeleneşti stăpâneşte în scrisul
său limpid nu doar lapidaritatea diamantină a creaţiilor tradiţionale din sfera străvechimii orientale şi greco-latine, ci şi o
determinare aparte de a transfera cotidianul prozaic în registrul
reveriei şi, reciproc, de a forţa marginile visătoriei până la ruperea zăgazurilor contingente, respectiv la amestecul definitiv al
esenţelor celor două lumi aparent ireconciliabile.
Şi dacă tot am pomenit de acribia filologică a profesoarei
timişorene atât de atente cu destinele poemelor sale, să remarcăm calitatea constantă a versatilităţii sale în exprimare, ca în
gnomicul poemation (unul din favoritele mele din acest volum)
cu aer de haiku bine rostuit ce poate fi oricând despicat în sensuri
ontologice:
„Scrisul meu grăbeşte paşii./ Îmi atinge linia vieţii.// Mi-o spală de
întuneric.// Înaintează.// E fratele meu blând”.

Multum in parvo, ar zice un exeget latin deprins cu versurile
sapienţiale şi limpede construite, în care ritmul interior face mai
mult decât rima, iar gândul bate oricând acţiunea. Notabilă aici
şi nuanţa franciscană de coeziune între făpturi şi Creator, între
oameni şi vieţuitoare, ce personifică nobilul meşteşug al scrierii
într-un partener de viaţă spirituală, ba chiar într-o rudă fidelă
(„frate blând” memorabilă formulă!), cum puţine se arată în
realitatea coexistenţei de familie.
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Ca o sinteză de parcurs, în ce priveşte registrul stilistic din
prezenta culegere cu patru părţi distincte, găsim în ea, risipite
cu generozitate, o seamă de versuri sobre, forjate meticulos cu
unelte şi abilităţi clasice
(„Expertă în litere/ Și în întâmplări.// De trei ori l-am citit pe
Homer,/ Dar niciodată pe Herodot.// Numai îndoiala/ Aşterne
lucrurile uitate/ În faţa drumului”)

apoi nu puţine şi nici de neglijat nuanţe moderniste
(„E încă vară. Inima bate/ Și alunecă spre ea însăşi.// Las spaţiu
între ea/ Și celelalte părţi ale corpului.// Toate stările,/ Întinse pe
zeci de ani,/ Se dau la o parte/ Aproape intacte”)

şi calibrări retorice de calitate
(„Fluxul şi refluxul se evaporau./ Cruzimea era metodică./ Un alt
fel de absenţă,// Ascunsă bine pe harta mea./ Dormeam. Somnul
era albastru/ Ca mişcarea câmpului magnetic,// Când mi-am
aşezat vechea fotografie/ Pe piept.”),

în final un stil cuceritor ce devoalează caracterul auctorial puternic, ancorat într-o realitate uşor onirică, uşor fantasmatică,
dar mereu decodabilă în articulaţiile ei referenţiale. Însă, mai
presus de toate, simţim vibraţia unui talent incontestabil şi a
unui umanism ce scapă mai mereu din ispitirile patetismului,
elemente ce contează în retorta criticului, până la urmă, mai
mult decât toate celelalte aspecte luate în devălmăşie.
Ca latinist, m-au bucurat numeroasele trimiteri clasiciste şi
aluziile etimologice referitoare la numeroşi termeni culturali şi
civilizatorii, semnalând nu doar măiestrie, pricepere, exerciţiu ci
şi buna adaptare la obiect, mai ales în cel de-al patrulea volet al
constructului poetic, intitulat sugestiv O Iliada, în rezumat, din
care putem reţine Drumul:
„Tomurile foşnesc în lume./ Este un dialog dintre frig şi neant./
Urcă, tot urcă în beznă,// Undeva, în lupta/ De la Potideea.//
1, 2022
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Un straşnic Socrate,/ Timid şi subţire.// O Iliada, în rezumat.//
Înaintează.// E toamnă.// Astrele sunt descumpănite. Drumul este
acelaşi”.

Cartea pare a marca în viziunea scriitoarei noastre, la dimensiunile Universului însuşi, limita noematică dintre haosul informal şi ordinea cosmotică, dintre increat şi „producţia” de
viaţă, fapte şi duh, la care sunt chemaţi toţi oamenii, dar mai
ales mânuitorii de condei şi cultură, ale căror roade finite devin
„nepoate” legitime ale Creatorului, creaţii ale celor creaţi la
rându-le.
Atunci când îl evoca pe fantastul Macedonski în Metamorfozele
poeziei, Nicolae Manolescu vorbea inspirat despre două personaje
polare unite sub acelaşi înveliş de carne şi duh, despre un creator
dedicat ce „voind să schimbe poezia, trebuie să se schimbe mai
întâi pe el însuşi” – printr-o acerbă „împotrivire faţă de atracţia
pentru vechi care sălăşluieşte în el”, îndreptându-şi atenţia către
noile resurse ale lirismului, ca în frumoasa imagine a zeului roman
Janus (patron al porţilor, ce a dat şi numele lunii ianuarie) cel cu
două chipuri dispuse simetric spre trecut şi viitor. Amestecul de
anacreontic şi pindaric, de romantism şi simbolism sălăşluieşte
domol şi paşnic în fibra scrierilor doamnei Ana Pop Sîrbu, ce
redescoperă mereu şi mereu literatura/ poeticitatea ca atitudine
superioară în faţa vieţii, ca modalitate de evadare de sub presiunile contingentului, ca mângâiere supremă în deziluzii şi recriminări, ca forţă spirituală comparabilă, cum spunea Abatele
Henri Bremond, doar cu poezia pură ce îngemănează fiorul liric
cu rugăciunea de obşte.
Estetismul rafinat al efortului său cultural înfloreşte din preaplinul unui suflet generos şi din veridicitatea trăirilor ce formatează discursul literar, identificat cu propriul parcurs existenţial
rotunjit în moduri spiritualizate.
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Cod poetic personal*

P

E COPERTA a patra a cărţii de poezie,
Cod numeric personal, Editura Cartea
Românească, 2018, Lucian Vasiliu se „autodenunţă” amiabil, precizând a fi autorul a
„circa” 30 de cărţi publicate în ţară şi în străinătate, şi toate în diverse domenii literar
– culturale: poezie, proză, jurnal de turism
cultural, la care, adăugăm noi, monografii,
albume ale urbei de pe Bahlui, traduceri,
epistole, remarcându-se, după cum uşor se
poate constata, prin prolificitate şi rafinat
har artistic. Component hard al generaţiei
optzeciste, poetul născut într-o comună apropiată Bârladului (Baadul, cum reiterează
adesea, folosind exotica denominaţie născocită de „don” Cezar Ivănescu, unul dintre
modelele sale spirituale-poeticeşti), a debutat
cu volumul Mona-Monada, în anul 1981,

Lucian Scurtu,
poet,
Oradea

* Lucian Vasiliu, Cod numeric personal, Editura Cartea
Românească, 2018.
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an în care debutau şi congenerii săi,
Mariana Marin, Ion Mureşan, Florin
Iaru, Ioan T Morar, Mircea Stâncel,
Mircea Petean, poate şi alţii. Deşi nu
figurează, pe nedrept am zice noi, în
Istoria lui Nicolae Manolescu, dar nici
în cea a lui Ștefănescu, poezia „scriptorului” ieşean (naturalizat între timp) a
fost bine recepţionată & comentată de
importanţi critici, de la Eugen Simion
şi Gheorghe Grigurcu la Radu G.
Ţeposu, Mircea A. Diaconu şi Mihai
Ursachi, ca să enumerăm doar pe câţiva din multitudinea lor. Cităm din
Radu G. Ţeposu, de pe coperta a patra
a actualei cărţi, cel care sintetiza admirabil, încă din
1984, universul poetului „iaşiot”, ca fiind unul „populat cu personaje enigmatice şi cu o mitologie stranie, în care se recunoaşte o lume împărţită dilematic
între nostalgia spiritualităţii absolute şi tentaţia experienţei purificatoare”. Că între timp orizonturile
tematice şi ideatice s-au mai primenit şi diversificat e
un lucru cert, dar esenţele şi reperele cartografiate de
regretatul critic rămân aceleaşi, semn al perpetuării
valorii într-un ecart temporal nu tocmai redus.
Titlul inedit al actualei cărţi, Cod numeric personal,
trimite instantaneu la CNP-ul fiecăruia dintre noi,
format din 13 cifre, unele de o contingenţă stranie
(sau poate nu le cunoaştem noi secretele absconse),
menite a ne individualiza, a ne înseria sau „evidenţia”, în
scopul identificării exacte de anumite sisteme infor200
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matice autorizate. Cu siguranţă, Vasiliu doreşte a ne reitera ideea
originalităţii unui alt fel de Cod, cel poetic personal, unul reflexiv
şi prospectiv, uneori nebulos în scopul unei legitimări deceptive,
raportat la reverii şi nostalgii, combustii şi aprehensiuni, toate
încapsulate în poeme pe cât de confesive, pe atât de expresive.
Mai mult, poetul aproape ne somează (sau deconspiră!) faptul
că iniţialele numelui său ascund două cuvinte opuse ca semnificaţie, dar intrinseci aceluiaşi trunchi fiinţial: pe de o parte
substantivul feminin Luciditate, cel care îi aureolează cotidianul
marcat de responsabilităţi social-artistice şi griji familiale, pe
de altă parte, tot de un substantiv, Vraişte, asumat ca sumă a
entropiilor tranzitive şi convulsiilor cognitive, două repere ale
unei axe temporare efemere, căci „de la Luciditate la Vraişte/
astfel trec zilele noastre”, spune el. Evocare Bârladului lui Tache,
Ianke şi Cadâr („oraşul vegheat de Calea Lactee”) emoţionează
prin mixarea tensionat-nostalgică a descripţiilor toposului
aferent aceluia care vibrează şi visează impacient în faţa urbei
(prin care curge „o apă a broaştelor şi a ţiparilor”), a târgului
(descoperit ca adolescent, numit odinioară, adăugăm noi, şi
Paloda), a burgului (prilej de rememorare a unei întâmplări
nefericite), a cetăţii (amintind de liceanul de odinioară) sau
pur şi simplu a oraşului de mai târziu, acolo unde a debutat
truda, „încă de la Căderea Constantinopolului”, întocmirii unui
Dicţionar româno-turc, aflat mereu în stadiul de proiect. Este
evocat, încă, cu afecţiune şi afabilitate, irizantul şi luxuriantul
spaţiu mediteraneano-hellespontic, de care junimistul se simte irezistibil atras, precum de o rusalcă autohtonă, pretext
de reverii polifonice şi sublimări vaticinare, atât de lizibile pe
retina privitorului încât enumerarea ruinelor încărcate de
istorie (Lesbos, Efes, Pergam, Milet, Corint, Troia) nu poate fi
făcută decât într-o agora imaginară şi cu glas tare, în faţa unui
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demos postmodern interesat de ambitusul încărcat de vestigii şi
spiritualitate attică. Decodificarea arborelui genealogic se face
la vedere, aproape triumfal, poetul trecând acribios în revistă,
precum într-un catastif bisericesc ori act notarial, ziua, luna, anul
naşterii părinţilor, soţiei, copiilor, dar şi al (sau ale???) aceluia care
le consemnează, conexe unor evenimente, întâmplări, fantasme
derulate concomitent şi procesate pe înţelesul tuturor, întipărite
iremediabil în colbul gros al memoriei. Iată, spre exemplificare,
semnificaţiile anului 1954, anul naşterii lui Lucian, aflat
„la un an după moartea lui Stalin/ la 1000 de ani de la Marea
Schismă/ la 100 de ani de la/ inventarea acordeonului/ la 100 de
ani de când ofiţerul rus,/ viitor mare scriitor, Lev Tolstoi,/ trecea
Prutul pe la vama/târgul Sculeni/ la 100 de ani/ de la naşterea lui
Rimbaud”.

Conjuncturi sau doar inserţii subsecvante mai mult sau mai
puţin desolemnizate, cu prietenii-poeţi (Gellu Dorian, „Don”
Cezar Ivănescu, Cassian Maria Spiridon, Ovidiu Genaru,
Iustin Panţa, Ioan Pintea), sunt reliefate pro-amiciţia, tot atâtea
anamneze sau flash-uri în acvaforte cu un Don Cezar concentrat
în timpul unei partide de şah, micile disfuncţionalităţi cu Gellu
şi Cassian în trenul care-i returna de la un Colocviu mureşan,
descinderea în pivniţa parohială, doldora de bunătăţi, a lui Ioan
Pintea sau o „Rugă bur-gundă” adresată memoriei celui care a
fost Iustin Panţa. Sunt rememoraţi diamantin Ana Blandiana,
Nichita Stănescu, Laurenţiu Ulici, Virgil Mazilescu, Matei
Vişniec, clujenii Ion Pop, Adrian Popescu, Marta Petreu, Ion
Mureşan, dar şi alţii, tot atâtea dovezi ale empatiilor sempiterne
faţă de nume reprezentative ale literaturii române, cei care, suntem convinşi, au trasat apăsat traiectoria spiritual-formativă a
poetului ieşean. Uneori Lucian se joacă galant cu semantica şi
eufonia unor cuvinte, fiind el un jongler dibaci al/cu acestora/
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acestea, alăturându-le, împerechindu-le, combinându-le în rime
şi ritmuri dintre cele mai bizare, dând versurilor un exotism
şi farmec aparte, aproape unice prin tropismul şi sonicitatea
lor inefabile, conjuncturale şi intempestive. Iată o mostră din
poemul, derutant intitulat, Harababură, cu un pronunţat damf
antonpannesc, în care cuvinte de origine otomană sunt rimate/
învecinate iscusit cu cele de origine autohtonă într-un veritabil
bairam lingvistic:
„(…)Pafta, musaca, iaurt, kefir,/ (nu mă mai opream cuvinte să
înşir) / cacealma, salcâm, sacâz, cerdac/ (voiam să-i vin, poeticeşte,
de hac)/ conac, sarma, taifas, caldarâm/ (dovedeam a mă trage
de la Râm)/ mahala, pehlivan, sofa, serai/ (amestecam în ceai o
ramura de rai)/ şandrama, sipet, caimac, chilipir/ (mă trezeam
citind din Dimitrie Cantemir)/ paşă, agă, huzur, bei/ (o lume
animată de cicisbei/ han, harem, haham/ (abia de mai respiram)/
haihui, haimana, hamal/ (ludic valah în port oriental) mahala,
sictir, hatâr…/ Era bairam lingvistic, nu câr-mâr!”

Peregrin moldav al zilelor noastre, autorul rătăceşte nestingherit şi mai ales în stări de semitrezie şi euforie, şarjând printre
incantaţii solilocviale şi meditaţii colocviale prin areale dintre
cele mai diverse, pitoreşti sau imprevizibile, extinse pe o rază
mare de panoramare geografică, de pe malul Bahluiului/ Dunării
până pe cel al Rhonului, flanând fie mai grav prin Cimitirul Vesel
de la Săpânţa ori Memorialul de la Sighet, fie mai jubilativ de la
Vama Veche, Cluj, Bucureşti, Valea Vinului până la Bruxelles ori
Freiburg, ca să enumerăm doar câteva dintre cele multe şi cu
impact chatarctic. Asemenea lui Midas, tot ceea ce se percepe
cu senzorii vizuali, auditivi, olfactivi, tactili încordaţi la maxim
devine poezie, autorul fiind un orfevru predestinat în a reda
afabil momente de graţie ale propriei existenţei (un examen cu
Alexandru Călinescu, de exemplu), într-un abil aliaj al autenticului cu ficţiunea, maieutică a (re)descoperirii de sine prin
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sinapse cu esenţele înconjurătoare şi amneziile ameninţătoare.
Superb este poemul emblematic Lucianogramă cotnariană, cu
vădite irizări thanatice sublimate într-un sfumato gradual, la
capătul căruia tensiunea ajunge la paroxism, în care scriptorul
ieşean pare cu totul resemnat în faţa finitudinii inevitabile, prin
luciditate carteziană şi seninătate epitalamică, ambele celebrate
la modul unei solemnităţi apoteotice. Redăm poemul integral:
„Bate la uşă/ fără de coasă/ Doamna senzuală precum/ cocoşul
de tablă de pe casă./ Și ne întreabă sfioasă:/ – Domnule optzecist
(zice ironică,/ mă descoasă…),/ nu doriţi să vă servesc, amical,/
cu un pahar de Tămâioasă?/ – De Cotnari, tămâioasă,/ Doamnă
frumoasă?/ Din struguri striviţi sub călcâie/ de fecioarele boierilor
mari/ – Bucuros de împărtăşire,/ Doamnă subţire!/ Voi ciocni cu
paharul de mire!”

Iată cum Codul numeric personal al lui Lucian Vasiliu, se
metamorfozează inteligent şi previzibil într-un agil Cod poetic
personal, decodificat doar de cei cu drag de poezia excelenţei.
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Eseuri dulci-amare

S

-AR PUTEA crede, citind (superficial)
primele rânduri ale volumului de eseuri
al Danielei Văleanu1, că ne aflăm în faţa
unui eşantion tipic de text „aparţinător”
genului glossy: expresii „suave” („Dintre
multele gânduri, am ales doar Gândurile…
pe cele senine, luminoase care, chiar dacă te
întristează prin ceea ce-ţi trezesc uneori din
amintire, te fac să mergi voios şi cu încredere
mai departe”), fluturi („văzusem de aproape…
fluturaşi… numai buni pentru insectar”
– p. 19), păsărele („iar în pomi ciripesc
păsărele” – p. 12), floricele („parcă fetiţa avea
floricele-n mână” p. 9; „îi vine un gând cu ce?
Aaa! Cu floricele” – p. 10), cer senin („era un
cer senin” – p. 31) etc. Toate ingredientele,
s-ar spune, încă din start, pentru o literatură
romanţioasă, citită de doamne întinse leneş

1

Gheorghe Secheşan
critic literar,
Timişoara

Daniela Văleanu, Frânturi de gânduri senine, Editura
Eurostampa, Timişoara, 2021
1, 2022
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pe divan. Și totuşi, ar fi o gravă
eroare să ne lăsăm mânaţi de acest
prim impuls. Îndărătul perdelei
de floricele, aer înmiresmat de
munte, idile romantice scurte,
de-o vară, stă o „tigresă literară”
periculoasă din calea-afară, ce îşi
aşteaptă neclintită, prada. Care
va veni, negreşit, chiar dacă ea se
numeşte, uneori… propriul eu:
(„am reuşit s-o păcălesc pe buna
mea prietenă” – p. 13; „Aştept
să-nflorească şi-al meu” – p. 17;
„eu apelez la o persoană sus-pusă
din vestul ţării” – p. 17)
Există un fel de maliţiozitate, de autoironie în
modul în care sunt aşezate aceste fraze care, unui
neavenit, i-ar putea părea edulcorat şi, aşa cum spuneam, glossy.
Ceea ce face însă din aceste pagini de aparent
jurnal o lectură serioasă este, cum spuneam, tocmai
„tigroaica” din spatele perdelei de dulceţuri.
Dincolo de drăgălăşenii şi de cortina de romanţuri
se află un arcaş foarte îndemânatic şi, în acelaşi timp,
nemilos, care ţinteşte o sumă de „ţinte negre” ale
societăţii noastre de azi: un prim capitol ar putea fi
acela al unor amare reflecţii socio-politice. Autoarea
realizează (poate puţin prea târziu, la fel ca şi noi
toţi) faptul că toţi cei care au avut un dram de bun
simţ (funciar sau educat) s-au retras, încet-încet, din
viaţa cetăţii, lăsând la conducere leprele, oportuniştii:
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„şi îmi dau seama că bunul simţ al unora a trecut drept prostie
(…) Între timp obraznicii merg înainte”. (p. 7)
Nu întotdeauna, însă, lucrurile sunt spuse direct. Eufemismul
este şi mai dureros, şi mai „expresiv”. Regretând faptul că în
fruntea ţării s-au căţărat tot mai mulţi neaveniţi, autoarea „binecuvântează” faptul că „respectivii corifei” au măcar o „brumă”
de cultură generală, căci de una de specialitate, nu-i aşa, nici
nu poate fi vorba. Iată problema competenţelor (ori, mai bine
spus, a absenţei acestora), atinsă discret, ca o şfichiuire de bici
pe deasupra obrazului:
„Măcar unii dintre ei mai au un picuţ de cultură – fie ea şi generală
că, de specialitate, nu se pune problema.” (p. 7)

„Analiza” autoarei este însă departe de a fi una rece, cinică,
lipsită de emoţie. Ochii minţii văd cu groază cum societatea se
împarte, că există, în zilele noastre mulţi, prea mulţi oameni,
copii, săraci. Inegalitatea socială devine astfel o „temă” importantă a
acestor gânduri, în aparenţă inofensive:
„Era frumoasă cu rochiţa albastră, din floricele dantelate… fetiţa
plângea de-acum… Îşi amintise că nu mai avea păpuşica… I-o
dăruise tatăl ei unei alte fetiţe într-o gară… o fetiţă sărăcăcios
îmbrăcată.” (p. 11)

Rând pe rând apar, aidoma pragurilor iniţiatice din basm,
uriaşe perdele negre, tot atâtea piedici în calea fericirii omului
contemporan, una dintre ele fiind stricarea vieţii personale:
„Nu prea mai e timp de plimbat prin pădure… E la doi paşi de noi,
dacă stau să mă gândesc, şi totuşi, ajungem atât de rar…” (p. 16)

Toate aceste umbre întunecă „rozul-bombon” pe care-l credeam atot-stăpânitor, la început. Există numeroase tristeţi în
această carte, iar una dintre cele mai mari este aceea că micuţii
de azi se îndepărtează, văzând cu ochii, de universul mirific şi
1, 2022
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imaginar al tezaurului milenar de odinioară (basme, poveşti,
cântece, jocuri), lăsându-se pradă, sub ochii îngăduitori ai părinţilor, unei realităţi virtuale mincinoase, care îi îndepărtează
tot mai mult de viaţa reală, de ei înşişi, până la urmă:
„Acum copiii stau în casă, nu mai adună gânduri şi nici nu mai
culeg plante pentru ierbar. E mai plăcut să îţi petreci timpul liber
împuşcând raţe pe calculator. Doamne fereşte să rezolve vreun
exerciţiu din manuale digitale sau pe vreun site. Evident, există şi
excepţii, dar sunt tot mai rare.” (p. 19)

Daniela Văleanu constată cu amărăciune şi tristeţe că tânăra
generaţie a căzut pradă, o dată pentru totdeauna, „sclipiciului”
societăţii de consum. De acum încolo, se pare, speranţă nu mai
există:
„Dacă sunt mai mari, se întâlnesc în vreun club sau, evident,
la locurile preferate de prin mall-uri. Neapărat cu pizza şi ceva
răcoritoare spumoase, cât mai îndulcite posibil.” (p. 19)

Chiar dacă totul s-ar opri aici, şi încă am avea de-a face cu
o carte meritorie. Există, însă, şi trebuie să o spunem, ceva mai
mult de atât. În cartea Danielei Văleanu „fiinţează” un personaj
straniu, aidoma „prietenilor imaginari” pe care îl au unii copii
cu o imaginaţie prea bogată:
„Îmi dau seama, spuneam, că e un chip care-mi apare în fondul
percepţiei, repetat, de-a lungul anilor … asemănare?... aceeaşi persoană?” (p. 17)

În filmul Călăuza, al lui Andrei Tarkovski, există un personaj
care apare doar de câteva ori, în momentele de mare criză, şi pe
care este uşor să îl identifici cu Dumnezeu. În Eseurile Danielei
Văleanu (păstrând proporţiile, fireşte) apare un personaj similar, un partener de dialog, de emoţie, de viaţă, chiar, şi care
„acţionează”, întotdeauna, la momentul oportun, în clipele
cruciale:
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„Imaginea aceleiaşi îngrijorări, când am fost aruncată pe scară
de-un idiot, dar chipul cel bun m-a prins la timp – ce noroc că era
acolo! – şi-a dispărut îngrijorarea…” (p. 24)

Nu ştim (şi autoarea nu ne-o spune răspicat, niciodată) dacă
„vocea” există cu adevărat, dacă aparţine unei persoane reale,
unui bărbat, unui iubit, unui soţ, unui prieten? Este o prezenţă
reconfortantă, pentru fiinţa care îşi aşterne, în faţa cititorului,
gândurile şi sentimentele:
„Bucureşti… aveam de umblat… revăd clădirea Televiziunii…
îmi amintesc… şi iar aud vocea aceea… şi văd chipul… multe
alte amintiri trezesc acum gânduri noi… fragmente destul de
neclare… imagini, vocea – ploua, de-acum, şi-n Bucureşti, aproape
neîncetat…” (p. 35)

Și, la fel ca în toate textele de bună calitate, „misterul” nici
nu este elucidat, până la final. Autoarea „se lasă în voia” acestui
sentiment, până la urmă reconfortant, al siguranţei, uimirii şi
bucuriei, până la urmă, de a descoperi că există o instanţă care
alege pentru noi şi care ne călăuzeşte paşii spre bine:
„Poate nici nu e rău când altul alege chiar drumul tău. Ai ocazia
să te opreşti şi să priveşti mai cu luare-aminte ce te înconjură şi să
alegi mai înţelept.” (p. 53)
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Cuget, deci EXI(s)T*

„T

Mircea Pascariu
poet,
Arad

IMPUL este modalitatea universului
de a evita situaţia în care totul se
întâmplă simultan” este ciudata definiţie a
timpului din perspectiva lui John Wheeler
(cel care a denumit „găurile negre”). A încerca să dai o definiţie timpului este o misiune grea atât pentru fizicieni şi filosofi, cât
şi pentru psihologi sau teologi. Unitatea de
măsură a timpului este secunda. Secunda a
fost definită ca „durata a 9.192.631.770 de perioade ale radiaţiei ce corespunde tranziţiei
dintre cele două niveluri hiperfine ale stării
fundamentale ale atomului de cesiu 133”.
Cesiul şi-a primit numele după cuvântul
latin caesius, ce înseamnă albastru-celestin.
Desigur, toate acestea sunt valabile pe planeta
Pământ.

* Kocsis Francisko, Fii bun şi când ceri un strop de apă,
Editura Ardealul, 2021
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Are sens o astfel de introducere la o
carte de poezie? Cred că da. Cartea lui
Kocsis Francisko este despre timp. Un
timp personal, disecat, rafinat, întors
pe toate feţele cunoscute, de la conul
de lumină trecut, spre conul de lumină
viitor, trecut printr-un singur punct, cel
prezent. Știu că prietenii îi spun KF. Cu
sfială, riscând, îi voi spune în continuare
la fel. I-am citit trei cărţi: Oţet de furnici
(poeme în proză, 2016), Ceea ce nu se
amână (reflecţii, însemnări, resemnări,
2019), Atelierul de pipe şi tutun (proză
scurtă, 2021) – care mi-a plăcut mult. KF a scris
până acum 21 de cărţi (enumerate pe coperta a IV-a)
majoritatea de versuri, cronici, eseuri, proză foarte
scurtă, interviuri, dar şi, lăudabil, multe traduceri
din şi în limba maghiară.
Primul poem Moarte la Paris este foarte bine
clădit, gradual. Este povestea unui personaj elegant
şi boem (nu îl deconspir) care, pornind de la „o
masă de răchită maronie”, trecând prin „colţul
unei fotografii [...]/ doar cât să se vadă/ surâsul de
demult, îngerul de pe faţă...” ajunge, inevitabil, în
Sena. E un crochiu al unei întregi vieţi, un timp în
sfârşit înţeles. M-am rugat ca acest poem să nu fie
un one hit wonder cum se mai practică. Dar nu e, nu
a fost. Următorul text Octombrie 2017, ora 20, vine
firesc, nu e o completare, ci o aprofundare a felului
în care timpul, de data aceasta unul intern, biologic,
ţese gânduri în jurul evenimentelor, „am resimţit
1, 2022
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material că viitorul nu vine, ci se duce” marcat „prin propriul
mozart”, iar „răul de viitor a devenit şi mai insuportabil”. Dar a
devenit cuantificabil, caesius, albastru-celestin.
Mi s-a părut curios faptul că a fost nevoie de un fel de „manual
de utilizare” al cărţii. Adresat cititorului. Obişnuit cu ale vieţii,
l-am citit de trei ori. O avertizare. Apoi am crezut că autorul
se scuză. De fapt, nu. KF oferă o cheie de decriptare a celor ce
urmează. Ceea ce e de bun-simţ. E prima oară când citesc ce
doreşte un poet de la cititorul său. Filtrele sunt în De la început
(p. 9):
„îţi spun de la început:
nu încerca să înţelegi mai mult
decât am pus în aceste rânduri,
dar străduieşte-te din răsputeri
să nu înţelegi mai puţin,
fiecare sunet e important,
contează fiecare nuanţă,
fiecare puls din tâmpla de silabă
e partea unui univers în care
se luptă pentru viaţă;
între lucrurile mici şi mari
să nu decidă doar volumul,
de multe ori şoapta se aude
mult mai tăios decât strigătul,
depinde cine te ascultă,
ţipătul nu are în nicio limbă accent,
nu are etnie,
în felul acesta deplin să înţelegi
puţinul pe care-l strigă-n gura mare
aceste cuvinte şoptite”

Cum (nu) era de aşteptat, urmează „măcelărirea” timpului.
În primul rând, prin modificarea stilului poetic. De la îngemănarea poem/proză, la candida metaforă în versuri cu rime
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(voit imperfecte), incantaţii şoptite sau urlate (gen Edvard
Munch, dar nu Ţipătul, ci mai degrabă Sărutul sau Melancolia).
Uneori eclectic, uneori ludic. Evident, se datorează timpului,
care când e continuu asimptotic, când e cuantic. Textele devin
melodioase, dar fragmentate (voit). Uneori efectele sunt chiar
foarte bune. Totuşi, jocul acesta dintre (voit imperfecta) măsură,
ritm (improvizat pe alocuri) şi rime, poate deveni periculos
prin abuz. Ingredientele sunt ca sarea-n bucate. În cazul de faţă,
temele abordate de KF sunt cele care salvează. Bănuiala mea este
că textele au fost scrise în perioade diferite (de timp dens) cu
trăiri venite din trecut.
E multă melancolie în textele lui KF şi un soi de disperare
disimulată legată de imposibilitatea întoarcerii timpului. Multă
eleganţă, erudiţie, cuminţenie şi înţelepciune. Transpare un suflet care a trecut prin multe, uşor blazat. Când este invocat Dumnezeu rugile devin cutremurătoare:
„dă-mi, Doamne,
o singură şi imensă bucurie,
certitudinea că lumea e altfel,
eu am înţeles-o greşit/
[…]”
(Altă rugă, p. 20)

Memoria este o extensie a timpului, cum ar fi spus Alvin
Tofler. Iar povestea este un fluid foarte bun de transmitere sau
de accesare a memoriei. KF ştie să construiască, să structureze
informaţii, să dimensioneze optim materia virtuală a memoriei.
Prin cuget se nasc noi forme ale existenţei, dar şi de ieşire din
capcanele vieţii, din ciclicitatea ei. O spune mult mai bine, mai
răspicat şi cu o dinamică bine orchestrată a cuvântului:
„doar vijelia propriei noastre goane
o mai simţeam în timpane, inimă şi minte,
1, 2022
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treceam cu iuţeală năucitoare
prin lumi, tărâmuri, vămi şi răscruci
pe care le-au prăsit de mult şi izvoditorii lor,
şi eu îi tot repetam: hai să ne oprim, năzdravăne,
la acest capăt de poveste,
poate nici nu este cale mai încolo,
poate nici până aici nu este,
doar o mare dorinţă de-a fugi din lume
ne-a aruncat până aici ca pe nişte buzdugane
Și-acum aşteptăm să vină cineva
să ne zvârle înapoi peste gorgane
de întuneric şi luciu de ape,
dar nu se află nici un zmeu la asemenea distanţe
de spiritul uman molipsit de poveste,
trebuie să născocim singuri o cale de-ntors,
să scornim tertipul prin care
lumea redevine ce-a fost
înainte de încălecare ”
(Ieşirea din poveste, p. 56)

Viaţa proprie este marcată de lucruri mici sau mari, bune
sau rele, importante sau doar întâmplătoare. Vinovat este tot
conceptul de timp: „timpul trece prin mine ca un roi de lăcuste
pe câmp,/ pustiul se tot întinde, prăpădul e tot mai mare […]”.
Fiind ireversibil, timpul creează angoase, mai ales când anii se
scurg şi se prefigurează o limită pe care o vei atinge cu siguranţă.
Clipa primeşte o altă însemnătate, devine mai preţioasă, timpul
„trece” chiar mai repede, senzaţia de „frig adânc” se acutizează.
Gândirea te ajută să-ţi plăsmuieşte noi universuri, poate metaversuri. De preferat cu măsură. A supravieţui presupune o
anumită putere, pe care KF o prezintă astfel:
„recunosc, aş putea fi fără pereche la făcut rele,
la imaginat ticăloase tehnici şi instrumente de tortură
la fabricat tragedii colosale,
la scotocit după ifigenii prin tainice palate;
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dar tocmai în asta stă puterea mea,
sunt în stare să mă trag senin la o parte
şi să cânt ca unul care a câştigat o lume
prin această renunţare;
iată ce preţ sunt în stare să obţin
pentru hatârul de a nu fi obligat prin nimic
să trag un hotar ca de beton armat
între închipuire şi realitate;
recunosc, şi când e periculos – adică aproape
fără încetare –, jocul îmi place,
Cred că sunt făcut pentru jocul acesta de-a fi
zidul şotronului dintre război şi pace”
(Puterea mea, p.71)

Unele texte au un farmec aparte. Dacă le rosteşti cu voce tare,
pare că le spui dintr-o suflare. Au o fluenţă foarte bună, o curgere
laminară fără cusur, creează vibraţii melodioase, fractali sonori,
cum ar fi „Ploaia lui Apollinaire”, „Vârtej de calciu”, „Draga mea”,
„Octombrie 2019” sau „Kalevala”.
Mi-l închipui pe KF după ce a scris această carte: „a băut
cu sorbituri mici o cafea cu caimac presărat cu mărgele/ şi cu
vădită plăcere a fumat până la filtru o ţigară [..]”. Apoi a adăugat
pecetea Trandafir roşu: „pe pielea mea/ înfloreşte un trandafir
roşu –/ ascunde rana de dedesubt”.
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Poezie şi izolare (2)

C

ARTEA Antoniei Mihăilescu1 e unul din rezultatele acţiunii poetice a lui Alexandru Muşina
– cursurile sale de scriere creatoare şi atmosfera pe
care a reuşit s-o creeze la facultatea de litere a universităţii braşovene au reverberat, dincolo de moarte,
în concursul de debut care-i poartă numele. Nu sună
bine, dar sînt mîndru că, de la început, fac parte din
juriul care a premiat şi această carte.
Recitindu-mi prezentarea de pe coperta a patra,
am recitit-o şi pe cea a lui Al. Cistelecan şi m-am
înfiorat – am avut, amîndoi, independent, o reacţie
similară. Altfel, ca recenzie, prezentarea respectivă
(a mea) ar fi satisfăcătoare: cred că surprinde esenţa,
oricît nu m-aş împăca cu această noţiune, abordării
poetice a autoarei, rămînînd în acelaşi timp destul de
evazivă pentru a incita la lectură.
Avem o poezie a notaţiei, cu o bună ştiinţă a selectării detaliilor relevante şi percutante şi cu sincoparea
1
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Antonia Mihăilescu, Note din secolul kitsch, București, Tracus
Arte, 2020.
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acestora, inductoare a unei ambiguităţi
cu efecte fericite din punct de vedere
poetic:
„aburul cafelei deasupra mesei. norişori
zboară pe geamul deflorat se fac repede
ghem game forever// furnicile ies cu
miile din găuri alte gângănii zapează
frânturi de soare prin spărtura de la
cablu îşi fac greu curaj ca şi cum le-ar
lua aerul conservat în măduvă// pe
scară dai cu botina bodyflirt într-o
cutie ciudată galben cu negru la ora asta
seamănă cu o platoşă de ev mediu iese
din cutie frigul de azi-noapte// cu tipul
de-aseară nu merge nu ies floricele din geaca lui nici
măciulia din pantalonii chino şi gata dimineaţa asta
de doi lei” (fază după fază).

Apoi, cum am spus şi în prezentarea cărţii, poeta
întreprinde, cu candoare şi curaj, explorarea şi în
acelaşi timp luarea în posesie a lumii, în primul rînd
a celei din realitatea imediată:
„zăpadă metalică sub lăbuţe. oraşul sforăie în lumina de pojat stele aliniate strâmb// frunze călcate
înaintează odată cu câinii cu umbrele lor blana
îngheaţă dela coadă sub piele au o zonă inumană de
nesimţire zici că au murit// treci strada cu spatele
gardul viu e gard mort răsuflarea răsuflarea zăpada
se lipeşte de tabla dată cu lac// priveşti peste umăr
câinii se pişă la comandă straturile sunt morminte
fără flori” (night forever).

Biograficul, o componentă cvasi-obligatorie a poeziei mai recente, este reconstruit din notaţii: „are
paşii mari când pleacă trece ca bolidul pe lângă rochia ta îngheţată fuge cu faţa spre nu ştiu ce imensă
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fericire// n-are timp pentru tine tot filmul ăsta e turnat pe platou
lipseşte fiecare cadru fix fiecare scenă cade din cer ca o pasăre
moartă // calcă pe un creier viu culoarea lui e rozacee ca sexul
nu faci destul rău ah mai poţi” (pas de deux). Sau: „ai dat pătura
la o parte. ai privit noroiul lăsat de bocancii lui pe covor cearşaful
apretat plin de pete în stare pură// în dimineaţa aia ştiai că nu se
mai întoarce o bucurie futută nu-ţi păsa erai ca după chef fumul
lăsat de ţigară se risipise ai netezit cearşaful o vreme// ai râs şi ai
plâns ca la admitere” (dimineaţă devreme).
Componenta erotică a acestuia, deşi nu e singura, e dominantă,
incluzînd şi un subdomeniu autoerotic „respiraţia se taie cerul
se întinde şi peste carnea ta dai deoparte pixul te-ai mângâiat
te-ai încordat ţi-a fost bine” (corpus diaboli), „povestea patru
este despre tipa de la patru care vrea să se facă marinar înoată
zilnic în ape secate se bate cu portocale pe faleză nu se bate
cu maşinuţe cu telecomandă// povestea cinci sub fusta creaţă
strecoară-ţi degetele plăcere de crăciun” (crăciun negru), sau:
„te închini nu e nimeni pe stradă. priveşti cerul fix şi nu te temi
să-l atingi// stele mici scânteiază cosmopolit eşti cetăţeană a
lumii strecori mâna sub fustă degetele se joacă în pliuri moi// ce
dulce e totul nu ai niciun stres trecerea nopţii va fi oprită puţin”
(singsiny).

E vorba, tot din această perspectivă, de vulnerabilitate şi de
putere „în mâna stângă ai gustarea de la doişpe cu cealaltă răsfoieşti albumul cu maică-ta gravidă te întrebi cum s-a întâmplat
să-ţi dea mesaj iar tu să o faci pe deşteapta după ce te-a prins că
patrulai prin faţa casei lui// scuipi pe parbrize eşti obsedată de
parfumul vechi pe care-l tragi ca pe jointuri” (prafuri de casă),
„tipul de peste drum se holbează la reflexia genunchilor tăi în
geamul cu mâini la intervale scurte intră şi iese din parfumerie//
inima îţi bubuie mintea îţi coace o treabă cu mult sex” (reflexie pe
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geam), „cari o pungă de rafie ceri o ciorbă de burtă banii câştigaţi
din şters bibelouri şi împăturit fuste de fum// după-amiază vine
la tine trageţi draperii vă călăriţi ca disperaţii la tv se anunţă
diverse averse” (averse tv). S-ar putea spune ce ne interesează
micile drame ale unei fete de douăzeci-şi-cîţiva ani? S-ar putea
răspunde că între vîrstă şi dramele existenţei nu e nicio legătură,
că a judeca de sus caracterul dramatic, intensitatea trăirilor cuiva implică o suficienţă vecină cu nesimţire. Și, la urma urmei,
în poezie, contează ceea ce se întîmplă la sosire, nu la punctul
de plecare. Ceea ce transformă realitatea imediată în irealitate
imediată. Aşa că subscriu şi eu la admiraţia lui Al. Cistelecan
faţă de versul „cine nu-i rudă cu moartea nu-i ruda mea”.
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La despărţirea de Ovidiu Cornea

Î

N URMĂ cu ceva timp, arădenii l-au condus
pe ultimul său drum pe Ovidiu Cornea, o personalitate culturală arădeană remarcabilă, fost inspector pentru instituţiile profesioniste de concerte
şi spectacole, director al Casei Creaţiei Populare, iar
mai apoi, timp de două decenii, director al Teatrului
de Stat.
Trecerea lui la cele veşnice a surprins. Cu toate
că era octogenar, îşi păstrase vitalitatea şi pofta de
viaţă. În perioadele estivale ale ultimilor ani, se retrăgea în Podgoria Aradului, unde, lipsit de grija
unor probleme existenţiale, era bucuros de oaspeţi,
stăpânit de acelaşi umor fin, dezvoltat încă din adolescenţă şi perpetuat o viaţă întreagă.
Intelectual format în mediul politic şi cultural de
după război, Ovidiu Cornea a avut parte, ca şi întreaga lui generaţie, de o perioadă în care viaţa şi
spiritualitatea românească traversa momente de tranziţie. În liceu, când cei mai mulţi dintre colegii lui
doreau să devină ofiţeri, medici sau ingineri, Ovidiu
visa la lumea scenei inundate de lumină. În timpul
studenţiei, a condus taraful Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj, care îl avea în componenţa sa şi pe
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taragotistul Dumitru Fărcaş de
care l-a legat apoi o statornică
prietenie. După sosirea în Arad,
timp de mai bine de 50 de ani numele lui s-a impus în întreaga viaţă culturală, ca argument al reuşitei.
Înzestrat cu o minte ageră,
Ovidiu Cornea nu a profesat ca
actor, istoric sau literat, neavând
aspiraţii la titluri academice şi
funcţii înalte. Calităţile lui excepOvidiu Cornea, moderator la
ţionale s-au evidenţiat în alte diStudioul Literar – Artistic, pe scena
recţii, cuvântul său elevat a avut
Teatrului de Stat, Arad, 1976.
mereu greutate în spaţiul cultural
arădean. La întruniri, rostea vorbe frumoase, adevărate şi adânci, mărturisiri ale marilor valori şi idealuri
româneşti pe care le cunoştea foarte bine încă din
copilărie. Luările sale de cuvânt se constituiau în expuneri convingătoare, ce cuprindeau opinii originale
şi pertinente.
Impunător prin statură, carismatic, cu o logică
admirabilă, resurse intelectuale imense şi o spontaneitate fermecătoare, Ovidiu Cornea s-a implicat
în cultura arădeană printr-o trudă neîntreruptă, cu
zâmbetul pe buze, calm, cu sinceritate şi umor. Găsind
mereu resurse, cu răbdare şi stăruinţă, acest om de
înalt spirit şi vitalitate a reuşit nu doar întreţinerea şi
renovarea clădirii, ci şi funcţionarea neîntreruptă a
instituţiei teatrului arădean în ani grei de austeritate
1, 2022
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Sursa foto: colecţia personală Horia Truţă

financiară. Chiar şi numai pentru aceasta Aradul poate să-i fie
recunoscător, dar mai sunt şi
altele, nu puţine.
În final, s-a retras discret, fără
parade pretenţioase, considerând
că şi-a făcut datoria de intelectual
şi cetăţean. A rămas fidel modestiei faţă de cei cunoscuţi, vechii
lui prieteni şi colegi. Puţini oameni se comportă asemenea lui.
Pentru tot ce a făcut, cei cufundaţi în ignoranţă şi incultură
rămân nepăsători. Dar există mulţimea celor care l-au cunoscut şi
admirat, care i-au perceput travaliul, oameni din sistemul culturii tradiţionale şi instituţionalizate.
Ovidiu Cornea a intrat în istoria culturii arădene, iar istoria
Ovidiu Cornea, Miniş, 2020
îl va judeca corect, chiar dacă
azi suntem uneori tributari altor valori. Cele bune rămân însă
perene.
Horia Truţă
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Violeta Pintea

1.
spre norocul cerului
eu nu am fost niciodată pasăre.
până la tine a fost un pas
apoi mai mulţi.
din ce în ce mai mulţi.
totul este drapat în mătase.
îţi dau un pumn de mărgele,
râzi şi fă să dispară ora
care stă în capătul patului
şi-mi citeşte din cartea morţilor.
sunt ieftină nu? te întreb
zdrobindu-ţi genunchii.
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poetă,
Arad
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Violeta Pintea

2.
au venit dresorii de maimuţe
şi le-am spus - aici nu este nici o maimuţă.
aici este o casă săracă.
au venit preoţii,
le-am spus – aici nu este nici un sfânt
aici este o ascunzătoare.
un actor rătăcit caută o dramă,
i-am dat o dramă şi-o păpuşă de sticlă.
am scos cheia din uşă
şi i-am legat-o de gât.
avea multe chei legate de gât.
am plătit un om să strige pe străzi
— e vremea să fiţi fericiţi!
la amiaz striga şi bătea din tobă
— e vremea să fiţi...
— e vremea...
dimineaţa eu măturam oraşul
în cinstea acestui om
şi seara o măturam în cinstea mea.
a venit un arhitect şi mi-a spus
că eu nu sunt construită
după regulile lui dumnezeu.
după arhitect au venit demolatorii
zidarii
şi hoţii.
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3.
tristeţea am moştenit-o.
era caldă cînd mi-au pus-o în braţe.
mi-era frig şi am aprins focul cu ea.
furasem o pisică
care m-a crescut până în ajunul
primei nopţi de amor
focul acel încă ardea
şi-l priveam peste umăr.
învăţasem să citesc pe buze
dar râsul nu l-am descifrat niciodată.
ne-am despărţit când ne-au luat amprentele
şi am văzut că nu ne caută nimeni
sau
când ni s-au terminat chibriturile ,
nu mai ştiu decât că am fost foarte politicoşi
eu de o parte
tu de cealaltă parte a uşii.

— ştii ţipătul acela scurt al fricii?
nu s-a auzit.
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Violeta Pintea

4.
autobuzele sunt pline de oameni
care merg după pâine.
nu mă atinge îţi spun,
nu mă atinge.
ceva senzual se desprinde din mine
violent ca o boală.
ar putea fi o amintire
atât de retuşată
încât nu mai seamănă cu nimic.
aş putea sta aşa nemişcată
fără aer
fără suflet
dezosată, cu şireturile strâns legate de glezne,
strâns trecute prin cataramele degetelor
de la picioare.
au venit şi m-au luat cu targa.
deasupra era o avalanşa de stele.
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5.
îmbracă-te cu ceva
au venit să ne ardă.
trupul meu este o armă.
în general ofer flori
din colecţia personală
de emoţii procesate la rece.
masaj.
căderea totală în narcoticul atingerii.
ei îmi cer obsesiv o copie
după umbra mea
este grotesc gândul că aş putea atârna
pe vreun perete, aşa în sufletul gol
la îndemâna oricui.
îmi torn un pahar de oxigen
l-amestec cu degetul
până ne-aprindem.
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Violeta Pintea

6.
am înţeles că toată viaţa
am muşcat invers din pâine
şi acest fapt chiar nu poate fi explicat
este doar o dezordine a instinctului.
noaptea, trandafirii sunt femei frumoase
întinse pe mese – nopţile erotice
ale acelora care acasă
dorm pe scândurile groase ale remuşcărilor.
ne vom salva prin uitare.
eu nu mă spovedesc.
eu donez sânge.
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7.
nu cunosc pe nimeni
care ar vrea să stăm împreună
următoarea sută de ani, sau de ore.
nu deosebesc valoarea timpului
de valoarea mirosului de vanilie.
undeva, cineva iubeşte
îşi cumpără pâine şi lemne de foc.
iernile în cartierul meu sunt teribile,
vin toate deodată, e-un zgomot infernal
când vulpile descarcă bucăţile de gheaţă
din săniile de fier.
nu ştiu de ce şi cine
m-a îmbrăcat într-o cămaşa albă
cu sute de clopoţei la mâneci.
aşa voi ieşi cu palmele pline de miezul rodiilor
care vor ademeni corbii.
sunt zile în care nu mă gândesc la nimic.
nici nu mă vindec.
nici nu vorbesc.
doar deschid ochii să văd
cât somn mai am pe cartelă,
cât somn şi câtă singurătate.
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Ioan Dehelean

Amintiri

Ioan Dehelean,
poet,
Arad
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Toată lumea ştie
şi ştie şi ştie şi ştie...
Maldăre de...eu ştiu!
Niciunul nu zice nu ştiu
Poate Socrate
dar, asta demult tare demult
Pe vremea cînd
eu îmi conturam umbra
cu degetul pe nisip.

1, 2022

Ioan Dehelean

Poeţi arădeni de azi

Eva
Chiar dacă am fost
izgonit
excomunicat
mi-am adus aminte de tine, iubito,
de cuvintele tale
şi de şoaptele tale
şi de nopţile
cu stele şi lună
de arşiţa
şi de răcoarea singurătăţii
strecoară-mă iarăşi
în gîndurile tale
în vorbele tale
în şoaptele tale
Du-mă iarăşi sub măr
să-mi numeri sărutul
un măr,
două mere
cum ai întemeiat
cum ai întemeiat lumea
cu un sărut?
Cum crezi că pot să te uit iubita mea
Edenul meu,
grădina mea fericită!
1, 2022
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Ioan Dehelean

Umbra II
În spatele fiecărui copac, om sau magnet
e o umbră
ce se mişcă mereu
cînd la dreapta cînd la stînga
cînd la stînga cînd la dreapta
şi nu poţi trece peste ce vezi
Ridici piciorul
şi, ah, umbra îl ridică şi ea
ca să te duci mai departe
trebuie să o calci în picioare
Dar şi umbra odată cu tine merge
premerge
surîde
şi te aşteaptă
— Hai, vii? – urmează-te!
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Constantin Butunoi

se miră nepotul
ca nepotul meu
alt copil nu ştiu să existe
o comoară plină de lipici
când devine curios
mă pune în dificultate
bubule ce făceai
când erai de vârsta mea
mă jucam
dar când erai mai mic decât mine
mă jucam
şi când ai fost mai mare decât mine
mă jucam
tot timpul te jucai
cum ai ajuns aşa serios
se miră nepotul
spre amuzamentul prietenilor de pe terasă
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Constantin Butunoi,
poet,
Arad
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Constantin Butunoi

Prima zi fără tine
Prima zi fără tine mi s-a părut o glumă
deși nu te știam glumeață
pentru tine toate lucrurile erau serioase
a doua zi își face loc îngrijorarea
o fi la mijloc o răzbunare
pentru timpul risipit în afara familiei
și care te scotea din sărite
a treia zi la orizont disperarea
dacă ai plecat cu altul
și nu mi-ai lăsat un bilet de adio
să-mi faci în ciudă
am auzit că după un timp
sunt amanți care din plictiseală
cheamă soțul să- și ia soția
speranța oarbă mă pune în așteptare și când a obosit
am înțeles
că ești plecată pe un drum fără întoarcere
forțată fiind să treci pragul
n-ai avut timp să mă ierți
pentru faptele mele necugetate
sper că acolo unde ești să afli fericirea care ți-a lipsit
și eu nu am fost în stare să ți-o dau
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despre dragoste
despre dragoste
se vorbeşte în surdină
vremea marilor iubiri a trecut
mai pot fi întâlnite doar în filme
fără romanţe fără serenade
se trece direct la împerechere
eliminând-se pierderea de timp
a face copii
nu-i nevoie de sentiment
ca în telenovele
contează doar viaţa materială
lupta pentru glorie acolo se dă
şi-apoi dragostea e plină de pericole
se sare de la etaj se sare în faţa trenului
precum ana karenina sau doamna bovari
inconştiente de pericol şi visând prinţi
pe terasa noastră femeile s-au împuţinat
au plecat în căutare de noi terase
acolo poate dragostea să mai însemne ceva
dar a venit pandemia şi le-a stricat socotelile
a trebuit să facă strada care ce-i drept
nu-i acelaşi lucru cu trotuarul
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am fost
am fost soarele
care te ferea de iarnă
am fost ziua ta frumoasă
când chipul îți strălucea ca diamantul
am fost luceafărul care îți aprindea
la fereastră speranța
am fost luna care îți lumina calea
când în viață se făcea noapte
am fost totul
până am ajuns nimic
poate din gelozie
când cineva trece
pe lângă terasă cu pași vaporoși
în timp ce-și leagănă provocator talia
îmi închipui că ești tu
în căutarea unui nou soare
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Ioan Vasile Marcu

Învaţă-mă

Știu că nu sunt mai bun ca alţii...
Eu doar atâta pot să fiu:
O lacrimă printre cuvinte
Hrănind un fir de iarbă viu...
Și dacă am ceva iubire
La toată lumea o împart,
Fără să aştept mulţumire..
Ai mei aşa m-au învăţat...
Chiar dacă nu-s un oarecine
Îmi place să mă port frumos
Cu cei ce seamănă cu mine,
Dar mai ales cu cei de jos...
Și dacă unii mă ignoră
Atunci când am ceva de spus
Eu las iubirea mea să curgă
Spre ei şi înspre cei ce nu-s...
1, 2022
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Atunci când viata-i doar durere
Chiar daca-i uneori pe dos,
Eu mă îndrept cu umilinţă
Spre Pilda Domnului Christos...!
Să înţeleg această Taină
Chiar dacă sunt atât de mic,
Eu cred în Tine, Doamne Sfinte !
Tu m-ai făcut om din nimic...!
Îţi mulţumesc pentru răbdarea
La care eu Te-am tot supus...!
Învaţă-mă să ţin cărarea
Care duce spre cei de sus...!
Și din lumina blândei toamne
La Tine mă întorc aşa:
Fa-mă un ciot de lumânare
Să ard uşor în palma Ta...!
Iar dacă sunt prea îndărătnic
Sau poate prea încrîncenat
Cu bunătatea Ta mă-ndreaptă
În toate să rămân curat...!
Știu că nu sunt mai bun ca alţii...
Eu doar atâta pot să fiu:
O lacrimă printre cuvinte
Hrănind un fir de iarbă viu...!
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Omul fericit
Azi noapte te-am iubit în vis
Îți sărutam umerii goi...
Parcă am fost în Paradis
Și ploaia se iubea cu noi...
Am încercat să mă trezesc
Dar visul a continuat...
A fost un freamăt nelumesc
Eram un singur aluat...
Și mâinile se-mpreunau
A rugă către Dumnezeu
Iar gurile se contopeau
Și miroseau a curcubeu...
Și ochii mei încercănaţi
În ochii-ţi umezi se scăldau
Și eram două lumânări
Care în zori se mistuiau...
Azi trupul tău miroase-a iarbă
Iar părul a trifoi cosit...
Tu ești iubirea mea întreagă
Eu? Sunt doar omul fericit...!
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Lazăr Magu

TOAMNA PĂRINŢILOR

Strada Gheorghe Mocuţa
Te-ai exilat pe-un ţărm cu flori,
unde îngeri se nasc şi cresc
şi inventează noi culori
şi poartă nimb împărătesc.
Un albatros strivit de-nalt
şi de nemărginirea zării.
Veghezi, citeşti şi faci de cart,
vâsleşti pe Marea Depărtării.
Nu te mai văd, eşti doar un punct,
pui punct final lecturii vieţii.
Zeu care cauţi un nou Olimp,
urci obosit pe dealul ceţii.
Lazăr Magu,
poet,
Arad
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Şi urma ta de uriaş
e cât o stradă în oraş.
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Tata şi-a pierdut răbdarea
În dimineaţa aceea de decembrie,
soarele a alunecat pe bruma groasă
şi s-a rostogolit până în sat.
Oamenii au crezut că a venit maşina cu pâine.
Au stat toată ziua la rând, dar nimeni
nu a feliat pâinea.
Atunci am văzut că tata a ieşit din rând
şi s-a dus pe deal, să cânte dintr-o aripă de pasăre.
Apa, în Vale cânta dintr-un peşte ca dintr-un nai.
Gaiţele binevoitoare ţineau nucilor loc de frunze,
iar salcâmii chemau veveriţele la cină.
Luna, ca o mireasă furată căuta drumul spre sat.
Atunci am înţeles că degeaba ţin pentru tata
locul în rând. Aripa de pasăre, cu cântec cu tot,
cu tata cu tot, bătea tot mai departe. Acum, tata
e vecin cu gaiţele, cu veveriţele, cu noaptea.
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Lucian-Vasile Szabo

Mentalişti, exilaţi şi

fantastici, cu Florin Manolescu
Un critic surprinzător

Lucian-Vasile Szabo,
istoric, eseist,
Timişoara

242

Florin Manolescu este o personalitate de
prim rang a culturii române şi europene. El
s-a remarcat prin trei direcţii de studiu, toate
completând profilul său academic, acela de
profesor universitar. O contribuţie extraordinară a avut în cercetarea ficţiunii speculative
ca science fiction în România, domeniu în
care şi-a luat doctoratul, publicând apoi, în
1980, volumul de excepţie Literatura SF, apărută nu întâmplător la editura Univers, una
specializată în traduceri în primul rând, dar
unde autori români puteau publica studii valoroase dedicate unor scriitori străini sau
unor teme despre fenomenul cultural din afara ţării. Teoretician de mare profunzime,
1, 2022
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Florin Manolescu a contribuit la înţelegerea unor
sensuri din opera unor clasici, cu o focalizare pe
I.L. Caragiale. După Revoluţia din 1989, profitând de
deschiderile culturale apărute, profesorul şi-a dedicat
o mare parte din timp cercetării literaturii exilului,
aducând în atenţie nume evitate până atunci în viaţa
culturală din comunism. Tot după 1989, autorul se
întorcea la ficţiunea speculativă, de data aceasta însă
nu ca teoretician, ci ca autor de proză, scrierile sale
fiind adunate între copertele a două cărţi de mare
valoare. Prima, din 2002, se intitulează Misterul camerei închise. Nouă povestiri incredibile, iar a doua,
din 2009, Mentaliştii. În afară de aceste volume fundamentale pentru ficţiunea speculativă românească,
autorul a publicat şi alte lucrări dedicate fenomenului
literar, unor clasici, cum ar fi studiile esenţiale despre
Caragiale, ori cele despre autori români aflaţi în exil
în perioada totalitarismului comunist
român. Dintre toţi criticii şi teoreticienii
români, F. Manolescu este cel care a insistat cel mai mult pentru a plasa temele
şi autorii analizaţi în contexte mai largi,
sincronizându-şi cercetările cu cele evidenţiate în alte arii culturale.
Prima demonstraţie (elegantă şi de
forţă în acelaşi timp) este cea din Literatura SF. Este un studiu amplu, dedicat
surprinderii caracteristicilor genului,
la noi şi pe plan mondial, investigaţia
fiind făcută în câmpul mai larg al ficţiunii speculative. Pentru a înţelege
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exact despre ce este vorba, cercetătorul va veni cu suficiente
elemente istorice, va face delimitări şi se va aventura în argumentări comparative. Pentru autorul investigaţiei era necesară
delimitarea genului SF atât de fantastic, cât şi de realism
(mainstream), abordare destul de frecventă în epocă. Este şi un
motiv pentru a pune chiar în debutul volumul o dezbatere imaginată de Ray Bradbury, unul dintre cei mai solizi autori de
ficţiune speculativă din toate timpurile. Povestirea, cuprinsă în
volumul The Illustrated Man, se intitulează The Exiles şi prezintă
disputa din anul 2120 dintre Edgar Allan Poe şi Charles Dickens,
de faţă fiind şi marele scriitor şi jurnalist Ambrose Bierce. Exilaţi
pe Marte (printre ei numărându-se şi William Shakespeare!)
pentru că ar fi scris ficţiune speculativă considerată de-a dreptul
înspăimântătoare, scriitorii de gen se văd din nou ameninţaţi. O
rachetă se apropie de Marte aducând o forţă de intervenţie,
având misiunea de a-i extermina pe incomozii scriitori şi să ardă
ultimele exemplare rămase din cărţile lor.
F. Manolescu aşază cu atenţie această dezbatere în debutul
cărţii sale, scopurile fiind mai multe. Primul este evident, acela
de a oferi o introducere la ampla sa investigaţie despre genul
SF. Este şi o strategie de a averiza despre pericolele inchiziţiei
culturale, deoarece schiţa lui Bradbury trimite evident la furia cu
care naziştii au ars cărţi, au izgonit sau au ucis spiritele libere. În
acelaşi timp, teoreticianul român formulează în subtext reţineri
faţă de îngrădirile ideologice şi culturale din spaţiul românesc,
avertizând că „deviaţioniştii” sunt mereu în pericol, iar cărţile
lor puse la index. În fond, ororile totalitare sunt la fel, că vorbim
de fascişti sau de comunişti. Cu mare pricepere, F. Manolescu
îşi acoperă (dar nu prea tare!) adevăratele intenţii, argumentând
în favoarea unei dispute pe teme artistice. În Exilaţii, Poe face
apel la Dickens pentru organizarea unei rezistenţe, prilej cu
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care asistăm la o delimitare estetică şi pe tipologia genurilor a
scriitorului englez. Dickens nu se recunoaşte ca autor de proză
horror, susţinând că în cazul lui exilul este o eroare. Susţine cu
tărie că el nu poate fi pus în aceeaşi oală (în aceeaşi categorie
estetică, desigur) cu cei doi, deoarece nu este un adept al supranaturalului, nici nu a scris „povestiri terifiante şi oribile”
cu au făcut Poe şi Bierce, iar arderea cărţilor lui s-a făcut din
greşeală. Evident, Dickens are dreptate dacă judecăm strict
argumentele legate de această confruntare a genurilor literare.
Contextul dezbaterii imaginate de R. Bradbury este însă mai
mult decât cultural, aspectele politico-ideologice neputând fi
omise. Poe îndeamnă la o rezistenţă prin cultură indiferent de
nuanţe. Ceea ce pare că nu înţelege Dickens, iar F. Manolescu nu
duce explicaţiile până la acest nivel, este că regimurile totalitare
nu ţin cont de nuanţe, nu fac disticţii. În povestirea în discuţie,
„acei oameni de treabă care vin cu racheta”, după cum crede
autorul englez, nu sunt deloc „de treabă”, ci îşi duc misiunea
până la capăt transformând în cenuşă pură pe/şi tot ce reprezintă
scriitorii exilaţi pe Marte.

SF, o scurtă istorie
Autorul este preocupat să facă aceste nuanţări în domeniul vast
al ficţiunii speculative, operând cu nume mari ale literaturii, ceea
ce poate părea exagerat şi este evident riscant din partea unui
exeget considerat foarte serios. Poate tocmai de aceea, Florin
Manolescu precizează, fără niciun fel de reţinere, că un imbold în
cercetarea lui a fost dat de efectul literaturii SF asupra publicului
larg, în special tânăr. Admite că este vorba de un gen marginal, de
literatură de consum, de divertisment, iar rolul său este nu doar
de a găsi „bucăţi” mai mari sau mai mici valoroase în milioanele
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de pagini publicate, ci de a identifica ideile şi caracteristicile generale care să valideze o estetică şi o axiologie în aria genului.
Demersul critic a pornit şi de la un act de hedonism, mărturisit
ca atare în debutul cărţii: în copilărie, autorul a fost îndrăgostit,
„ca optzeci de elevi dintr-o sută”, de SF, aşteptând cu înfrigurare
o nouă apariţie din Colecţia „Povestiri Știinţifico-Fantastice”. Întoarcerea se va petrece la maturitate, când sobrul teoretician
avea să constate că literatura SF înseamnă (şi) altceva, pasiunea
fiind redescoperită şi valorificată ca exegeză în sălile primitoare
ale Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti. Implicarea
emoţională rămâne de substrat, deoarece volumul rezultat este
realizat cu toată rigoarea ştiinţifică necesară.
Literatura SF este o abordare curajoasă sub aspect teoretic a
unui gen literar considerat adesea marginal, o provocare pentru
un universitar serios şi un „risc” la adresa sistemului totalitar,
dar mai ales este o lucrare ştiinţifică de înaltă ţinută. Nu rămâne
la stadiul unei introduceri în domeniu, ci oferă unele conexiuni
şi conjecturi necesare cu alte genuri literare din aria ficţiunii
speculative ori mainstream, sunt evidenţiate legături de context
(istorice şi sociale) şi sunt stabilite punţi de legătură cu alte arte.
Totuşi, volumul rămâne o sinteză, deoarece multe aspecte, nu
neapărat din cele strict necesare, sunt lăsate pe dinafară. Este
structurat pe mai multe capitole, fiecare identificând o temă
aparte, beneficiind de o bibliografie vastă în mai multe limbi,
precum şi de un indice de autori.
Strategia adoptată de cercetător nu este foarte complicată, deşi
a presupus un volum de muncă enorm, fiecare afirmaţie fiind
argumentată cu elemente din multele şi variatele lucrări parcurse. Scopul volumului este de a spune totul despre SF ca gen
literar, într-o formă cât mai succintă, dar cuprinzătoare. Pentru
aceasta sunt îmbinate mai multe metode de lucru, deoarece
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se apelează adesea la informaţii istorice, dar şi la conceptele
teoretice necesare unor definiri. După cum observa Cornel
Robu în capitolul dedicat autorului în volumul Scriitori români
de science-fiction, Florin Manolescu a fost obligat să recurgă la
mai multe soluţii pentru a reuşi. Unghiul de abordare este tipologic şi tematic în primele capitole, pentru ca atunci când analizează ficţiunea speculativă românească să apeleze şi la criteriul
istoric. Demersul este însă mai mereu unul comparativ, valoarea
artistică a lucrărilor fiind o permanentă preocupare.

O realitate complicată
Autorul nu încearcă din prima să definească genul SF, ci începe
cu o discuţie despre denumire. Sunt fixate reperele istorice, un
parcurs care arată cât de multe sunt interpătrunderile cu ştiinţa,
dar şi aplecarea unor nume mari ale culturii faţă de gen, chiar în
forma lui nesistematizată din secolul al XIX-lea. Este o încercare
permanentă de a ieşi din canoane. F. Manolescu trece în revistă
multe denumiri, pentru a se fixa la SF, acronim al englezescului
science fiction, dar şi al expresiei româneşti ştiinţifico-fantastic.
Însă nici acesta nu i se pare suficient de acoperitor, dar nici definitoriu, deoarece, crede cercetătorul, cei interesaţi ştiu despre
ce este vorba. Însă nu rămâne la constatări empirice şi difuze,
ci adaugă informaţii de context, legate de specificul genului.
Cu acuitate, F. Manolescu discută despre silogism, stabilind că
acesta se bazează pe analogie şi extrapolare. Și pentru a nu deveni
foarte arid, dezvoltă subiectul cu exemple bine alese. Analogiile,
oricât de surprinzătoare ar fi, nu pot fi făcute decât cu existenţa
umană, aceasta fiind cheia de înţelegere. Lumile fictive nu pot
fi rupte la modul absolut de contextul cultural şi existenţial
uman, ci devin o prelungire a acestuia, o realitate augumentată.
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Discutând despre prezenţa elementului ştiinţific în aria science
fiction, autorul arată că acesta nu se limitează la tehnic, având o
desfăşurare mai largă, inclusiv în aria socială sau politică. Pentru
a face înţeles acest lucru recurge la o analogie, care este o trimitere
subtilă la regimul comunist, nesesizată de cerberii cenzurii, deşi
este transparentă: „Dar ca în cazul ingenioaselor manevre de
strategie socială, ca atunci când un partid sau o clasă se aliază
cu o altă forţă pentru ca, după ce şi-a consolidat poziţia, şă-şi
schimbe atitudinea faţă de ea, literatura SF şi-a tratat partenerul
(ştiinţa, n.n.) după aceeaşi lege inflexibilă a alianţelor trecătoare”.
Nu este însă o trădare definitivă, deoarece premisa ştiinţifică, ca
posibilitate, rămâne o componentă esenţială în cele mai bune
texte SF.
Pentru că este o lucrare de sinteză, autorul a trebuit să sistematizeze informaţiile adunate şi să le prezinte coerent în
funcţie de temele impuse. La unele a trebuit să renunţe, unele
prea de detaliu sau colaterale. La altele nu a mai ajuns, deoarece
cercetarea a trebuit să fie limitată în timp, dar şi ca volum, multe
colecţii rămânând neinvestigate. Rezultat este însă unul excelent,
deşi multe date, unele surprinzătoare, au apărut ulterior, cum ar
fi cele din dosarul românesc al lui Edgar Allan Poe.
Cu discreţie şi atenţie, dar fără nicio urmă de echivoc, F.
Manolescu sancţionează şi unele inadecvări. Este cazul lui George
Călinescu, pe care cercetătorul SF-ului românesc şi mondial îl
surprinde în poziţii de amator când vine vorba de gen. În ciuda
unei evoluţii remarcabile pe mapamond şi a unei producţii
româneşti substanţiale, Călinescu pare să ignore fenomenul.
Se apleacă asupra lui, accidental mai degrabă, atunci când recenzează romanul Oraşe înecate (ulterior Oraşe scufundate) al
lui Felix Aderca, scriere plasată în sfera cu denumire inventată
de basm futurist, deşi evident, numai de basm nu poate fi vorba
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aici. De altfel, criticii români de elită, arată F. Manolescu, vor
ignora mult timp ficţiunea speculativă, în ciuda faptului că
genul va fi realmente efervescent după al doilea război mondial.
Abia după 1980 va fi luat în seamă, ajungându-se la convertiri
interesante, dincolo de autorul volumului Literatura SF, un alt
nume cunoscut fiind cel al lui Ovid. S. Crohmălniceanu.
Capitolul despre SF-ul românesc este remarcabil atât prin
aceste observaţii atente, cât şi prin incursiunile prin istoria genului autohton în pagini de ziare şi reviste, unele obscure, adesea
ascunse în colecţii bibliofile rare. După cum observa Mircea
Opriţă, în capitolul dedicat autorului în Istoria anticipaţiei româneşti, spaţiul SF românesc este abordat inegal, considerând că
ar fi fost nevoie de mai multe informaţii despre prezent, adică din
perioada redactării volumului, atunci când ficţiunea speculativă
românească cunoştea o creştere calitativă de luat în seamă. Sunt
însă aspecte asupra cărora s-au aplecat cu atenţie alţi autori (mai
ales Mircea Opriţă!), deci putem considera că pierderile nu sunt
foarte mari. În acelaşi registru putem discuta şi o altă obiecţie,
cea legată de temele şi ideile abordate fugitiv de F. Manolescu,
un alt aspect negativ al cărţii. Pentru unele nu a mai avut timp,
pentru altele a sperat poate să aducă clarificările şi completările
necesare cu alte ocazii. Însă şi aşa, Literatura SF rămâne un
volum solid, bine documentat, accesibil şi mereu actual.
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Andrei Zbîrnea, nick cave@bergen, Casa de pariuri
literare, 2021, 67 p.
Cred că am înţeles ce a vrut să facă Andrei Zbîrnea în nick cave@
bergen. A vrut să scoată un album live (nu LP, EP sau single)
cu cover-urile lui proprii după piesele unor trupe preferate. Pe
Alcest, Kauan, Black Sabbath, Katatonia, Threshold şi Riverside
i-am ascultat şi eu. Toate elementele se contopesc în noul lui volum, de nu mai ştii unde e graniţa dintre muzică, poezie, film,
fotbal şi distopie. Un fel de melting po(s)t progressive ambient
rock. Apare şi Walter White (aka Heisenberg) şi Pollos Hermanos,
dar şi David Lynch într-un spectru mai colorat decât în mod
obişnuit. Noua poezie a lui Andrei virează spre postumanism,
prin vocea înduioşătoare a roboţelului care vrea să ajute dar nu
e băgat în seamă de nimeni, poate o oglindire a roboţelului din
Fargo (sezonul 3) care străbate vârstele pământului şi repetă
neîncetat: I can help!
„trei săptămâni fără tine – cel puţin trei meciuri mizerabile ale
borussiei”

(****)

Teodora Vasilescu, Fragil şi aproape absurd, Tracus
Arte, 2021, 60 p.
Teodora Vasilescu practică un lirism timid, fragil şi reflexiv,
ea îşi forjează verbul şi îşi coagulează forţa prin descătuşarea
energiilor subconştientului. Reflecţia ei asupra realului conduce
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spre poemul notaţiei de stări şi situaţii cotidiene încifrate pe diferite motive: memoria, căutarea, visul, înţelegerea aproapelui,
refulările fiinţei, jocul ascuns, misterele femeii, sentimentul
zădărniciei, ciudăţenia semenilor, umbra dragostei. Toate acestea
constituie piesele unui puzzle real/ imaginar, din propriul său
orizont de aşteptare. O poezie a experienţei vitale, trecută prin
filtrul minţii şi al sufletului. Poeta pleacă de la experienţă şi
ajunge la meta-text, la mitologiile subiective ale experienţei şi
spaţiului interior.
„iubirea
e aşa – ca atunci când alergi mult de tot şi în loc să te
odihneşti te aşezi la coadă la covrigi fără să cumperi ceva”

(****)

Ion Cucu, Album Marin Preda, Casa de pariuri
literare, 2021, 44 p.
Ion Cucu este recunoscut pentru celebrele fotografii de arhivă ale
multor scriitori români, din diverse manuale şcolare, dicţionare
ale scriitorilor români şi istorii literare. Au fost surprinşi de
aparatul său Mircea Cărtărescu, Ana Blandiana, Mircea Ivănescu,
Marin Sorescu, Marin Preda, Geo Bogza, Nichita Stănescu,
Gellu Naum, Ștefan Agopian, Mircea Dinescu, Fănuş Neagu,
Alexandru Paleologu, Nora Iuga, Gabriela Adameşteanu ş. a. m.
d. Deşi Ion Cucu s-a stins din viaţă în 2018, editorul un cristian
recuperează şi editează în condiţii grafice excelente un întreg şi
minunat album cu fotografii şi portrete ale lui Marin Preda. Mai
mult, aflăm că pe fotograf şi pe scriitor i-a legat o caldă prietenie,
nelipsită de episoade memorabile:
„Ieşeam din Uniunea Scriitorilor. Eram pe trepte. (…) Se însera.
Lumina zilei se stingea ca o ţigară. Când am întors capul, l-am
descoperit pe Marin Preda. Era cu pantofii aproape în întregime
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în nisip. (…) Mi-am dat seama că se împotmolise în nisip şi
trebuia cumva să-l scoată din pantofi. Nici n-am apucat să-l
întreb că a şi zâmbit: „Trage!” Am început să declanşez. Era
clar că şi el dorea o astfel de fotografie. (…) Scuturându-şi
pantofii, a adăugat: „Noroc cu nisipul ăsta că altfel rămâneam
nefotografiat!”.”

(****)

andreea t. felciuc, frumuseţea este, Vinea, 2021, 138 p.
Un aer de libertate şi o atitudine dezinhibată străbat poemele
Andreei Felciuc. Cu directeţea şi sinceritatea specifice vârstei
debutului ea îşi remixează povestea propriei vieţi apelând de cele
mai multe ori la rutina cotidianului din care vrea să evadeze.
Poate de aceea discursul ei e, dincolo de narativitate şi nostalgie,
unul străbătut de fiorii propriilor amintiri. Ori de câte ori încearcă să-şi definească identitatea, găseşte atitudinea potrivită
şi nuanţele exacte. În fiecare poem descoperă o situaţie care o
individualizează. Demersul ei nu e ocolit nici de profunzimea
simplităţii şi a spontaneităţii, nici de sinceritatea frustă, mereu
pe fază. Frumuseţea este conţine material cât pentru două volume, singura observaţie ar fi că poeta ar fi putut fi puţin mai
parcimonioasă cu selecţia finală a textelor. Altfel, avem de-a face
cu un debut reuşit şi cu o scriitură proaspătă, dramatică şi foarte
densă.
„frumuseţea este când ştii
că rămâne toată noaptea
să priviţi cum se aureşte
geamul ferestrei şi intră
apoi întunericul
care înfloreşte pereţii şi patul
în zgomote urbane.”

(****)
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Ciprian Măceşaru, Dumnezeu e la un bloc distanţă,
Casa de pariuri literare, 2021, 88 p.
Demult nu am mai râs cu atâta poftă la o carte de proză. Deşi
volumul e subţirel, el nu conţine burţi şi surprinde foarte atent
ceea ce îşi propune. Chiar dezbate rostul cărţilor-mamut în detrimentul celor scurte, fără surplus, impecabil scrise. Exemple ar fi
destule în toată literatura lumii. Îmi place mult cum scrie Ciprian
Măceşaru, am citit aproape tot ce a publicat, nu-i rataţi jurnalul
Infrapaginal, pe mine unul m-a făcut să redescopăr stilul diaristic.
În Dumnezeu e la un bloc distanţă, naratorul urmăreşte peisajul
lumii de la geam, se uită după femei şi îşi dă drumul la imaginaţie
într-o direcţie cinică, pătrunzătoare şi sceptică. În ciuda a ceea ce
am spus la început, nu este o carte tocmai hazlie, ci una care dă
serios de gândit. Dincolo de situaţiile comice, volumul poate fi
citit ca un roman, ca un jurnal al singurătăţii şi intimităţii în criza
cea mai profundă. Dar şi ca o alegorie/ parabolă:
„În câte minute primim mâncarea?” întreabă Eva.
„În zece. Dumnezeu e la doar un bloc distanţă.”

(****)

Dana Catona, tic-tac, Casa de pariuri literare, 2021, 80 p.
O zi obişnuită din viaţa Danei Catona arată în felul următor:
cu aparatul de fotografiat la îndemână surprinde instantanee
din toate colţurile Timişoarei, iar la retur, în tihna camerei
întunecate, developează poeme.
„biserica sfântul mihail
obosită
de blitzul
multiplelor aparate de fotografiat”

(***)
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Cristina Stancu, Apără pe cineva de tine, Casa de
pariuri literare, 2021, 64 p.
Ca o muzică plăcută de fundal la o serată cu prietenii. E bună, te
întreţine, o auzi deşi nu eşti neapărat conştient de ea, însă nu e
subiectul principal al atenţiei.
„cu cât mintea e mai imperfectă cu atât tenul
trebuie să fie mai îngrijit”

(***)

Diana Geacăr, Frumuseţea bărbatului căsătorit, Casa
de pariuri literare, 2021, 94 p.
Iată o judecată de valoare cu care nu voi fi niciodată de acord.
Nici măcar în poezie:
Vorbim despre Lynch.
Lynch îmi place
de la tine.
„Lynch e periculos”, îmi spune el. „Te păcăleşte
cu aceleaşi obsesii.
Mai bine Bergman.”

(***)

Marieva Ionescu, Guest writer, Casa de pariuri
literare, 2021, 42 p.
Poezie hip-hop?
„Ceea ce vrei să exprimi
devine parte a mijloacelor tale de exprimare.
Contemporanul nimănui n-are note, nu are.
Sfidează graniţele, deschide uşi,
stând cuminte la locul lui în culisele teatrului de păpuşi.”

(***)
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Andreea Iulia Scridon, Hotare, Editura Universitară,
2021, 54 p.
Andreea Iulia Scridon plonjează direct în amănuntele vieţii
cotidiene din care extrage cu plăcere banalul. Elementul baladesc îi străbate cântecul insolit, mereu adaptat sau demontat,
când elegie, când cântecel, când tânguire, când descântec sau invocaţie. Farmecul sau farmecele zicerii străbat spaţiul şi timpul
conjugând într-o formulă sui-generis sacrul cu profanul şi
iubirea cu moartea. Râsul şi dansul, dedublarea şi bucuria devin
forţe complementare ale sufletului postmodern, trecut prin experienţa emigrării. Hotare oferă radiografia sufletului feminin
atras în plasa de păianjen a însoritei Florida, ispitit mereu de
vârtejul înălţimilor sau de abisul cel mai adânc. Un repertoriu
din care nu lipsesc metamorfoza, pribegia, nostalgia, exilul.
„Te-aş iubi
dar inima mea e o
plastelină uscată
pe care ai uitat
s-o pui la loc în borcan”

(***)

Lucia Bibarţ, Lampa licuriciului, Editura Moon, 2021,
30 p.; O zi de pomină, Editura Gutenberg Univers,
2019, 36 p.
Lucia Bibarţ s-a impus în peisajul literar şi prin poveştile pentru
copii. Cele două cărţi, atât de frumos ilustrate, provoacă la lectură datorită scenelor pitoreşti, viguroase, ludice, scrise într-un
registru magic. Scriitoarea are harul de a împărtăşi cu fineţe,
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delicateţe şi gingăşie stări şi emoţii, trăite de personaje atât de
îndrăgite de copii: licurici inocenţi, ursuleţi ursuzi, lupi deveniţi
judecători, vulpoi isteţi, bursuci şi iepuraşi, pupeze şi alte lighioane din pădure. Lucia a investit talent şi pricepere în descrierea unor situaţii comice, palpitante, cu scopul de a clădi arhitectura unor poveşti din care copiii învaţă cum, în mijlocul
naturii, poţi descoperi prietenia, plăcerea jocului, voia bună şi
aventura, dar şi întoarcerea la tradiţie, prin invocarea în timpul
dansului a unor îndrăgite versuri populare. Ies la iveală umorul
firesc şi inocenţa pe care unele personaje le degajă, ceea ce ne
face să empatizăm cu fiecare în parte. De remarcat prospeţimea
imaginilor, sonoritatea numelor şi creionarea animalelor-personaje, modul în care autoarea conduce dialogul, dar şi sensibilitatea cu care îşi aşterne povestea.
„Uite, aşa fugea timpul în Pădurea Tuturor şi toate rămâneau la fel
la locul lor: acelaşi Lup, aceeaşi Lupă..., acelaşi Cuc, aceeaşi Cucă...
acelaşi Urs, dar... fără Ursă!”

(***)

Nicolae Răzvan Stan, Călător spre veşnicie, Editura
Eikon, 2021, 128 p.
Părintele Nicolae Răzvan Stan îşi clarifică în acest volum de
versuri reeditat şi adăugit raporturile cu semenii şi cu divinitatea,
atât în plan general cât şi personal. Poetul, alter ego-ul său, la
fel de apropiat omului religios, se raportează la sacralitate şi la
valorile creştinismului. Poezia sa conţine imagini, metafore şi
tablouri (pasteluri), dar şi învăţături morale şi trimiteri parabolice.
Memoria poetului este traversată de dramele istoriei, de simboluri
şi de conexiuni biblice. Mitologia creştină îi oferă suficiente sugestii
cât să coaguleze o viziune blândă şi cultivată despre lume.
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„În mijloc de singurătate sunt, dar singur nu-s,
Căci prezenţa Ta e totul pentru mine.
Îniainte de a nu Te cunoaşte plângeam, că-n sihăstrii eram,
Mă simţeam fără aer, văzând viaţa prin celălalt.”

(***)

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