nr. 2 (367), 2022

revistă lunară de literatură, eseu, arte vizuale, muzică,
fondată în februarie 1990 la Arad
Redactor-şef fondator: Vasile Dan
Editor: CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD prin
CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN ARAD
Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România
Anul XXXIII, nr. 2 (367), 2022
REDACŢIA:
Romulus Bucur (redactor-şef adjunct), Ioan Matiuţ,
Carmen Neamţu, Andrei Mocuţa, Vlad-Sergiu Sandu,
Laurian Popa (prezentare artistică), Călin Chendea (DTP,
design, web development şi administrare site)
REDACTORI ASOCIAŢI:
Lucia Cuciureanu, Lajos Nótáros, Gheorghe Schwartz,
Ciprian Vălcan
ADRESA:
Bulevardul Revoluţiei, 103, 310122 Arad, România
www.uniuneascriitorilorarad.ro/revistaarca
e-mail: revista_arca_arad@yahoo.com
Revista „Arca” este membră a Asociaţiei Revistelor,
Imprimeriilor şi Editurilor Literare (A.R.I.E.L.), asociaţie
cu statut juridic, recunoscută de către Ministerul Culturii.
I.S.S.N. 1221-5104
Tipărit la TRINOM SRL Arad
Pe coperta I:
Dacian Andoni, Transitional gray II (detaliu)
Responsabilitatea opiniilor, ideilor şi atitudinilor
exprimate în articolele publicate în „Arca” revine
exclusiv autorilor lor.

Sumar

EDITORIAL
Câteva întîmplări din realitatea imediată ............................................ 7
CRONICA LITERARĂ
Andrei Mocuța
Supernova (despre Răzvan Voncu) ......................................................... 14
Radu Ciobanu
Parcul regăsirilor (despre Dana Gheorghiu) .......................................... 18
Romulus Bucur
Femei singure (despre Ioana Zenaida Rotariu) ....................................... 25
Florin Ardelean
Veacul nefericit şi sfidarea morţii (despre Tony Judt și Timothy Snyder) .... 29
Lumea şi punctul zero al iluziei (despre Michel Houellebecq) ................ 36
CONTRATEME
Horia Al. Căbuţi
Întuneric mai presus de lumină (despre Ernesto Sábato) ...................... 42
ESEU
Cosmin Victor Lotreanu
Iugoslavia interbelică. Între autoritarism,
federalism și secesiune. Partea I ....................................................... 56
ARTE VIZUALE
Carmen Neamțu
Cum să-ți seduci adversarul ................................................................. 67
2, 2022

3

Sumar
ALBUM
Doina Mândru
Dacian Andoni – perenitate fragilă ..................................................... 71
PRO MUSICA
Călin Chendea
„Dacă mă iubeşti, spune-mi-o” (despre Melody Gardot) ...................... 87
POEZIE
Leo Butnaru..............................................................................................95
Regéczy Szabina Perle ...........................................................................103
Corina Dașoveanu .................................................................................108
Doru Arăzan Jr .....................................................................................117
Dumitru Branc.......................................................................................127
PROZĂ
Igor Isac
Mihai Novac ....................................................................................... 133
RESTITUIRI
Liviu Franga
Primul decan al Literelor universitare bucureştene ........................... 139
Iulian Negrilă
Gavril Rotică (1881-1952) .................................................................. 150
LECTURI PARALELE
Rodrigo Inácio R. Sá Menezes
Babele şi diavolul: aforisme împotriva somnambulismului istoriei
(despre Ciprian Vălcan) ..................................................................... 154

4

2, 2022

Sumar
Andrei Mocuța
„o mare/ dezbatere despre lumină și întuneric”
(despre Alexandru Ovidiu Vintilă) ..................................................... 164
Felix Nicolau
Vieţi şi timpuri exemplare, mize serioase (despre Ioan Barb) ............ 167
Ioan Matiuţ
Poetica firului cu plumb (despre Ion Oprişor) ..................................... 172
Romulus Bucur
Poezie şi izolare (despre Elena Bălăşanu) ............................................. 175
Maria Niţu
„Prin teatru eu caut lumina” (despre Andrei Şerban) ......................... 178
Lucian Scurtu
„Iar scrisul – uneori – un «somnilocviu»” (despre Simona Popescu) ...... 184
Ioana Spătaru-Iacob
Urmuz, avangarda şi rezistenţa limbajului autoexilat
(despre Giovanni Rotiroti) ................................................................ 193
Lucia Cuciureanu
„Lom este numele tău” (despre Călin Vlasie) ....................................... 201
Iulia Stoichiţ
„văd doar nişte [poeme] pe care nu le-am sintetizat încă”
(despre Andrei Zbîrnea) ..................................................................... 206
Alexandru Moraru
Diapazoane afective (despre Emilian Iachimovski) ............................. 213
Florea Lucaci
Provocări și controverse privind relația limbaj – gândire – realitate
(despre Ioan Biriș).............................................................................. 218
ZONA F & SF
Lucian-Vasile Szabo
Misterele Securităţii sau când Franţa e Germania
(despre Florin Manolescu) ................................................................ 229
2, 2022

5

Sumar
BIBLIOTHECA UNIVERSALIS
Konstantinos Kavafis ........................................................................... 237
ANDREI MOCUŢA VĂ RECOMANDĂ...
Ana Maria Cioroianu .......................................................................... 243

6

2, 2022

Editorial

Câteva întâmplări din realitatea

imediată

I. Viaţa ca literatură vs. literatura ca viaţă
Într-o oră şi jumătate de înregistrare audio-vizuală,
podcast, de Ionuţ Vulpescu (în episodul zece al
podcast-ului său numit „Avangarda”, publicat în Q
Magazine din 10 aprilie 2022), Nicolae Manolescu
reuşeşte să nareze, spontan şi seducător, povestea
incredibilă a devenirii sale în viaţă şi literatură. Mai
întâi, domnului Nicolae Manolescu îi place să i se
spună profesor (care nu e o funcţie publică, nici academică, ci o profesie trainică şi onorabilă); nu scriitor,
chiar dacă e preşedintele tuturor scriitorilor (U. S. R.),
nu critic literar, nu academician, nu director al săptămânalului România literară. Nicolae Manolescu a
publicat în limba română peste 40 de cărţi, unele fundamentale pentru înţelegerea şi studiul literaturii
noastre cum sunt: Istoria critică a literaturii române
(două ediţii, plus un compendiu), Arca lui Noe, Teme etc.
S-a născut în 1939, anul conflagraţiei mondiale – al
Doilea Război Mondial. Anul 1946 e cel al primului
său contact cu cartea, cu şcoala, dar şi cel al furării
ultimelor alegeri democratice din România. În
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1947, îşi aminteşte momentul abdicării Regelui Mihai I, iar în
1956, revoluţia maghiară anticomunistă. În 1962 e momentul
debutului său de cronicar literar săptămânal (în Contemporanul
şi, apoi, în România literară), fiind cel mai longeviv critic literar
român din toate timpurile: peste 32 de ani. Prin cronicile sale,
înainte de 1989, propune o altă ierarhie valorică decât cea
oficială, de partid. E principalul stâlp al rezistenţei prin cultură
a românilor, în special al generaţiei, strălucite!, de scriitori, cea
şaizecistă. Prinde Revoluţia română din 1989 la 50 de ani, în
plină forţă creatoare, apoi căderea Imperiului Sovietic. În anii
’90 înfiinţează partidul intelectualilor, Partidul Alianţei Civice
(PAC). Rostogolirea scrisului românesc printre asemenea evenimente, şi istorice, şi dramatice, şi personale, fac substanţa
înregistrării lui Ionuţ Vulpescu. Vom puncta, în continuare,
câteva dintre momentele, cu adevărat excepţionale, din această
înregistrare.
- „M-am născut deci când a început al Doilea Război Mondial.
Cu totul întâmplător, evident. Socotelile nu le-am făcut eu,
le-au făcut părinţii mei. Nu ştiu dacă au vrut asta... Poate
faptul că am intrat la şcoală în toamna lui 1946, când cu
alegerile fraudate – nu primele, că au mai fost fraudate, dar
nu masiv – când rezultatele au fost, pur şi simplu, întoarse pe
dos. Mulţi îşi închipuie că s-au numărat intenţionat greşit. Nu
s-a numărat nimic. Ce a ieşit, a ieşit, doar că le-au comunicat
invers. Era foarte simplu. Pe urmă în 1947, la abdicarea
Regelui am trecut dintr-un regim burghezo-moşieresc,
cum se spunea altădată, într-un regim comunist imperfect
la început (...) Am asistat la căderea Imperiului Sovietic şi
a Uniunii Sovietice, în general. Nu mai am vârsta la care
să sper, deşi nu e bine zis, căci vizez o ironie, că o să apuc
refacerea Imperiului Sovietic, care, aşa cum a dispărut, s-ar
putea să şi apară...”
8
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- „De (cariera, n. n.) de critic literar, am ştiut abia când am
terminat facultatea, când George Ivaşcu, după examenul
oral din anul al V-lea la examenul de an, mi-a zis: Să vii la
gazetă să scrii!”
- În chestiunea maioresciană a „formelor fără fond”, în mod
surprinzător, dacă nu şocant, Nicolae Manolescu introduce
o rectificare, o reclarificare a Contradicţiei lui Maiorescu
spunând: „Problema nu este că formele sunt rele şi trebuie
distruse. Problema este că trebuie să ştim să le umplem de
fond” (...) „Toate literaturile împrumută (forme, n. n.). Nu
există literatură care să nu împrumute.” Și în alte domenii ale
culturii, societăţii, economiei, politicii se împrumută. „Eu
am vorbit, de pildă, cu cel care a fost la originea constituţiei
franceze. Noi am făcut un mix, un compositum, şi n-a ieşit
nimic ca lumea” (...) „Adică preşedintele, sigur, are puteri
mai mari decât dacă ar fi fost ales de Parlament, dacă ar fi
preşedinte cum e în Germania, sau Italia, dar în acelaşi timp
nu suficiente puteri ca să aibă pârghii executive. Neavând
puteri executive, e o mare problemă ce poate să facă, până
la urmă.”
- Despre actuala clasă politică, Nicolae Manolescu spune: „Noi
eram (imediat după 1990, n. n.) nişte naivi în politică. Aveam
profesii clare” (profesori, avocaţi, ingineri, contabili, medici
de toate specialităţile, notari, poeţi, prozatori, critici literari
etc. etc.). „...într-un anumit sens clasa politică actuală este
profesionalizată, în sensul că majoritatea parlamentarilor
nu au alte meserii foarte sigure.” „Majoritatea intelectualilor
care au intrat în politică în anii nouăzeci, şi care aveau unde
să se ducă şi unde să se întoarcă, au abandonat politica, au
preferat să îşi facă meseria lor. Acum ne mirăm cu toţii cât
pot fi de departe de idealurile noastre de altădată oamenii
2, 2022
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politici contemporani. Cât de agramaţi sunt unii dintre ei. De
inculţi, nu mai vorbim! Sau nu inculţi, ci pseudoculţi – aici
am o teorie întreagă. Incultul e un om care n-a făcut şcoală
din motive care îl depăşesc de regulă. E vai de capul lui.
E un amărât... Pseudocultul a făcut o şcoală. Asta e nenorocirea momentului de faţă (...). El a trecut (prin ea, n. n.)
ca raţa prin apă. El te pune la punct. Or, categoria asta a
pseudoculţilor sau inculţilor funcţionali este enormă în
România momentului de faţă.”
- În receptarea critică a literaturii vii, spune Nicolae Manolescu,
nu doar că se poate şi greşi prin ignorarea unor autori,
opere, ci şi prin exagerare în receptarea unora. Șocant este
exemplul despre Nichita Stănescu: „Eu am exagerat când am
scris despre Nichita Stănescu”. Sau: „Am spus, de pildă, că
George Alboiu e un poet excepţional. Da, la primul volum a
fost un poet bun, dar nu excepţional.”
- La întrebarea lui Ionuţ Vulpescu: „Care e scriitorul român
care are şansa să ia Premiul Nobel pentru literatură?”, Nicolae
Manolescu răspunde şocant: „Niciunul”. Fiindcă poeţii rar iau
premiul Nobel. (...) „Sigur că foarte mulţi dintre romancierii
noştri buni (...) din generaţia şaizecistă sunt mult peste unii
dintre cei care au luat premiul Nobel sau Premiul Goncourt.
(...) Breban pe lângă ei e un colos, un ditamai muntele pe
lângă plaiul franţuzesc de la Goncourt!”

II. Momente faste de istorie literară
Două dintre cele mai iubite voci ale literaturii române din ultimele
cinci-şase decenii au împlinit, nu demult, incredibila vârstă de
optzeci de ani: Ana Blandiana şi Gabriela Adameşteanu. O mare
poetă şi o mare prozatoare.
10
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Ana Blandiana (n. 25 martie 1942) este poate numele scriitorului român cel mai cunoscut astăzi în lume. Autoritatea ei
intelectuală, morală şi politică e activă nu doar după căderea
dictaturii, ci şi înainte de 1989 (când i s-a luat în trei rânduri dreptul
de a publica – între 1959-1964, în 1985 şi în 1988-1989 –, iar cărţile
i-au fost scoase din toate bibliotecile publice). Ana Blandiana a
înfiinţat după 1990 Alianţa Civică, o instituţie de mare prestigiu
public de regenerare a spiritului democratic în România după
dezastrul celor 40 de ani comunism; dar şi Memorialul de la
Sighet, unic în Europa de Est, unul al aducerii aminte a ororilor
din temniţele comuniste. Poeta Ana Blandiana a publicat peste 30
de cărţi, cele mai multe de poezie, obţinând cele mai importante
premii literare, ale U.S.R. şi ale Academiei Române; de asemenea,
a fost tradusă în 60 de limbi străine, marile festivaluri literare
onorând-o, de asemenea, cu distincţii, cu premii. O onorăm
şi noi, aici, reluând (de pe pagina întâi a României literare, din
15 aprilie 2022), un superb poem proaspăt în temă, atitudine şi
expresie, marca inconfundabilă Ana Blandiana.
Ana Blandiana
Harta
Nu avem destulă imaginaţie
să vedem rănile lor
pe trupul nostru,
nici lacrimile lor
curgându-ne pe obraji.
Nu suntem destul de puternici
să ne închipuim cum ar fi
să ne părăsim viaţa
cu o geantă pe umăr
şi să nu mai găsim
printre dărâmături
cuvântul ACASĂ.
2, 2022
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Doar spaima reuşeşte
să ne lege în aceeaşi
cămaşă de forţă,
croită din harta Europei,
îndoită mereu pe aceleaşi linii
şi gata să se rupă,
dar rezistând.

Gabriela Adameşteanu (n. 2 aprilie 1942) este una dintre cele
mai valoroase prozatoare în limba română de astăzi. Celebrul ei
roman, dramatizat, tradus în limbile de mare circulaţie, Dimineaţă pierdută (1984) este remarcat la Europa liberă de Monica
Lovinescu: „Neavând prilejul să citesc prozele anterioare ale
autoarei, m-am aflat dintr-odată în faţa unui roman de deplină
maturitate, care situa pe autoare nu numai printre cei mai mari
romancieri contemporani, dar şi printre cei mai buni din întreaga noastră literatură”.
Fireşte, urăm admirabilelor noastre scriitoare sănătate, inspiraţie, cărţi la aceeaşi altitudine a valorii cu care ne-au răsfăţat.

III. Festivalul Naţional Lucian Blaga,
Alba Iulia- Lancrăm, 9 mai 2022, ediţia a V-a
Din pricina pandemiei, ediţia din anul 2021 a Festivalului Naţional Lucian Blaga de la Lancrăm – al treilea ca valoare în
România, după Premiile Naţionale Eminescu (Botoşani) şi
Arghezi (Târgu-Jiu), a fost anulată. Aşa că cea de-a V-a ediţie a
avut un aer special, de recuperare. Potrivit cutumei, la Festival
au participat cei şapte poeţi români contemporani votaţi de un
juriu de critici literari din întreaga ţară: nu mai puţin de 17. În
urma votului secret au fost aleşi cei şapte poeţi importanţi din
rândul cărora s-a decernat Premiul Naţional Lucian Blaga, la fel
ca şi în ediţiile precedente. Cei şapte nominalizaţi la premiu au
12
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fost: Gabriel Chifu, Vasile Dan, Ioan Moldovan, Marta Petreu,
Ioan Es Pop, Nicolae Prelipceanu şi Liviu Ioan Stoiciu. Juriul
prezent la Lancrăm, cu două excepţii, a fost format din criticii
literari: Dan Cristea, Vasile Spiridon, Horia Gârbea, Răzvan
Voncu, Irina Petraş şi Gabriel Coşoveanu (ultimii doi au votat
prin telefon). Juriul l-a ales, în unanimitate, pe poetul Gabriel
Chifu laureat al acestei ediţii. Laudatio a fost rostită de Nicolae
Manolescu, critic literar, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din
România. Anunţarea laureatului a fost precedată de un festin liric
excepţional, ce a impresionat asistenţa numeroasă din grădina
splendid înflorită în luna mai a Casei Memoriale Lucian Blaga
din Lancrăm, în lectura poeţilor nominalizaţi. Toate premiile,
inclusiv pentru poeţii nominalizaţi, au fost acordate, ca în fiecare
an, de Consiliul Judeţean Alba, prin intermediul Bibliotecii Judeţene Alba, care poartă numele ilustrului poet.
Vasile Dan

2, 2022
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Andrei Mocuța

Supernova

C

Andrei Mocuţa,
poet, prozator, traducător,
Arad

RITICUL și istoricul literar, redactorșef al unei importante reviste literare1,
scrie jurnalul unor crâmpeie de viață fără
să apeleze neapărat la date reale. O proză a
existenței și așteptării scrisă fără formalități,
cu sau fără prejudecăți, dar după un anumit
tipic, propriu, original. Autorul înscenează
ceremonii ale (pe)trecerii timpului, trăit alături de personaje care îl bântuie sau care sunt
ele însele bântuite de propriile spectre ori
de neajunsurile tehnicii moderne, cum este
cazul primei proze, Îngrozitoarea crimă de
pe strada Oracolelor, de un umor și absurd
de situație desprinse parcă din schițele lui
Daniil Harms:
1
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Răzvan Voncu, Stele pitice: opt ficțiuni, Editura Neuma,
Cluj-Napoca, 2022, 190 p.
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„Din furia care urca în el ca lava unui
vulcan, îl smulse soneria de la intrare.
Nu era nevoie să se uite pe vizor. Ca
niște lasere, ochii săi îl văzură prin
ușă pe Mark Zuckerberg. Singur, fără
bodyguarzii cu care umblă de regulă
oamenii foarte bogați, însă nu încăpea
nici o îndoială: în fața ușii de la intrare
zâmbea protocolar chipul de tocilar
cumsecade al stăpânului Facebook.
Se repezi, deschise larg ușa, cu o mișcare violentă și, cu o forță dublată de
exasperare, ca un sicar, înfipse adânc
futacul, cu care mai înainte își curăța
pipa, drept în inima mogulului mediatic. Precis, fără să-i tremure mâna,
exact unde trebuia. Zuckerberg privi
înmărmurit agresiunea, ca un spectator luat prin
surprindere de desfășurarea piesei, fără să priceapă nimic, apoi căzu fulgerat, în pragul ușii,
horcăind și zvârcolindu-se spasmodic. Nu pentru
mult timp.”

E aspru cu sinele său narativ și cu ceilalți, temeinic
în căutările sale, precis și atras de plasticitatea formelor vieții. Proza sa e impregnată de mișcarea felliniană a cadrului și a modului de oglindire a vieții
după principiul ridendo castigat mores. E un căutător
al detaliilor mărunte, al cusururilor și al legăturilor
tainice pe care le proiectează spre propria creație. Și
spre cei din jur. Cu un aparat de filmat bine reglat
și cu o rigurozitate dobândită de-a lungul uceniciei
de cronicar literar, el pune în scenă viața lumii și
propriul orizont de încordare și așteptare, așa cum
procedase și în critica de serviciu. Deși copleșită de
2, 2022
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melancolia și plictisul omului abandonat în vârtejul tranziției,
scriitura rămâne mereu senină și incitantă:
„În cele din urmă, aroganța neofitului a biruit-o pe cea a maestrului.
Mauricius se ridică de la masă și rosti tare, ca să-l audă și alții: „Bă,
Paragină, fac pariu că nu mai ești capabil să mai faci o expoziție în
viața ta. Nu mai poți desena nici măcar un timbru. Te-ai scofâlcit,
bă, ca stelele alea pitice… Uite, declar aici public, în gura mare,
de față cu toți prietenii, că dacă tu faci o expoziție personală în
mai puțin de un an de acum încolo, eu îmi adun volumele în fața
Muzeului Generațiilor, le dau foc și nu mai scriu niciodată poezie.”
La drept vorbind, volumele respective nu erau așa de multe ca să
poată întreține un foc: trei plachete, «lame de ras» (cum numea
Nicolae Breban cărțile de această factură), însă sfidarea era prea
fățișă pentru a mai putea fi escamotată.”

Titlul cărții, deși trimite la astrofizică, nu este un tratat ca atare
și nici vreun roman science fiction, ci o întreagă paletă de portrete
ale unor pseudo literați, dulci naivi într-ale condeiului, desenate,
uneori retușate și de cele mai multe ori îngroșate, caricaturizate,
dar recognoscibile în ciuda efortului prozatorului de a le masca
sub pseudonime (aici mă refer la povestirea Rezidentul, unde am
recunoscut unele chipuri literare timișorene, precum și librăria
locală „La Două Bufnițe” redenumită caustic „La trei coțofene”).
Ele sunt Stelele pitice care încearcă să orbiteze cu o încăpățânare
duioasă și ridicolă în jurul literaturii cu „L” mare, dar cumva
sunt mereu respinse de forța ei gravitațională, precum magneții
cu poli opuși.
Umorul se ține scai de firul întâmplărilor și îl incită pe cititor
să pătrundă în acest univers. Se observă un alt mod de a trata
imaginarul românesc, o altă frământare a aluatului epic, cu alte
ingrediente și cu alte mijloace. Cu un alt duh ce îl suflă pe chipul
personajelor ridiculizate și plăsmuite din neantul valah. Avem
opt ficțiuni relaxate, dar și caustice, cu un umor fin și valențe de
16
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dramă umană, uneori de tragedie burlescă. Vocile personajelor
se împletesc într-un fir epic ce dezvăluie mecanismul unei lumi
întoarse pe dos. Numele lor sunt și ele demne de un univers
à rebours: Paragină / Ruini (cu accent pe primul „i”), Ciornei,
Cheșcuț, Kargol (Car Gol), Bacalaureus (cel mai fidel prieten
al... literatului), Spiridonicu, Gogonel, Mistrețu etc. Ele, vocile,
recuperează o întreagă istorie literară minoră, prin faptul banal
și prin evenimentul brut al vieții de fiecare zi:
„A spune că intrase dihonia între ei însemna a spune prea mult și
prea puțin, și mai ales echivala cu o escamotare a adevărului: în
fond, când, în ce epocă istorică, s-au înțeles scriitorii între ei ca
îngerii? Totuși, în alte timpuri, neînțelegerile, vanitățile personale
sau vorbele mai în răspăr erau răscumpărate de seriozitatea creației, a scrisului. Acum, părea că unii nu mai știu, brusc, să scrie,
ci doar să treacă drept scriitori. Calitatea literaturii pe care marele
critic o servea cu prestigiul, cu experiența, cu timpul și chiar cu
sănătatea sa, îl îngrijora serios, deși continua să afișeze același
optimism dintotdeauna și nu dezarma niciodată, nici când părea
totul pierdut”

Între textele de satiră, parodie și umor din ultima parte a
volumului, iese în evidență Manuscrisul austriac. Aici simțim
toată capacitatea imaginativă a unui prozator care caută farsa,
soluțiile ironice și uneori absurde pentru a delimita valoarea
artistică de cercul de grafomani măcinați de orgolii ridicole și
rivalități de gașcă. Desigur, orice asemănare cu realitatea fiind
pur întâmplătoare.
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M

Radu Ciobanu,
prozator, eseist,
Deva

I SE PARE ingenioasă şi productivă
ideea doamnei Dana Gheorghiu de a-şi
amplasa lumea noului său roman – Colonada
– în arealul unui parc fabulos, conceput profesional în urmă cu vreo două sute de ani ca
parc dendrologic şi devenit topos integrator
al tuturor atracţiilor care au adus cândva celebritatea – azi defunctă – a Băilor Buziaş:
Cazinou cu cele aferente, restaurant, cofetărie,
terase, sală de bal, Băile Feruginoase, izvoare
minerale, hoteluri şi vile cu istorie, ştrand.
Toate astea unite prin Colonadă, culoar acoperit din lemn traforat, lucrată de dulgheri
austrieci, loc de promenadă pe orice vreme,
mai lung decât cele din Karlsbad/Karlovy
Vary şi Baden-Baden, care face (încă) legătura nu doar între izvoarele terapeutice
şi celelalte puncte de interes ale Băilor, ci şi

*Dana Gheorghiu, Colonada, roman. Timişoara, Mirton,
2022.
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între oameni. Din Colonadă, se răsfiră
desigur, alei şi cărări, tot mai romantice
pe măsură ce pătrund prin desişul arborilor şi vegetaţiei care întreţin, odată cu
puritatea ozonată a aerului, aura tainică
a Parcului, cu legende, printre care şi
cea a fantomei unei femei în alb, care
însă nu se arată oricui...
Acesta e locul unei revederi colegiale
a unor foşti liceeni, băieţi şi fete, de prin
anii ‘70, care, la revederea la un deceniu
de la absolvire, hotărăsc să se regăsească
şi când vor avea 50 de ani. De ce tocmai
la Buziaş? Pentru că una dintre colege
ajunsese medic balnear acolo şi se ocupase de organizare, dar şi fiindcă printre colegi existau unii
cu aderenţe afective ale locului şi istoriei sale. E de
admirat curajul Danei Gheorghiu de a se angaja în
concepţia unui roman cu un număr de personaje
aproape cât al unei clase, bine personalizate, cărora
le acordă aceeaşi atenţie şi reuşeşte performanţa de
a nu le pierde pe drumul lung de vreo 450 de pagini.
Ele reprezintă, de fapt, generaţia „tranziţiei”, al cărei
numitor comun e corect surprins în câteva tuşe esenţiale:
„Părinţii lor prinseseră războiul. Iar ei crescuseră îndârjiţi. Cu obişnuinţa cozilor unde erau trimişi, de
dimineaţă, cu cartelele în mână. Călcându-se uneori
pe picioare. Îmbrâncindu-se şi vociferând. Dând
din coate, pentru a ajunge în faţă, spre a apuca bucăţica mai bună sau măcar o parte din ea. La rândul lor, au fost înjuraţi de alţii. Bruscaţi, agresaţi,
2, 2022
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bumbăciţi. Luaţi la pumni, încât înainte de a fi capabili de ripostă,
mulţi exersaseră «arta fugii». Nu era o fugă laşă, ci una impusă
de conjunctură [...] Liceeni fiind, privaţiunile se mai diluaseră. E
drept, nu pentru toţi, dar pe ansamblu vieţile, lor cunoscuseră o
anumită ameliorare. Dacă, într-un final, existase ceva care să-i lege
fusese tocmai dorinţa comună şi nemărturisită multora de a se
ajunge. De a deveni «cineva», aşa cum le repetaseră, nu de puţine
ori, părinţii.”

Acestea sunt, aşadar, personajele care se revăd, după ani, la
mijlocul drumului vieţii, iar momentul e puternic marcat de
diversitatea reacţiilor afective şi de resurecţia bruscă a amintirilor. E de observat aici că romanul se remarcă şi prin câteva
scurte digresiuni eseistice pe diverse teme, introduse la modul
à-propos de, unele cu discrete rezonanţe poematice, cum e şi, în
cazul de faţă, cea care-i suscită Danei Gheorghiu tentaţia unui
fermecător excurs în căutarea enigmaticei geneze şi protecţii a
amintirilor:
„...Aducerile-aminte pot fi resuscitate şi de un fir de lumină,
strecurată pe sub o uşă; de formele ciudate ale câtorva nori alunecând pe boltă, sau de cochilia subţiată a unei scoici, păstrată,
ani în şir, într-o vitrină. Ori de mersul cuiva, asemănător cu al
altcuiva. Uneori modulaţia unui glas, aproape identic cu timbrul
altei voci, te poate tulbura. Alteori, revederea unei bănci dintr-un
parc şi, nu o dată, imaginea unei străzi, unde ţi se pare că «ai mai
fost» cândva, îţi vor aduce în minte chipurile unor oameni care au
însemnat ceva în viaţa ta.”

De-a lungul celor două zile în care foştii colegi îşi petrec
revederea, amintirile lor se resuscită într-adevăr la orice stimul, personajele romanului sporind astfel episodic şi cu „chipurile unor oameni care au însemnat ceva” în viaţa lor. Se conturează astfel o reţea complicată, bazată pe reciprocitate, de
evocări, confesiuni, reacţii emoţionale spontane, tandre sau resentimentare, dar şi de reflecţii specifice vârstei actuale şi mai
20
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ales ireversibilului proces al devenirii. Pentru că şi involuţia
tot devenire e, iar ei/ele percep la actuala vârstă, insinuarea inexorabilului:
„Pentru fiecare dintre noi există un liman. Posibil să ne îndreptăm
într-acolo, fără s-o ştim. Importantă e călătoria. Și modul cum o
parcurgi. Eşuând sau dimpotrivă. Nimeni nu te poate învăţa. Iar
în final, după ce-ţi vei fi dăruit toate resursele afective şi ei te vor fi
părăsit pe rând [...] să percepi prefacerea. Să simţi cum te schimbi.
Cum te fragilizezi, cum te înduioşează anumite gesturi, de atenţie
faţă de tine. Să te uimească şi să te emoţioneze, de nu chiar să jinduieşti după ele!”

Evident, din toate aceste reflecţii, atribuite plauzibil unora
sau altora dintre personaje, se poate decripta însăşi viziunea
existenţială a autoarei, cu toate certitudinile şi îndoielile sale. Un
roman vorbeşte întotdeauna despre cel care l-a scris. Cu sau fără
voia acestuia. Colonada este concretizarea, poate subliminală,
a aspiraţiei spre defulare a unei autoare aflată într-o escală problematică. Iar împrejurarea e cu atât mai interesantă cu cât
implică şi cititorul, mai ales când se află în situaţii similare, dar nu
numai atunci, provocându-i propriile reflecţii asupra celor ce i se
revelează de sub convenţiile artistice. Doamna Dana Gheorghiu
nu e o diletantă, cunoaşte foarte bine toate secretele prozei beletriste şi este o virtuoză a suspansului, a trucului amânării
pentru sporirea tensiunii. Structura romanului d-sale e relevantă
pentru modul în care îşi distribuie prezenţa în personaje, la
început ezitant, iar în partea a doua, cea a banchetului – punct
culminant al unui roman fără „acţiune” în accepţia curentă
– prin exaltare frenetică, între disperare îndelung tăinuită şi
speranţă erodată de îndoială într-o resurecţie a tonusului vital,
afectiv, social.
Colonada se vădeşte un roman cu o structură atent elaborată, în
vederea devoalării evoluţiei stărilor sufleteşti ale unor personaje
2, 2022
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obligate să se reevalueze reciproc, dar să se şi autoreevalueze
cu ocazia unei revederi târzii. Prima parte – Preambul-ul şi
capitolele Aşteptarea, La ştrand, Camera Iolandei – este una a
tatonărilor, uşor ezitantă, cu reflecţii intime, cu dialoguri încă
nu întotdeauna semnificative. O fază a încercării fiecăruia de readaptare la codul juvenil al camaraderiei. Dana Gheorghiu dă
aici o atenţie prioritară „fetelor”, atât când schiţează portrete, cu
atenţie specific feminină la vestimentaţie –
„Nora, grăbită: trandafir alb, superb, prins la rever, aer festiv. Taior
turcoaz, croitor de mare clasă, întins până la refuz peste formele-i
opulente. Sânii, fesele şi abdomenul sunt cele dintâi care se impun,
provocatoare, vederii. Totuşi nu e dizgraţioasă [etc.]” –

cât şi atunci când le urmăreşte retrospectivele intime, nemărturisite, generate de această revedere:
„Nici măcar nu se încumeta să contabilizeze câte anotimpuri şi
câtă distanţă se interpuseseră între ele, în ultimii ani, cu toate că
nici una dintre ele nu părăsise oraşul! Îşi consumaseră existenţele
în paralel. Câteodată se mai intersectau, fie pe o stradă, fie într-un
magazin, în faţa unor rafturi ce etalau «oferta zilei». Alteori, mult
mai rar, în foaierul vreunei săli de spectacole [...] – la asta să se
rezume totul? se întrebau răzvrătite. Cu alte cuvinte, la aceeaşi
rutină tâmpită, cotidiană, căreia, însă, va trebui să-i pună capăt!”

În atmosfera de aşteptare a petrecerii propriu-zise, fluxul narativ e lent, uneori uşor fastidios, întrucât excedat de verbiaj,
devenind, în schimb, foarte activă tensiunea aşteptării, care se
transmite şi cititorului. Pentru ca în partea a doua, cum se poate
deduce încă din titlurile capitolelor – Banchetul, Colonada, Parfumul, Remember, Forever young – epicul să se precipite până la
frenezie. O idee interesantă e introducerea unui nou personaj
care, deşi episodic, devine dominant prin intuiţia psihologică cu
care manipulează întreaga adunare. Tonny, dj-ul, îşi dă seama
imediat de starea de spirit a mesenilor şi dirijează reprizele de
22
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dans prin selecţia, intensitatea, ritmul, textul hiturilor din vremea tinereţii lor, reuşind să inflameze euforic atmosfera şi să
declanşeze un nou val de rememorări, unele remarcabile prin
fineţea detaliilor. Cum ar fi, bunăoară, sfiala primelor apropieri,
ocrotită de întunericul unei săli de cinema:
„Sabin o luase, prevenitor, de mână, o umpluse de o bucurie aparte:
calmă, încrezătoare, conţinând în ea germenii unei promisiuni
delicate şi ferme deopotrivă. Devenise în acele clipe şi în cele o
sută douăzeci de minute următoare pe de-a-ntregul a lui. Se simţea
ocrotită doar printr-o simplă strângere a mâinii. Prin împletirea
caldă şi puţin lipicioasă a degetelor. Și-l socotea ca fiind cu totul
al ei! În acea semiobscuritate, printre atâţia alţii, în sala arhiplină,
împărtăşeau o intimitate neştiută, străină celor din preajmă.”

Apogeul exaltării muzicale colective l-a marcat hitul Forever
young, brand al tinereţii lor, care este şi un reper temporal pentru
înţelegerea atmosferei şi conţinutului ideatic al romanului. Dana
Gheorghiu recurge, de altfel, nu doar o dată, chiar şi prin mici
digresiuni, la filmele sau muzica acestei generaţii – Ghepardul,
La Strada, Doctor Jivago, Elvis Presley, „Alphaville”, care lansase
în 1976, chiar Forever young... – devenite în roman repere temporale ale actualelor nostalgii reactivate de revedere, dar şi surse
de potenţare ale unei anumite atmosfere. Atmosfera are un rol
important în Colonada, iar Dana Gheorghiu are o vocaţie aparte
pentru crearea ei, mai ales când e vorba de trecut:
„Era un timp încă al tabieturilor, desluşi mai târziu, al deprinderilor
colocviale. Un orologiu, o pianină, un serviciu de cafea din porţelan fin şi câteva sfeşnice şi tăvi de argint îl puteau defini. Prin
ele încă mai trăia o lume. Ochii curioşi ai copilului le cercetaseră
nu o dată şi reţinuseră frumuseţea. Și calmul, şi pedanteria vieţii
de altădată. Fără să realizeze pe loc, însă purtând-o cu sine. Îndrăgind-o, la maturitate, şi percepând-o ca pe un parfum discret,
a cărui sporadică adiere mai putea să reînvie amintiri şi miresme.
Redesenând chipuri pierdute...”
2, 2022
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Toate aceste calităţi sunt şi mai evidente în partea a treia a
romanului – capitolele A doua zi, Vizita Împăratului, Memoria
imaginilor, Acceptarea – când, uşor epuizaţi după banchet, cu
perspectiva iminentei despărţiri şi recăderi în rutina cotidiană,
foştii colegi străbat parcul, ocazie cu care li se descoperă trecutul
„staţiunii”, având ca focar evocativ vizita Împăratului Franz Iosif
cu prilejul unor manevre militare în împrejurimi. A fost acela
un prilej nu doar de fervoare militară, ci şi mondenă de la care
au reverberat până în prezent legende şi istorii romantice, cum
cea a Rosei Moos, devenită fantoma de serviciu a parcului, toate
însă bazate pe evenimente şi personaje reale. Dana Gheorghiu,
bună cunoscătoare a locului, se pare că a avut de la început dorinţa de a include în trama romanului şi o retrospectivă asupra
istoricului staţiunii. Modul în care s-a făcut joncţiunea cu fluxul
narativ de până aici mi s-a părut uşor forţat, dar episodul retro
e interesant prin el însuşi, mai ales că resuscită prin comentarea
unor imagini foto şi amintiri ale unor seniori ai locului, personaje
reale, precum cea a artistului fotograf József Kossak, celebru la
vremea aceea, căruia îi datorăm imagini de patrimoniu, inclusiv
de la vizita la Buziaş a „drăguţului de Împărat”.
Finalul romanului revine în prezent şi e fericit, nu în sens de
facil happy end à l’américaine, ci în cel de rezolvare profesională,
oferind o şansă cu care pleacă de la această revedere cea mai
năpăstuită dintre participante. Referindu-mă la „rezolvare profesională”, mi-am amintit de celelalte cărţi ale doamnei Dana
Gheorghiu, îndeosebi de romanele Pesta şi Toamna, când se bat
nucii, dar şi la prozele memorabile din Die Fabrukler (Povestiri
din Fabric), care se definesc prin aceeaşi siguranţă şi exactă
intuiţie a rezolvării unor delicate problematici aferente artei literare. Adăugându-se acum acestora, Colonada rămâne de asemenea o piesă de palmares în panoplia artistică a domniei sale.
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Femei singure*

I

OANA ZENAIDA ROTARIU (semnînd
uneori doar Zenaida, ca în poeziile publicate în Arca, sau în antologia Pauză de
ţigară) e premianta celei mai recente ediţii
a concursului de debut Alexandru Muşina,
ceea ce ar trebui să spună, de la început,
cîte ceva despre calitatea poeziei ei. De asemenea, e formată la Facultatea de Litere a
universităţii braşovene, ceea ce, dincolo de
mesajul autopromoţional al autorului acestor
rînduri, iar ar trebui să spună ceva.
Începînd cu dedicaţia, tatălui meu, avem
o primă cheie de lectură: aceea a unor clarificări biografice şi, implicit, existenţiale.
Mai departe, structura volumului, alcătuit din
trei cicluri, cei care pleacă şi cei ce rămân, cei
mai buni înotători se îneacă şi viaţă amară,
dezvăluie, dacă, în cazul meu care o cunosc

Romulus Bucur,
poet, eseist, traducător,
Braşov

* Ioana Zenaida Rotariu, Cei cinci ani de muţenie,
Bucureşti, Tracus Arte. 2021.
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de atîţia ani, nu e doar o iluzie a evidenţei, un mod de gîndire – falsa
asumare a unor clişee existenţiale şi a
unor automatisme de limbaj asociate
acestora, pentru a le deconstrui apoi
prin ironie.
Imaginea generală a poeziei din
acest volum e aceea a unei încercări de
exorcizare a absenţei. Nu intenţionez
să teoretizez, aici, ideea, doar s-o exemplific cu texte. Aş putea, probabil, pretinde că această raportare la poezie,
dat fiind că o predau la cursuri, mi se datorează. La
drept vorbind, mă îndoiesc: m-am vindecat de iluzia
că îi învăţăm ceva pe alţii – cel mult sîntem ocazia
anamnesis-ului.
Prima ipostază a acestei absenţe este cea a tatălui:
„ai grijă de tine fetiţa mea mi-ai spus/ ceea ce-ţi
scriu acum e pentru când/ nu voi putea fi lângă tine/
vor fi vremuri grele când elefanţii/ nu vor mai dormi
liniştiţi şi/ orişicâtuşi de puţin contează enorm/ dacă
va încerca să fie bun cineva cu tine,/ nu-l alunga/ este
trimis de mine/ să-ţi ţină de urât cât sunt plecat”.

Nu are nicio importanţă motivul plecării; contează
doar efectul, singurătatea pe care o instaurează, trauma emoţională concretizată în glisarea persoanei a
doua: de la tu, cel absent, cel plecat din viaţa mea, la
un tu care de fapt e o mască a lui eu, cel faţă de care
iau distanţă pe măsură ce scriu:
„felul în care aşezi seara telefonul/ pe măsuţă deasupra capului se schimbă/ o dată la şase luni/ zi de zi
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toţi cei pe care îi întâlneşti şi îi observi/ cumpără cadouri pentru
altcineva –/ felicitări & suveniruri,/ vorbeşti singur când ies din
magazin/ ioana, trebuia să pui reducerea de 10%. data viitoare./
normal că ai greşit dacă nu eşti atentă./ oare unde am pus cheile?/
ce ziceam că fac înainte să intre italienii ăştia?/ îţi spui că trebuie să
fii mai atent la propriile gesturi,/ toate amintirile & momentele &
oamenii/ la care ai avut timp să te gândeşti peste zi/ pe care ai vrea
să-i vezi şi nu mai poţi/ la care ai vrea să ajungi dar nu mai ai timp/
toate astea îţi schimbă felul în care pui seara capul pe/ pernă/ nu te
mai bucură decât mănuşile cu interior pufos/ sau puloverul roz pe
care l-ai cumpărat din primul/ salariu/ disponibilitatea 0 pentru
mărunţişuri şi poezie/ 30 de minute pe drumul spre muncă sau/
timpul tău cu tine redus de cărţile cu muzică/ imagini şi obiecte
dovezi ale afecţiunii faţă de/ ceilalţi/ două cărticele de rugăciuni o
pereche de ochelari/ şi corbii de la cimitir care vor trece iarna la fel
ca noi/ /miopi & trişti”.

Următoarea ipostază a absenţei, a singurătăţii cu care aceasta
ajunge să se identifice, criza relaţiilor umane, golul care se extinde în jurul autoarei, contaminîndu-i şi pe ceilalţi din:
„miercuri/ ne-am văzut în staţie/ la două zile distanţă/ a plecat
cel mai bun prieten din librărie/ la două zile distanţă/ mamaie a
rămas singură/ şi a ieşit pe geam/ o chema pe vecina să stea cu ea/
la patru zile distanţă/ am avut liber/ /la nici o zi distanţă/ m-am
întâlnit cu cel mai bun prieten al tău/ după droguri & excese/ râde
şi i se văd în colţul ochilor riduri ale maturităţii/ îmi imaginez că
semănaţi”.

S-ar putea spune că, la urma urmei, asta înseamnă o limpezire,
un plus de luciditate:
„în absenţă totul devine mai clar/ parcurgem distanţele ca şi când
am fi/ într-un videoclip noaptea/ proiectez un gol peste imaginea
ta/ de bărbat sigur/ şi singur”.

Și aici ajungem la încă o ipostază a singurătăţii – aceea în
interiorul cuplului, pe care îl fragilizează, îl anihilează încă din
start; tot ce rămîne e o dramatizare auto-ironică:
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„îmi sărutai umărul gol şi nu spuneai nimic/ mă priveam în oglindă
şi mă gîndeam/ probabil aşa arată o femeie iubită/ văzusem în
filme dacă dramatizezi/ memorezi mai uşor scenele/ apoi mi s-a
făcut frică şi m-am întors spre tine/ desculţ prin iarbă/ frigul din
camera cu tavan înalt seara/ aş fi venit tot mai aproape/ te întorceai
pe jumătatea ta de pat/ şi lăsai mijlocul liber/ în timp ce eu iradiam
dorinţa asta neputincioasă/ fac o fotografie polaroid invizibilă nu
te ridica/ să mai rămânem o zi fără să ne încălcăm teritoriile/ mă
bucur că ai decis aşa”.

La obiecţii, aş face observaţia că etica cercetării (curs din
primul an de şcoală doctorală), lungile predici la care a fost
expusă autoarea de-a lungul tuturor ciclurilor învăţămîntului
universitar, softurile anti-plagiat cu care avem cu toţii de-a face,
toate acestea au dus la punerea de referinţe aproape complete la
mai toate citatele culturale, chiar dacă, prin aceasta, poezia capătă un aer pedant (paginile 12, 17).
Unul din riscurile poeziei biografice e acela că induce, la receptare, tentaţia lecturii referenţiale, a identificării persoanelor
întîmplărilor etc., neglijîndu-se (sau ignorîndu-se) faptul că,
odată ajuns în pagină, cel mai literal detaliu îşi pierde acest caracter, devenind ficţiune.
Și totuşi, imperfect, cu efect limitat, exorcizarea de care vorbeam mai sus funcţionează:
„există ceva în noi care ştie/ când o iubire e sortită/ eşecului/ ai
ştiut înaintea mea/ asta m-a depunctat/ aruncându-mă 10 ani în
spate/ există o femeie care nu-şi/ mai poate ţine soţul de mână/
ai cedat primul la semaforul/ dinaintea casei/ m-ai luat de mână/
foloseşte-te inteligent de ceea ce ştii/ arată că ştii mai puţin/ şi nu da
prea mult/ laboratoarele de nostalgie/ ne studiază comportamentul
şi fricile/ scanează codul qr al încrederii/ şi nu-l arăta nimănui”.

Motiv pentru care am încredere în destinul autoarei, încă
una din femeile singure şi bărbaţii singuri care formează tribul
poeţilor.
28

2, 2022

Cronica literară

Florin Ardelean

Veacul nefericit

şi sfidarea morţii*

E

STE cu adevărat un răsfăţ să citeşti o
carte scrisă la „două mâini”, mai riguros
vorbind la două voci, amestecând secvenţe
biografice, dar mai cu seamă luând în bătaia
gândului un secol, cel al XX-lea, pe cât de
palpitant pe atât de nenorocit. Doi istorici,
două embleme ale istoriografiei contemporane, una intrată prematur în Panteonul
Etern – Tony Judt, cealaltă în plină alonjă intelectuală şi editorială – Timothy Snyder se
angajează într-un dialog cu minţile pe masă,
am putea spune. O conversaţie prinsă mai
apoi în cartea de faţă, Gânduri despre secolul
XX, consumată în ultimul an din viaţa celui
dintâi, aflat, totodată, în ipostaza de prim solist. Cititorii nu sunt plimbaţi prin note de

Florin Ardelean,
eseist, prozator,
Oradea

* Tony Judt și Timothy Snyder, Gânduri despre secolul
XX, Litera, București, 2021 (480 pag.). Traducere
din limba engleză de Alexandru Țîrdea.
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subsol savante şi nici nu sunt striviţi
sub tone de cărţi consultate în vederea
unui text îndelung şlefuit, blindat cu
citate şi argumente rumegate în tihnă.
Dimpotrivă, temele convenite sunt abordate într-un flux spontan. De aici
o perspectivă proaspătă, cu o doză de subiectivism asumată prealabil şi într-o
logică a abordării în care biograficul
se integrează în discuţie, constituind
preambulul tematic, astfel încât sugestia puternică este aceea a faptului
că viaţa, destinul individual, sunt elementele componente ale istoriei. Altfel spus, graniţa severă dintre narativitatea timpului intrat în canonul istoriografic şi cea
a timpului personal este desfiinţată. Secolul XX nu
este analizat neutral şi prudent, ci mărturisit.
Sumarul cărţii este distribuit în nouă secvenţe cu
o inserţie dublă. Pe de o parte, un incipit biografic,
urmând viaţa lui Tony Judt, dinspre copilărie, înspre
maturitate şi spre finalul crud, determinat de o
boală cumplită (scleroză laterală amiotrofică). Fireşte, nicio tânguire, nimic susceptibil de-a sugera
drama personală, dimpotrivă, o relatare cu totul memorabilă, având, poate, în fundal, deznodământul
despărţirii de lume, ca un act asumat, nefericit, dar
natural. Ca inert biografic, avem de-a face cu un
intelectual ce şi-a trăit propria „comoţie” spirituală,
de fapt, o schimbare drastică de atitudine. Dintr-un
marxist emergent (familia cu rădăcini iudaice a trăit
sub vraja comunismului) a devenit un gânditor de
30
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stânga, pentru ca mai apoi să fie „scriptograful” unui eşec al unei
ideologii admirabile în premise, dar ineficientă ca program ce ar
fi trebuit să se califice cu succes în planul realităţii.
Capitolul dedicat problemei evreieşti, esenţială ca moştenire
tragică a lecţiei antisemite, este unul dintre cele mai pasionante.
Poziţia lui T. Judt poate şoca, mai ales dacă ai o viziune strict
maniheistă despre secolul „criminal”. Evreii au fost obsedaţi de
cultura şi civilizaţia de tip germanic, în sânul cărora s-au simţit,
mai mult decât oriunde altundeva, acasă (cu o extensie relativă,
dar semnificativă, înspre Viena – leagănul modernismului la temelia căruia evreii emancipaţi şi-au depus, fără rezerve, talentul şi spiritul artistic). Putem vorbi de o ancoră germană în ce-i
priveşte pe intelectualii ce refuzaseră ortodoxismul propriei
condiţii etnice, în favoarea unei aventuri spirituale fulminante.
Pentru evreii din Centrul Europei
„lumea germană care îi abandonase era singura pe care o cunoşteau şi
singura în care simţeau că meritau să trăiască – absenţa ei era o sursă
mai mare de durere decât orice act înfăptuit de nazişti” (p. 34).

„Căminul” german a continuat să fie, aşadar, o himeră. Un fapt
uluitor, pentru că venea după experienţa Holocaustului. Rădăcinile acestui comportament cultural greu de înţeles îşi are originea în trecutul Monarhiei Habsburgice sau al celei imperiale
germane, câtă vreme ţine de un tipar sau model de existenţă:
evreii fuseseră promotorii de primă linie ai civilizaţiei burgurilor,
pe socoteala căreia s-a constituit întreaga lume modernă europeană. În Imperiul Austro-Ungar evreii constituseră
„o parte a civilizaţiei urbane închise într-un imperiu rural” (p. 36),

ceea ce atrage o consecinţă importantă, anume faptul că orăşenii,
puternic asimilaţi, nu mai aveau un contact cu târgurile, cu
acele comunităţi evreieşti relativ izolate, asumând o autarhie în
numele unui spirit conservator.
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Capitolul despre evrei şi Israel este unul consistent şi deloc
complezent în raport cu mainstream-ul analizelor şi opiniilor
împărtăşite în tabăra celor avizaţi, competenţi şi validaţi în mediile culturale oneste. Tony Judt a scris articole destul de critice
faţă de statul Israel, în diferite contexte, din acest punct de vedere
fiind privit cu suspiciune în cercurile sioniste şi intelectuale
compuse din evrei americani, cam la fel cum s-a întâmplat în
cazul lui Amos Oz. Dar asta nu l-a făcut mai îngăduitor, fapt care
este evident în dialogul cu T. Snyder, poate şi pentru că un om
care mai are de trăit doar luni, nu ani, e imun la reacţii ofuscate.
Israelul, spune Tony Judt, riscând ceea ce pentru un neevreu ar
fi taxat poate drept antisemitism,
„se remarcă prin cultura politică naţională oarecum paranoică şi
a devenit într-un mod nesănătos dependent de Holocaust – cârja
morală şi arma preferată cu care să răspundă criticilor” (p. 151).

După experienţa adolescentină prin kibbutz-uri (a doua parte
a anilor ’60, imaginea pe care şi-o face despre statul evreu nu
este una plină cu entuziasmul iniţial, ci tot mai supusă criticilor
celui crescut într-un climat britanic, studiind la King’s College
(Cambridge), din 1966, ataşat valorilor politice de stânga şi
eticilor seculare. În ce îl priveşte, Timothy Snyder remarcă cea
mai importantă lecţie a trecutului, pentru europeni, anume că
evreii au jucat rolul unui „Mesia colectiv”, alimentând spiritul
continental cu idei şi-o anume vocaţie a temerităţii.
„Cu cât te îndepărtezi mai mult de ţărmurile Statelor Unite, cu atât
comportamentul Israelului pare pur şi simplu o exploatare politică
a unei naraţiuni a victimelor” (p. 165),

remarcă T. Judt, atrăgând astfel atenţia asupra clivajelor de percepţie şi de atitudine privind comportamentul statului Israel, pe
linia unei etici ce-şi găseşte seva în suferinţele evreilor europeni
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nimiciţi şi în simbolistica universalistă a Auschwitz-ului, repere
de neevitat în istoria lumii contemporane.
Gânduri despre secolul XX se citeşte cu o plăcere intensă şi
asta pentru că doar o carte scrisă „la două voci” poate fi încântătoare. Mai ales când timbrul celor ce vorbesc are ceva din
vraja tenorilor supradotaţi de natură. Ca istorici de prim rang,
nu îşi puteau permite să nu discute despre ars poetica. De la
Homer sau Tacitus şi până astăzi, discuţiile despre ce este sau
ce ar trebui să fie istoria nu au contenit să suscite polemici, fie
într-o direcţie partizană ideii că aceasta nu se poate sustrage
unui sound ce vine dinspre matricea naţională (un cântec de
sirenă ce-ţi suceşte minţile, dar îţi hrăneşte, în compensaţie,
sufletul), fie dintr-un comandament extins la dimensiunea unui
adevăr fără „vămi” etnice, subsumat exclusiv unui obiectivism
cu alură sentenţioasă. O altă chestiune ce ţine de acelaşi liman se
deschide în relaţia dintre trecut şi prezent, în situaţia precisă în
care prezentul poate „infecta” trecutul într-un sens conform –
„Nu poţi inventa sau exploata trecutul în scopuri ale prezentului”
(p. 305),

avertizează Judt. Scopul istoriei este cel de a înţelege trecutul,
fără alte intenţii angajate din motive politice sau de marketing
imagologic. Istoria a fost şi este scena unor intervenţii de „chirurgie plastică” laborioase, posibile prin complicitate şi-un
fals sentiment patriotic, în numele mândriei de sine. Idolii
tribului au legitimat minciuni răsplătite copios cu adulaţiile
unor păzitori ai sacramentelor născocite în siaj hagiografic.
Avertismentul sună clar, mai ales pentru noi, experţi în arta
amăgirii de sine:
„Manipularea trecutului este cea mai veche metodă de control al
cunoaşterii” (p. 312).
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După un veac atât de păcătos, orice prezumţie cu privire la
viitor este pândită de luciditate şi precauţie. Prea multe deziluzii
s-au năruit după un program al Iluminismului atât de încrezător
în Om şi Progres. O înţelepciune aposteriori este de preferat
unui optimism exaltat, iar sfatul istoricului sună într-o undă de
ecou:
„Este probabil să ne trezim, ca intelectuali sau filosofi politici, în
faţa unei situaţii în care sarcina noastră principală nu este de a
imagina lumi mai bune, ci mai degrabă de a ne gândi cum să le
prevenim pe cele mai rele” (p. 354).

Ipoteza leibniziană este supusă unei corecţii necesare, nu
dintr-un impuls al unei omeniri depresive, ci printr-o estimare
ultimativă şi corectă din perspectiva potenţialului de evoluţie/
supravieţuire. Avertismentul este unul plauzibil, iar clamoarea
prezentului ni-l păstrează în memorie pe Jean Delumeau, expertul de ieri în investigarea uneia dintre ele mai teribile constante a dăinuirii noastre post-edenice:
„Epoca fricii în care trăim acum este frica de un viitor necunoscut,
precum şi frica de străini necunoscuţi care ar putea veni şi detona
bombe” (p. 444).

Între un trecut detestabil şi un viitor implauzibil, avem doar
meritul de-a ne trăi cu decenţă angoasele.
Cartea celor doi istorici, dar mai cu seamă a doi oameni cu o
conştiinţă civică remarcabilă, este o saga filtrată prin minţile şi
vieţile acestora, având drept referent secolul XX. Un veac rămas
în conştiinţa publică drept unul nefericit, poate chiar demonic.
Tony Judt sintetizează acest versant întunecat exact şi expresiv:
„De la masacrele armenilor până în Bosnia, de la ascensiunea lui
Stalin la căderea lui Hitler, de la frontul de vest până în Coreea, secolul
XX este o poveste neîntreruptă a adversităţii umane şi a suferinţei
colective, din care am ieşit mai trişti, dar mai înţelepţi” (p. 454).
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Numai că prin crăpăturile tristeţii invocate pe drept cuvânt,
autorul Epocii postbelice vede şi beneficiile – oamenii au trăit
mai bine, serviciile medicale au fost mai performante, durata
vieţii a crescut, ba chiar şi siguranţa fiecărei zile. Lecţia acestei
viziuni retrospective este una tulburătoare. Urma să moară la
doar o lună după ce, în răspăr cu boala ce-i sfârteca trupul,
avusese tăria de-a admite, pentru un secol bântuit de-o tristeţe
imperială, binele întrupat din frumuseţea tandră şi capricioasă
a umanităţii noastre. Cu sarcasmul ultimului surâs, şi-a sfidat
moartea.
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Lumea şi punctul zero al iluziei*

M

ICHEL Houellebecq este copilul teribil al literaturii franceze din perioada de după noul
roman, reprezentat canonic de Alain Robbe-Grillet.
De la Extinderea domeniului luptei (mijlocul anilor
’90) şi până la Serotonină (2019) romancierul a adunat
admiratori cu ghiotura, a refuzat buna cuviinţă
contextuală, a şarjat în luări de poziţie iconoclaste,
ba chiar periculoase, inclusiv în privinţa securităţii
personale. Cu totul straniu pare şi azi momentul din
ianuarie 2015, cu tragicul episod petrecut la Charlie
Hebdo şi iminenta lansare a cărţii sale, Supunere (o
anticipare a căderii Franţei sub islam), catalogată
de autorul însuşi ca fiind un gen literar ingenuu
– political fiction. Islamofobia lui, mai mult sau mai
puţin exagerată de media, l-a plasat într-un tablou
al atitudinilor tranşante, exprimate în dispreţul corectitudinii politice şi al amăgirilor cu subtext ecumenic.
În plus, un anume cinism bazal şi o viziune asupra
* Michel Houellebecq, Intervenții 2. Urme, Polirom, 2021 (267 pag.).
Traducere din limba franceză și note de Alexandru Matei.
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sexualităţii ce refuză retorica, fie ea şi cu
doză minimă de sirop, l-au plasat în categoria scriitorilor „supăraţi pe lume”,
ba chiar în cea a frustraţilor.
Ce-a mai rămas dintr-un necioplit? Aşa
se auto-caracteriza, în ianuarie 2008, romancierul cu succes fulminant, în scrisoarea trimisă lui Bernard-Henri Levy,
ademenindu-l spre cartea scrisă „la două
mâini”, Inamici publici. Firimiturile de
faţă, texte scurte de prin periodice,
pot sau nu detecta o evoluţie. Cel ce
şi-a făcut din epatare şi provocări o
artă poetică e, cât de cât, dispus să dea
din casă, dar fără a cădea în ambuscade şi fără a se
abate câtuşi de puţin de la personajul deja etichetat,
ba chiar întărind percepţii conturate deja în toate
cărţile ce i-au construit faima. Iată de ce un cititor cu
apucături de voyeur va fi cu totul dezamăgit. Pe gaura
cheii se vede clar acelaşi chip hirsut, cu un zâmbet
sardonic bine încastrat sub ochii reci, stăpâniţi de-a
privire goală.
Houellebecq refuză ipocrizia, nu predică suicidul
pentru a cultiva stima nevroticilor, precum Cioran,
ci îngăduie existenţa lumească, dar impunând un
nivel zero al iluziilor. Dacă tot ţi-e dat să trăieşti,
atunci s-ar cuveni să nu te înşeli furându-ţi singur
pălăria, ci să asumi un destin prêt à porter, în limitele
unei filosofii plauzibile, fără a te crede cu nimic mai
rotund decât eşti. După ce în acord cu credinţa lui,
de liber cugetător, avertizează că „Supermarketul
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este autenticul rai modern”, în lumea noastră post-iluministă,
secularistă şi tehnicodulă nu ai şansa unei evadări plauzibile,
ci cel mult posibilitatea unor strategii evazioniste. Soluţia mântuitoare ar fi ca, renunţând la cultul informaţiei, la idolatria
scientistă, la un amplasament de homo communicans vorace, să
te repliezi în raport cu lumea într-o „poziţie estetică”:
„E de ajuns să ai un timp de oprire; să închizi radioul, să scoţi
televizorul din priză; să nu mai cumperi nimic, să nu mai vrei să
cumperi nimic. E de ajuns să nu mai participi, să nu mai ştii; să-ţi
suspenzi temporar orice activitate psihică. E de ajuns, literalmente,
să te opreşti câteva secunde” (p. 41).

Asta ar fi „revoluţia rece”, capabilă să te sustragă din aglomeraţia
lumii, din câmpul frivolităţii publice şi să te restituie, ca persoană,
unui sine relaxat.
Anumiţi oameni, selecţionaţi după un criteriu cu totul obscur,
par a fi avantajaţi în acest duel mortal dintre fiecare persoană în
parte şi lumea în care le-a fost pre-destinat să trăiască, înainte
de-a merge în Rai sau în Iad, conform eticii protestante. Este
vorba despre poeţi. Michel Houellebecq a debutat cu un volum
de versuri, iar lucrul acesta nu este deloc întâmplător. Într-un
interviu reprodus în carte, autorul Particulelor elementare fandează neaşteptat, în contra lucidităţii sale vitriolante, propunând
o definiţie a poeziei învăluită în emoţie, ba chiar într-un halo de
sensibilitate feminină:
„Poezia este cel mai firesc mijloc de a traduce intuiţia pură a unui
moment. Există cu adevărat un sâmbure de intuiţie pură, care
poate fi tradus direct în imagini sau în cuvinte. Atâta vreme cât
rămâi în poezie, rămâi şi-n adevăr” (p. 54-55).

Ce l-o fi determinat să părăsească teritoriul poeziei, în favoarea
unei hărţi a romanului? Poate că o anume nevroză, un examen de
conştiinţă căzut, un blestem imposibil de neutralizat din moment
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ce nu a avut acces la o vrăjitoare cu expertiză post-modernă, ci
s-a lăsat bântuit de-un gând sarcastic, cel apocaliptic, în acord
cu care
„e limpede că umanul se îndreaptă cu repeziciune către o catastrofă
pe termen scurt şi în condiţii atroce” (p. 56).

Un astfel de eveniment pronosticat cu atâta încredere nu poate
fi întâmpinat de un poet dispus să-şi cânte neputinţele, să-şi solfegieze puritatea, ci neapărat de un prozator cu aplomb narcisiac
şi cu organ de-a secreta otravă. Individualismul şi mecanicismul
sunt pe ducă, pretinde vizionarul flegmatic. Ele au fost marotele
veacurilor moderne, dar acum „ideea de eu” e invitată să-şi ia
tălpăşiţa, fără a şti ce fiinţe-mutant vor anima mai apoi decorul.
Totul este pregătit în vederea producerii acestei fisuri în lume.
Omul a devenit transformabil, gata să iniţieze metamorfoze
soft, să fie disponibil în acord cu o dinamică a vieţii ce-i solicită,
fără negocieri, angajamentul de-a colabora în numele unui bine
strict funcţional. Pe cale de consecinţă, personajul vizat este,
deopotrivă, transferabil, lipsit de confortul unui loc, de ancorele
tradiţiei şi de angoasele oportunismului. Conformitatea lui cu
lumea devine astfel desăvârşită:
„Eliberat de obstacolele apartenenţelor, fidelităţilor, codurilor rigide de comportament, individul modern este pregătit să ocupe
un loc într-un sistem de tranzacţii generalizate, în sânul căruia a
devenit posibil să i se atribuie, univoc şi neambiguu, o valoare de
schimb” (p. 27).

Uneori ne jucăm cu propria imaginaţie şi răspundem, mai
mult sau mai puţin sincer, la întrebarea cu privire la ce-am lua
cu noi dacă am fi exilaţi, pentru restul zilelor, pe o insulă pustie
(ce cărţi ori ce bunuri, inclusiv vietăţi). Fireşte, responsabilitatea
este una uriaşă, câtă vreme bunurile permise sunt strict limitate
la trei. Într-un text scurt (Am un vis), Michel Houellebecq asumă
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acelaşi joc, dar drastic modificat. Chestiunea care se pune este
nu ce-ar lua cu sine pe insulă, ci ce-ar vrea să elimine din lumea
reală, locuită în devălmăşie cu tot neamul omenesc. Opţiunea
exprimată reflectă întocmai profilul de personalitate al celui care
nu se hrăneşte cu himere, ci îşi urmăreşte cu chibzuinţă capriciile,
în dauna unei solidarităţi clamate, doar ca să dea bine:
„/…/ mă gândesc la ce-aş vrea să elimin din această lume: puricii,
păsările de pradă, banii şi munca. Probabil şi filmele porno şi credinţa în Dumnezeu” (p. 161-162).

Cum ar fi lumea, oare, dacă reducţia propusă ar fi nu doar posibilă,
ci şi efectivă? Ar amâna ea apocalipsa ce ne bate la uşă? Ne-ar
scoate din relativismul etic şi axiologic din cauza căruia ne-am
pierdut sensul, altul decât cel adnotat unui prezent buimac? În
lipsa credinţei în Dumnezeu, ne-am putea găsi alt reper infailibil
pentru fabulaţie, spovedanie şi tentaţiile masochiste? Scurt – în
care lume aţi prefera să trăiţi: în cea de faţă sau într-a lui? Aş
fi îndemnat să cred că nici măcar un purice n-ar fi bine să fie
eliminat din lume, că „visul” propus de autorul cărţii disimulează
un coşmar şi că, după spusele existenţialiştilor, suntem liberi şi
deopotrivă condamnaţi la o existenţă pământeană fără spaţiu
de recul. Primul trezit din vis este chiar Houellebecq, iar imediat apoi îl consideră „superficial” (visul), retractând formal experimentul temerar, dar implauzibil. Speriat, oarecum, de implicaţiile incalculabile ale unui astfel de gest, plusează până la
limita maximă a credulităţii noastre, declarând că singurul lucru
în care crede este iubirea, dar numai după ce admite chestiunea
de fundament a nefericirii sale:
„lumea mi se pare ceva straniu, nu cunosc niciun loc în care să mă
simt acasă” (p. 163).

Privindu-se în oglindă, fie şi o fracţiune de secundă, pesimistul
blindat în esenţa de oţel a deşertăciunii simte batjocura fără leac a
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morţii. Tocmai când ne-am aştepta cel mai puţin, ei bine, Michel
Houellebecq îşi înghite ruşinea şi pozează sub chipul (înşelător?)
al sentimentalului cuprins de nostalgie. Este vorba despre penultimul text – Am citit toată viaţa. Doar cartea, nimic altceva,
are puterea să-l re-aducă la copilărie şi adolescenţă, iar urmele
acestea inefabile îl transformă într-un biet ins vulnerabil, căzut în
singura poftă insaţiabilă recunoscută fără rest. Imnul adus cărţii
este integral, pentru că nu are doar un vector paseist, copleşit
de trecutul lecturilor în cascadă, ci şi unul ce provoacă la luptă
viitorul. Cel ce-a agonisit prestigiu şi avere din mizantropia sa,
îşi vede sfârşitul doar înconjurat de cărţi. Cât sarcasm!
Într-un interviu, prudent şi vag stingher, Houellebecq răspunde printr-o eschivă unei întrebări cu privire la faptul dacă
Franţa îşi venerează sau nu scriitorii („dacă ai prea mult succes,
devii indecent”). În acelaşi timp, are grijă să ne-o spună direct,
testându-ne făţărnicia, între două fumuri trase din ţigară.
Doar Henry Miller a fost la fel de sincer. Pudibonda Americă
i-a refuzat opera câteva decenii, dar până la urmă s-a recunoscut
învinsă. Cu Franţa lui Houellebecq, treaba e cu totul alta, precum
şi cu lumea de astăzi spre mâine. A da în vileag intimul e un fel
de terapie.
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Întuneric mai presus
de lumină

„Pentru că spiritul meu, care s-a ghidat întotdeauna după o mişcare oscilantă, de alternanţă între lumină şi întuneric, între ordine şi haos, de la apolinic la dionisiac,
spiritul meu nefericit se afla, tulburat, la
mijloc, între forma extremă a raţionalismului, care este matematica, şi forma cea mai
dramatică şi violentă a iraţionalului.”
Ernesto Sábato – Înainte de tăcere

N
Horia Al. Căbuţi,
prozator, traducător, eseist,
Oradea
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U SUNT puţine exemplele când mari
scriitori au avut la bază o pregătire
superioară ştiinţifică pe care au părăsit-o în
cele din urmă ca să îşi ia zborul înalt către
labirinturile literaturii. Dostoievski, Cehov,
Musil, Broch, Céline ori Saul Bellow sunt
doar cele mai ilustre nume. Niciunul însă
nu a părăsit tărâmul pasionant şi atractiv al
cunoaşterii pozitive de la nivelul de la care a
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făcut-o Ernesto Sábato. Doctor în fizică teoretică, cercetător la
prestigioasele Laboratoare Curie din Paris, cu o scurtă trecere şi
prin Massachusetts Institute of Technology din Boston, profesor
de mecanică cuantică şi teoria relativităţii la Universitatea
La Plata, autor de lucrări de cercetare pe teme extrem de noi
pentru vremea respectivă, Sábato are brusc revelaţia futilităţii
întregului demers de pătrundere în tainele universului exterior
atâta vreme cât necunoscutul cotloanelor insidioase ale fiinţei
şi societăţii umane rămâne sub amprenta unei permanente neînţelegeri. „Lumina mi-a făcut întotdeauna rău” – exclamă autorul-personaj din Abaddón exterminatorul, exprimându-şi fără
echivoc preferinţa pentru zonele obscure ale psihismului, pentru
abisurile stăpânite de onirism, de emoţie, disperare, mituri şi
magie, exuberanţe şi orori. „Știinţa strictă – matematizabilă – e
străină de tot ce e mai valoros pentru fiinţa umană: emoţiile,
sentimentele şi trăirile, de artă sau justiţie, ale acesteia, angoasele
ei metafizice” (Oameni şi angrenaje). Sábato cedează cu generozitate plicticoasa măsurare a purităţii izotopilor radioactivi în
schimbul dobândirii intuiţiei morbidităţii sfâşierilor umane.
Ori calculul penetranţei radiaţiilor cosmice pentru investigarea
extazelor şi prăbuşirii în nepătrunderile sufletului. Schimbă nonşalant niestzscheanul apolinic, nobil, măsurat, senin, grandios,
cu turmentatul dionisiac, etilic, zbuciumat, măcinat de dureri
primordiale. Chiar şi judecând la nivel pur senzorial: „universul
înconjurător e unul al culorilor, al sunetelor şi al mirosurilor; în
faţa aparatelor de care dispune omul de ştiinţă, toate acestea dispar
precum o formidabilă fantasmagorie” (Unul şi Universul – formulare aproape identic democritiană, dar „magnetism” tipic sabatian). Conversia e atât de năprasnică încât romanele autorului
argentinian, ca structură şi arhitectură, sunt la antipodul logicii
riguroase ce stă la baza vechii sale îndeletniciri, dar şi a unei mari
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Sursa foto: en.wikipedia.org

părţi a literaturii epice din secolul
său şi din cel anterior. Nu e câtuşi de
puţin surprinzător. Raţiunea are capabilităţile ei de a sparge realitatea în
fragmente pe care le analizează sub
microscop ori telescop până la (sau
măcar înspre) devoalarea esenţei lor.
Iar construcţia romanescă tradiţională
merge până la însăilarea în filigran a
tuturor detaliilor vizibile şi invizibile
ale unei realităţi incomensurabile. Demersul romanului sabatian, în schimb,
e, oarecum, invers. E unul de refacere
Ernesto Sabato (1970)
a unităţii împrăştiate în cioburi, după
expresia lui Darie Novăceanu, „să închidă în el, unificând-o, întreaga lume”. Întreprindere ce nu poate
merge decât pe un gen de logică răsturnată, una a
polifoniei dezlănţuite, împinse nu arareori, în căutarea regăsirii într-o ipotetică armonie, până în registrele disonanţei. A stridenţei întemeietoare.
„Scriu romane, pentru că am suflet, nu numai
spirit. Pentru că sunt imperfect” (Heterodoxia). Perfecţiunea, triumful, recunoaşterea fulgerătoare, falsa
măreţie sunt atributele literaturii de proastă calitate
– mărturiseşte în scrisoarea către tânărul scriitor
B. (Abaddón...). Fragmentul respectiv e o adevărată
profesiune de credinţă a scriitorului. Literatura trebuie să mărturisească strict adevărul, indiferent cât
de crud, reprobabil sau dureros este. Scrisul trebuie
să vină din lăuntrurile cele mai încrâncenate, cele
mai fierbinţi ale fiinţei, nu să se rezume la cronica
existenţei omului de pe stradă. În el trebuie să
44
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pulseze viaţa, să iradieze „nostalgia sângelui şi a murdăriei”,
să se işte transfigurat de durerile naşterii, nu spărgându-se în
figuri de stil şi acrobaţii de virtuozitate. Energia lui să ţâşnească
din pământul pe care-l calci zi de zi, din străzile desfundate şi
cafenelele rău mirositoare în care-ţi risipeşti orele de disperare
şi din statuile scorojite ale eroilor ce şi-au împrăştiat sângele
prin văile inaccesibile ale idealurilor de neatins. Nicidecum din
directivele venite de prin saloanele pariziene. Dacă astronomul,
la lăsarea serii, îşi alege o porţiune de cer înspre care îşi îndreaptă
obiectivul, absorbindu-i apoi pedant luminiţele îndepărtate ale
stelelor, scriitorul nu are voie să aleagă nimic: „tema e cea care
îşi alege autorul!” Precum o creatură malefică ce-şi înfăşoară
tentaculele în jurul victimei, storcându-i fără milostenie vlaga.
Orice altă atitudine nu generează decât mediocrităţi. „Scrie
când nu mai poţi suporta, când simţi că altfel ai înnebuni” – îi
recomandă Sábato tânărului scriitor. Este metoda personală şi
infailibilă, de investigare a lumii tenebrelor guvernată de soarele
negru al adâncurilor.
Și cu acest instrumentar bine etalonat, Sábato, tocmai respirând uşurat după eliberarea de exasperările luminii, purcede
la invadarea amfiboliei întunecimilor. Dar care putea fi punctul
de penetrare a misterului dacă nu labirinturile ilizibile ale compozitului feminin? Cum putea să-şi deschidă traseele către indescifrabil dacă nu prin cea mai incognoscibilă – şi încântătorprovocatoare – corporalizare a sa? Aici, scriitorul argentinian
preia o tradiţie milenară a demonizării femeii, a calificării ei
drept „agent al lui Satan”, tradiţie analizată în amănunt de istoricul francez Jean Delumeau. Dătătoare de viaţă, femeia este
în acelaşi timp „vestitoare a morţii”. Dionisiacă, spre deosebire
de bărbatul apolinic, e aducătoarea în lume a păcatului, a nenorocirii şi morţii. Cu „chip de tenebre” (expresie a unei ilustre
reprezentante chiar a sexului în discuţie, Simone de Beauvoir),
întruchipare a Haosului, femeia „noaptea domneşte în mărun2, 2022
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taiele pământului” – legătură explicită cu Secta Orbilor la care
vom reveni – şi „împrăştie orbeşte ciumă, foamete, războaie,
colb şi arşiţă dogoritoare”. De aici provine fascinaţia, dar şi
teama bărbatului vrăjit de mrejele ei, însă nimicit de forţa ei
malefică, de sexualitatea ei dezlănţuită din care el nu iese niciodată
învingător. Eroinele sabatiene sunt însă locuitoare ale secolului
XX, deci iconografia lor nu apare în culorile atât de necruţătoare
ale scrierilor medievale. Dar acţiunea lor distrugătoare e implicită. Ele apar de niciunde în vieţile victimelor masculine, silenţios, imponderabil, ademenitor, ca o dâră de nor pe cer, magnetizându-le gândurile, dispărând apoi în acelaşi necunoscut din
care s-au ivit. Dar lăsându-şi adânc amprenta în sufletele eroilor
ce rămân marcaţi definitiv. Pentru ca, după o vreme suficient
de lungă pentru a da timp patologiei să se cronicizeze, îşi fac
din nou apariţia, de data aceasta concret, corporal, ofertant.
Maria Iribarne (Tunelul), soţia orbului Allende, în aparenta ei
inocenţă serenă, nu expune nimic din ferocitatea Amazoanelor
sau a Parcelor; dar puterea ei asupra pictorului Juan Pablo Castel
este devastatoare. O frumuseţe aspră, castanie, interiorizată şi
defensivă, la antipodul expresiei veninoase a turbatei Margot,
spaima Infernului (Bruegel cel Bătrân, Dulle Griet), ducând mai
degrabă înspre alura Giocondei davinciene despre care Lawrence
Durrell spunea că poartă zâmbetul femeii care tocmai şi-a terminat de mâncat bărbatul. Zâmbet pe care-l afişează discret şi
crud şi Maria, în chiar clipele când disperarea pe cale de-a îndeplini crima a lui Castel atingea apocalipse. Poveste de iubire
(dacă poate fi numită astfel) cu înfăţişare de exasperantă rutină
pentru ea, dacă nu chiar de misiune subversivă a lumii orbilor,
cum sugerează scriitorul în ultimul roman; dar dizolvantă, contorsionată până la schizofrenie pentru pictor. Idilă care n-avea
cum să finalizeze decât în registrul mitologiei greceşti – destin
similar cu al Hydrei Learnaea.
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Mult mai explicit virulentă este Alejandra Olmos (Despre eroi
şi morminte). Adevărată erinie cu înfăţişare de sirenă, transformă
tinereţea neprihănită a lui Martin Castillo, la antipod psihologic
faţă de sevrajul nestăvilit al eroului anterior, într-o existenţă mereu pe muchia prăbuşirii. Fiica întunecatului Fernando Vidal
Olmos, autorul celebrei Dări de seamă despre orbi, i-a moştenit
problemele psihice, căzând adesea în convulsii şi crize de tip
epileptic. Încă din adolescenţa târzie, erotismul ei cu declarate
înclinaţii de a produce rău partenerului îl bulversează pe prietenul
altfel apropiat, Marcos Molina, un catolic fundamentalist. „Nu
pot stăpâni nişte lumi groaznice care zac în mine” – îi mărturiseşte
lui Martin, spre disperarea sa permanentă, cel ce nu izbutea (nici
nu avea cum) să-şi găsească alinarea nici măcar în relaţia sexuală
cu Alejandra. Mereu învins, aşa cum caracterizase Delumeau
fenomenul, ridicându-se din patul ei mai demoralizat decât
se culcase, fiind cu fiecare prilej „înăuntru dar mereu înafară”.
Candoare dublată de isterie, slăbiciune înfăşurată în nedomolită
forţă distructivă, Alejandra este un binom înjghebat din două
componente incompatibile. Năzuinţa ascunsă şi atrofiată spre
ingenuitate şi normalitate o atrage înspre candidul Martin, în
timp ce demonii insubordonabili o transformă într-o fiinţă rebelă
şi răzbunătoare, într-o infidelă necruţătoare, într-o fascinantă
fiară închisă în cuşca unei lumi prea strâmte şi improprii pentru
o astfel de vâlvătaie. Într-o Maegara a întunecatului Buenos
Aires. Chiar dacă-l iluminează în final cu propriu-i rug. Sábato
clădeşte cele două personaje feminine cu precizie, dar şi cu
tulburare extremă, cu rigoarea calculului diferenţial spulberat
în sfârtecare. La urma urmei, ele întrupează esenţa vieţii, duală,
tensionată între cei doi poli opuşi: al binelui şi al răului, al placidităţii echilibrului şi al ofensivei imbatabile a suferinţei în
care ameninţarea vine mascată sub vraja irezistibil-senzuală a
tenebrelor. Pe curba aceasta se iveşte şi Soledad (Abaddón...). La
antipod de aspectul exterior terestrul al Mariei şi al Alejandrei,
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Soledad pare mai degrabă un spectru al nopţii, o nimfă din
adâncuri, cu priviri cenuşii, paralizante. În puţinele ei apariţii e
împietrită într-un cadru de uşă sau de fereastră, arzând din spate
cu forţele ei telepatice fiinţa autorului coborât printre personajele
sale şi care nu o vede, doar simte că e acolo „pentru a-l face să
ştie că există”. „Personaj al întunericului”, ,,locuitor al peşterilor”,
radiind o „senzualitate ca de viperă”, „femeie şarpe”, simbioză
între Manasa şi Persefona, Soledad rosteşte explicit în întreaga
povestire o singură propoziţie: „Să mergem” – iniţiind coborârea
în subteranele oraşului finalizată cu sălbatica împreunare, cu lugubra deflorare a ochiului ei sinistru împlântat în vagin. Este
momentul intrării în lumea orbilor, legătura cu nivelul malefic,
infernal şi suveran al lumii.
Sábato investighează însă şi un alt tip de infern, cel temporal:
istoria (chiar dacă există voci vasale structuralismului care-i
reproşează aceste incursiuni: „un transplant neaşteptat şi fără
necesitate din punct de vedere compoziţional” – lansează Paul
Alexandru Georgescu). Neţinând cont de faptul că naraţia sabatiană e un pic altceva, că tocmai aceste transplanturi cu aparenţe uneori de falseturi dau vigoarea ansamblului. Tocmai
ambuscada timpurilor dă (i)logica timpului trăit. Fiecare etapă
istorică are propriul ei infern anterior ce-şi întinde vectorii în
prezentul pe care-l modelează adânc şi fără de care sensurile
adevărate ale trecerii se estompează. Mirificul fără oroare îşi
pierde orice relevanţă. Aşa cum splendidul diamant s-a plăsmuit
dintr-o urgie a gliilor. Sau cum Renaşterea s-a stârnit din crucile
ciumei din secolul 14. Violenţa şi acalmia alternează într-un ritm
imperturbabil, atât de neabătut încât ceea ce apare drept frumos
în existenţă, după părerea doctorului Arrambide (Abaddon...),
„e posibil... să fie lucrul cel mai pervers”. Aşa este scrisă Cartea
Lumii, aşa e creionată dinamica petrecerii pământene. „În ziua în
care o să fie pace, ceea ce Iehova nu vrea, într-un minut se termină
totul” – îi mărturiseşte autorul tinerei anarhiste Silvia Gentile.
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Sensul prezentului se regăseşte doar în grozăviile trecutului. Fără
marşul către Bolivia al resturilor armatei generalului Lavalle ce-i
purta cu pioşenie trupul putrefact, fără capul comandantului
Acevedo păstrat o viaţă într-o cutie de pantofi de fiica sa nebună
Escolástica, fără hăituirea şi executarea lui Che Guevara ori fără
cumplita ucidere sub tortură în beciurile poliţiei a lui Marcelo,
relativul echilibru social contemporan scrierii romanelor şi care
a permis receptarea şi impunerea în conştiinţe a lui Sábato, ca
de altfel şi a lui Borges, Julio Cortázar ori câţi alţii, n-ar fi fost
posibile. Ori cu mult mai sterile. Tot aşa cum infernul zilelor
noastre va genera, în epoci mai liniştite, trecătoare şi ele, mari reuşite creatoare. Dacă va mai rămâne cineva să-şi plimbe umbra
pe întinsul planetei...
Revenim însă la universul subteran al orbilor. Aici, Sábato
preia o altă tradiţie străveche: cea a societăţilor secrete. Fenomen
analizat de istoricul bulgar Yuri Stoyanov, dezvăluind „istorii
tăinuite”, obscure, dar purtătoare de o mare bogăţie de sensuri
şi semnificaţii. În tonalități mai narative și atrăgătoare, subiectul
este amplu valorificat și de Umberto Eco în captivant-cripticul
roman Pendulul lui Foucault: e drept, ulterior lui Abaddón...,
dar vădind același apetit pentru universul indescifrabil al structurilor oculte. Născute în general din filozofia dualismului ce a
creat bulversări în rândul bisericilor de pe toate meridianele.
Frăţia Șarpelui, organizaţie mai bătrână decât piramidele şi cu
ramificaţii chiar şi în contemporaneitate, Cavalerii Templieri,
fondată după Cruciade, Hashshashin (Ordinul Asasinilor) din
spaţiul musulman, Francmasoneria, ori cele mai recente, Iluminaţii, Cavalerii Cercului de Aur, Societatea Craniu şi Oase, Naşterea Aurorei, Societatea Thule ori Grupul Bilderberg sunt doar
câteva exemple. Pretenţia tuturor este aceea de a deţine informaţii şi adevăruri esoterice care circulă, sub jurământ, doar în
cadru intern, iar scopul, acela de a înlătura ordinea existentă şi
de a conduce din umbră planeta. Mijloacele sunt mai mult sau
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mai puţin radicale, neexcluzând răzbunarea, compromiterea,
tortura, crima, războiul, răspândirea molimelor ori nimicirea
economică. Secta Orbilor a lui Sábato e concepută în aceeaşi
paradigmă. „Orbii conduc lumea: prin coşmaruri şi prin halucinaţii, prin ciume şi prin vrăjitoare, prin ghicitori şi prin
păsări, prin şerpi şi, în general, prin toţi monştrii întunericului
şi ai cavernelor” scrie Fernando Olmos în Darea de seamă despre
orbi (Despre eroi...), cel ce a izbutit să pătrundă până în inima
templului subteran iradiat apăsător de soarele negru, populat
de lighioanele scârboase ale canalelor şi dominat de gigantica
statuie din carne purtând în ombilic un ochi imens, răspândind
tonalităţi de groază şi singurătate. Coborârea lui Fernando în
tenebrele ascunse sub vechile case din strada Echeverría e însă
doar un moment de culoare – sumbră – mitologică, pe linia Orfeu,
Virgiliu sau Dante; ce-l interesează mai mult pe Sábato e reţeaua
societăţii orbilor ce-şi are nucleul în templul subpământean şi
pe care şi-o extinde în lumea supraterană. Lume care, privită
din adâncuri, intră în neverosimil, în iluzie: „îmi aduceam
aminte de tumultul de deasupra, de cealaltă lume, de Buenos
Aires, oraşul haotic al păpuşilor frenetice trase de sfori: totul mi
se părea o închipuire copilărească, o închipuire care nu putea
fi adevărată şi nu avea nici o importanţă. Realitatea era cea de
acolo” (subl. n.). Imensul desant al orbilor iese ziua din caverne
şi se răspândeşte pe străzile oraşului, supraveghindu-i activităţile
prin cerşetori, vânzători ambulanţi, clar(ne)văzători, racolând
prin diverse şantaje persoane sănătoase pentru a servi interesele
Sectei, influenţând deciziile oamenilor şi instituţiilor prin agenţi
controversaţi (doctorul Schneider, Schnitzler, spiritistul Aronoff,
doctorul Gandulfo ori sumbrul R.). Înscenând evenimente prin
care se produc accidente cu victime care orbesc şi acaparându-le
deîndată în funesta ţesătură. Lichidând prin scenarii complicate
pe toţi cei suspectaţi de a-i fi pătruns secretele, de a se opune
ţelurilor ei sau de a-i aduce vreun prejudiciu, chiar imaginar. Reţea
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infiltrată la toate nivelurile. Aproape fiecare personaj important
al trilogiei se dovedeşte în cele din urmă a avea legături directe
sau indirecte cu Secta. Tot ce pare cursiv, deliberat, întâmplător,
neinfluenţat în vieţile personajelor, ca şi ale oamenilor reali de
altfel, se vădeşte în cele din urmă a fi rodul unei regii ascunse
şi neînduplecate. Un astfel de univers condus de orbi, aşa cum
îl descrie scriitorul argentinian, poartă simbolistici extrem de
puternice. Însăşi lumea în fenomenalitatea ei este un proiect
materializat al beznei („acesta este infernul la care suntem condamnaţi pentru totdeauna” – declară una dintre numeroasele
apariţii fără nume din Abaddón...), în care singura speranţă plauzibilă se îndreaptă către moarte. Iar suveranitatea orbilor asupra
ei ridică forţa întunericului la pătrat. Din handicap, orbirea devine titlu de putere. Din nenorocire individuală, generatoare
de nenorociri colective. Civilizaţia merge înspre prăpastie, dar
drumul ei este unul al orbecăielii, al rătăcirii care-i prelungeşte
impredictibil atingerea marginii. Al unei agonii întreţinute. Minusculul registru al frecvenţelor de undă vizuale se pierde în
imensa paletă a vibraţiilor oarbe ce împresoară cosmosul în
vârtejuri. Acel infim interstiţiu, cel al vederii luminoase, e atât
de înghesuit încât normalitatea se sufocă, iar societatea nu mai
are resursele de a alunga şi fereca tenebrele în temniţele în care
le-ar fi locul. La fel se întâmplă şi cu labirinturile interioare ale
omului. Prins între pasiunile trupului muritor şi aspiraţia către
veşnicia spiritului, sufletul suferă crâncen, „şovăind mereu între
putreziciune şi nemurire, între diabolic şi divin”. Este tărâmul
înfricoşător în care a izbutit Sábato să ajungă printr-o continuă
sfâşiere, precum el însuşi mărturiseşte. Aici l-a călăuzit trădarea
luminii eterice a fizicii, azvârlindu-l, violent dar izbăvitor, în
chiar miezul, în substanţialitatea ultimă a întunericului. În vuietul
dionisiac al încleştării. În adagio-ul funebru al neputinţei. În
corul fatalităţii existenţei înseşi.
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Probabil că nu putem găsi un mai pătrunzător elogiu adus
corului decât cel al lui Nietzsche. Chiar dacă se referă punctual la
tragedia greacă – dar nu e ea oare un ecou al vieţilor noastre? sau,
mai degrabă: nu suntem noi înşine un produs al ei? –, filosoful
german afirmă că inegalabila tărie şi relevanţă a mesajului scenic
se ascunde în secvenţele intonate de cor. Corul, dionisiac prin
excelenţă, creator de viziune şi de forţă, el e cel ce împărtăşeşte
suferinţa şi rosteşte adevărul, în contrast cu licărul apolinic al
eroilor din prim plan pe care mereu îi umbreşte, transformându-i
într-o „irealitate fantomatică”. Corul, chiar dacă e incantat sau
doar recitat, întruchipează muzica în esenţialitatea ei. Este muzica
de dincolo de muzică, chiar şi de rapoartele armonice pitagoreice.
Este regele disonanţelor distrugătoare şi întemeietoare. Este tumultul generat de imperativele primordiale ale sufletului, de
şoaptele angelice, de susurul pasiunilor şi de răcnetele brutale
ale pământului. Este efluviul ce transcende segmentul limitativ
al vizualităţii – spaţiul de manifestare al celorlalte arte – şi accede
sferele tari, rarefiate şi adeseori insuportabile, ale adevărului. Naraţiunea sabatiană merge impetuos pe o astfel de schemă, având
o structură crescătoare, explicit muzicală. Dacă Tunelul este dominat clar şi aproape exclusiv de duetul celor doi protagonişti
prinşi în sarabanda funebră a geloziei şi instabilităţii, cuplul din
Despre eroi... îşi intonează de-acum clamările împletindu-se cu
polifonia altor voci care le secondează cu susţinere, însă cu o nuanţă
mai jos. Odată cu Abaddón..., partitura se modifică substanţial. Romanul practic nu mai are solişti, decât cu totul secundari. Se
preface în schimb într-un monumental cor alcătuit din membri
mai mult sau mai puţin anonimi, având nume ori doar iniţiale,
iscaţi din prezent ori din învolburata istorie ţesută din eroisme şi
cumplite martirii, bântuit de o serie de histrioni, letargici, rataţi,
tineri furioşi ce contestă orice, naivi ce mai cred în basmele cu
zâne, bătrâni cu nostalgii împietrite ori nebuni cu viziuni apocaliptice. O lume întreagă de creaturi sublime sau patibulare,
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plicticoase ori ingenue, trepidând. Sunt aduşi pe practicabile inclusiv soliştii din celelalte acte ce vin să ajute cu vocile lor deja
încălzite sonoritatea de ansamblu. Spectacol în care inclusiv regizorul îşi pune pe faţă masca de scenă şi se amestecă umil printre
ei. Rezultând grandiosul triumf al întunericului, tragismul şi
infamia privirii obnubilate, monumentalul lamento al condiţiei
umane.
Dacă Sábato nu ar fi părăsit sfera cercetării ştiinţifice, lăuntrurile sale tumultuoase ar fi găsit şi aici o vastă perdea a întunericului de descifrat. Lipsită, ce-i drept, de dramatismul acut şi
imediat al beznelor omeneşti, tenebrele cosmologice sunt însă cu
nimic mai puţin apăsătoare pentru inteligenţa umană sâcâită de
întrebări insolubile. Cercetătorul argentinian putea să i se alăture
lui Stephen Hawking în studiul găurilor negre, acele sumbre necunoscute mai tari decât puterile tuturor sorilor din galaxie,
mai vorace decât Pantagruel, înghiţind şi timp, şi spaţiu, stele,
planete şi lumină ca pe nişte vreascuri. Iad al matematicii, rană
deschisă şi incurabilă în ţesuturile palpitânde ale cerurilor. Mai
ascunse privirilor decât zeii Olimpului, mai negre decât însuşi
întunericul, guri deschise ale purgatoriului elementelor pe lângă
care firicelele beciurilor interzise din strada Echeverría sunt doar
nişte muşuroaie. Ori putea, pe o terasă elveţiană în faţa câte unei
halbe cu bere brună, să exclame împreună cu vizionarul Fritz
Zwicky: dunkle! Excedaţi, neieşindu-le la socoteală măsurătorile
de masă asupra galaxiei Coma şi adminţând spăşiţi, cu sughiţuri
de uluire, existenţa unei noi şi incognoscibile năluci risipite pe
întregul crug: materia întunecată. Imens conglomerat neverosimil, surclasând toate aglomerările şi roiurile din univers luate
la un loc, sfidând lumina şi forţele cosmice, semnalându-se laconic, şmechereşte, doar prin gravitaţie, şi aia înţeleasă doar pe
jumătate. Prezenţă învăluită în deşertăciune, fantoma lui Hamlet
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mai vârtoasă decât întreg castelul Elsinore. Mai stranie decât
crizele Alejandrei, mai insubordonabilă decât Maria Iribarne,
mai silenţioasă decât apariţiile suprasenzitive ale imponderabilei
Soledad. Ar fi fost un spectacol, un roman astrofizic, la care
intempestivul Sábato, expert în cele mai subtile chiţibuşuri ale
neutronilor, ar fi dat o consistentă mână de ajutor.
Dar cele mai incitante umbre ce-l puteau capta pe doctorul
autoexilat din fizică ar fi fost cele lăsate în conştiinţele stupefiate
ale întregii bresle de descoperirea energiei întunecate. Impalpabilă dar
prezentă în fiecare cuantă a vastităţii, întinzându-se lasciv către
toate punctele planisferei precum Enceladus ori Porphyrion, un
Nimic mustind de aprige nelinişti fotonice, tăcere supranaturală
a prăpădului, spulberând ecuaţii şi teorii impresionante alcătuite
cu trudă, trage de pânza universului către toate capetele neştiute,
extinzându-l fără noimă, rărindu-i clipă de clipă ţesătura, prefăcând-o în zdreanţă. Împingând aştrii îndepărtaţi dincolo de
marginile ce separă vederea de invizibilul etern. S-ar fi dumirit
Sábato atunci cum oastea de galaxii, precum cea a generalului
Lavalle, se răsfiră demoralizant, impetuos şi ireversibil, cum sorii
se sting unul câte unul, cum planetele se deşiră de pe orbite şi se
ciopârţesc în pulberi, ne mai rămânând din ele decât nişte atomi
orbi şi zburătăcitori ca fumul înţepător din cafenelele tixite de pe
Belgrano. Risipindu-se şi ei în cele din urmă în radiaţii confuze,
părăsind cu totului eminescianul Nimic primordial peste care se
lasă de-acum cel mai sălbatic întuneric: acela al imposibilităţii
substanţei, al imposibilităţii luminii, al imposibilităţii gândului.
„Într-o zi totul va fi trecut, uitat şi şters: până şi zidurile cele
mai semeţe, precum şi înfricoşătoarele şanţuri care înconjurau
fortăreaţa inexpugnabilă” (Abaddón...). Atunci nu va mai fi rămas nici cea mai mică urmă din vreo strădanie omenească. Doar
pustiul sec, etern neroditor, în veci neschimbător. Nici măcar
amintirea, nici vreun minuscul rest, nici cât cea mai firavă adiere
54

2, 2022

Întuneric mai presus de lumină

Contrateme

din tot ce a nedormit nopţile şi vieţile unor oameni. Din ceea ce
a fost cândva, dacă o fi fost vreodată, Iliada, Critica raţiunii pure
ori Fata cu cercel de perlă. Nici chiar din pucioasa privirilor cumplite ale îngerului exterminator.
Bruno, unul dintre puţinele personaje echilibrate ale trilogiei,
prietenul cald şi dezinteresat, confesorul celorlalţi, inclusiv al
autorului, se reculege în final la mormântul creatorului său, cel
„care s-a născut cu blestemul de a nu se resemna cu realitatea ce
i-a fost dat s-o trăiască, cineva pentru care universul este oribil
sau tragic de trecător şi imperfect”. Pe a cărui cruce scrie un singur
cuvânt: PACE. Năzuinţă secretă manifestându-se doar postum,
deziderat pe care însă Sábato în existenţa antumă nu s-a sfiit a-l
masacra pagină de pagină. Momentul redă esenţa, „algoritmul”
creaţiei omeneşti. Autorul dispare, opera (culturală, edilitară, ştiinţifică sau oricare o fi ea) îi supravieţuieşte. Încă o vreme.
NOTĂ
Referinţele şi citatele sunt din următoarele volume:
− Jean Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV-XVIII). O cetate
asediată, Meridiane, 1986;
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sistemică, Scrisul Românesc, 1979;
− Friedrich Nietzsche, Naşterea tragediei, din vol. De la Apollo la
Faust, Meridiane, 1978;
− Ernesto Sábato, Eseuri vol. 1-2, RAO, 2005;
− Ernesto Sábato, Tunelul, Dab-Canova, 1991;
− Ernesto Sábato, Despre eroi şi morminte, Univers, 1997;
− Ernesto Sábato, Abaddón exterminatorul, Univers, 1986;
− Ernesto Sábato, Înainte de tăcere, RAO, 2000;
− Yuri Stoyanov, Tradiţia ascunsă a Europei. Istoria secretă a ereziei
creştine în Evul Mediu, Polirom, 1999.
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TUDIUL dramei Iugoslaviei finalului de
secol XX este unul vast și cu multiple
cauze istorice. Cuprinderea complexității nașterii și sfârșitului Iugoslaviei este un demers
în permanență perfectibil iar percepția proprie se articulează în jurul insatisfacției dar și
imposibilității de a cuprinde toate reperele
trecutului, atât de importante prin simbolistica lor. Personajele, epocile, societățile din
arealul iugoslav aduc cu ele însele cel mai
adesea explicații aparente concomitent cu
dezvoltări imprevizibile. Conflictele, imposibilele reconcilieri, temporarele coabitări,
toate acestea creionează un tablou în care,
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paradoxal, se regăsesc poate versurile eminesciene („alte măști,
aceeași piesă/alte guri, aceeași gamă”) sau poate cele ale poetului
Rasa Livada („Cine a aruncat fiecare piatră spre stele/ Până a
rămas fără acoperiș/ Cine a pus foc în inimile celorlalți/ Până s-a
transformat în gheață?”).
Studierea Iugoslaviei interbelice sub forma politică a Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor, devenit din 1929 Regatul
Iugoslaviei, prefigurează în parte ceea ce s-a întâmplat în anii ‘90
ai aceluiași secol, prin prezența multor similitudini ce conduc
imediat la înțelepciunea dictonului: „Cine își uită trecutul este
condamnat să îl repete”. Ceea ce îmi propun este reliefarea adversității în detrimentul cooperării, a permanentei pendulări
între secesiune și integrare, pe fondul dilemei federalism versus
autoritarism, ce a caracterizat și atunci dar și mai recent spațiul
iugoslav.
Câteva repere cronologice sunt necesare pentru a ne încadra
în context. Este semnificativ faptul că statele ex-iugoslave s-au
situat la „frontiera între Orient și Occident” iar în mod firesc
conturul geografic al formațiunilor politice și demografice nu sa suprapus exact (nici nu avea cum de altfel) cu granițele politice.
O altă observație, legată de reperele cronologice sus-menționate
(după cum vom vedea imediat) este, așa cum menționează Yves
Tomic (http://www.lacontemporaine.fr/pdf/hist_espace_yougo_20s.pdf), cea a
„absenței unui trecut comun” al statelor respective. Există numai
două asemenea perioade comune și anume Iugoslavia interbelică
(obiectul acestui articol) respectiv Iugoslavia postbelică, ultima
dominată de personalitatea fondatorului Iosip Broz Tito.
Zorii secolului XIX au adus prima revoltă a sârbilor (1806),
iar ulterior Balcanii și zonele adiacente au intrat într-un proces
continuu de frământări și transformări. Spicuiesc din noianul
de evenimente semnificația așa-numitului nagodba (1868, compromisul croato-ungar legat și de personalitatea episcopului
croat Josip Juraj Strossmayer, despre care voi mai vorbi; cu un
an înainte se încheiase ausgleich/ dualismul austro-ungar) și
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de acum înainte la Zagreb va funcționa o „Dietă” (denumită
„Sabor”), un guvern autonom, în contextul „recunoașterii limbii
croate ca limbă oficială alături de funcția de Ban” („Guvernator”,
conform Renéo Lukic, La désintegration de la Yougoslavie et
l’émergence de sept États succeseurs:1986-2013); congresul de
la Berlin (1878) în care, pe lângă bine-cunoscuta recunoaștere
a independenței României este relevant și că Serbia devine
la rândul său independentă. În paralel, în același an, a apărut
„Liga de la Prizren” (Kosovo, de expresie albaneză), urmată
de o revoltă eșuată albaneză din anii 1880/1881 cu un Kosovo
rămas sub posesia Imperiului Otoman; în 1893 a apărut „VMRO”
(„Organizația pentru Unitate Națională Macedoneană”) în
Macedonia, act urmat de o primă manifestare revoluționară sub
forma mișcării de la Krusevo din 1903; în același an (1903) va
fi asasinată familia regală sârbă (regele Aleksandar Obrenovic și
soția sa; la conducerea statului va veni Petar I Karagheorghevic
(1903-1914), primul său ministru, Nikola Pasic fiind adept al
proiecției întâietății sârbe la nivel politic); în anul 1904 apare
Partidul Țărănesc Croat condus de frații Anton și Stjepan Radic
(ultimul cu un rol important în Iugoslavia interbelică, după
cum vom vedea mai târziu); în anul 1908 imperiul austroungar anexează Bosnia și Herțegovina, elocvent fiind faptul că
această nouă posesiune teritorială este administrată direct de
Viena (Reichsland). Finalmente războaiele balcanice (încheiate
mai întâi prin pacea de la Londra și după aceea prin pacea de
la București, ambele în anul 1913), pe lângă faptul că vor contribui la amplificarea unor resentimente profunde, vor avea un
rezultat contradictoriu. Pe de o parte Serbia și-a mărit teritoriul
cu 68.100 Km pătrați (va include zona numită Sandjak cu
centrul în orașul Novi Pazar, o parte din Macedonia, respectiv
o parte din Kosovo) dar nu a obținut ieșire la Marea Adriatică
datorită politicii de îndiguire a sa sau, mai bine zis, de ostilitate
(crescândă) din partea Imperiului austro-ungar. Pe lângă
anexarea Bosniei, o altă manifestare a sus-menționatei ostilități
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a fost așa-numitul „război al porcilor” (1906/1911, sub forma
sistării importurilor austriece de carne de porc, Serbia fiind
principalul furnizor). Trei aspecte sunt extrem de importante
în climatul atât de tensionat: Înființarea organizației „Tânăra
Bosnie” (1910, iar primul atentat este cel executat de Bogdan
Zerajic împotriva guvernatorului de Mostar Marijan Varesanin,
acțiune ce „a anunțat” atentatul de la Sarajevo/28 iunie 1914 și
asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand); diferența între climatul
politic din Voivodina și portul Rijeka (luate în posesie direct de
Ungaria) respectiv Slovenia, Istria și Dalmația (ultimele două
regiuni locuite de croați dar, în cazul Dalmației și de sârbi) aflate
sub administrație austriacă, acestea din urmă cu un grad mai
mare de democratizare; paradoxul măririi teritoriale a Serbiei ce
„cu cât crește teritorial, cu atât devine mai plurietnică” (conform
Becker Jean-Jacques, « L’ombre du nationalisme serbe », Vingtième
Siècle. Revue d’histoire, 2001/1 (no 69), p. 7-29. DOI: 10.3917/
ving.069.0007. URL: https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revued-histoire-2001-1-page-7.htm ).
Acesta este tabloul sumar al unui spațiu ce, la fel de important,
este marcat și de mituri, de o tipologie eroică a propriei istorii
naționale. Mă gândesc nu numai la bătălia de la Kosovopolje
(1389, Câmpia Mierlei/Gazimestan) și la locul acesteia în
istoriografia sârbă, ci chiar la Stefan Dusan (domnitor sârb al
secolului XIV, cu un regat al cărui centru a fost tocmai Kosovo...),
la Tirpomir (845-864), numit „Dux Croatorum” sau, într-un alt
registru, la Josip Juraj Strossmayer (1815-1905), episcop croat,
fondatorul pinacotecii, Universității din Zagreb (1874) și al Academiei Iugoslave de Științe și Arte (1867). A fost unul dintre
cei ce, desigur în concordanță cu percepțiile din epocă, a militat
asupra conceptului de „slavi sudici” și a coabitării comunităților
și religiilor.
Primul război mondial s-a declanșat după ultimatumul AustroUngariei adresat Serbiei (23 iulie 1914). „Pretextul și nu cauza”
(după cum foarte corect a scris Catherne Lutard-Tavard în lu2, 2022
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crarea La Yougoslavie de Tito écartelée 1945-1991) a fost atentatul de la Sarajevo (28 iunie 1914) executat de Gavrilo Princip,
membru al „Tinerei Bosnii” și militant al independenței acesteia.
Fără a acorda circumstanțe atenuante unui asemenea act, este
interesant de reprodus afirmația lui Misha Glenny (volumul
Naționalism, război și Marile Puteri 1804-2012) în care acesta
citează cuvintele arhiducelui asasinat la Sarajevo: „Scopul meu
în viață este să distrug Serbia...”. Trecând însă la prima mare conflagrație mondială a secolului XX, aceasta a evidențiat, iar aici
mă refer strict la prezentul studiu, „eroismul și singularitatea”
armatei sârbe. Într-o iarnă grea, după o rezistență acerbă, armata
regală sârbă s-a retras prin Muntenegru și Albania către litoralul
adriatic. Soldații s-au refugiat în insula Corfu, în Corsica, în
sudul Franței și, reintegrați sub comanda generalului Franchet
d’Espérey, au luptat pe frontul de la Salonic. Pe plan politic trebuie menționate prevederile tratatului de la Londra (1915) prin
care, paradoxal, inamicul tradițional al Serbiei respectiv al noului
stat iugoslav proiectat a devenit Italia (aceasta a țintit în mod
constant, în primele decenii ale secolului XX, anexarea unor
însemnate părți ale litoralului adriatic, de la Rijeka la Dubrovnik
și chiar mai în sud), înființarea „Comitetului Iugoslav” la Paris (30
aprilie 1915) și semnarea „declarației din Corfu” (insulă la Marea
Ionică, situată între Grecia și Italia) prin care viitorul stat urma
să fie „o monarhie constituțională, democratică și parlamentară,
condusă de dinastia Karagheorghevic (conform Zwitter Fran.
„La formation de l’État yougoslave”. In: Revue d’histoire moderne
et contemporaine, tome 16, N°1, Janvier-mars 1969. pp. 114-124/
DOI: https://doi.org/10.3406/rhmc.1969.3191/www.persee.fr/doc/rhmc_00488003_1969_num_16_1_3191), ce se va numi Regatul Sârbilor, Croaților
și Slovenilor”. Acesta urma să cuprindă „teritorii etnice locuite
de cele trei popoare”, „egalitate a alfabetelor (chirilic și latin) și
religiilor”, „egalitate în drepturi”, „unificarea calendarului”. O
observație importantă (a aceluiași Fran Zwitter) a fost aceea
potrivit căreia declarația din Corfu nu s-a referit la „federalism
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și unități teritoriale istorice” ci la „principii economice, sociale
și geografice”. Astfel, încă din naștere, noul regat urma să fie,
identitar vorbind, sfâșiat între conceptele de federalism versus
centralism. Un alt paradox este că, în pofida înființării la Zagreb
(august 1918) a „Consiliului Național al Slovenilor, Croaților și
Sârbilor” respectiv al conținutului „declarației de la Geneva” din
9 noiembrie 1918 („Sârbi, Croați și Sloveni! Visul nostru secular
s-a realizat. Suntem iugoslavi reuniți și liberi”), totuși noul regat
(proclamat la 1 decembrie 1918) a fost unul al preeminenței sârbe,
datorită rolului și simbolisticii armatei (singurul stat din fosta
Iugoslavie ce a luptat împotriva Puterilor Centrale) respectiv a
dinastiei (sârbe) Karagheorghevic. Guvernul Serbiei condus de
Nikola Pasic, „Comitetul Național” din Zagreb (Anton Korosec)
și „Comitetul Iugoslav” (Ante Trumbic, croat, viitor ministru de
externe) s-au reunit și au proclamat Regatul Sârbilor, Croaților
și Slovenilor, la 1 decembrie 1918.
Noul stat cu 12 milioane de locuitori a avut următoarea componență demografică (conform Jean-Jacques Becker, în lucrarea
sus-menționată): „38, 83% sârbi (ortodocși), 23,77% croați
(catolici), 8,53% sloveni (catolici), 12% musulmani din Bosnia
și Herțegovina, 16% minorități non-slave” (printre care și români, în Voivodina și nu numai). Același stat a avut însă, pe lângă temelia originară a sacrificiului fondator (eroismul armatei
sârbe) și mai multe probleme fundamentale: Muntenegru și
Macedonia nu s-au bucurat de o individualizare sau identitate
proprie (Regatul a fost sârbo-croato-sloven și punct); persistența
unei dezvoltări economice inegale (mai ales din punct de vedere
al gradului de industrializare) pe aceeași falie Orient/Occident
între Slovenia, Voivodina și parțial Croația respectiv celelalte componente teritoriale; insuficienta coagulare a națiunilor componente
sau, dacă vreți, o abordare declarativă și nu una în profunzime
(sloganul „brat je mio koje vere bio”/„un frate este neprețuit, indiferent de religia sa”); deosebirea între orizontul de așteptare al
unei schimbări și realitatea așa cum o prezintă Bernard Feron,
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în volumul Yougoslavie, origines d’un conflit ce menționează
că slovenii și croații au aspirat la un federalism cel puțin la
aceiași parametri cu cel din timpul Imperiului habsburgic. Sunt
elocvente în context declarațiile abatelui catolic Korochetz (șef al
unui partid sloven de orientare democrat-creștină): „O federație
ce ar exclude concentrarea puterii nu ar avea alt rol decât să
favorizeze dezagregarea… Credem că forma de guvernare nu
este de o importanță capitală. Alegerea nu este regat sau republică ci constituție democratică sau nedemocratică”). Pe de
altă parte ideile lui Stjepan Radic sunt nu numai secesioniste
ci poate chiar identitar-intolerante: „Istoria și situația noastră
geografică, orientarea spre Ungaria ne face federaliști pentru a nu
fi dependenți de Balcanii ce sunt o prelungire a Asiei. Misiunea
noastră este de a europeniza Balcanii, nu de a balcaniza croații
și slovenii… Iugoslavia nu constituie o națiune decât privită din
exterior.”
În această primă parte a articolului asupra Iugoslaviei interbelice, sub forma Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor
și a Regatului Iugoslaviei (din octombrie 1929), mă voi referi
la trei aspecte: Constituția de la Vidovdan (1921), iredentismul
italian precu și preliminariile unui incident deosebit de grav
din Parlamentul (Skupstina) de la Belgrad (1928, asasinarea lui
Stjepan Radic), ce a consfințit eșecul regimului parlamentar, al
gestionării unui stat cu atât de multe și sensibile probleme.
Constituția noului regat a fost votată și a intrat în vigoare la
28 iunie 1921. Ziua respectivă („Vidovdan”) este una de mare însemnătate pentru sârbi ( „Ziua Sfântului Vitus”), cea în care este
celebrat eroismul prințului Lazar în bătălia de la Kosovopolje.
Cumva simbolic, aspect întărit și de argumentul militar din primul război mondial (Misha Glenny menționează expresia „ali
mi sto ratovali”/„doar noi am purtat războiul”), noul stat avea
să se articuleze în jurul Serbiei și sârbilor. Încă de la început
s-a născut această dualitate, această întrebare pentru un secol:
Federalizare sau Centralizare? „Susținătorii Serbiei Mari” sau
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„Separatiștii deghizați”? Definitorii sunt cuvintele adresate de
prim-ministrul sârb Milenko Vesnic sculptorului croat Ivan
Mestrovic, în care se regăsesc multiple fațete ale preeminenței
îndreptățite sau nu a propriilor interpretări, resentimentele și
suspiciunile privind conduita unora sau altora în trecutul recent,
de ce nu excepționalismul învingătorilor, uitând din păcate
că la scara istoriei totul poate fi relativ: „Dacă oamenii voștri
își imaginează că vom pleca de pe picior de egalitate, nu ați
înțeles încă realitatea… dacă germanii și austriecii ar fi câștigat
cumva războiul, ne-am fi aflat toți la Zagreb să discutăm acest
lucru…”. Prevederile actului fundamental au inclus (conform
https://mjp.univ-perp.fr/constit/rs1921.htm) „monarhia constituțională,
parlamentară și ereditară”, faptul că „limba oficială a statului este
sârbo-croato-slovena” și legiferarea referitoare la existența unei
singure naționalități în tot regatul (denumită drjavljanstvo), „libertatea de religie și conștiință”, concesia privind particularitatea
relației între bisericile catolice slovene și croate respectiv Sfântul
Scaun („religiile admise și recunoscute pot întreține relații cu
șeful lor religios suprem, chiar în afara frontierelor de Stat”),
„interzicerea extrădării cetățenilor” (art. 20), reprezentativitatea
(„orice deputat reprezintă întreaga națiune, nu numai proprii
săi electori” (art. 74). O altă concesie menită a echilibra într-o
anume măsură balanța dar și a personaliza relația între sârbi și
croați, a fost cea legată de prevederile art. 110: Pentru tot regatul
se înființează o singură Curte de Casație al cărei sediu este la
Zagreb. Chiar dacă poziția fruntașilor croați a fost una oscilantă
(de la boicotarea votului privind Constituția până la reconcilierea
din 1925 dintre regele Alexandru I și Stjepan Radic) și finalizată
cu numirea liderului Partidului Țărănesc Croat în funcția de ministru al educației (1925), iar vizita din august 1925 a perechii
regale (Alexandru I/ Regina Maria a Iugoslaviei – „Mignon”, fiica
regelui Ferdinand și a reginei Maria) la Zagreb a fost una unei
aparente concordii și exagerat triumfalism (evenimentul a avut ca
fundament marcarea a 1000 de ani de la proclamarea monarhiei
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croate, Stjepan Radic compunând un imn festivist aproape ridicol:
„Șoimul croat zboară către tine/ Stea a Casei Karagheorghe”,
conform aceluiași Misha Glenny), totuși peste numai doi ani,
în Skupstina (Parlamentul) de la Belgrad se vor auzi următoarele
cuvinte, rostite de deputatul Punisa Racic: „Aici vor cădea capete
și până când cineva nu-l va ucide pe Stjepan Radic, nu va fi pace”.
O amenințare din păcate, după cum vom vedea în partea a doua
a acestui articol, nu doar potențială….
Iredentismul italian are la bază așa-numita „Adriatic question” (Armstrong, Hamilton Fish. „After the Assassination of King
Alexander”, Foreign Affairs, vol. 13, no. 2, 1935, pp. 204-225. JSTOR,
https://www.jstor.org/stable/20030657?seq=1, accesat la data de 28 aprilie 2021). Autorul surprinde cu acuratețe diferențierile din noul
stat iugoslav interbelic. Dacă Stjepan Radic este „un lider închis
în propria sa enclavă istorică” și năzuiește la „un stat federativ pe
modelul Austro-Ungariei” (probabil, odată cu afirmarea principiului wilsonian al naționalităților, orice astfel de model ar fi fost
dificil de materializat), poporul sloven (unde „aproape fiecare
locuitor știe să citească”) este unul compact („o rasă, o religie”). Spre
deosebire de acesta din urmă, cel din Bosnia („trei subdiviziuni
rasiale și trei religii”) „are nevoie de un aparat birocratic” pentru a
funcționa, în timp ce slovenii și croații sunt „gata pentru o autonomie completă.” Menționez că expresia rasă trebuie interpretată în contextul anilor în care autorul a scris lucrarea citată
(1935). Mai importantă este însă reliefarea dublei temeri, amplificată sau nu, intenționat sau nu, din interior și exterior: Sârbii
s-au temut de „separatismul croat” în vreme ce croații s-au temut
de „imperialismul sârb”.
Ce înseamnă însă „Adriatic question”? Litoralul adriatic, pe
partea sa orientală, cuprinde țărmurile actuale ale Sloveniei,
Croației, Muntenegrului respectiv Albaniei. În istorie însă prezența italiană a fost una aproape permanentă și o întreagă retorică s-a dezvoltat în jurul legitimității posesiei acestui teritoriu.
Totodată cele două porturi mari ale Adriaticii de nord-est au
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aparținut întâi Imperiului Habsburgic și apoi, subsecvent, fiecărei componente dualiste (Trieste port al Austriei, Rijeka port
al Ungariei). Denumirile au fost la rândul lor duble (Fiume/
Rijeka, Ragusa/ Dubrovnik, Zara/ Zadar, Split/ Spalazzo, dar și
Trieste/ Trst sau Monfalcone/ Trzic) într-o lume comună până la
urmă. Finalul primului război mondial a adus cu sine revendicări
teritoriale și diferende serioase între Italia și noul regat iugoslav.
„Adriatic question”, în esență, a fost portul Fiume (actualul
Rijeka), obiectiv al Italiei conduse de premierul Vittorio Orlando.
Portul respectiv, după cum subliniază Misha Glenny, „domina
toată Adriatica.” Factorul emoțional a jucat un rol la rândul său
prin implicarea poetului Gabriele D’Annunzio (1863-1938). Personalitate culturală recunoscută (a fost și președinte al Academiei
Italiei), aureolat și de participarea sa la luptele din primul război
mondial, a avut o poziție tranșantă în ceea ce a definit drept
„victoria mutilată” a Italiei. În consecință (anul 1919) Gabriele
D’Annunzio s-a pus în fruntea așa-numitului „marș de la Ronchi”
(localitate aflată în preajma orașului Trieste) și a intrat în orașul
Fiume/ Rijeka, devenind „regent” (comandant) al acestuia în
perioada septembrie 1919-decembrie 1920. Discursurile sale înflăcărate, portdrapel al revendicărilor teritoriale italiene în
Dalmația, au agitat și mai mult spiritele. Marșul respectiv avea să
anunțe istoriei același marș asupra Romei, de această dată, și
venirea la putere a regimului fascist al lui Benito Mussolini
(1922). Relația bilaterală între Italia și Regatul Sârbilor, Croaților
și Slovenilor a rămas una tensionată pe tot parcursul perioadei
interbelice și simbolizată, dacă vreți, de cuvintele lui Benito
Mussolini adresate unui diplomat francez (conform aceluiași
Misha Glenny): „Iugoslavia nu există. Este un conglomerat eterogen pe care l-ați încropit la Paris”. Desigur, această afirmație se
subsumează curentului de dezavuare, de respingere de către
unele state (Ungaria, Germania etc.) a prevederilor tratatelor de
pace de la Paris (1919 Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Neuillysur-Seine; 1920 Trianon și Sèvres, acesta din urmă înlocuit de
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tratatul de la Lausanne în 1923 etc.). Din păcate, Italia a fost și
refugiul celor ce au contestat violent Iugoslavia ca stat, iar exemplul cel mai elocvent este Ante Pavelic. Acesta (avocat și inițial
deputat în anul 1921, ca membru al „Partidului Croat al Drepturilor”) se va stabili în Italia unde va întemeia „Organizația Revoluționară Croată” denumită UHRO (cunoscută sub denumirea de „Ustasa”).
Închei această primă parte prin reliefarea figurii lui Ivan
Mestrovic (1883-1962), cel care a reușit să-l determine pe regele
Alexandru I Karagheorghevic să reflecteze mai mult asupra
particularităților Iugoslaviei, asupra conștientizării existenței
mai multor națiuni într-un singur stat, în detrimentul ideii
de preeminență sârbă, bazată pe autoritatea moral-militară a
luptelor din 1914-1918. Absolvent al Academiei din Viena, rector al Academiei de Arte din Zagreb, Ivan Mestrovic, membru
al „Comitetului Iugoslav al Independenței Naționale”, s-a opus
totalitarismului sub orice formă a sa, fiind de altfel întemnițat
pentru câteva luni (1941, la Sanska Cesta) de regimul lui Ante
Pavelic. Cel care a crezut că „mereu iubirea și mâinile muncite
vor construi și nu vor distruge”, cel care a spus că „poartă cu el
o moștenire incomparabilă, anume sărăcia familiei și a națiunii
sale”, a militat pentru înțelegere și coabitare. Iar portretul regelui Alexandru I din memoriile sale („Uspomene”) este unul
moderat, în totală opoziție cu realitatea finalului anilor ’20 ai
secolului trecut. Aceasta din urmă va aduce cu ea însăși o spirală
a violenței urmată, după cum vom vedea, de o mult prea tardivă
încercare de reconciliere.
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Cum să-ți seduci adversarul
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, spectacolul
„Creditul” de Jordi Galcerán; sala Studio; cu
actorii: Bogdan Costea și Zoltan Lovas; regia:
Liana Didilescu; scenografia: Irina Chirilă; Cosmin
Blaga (regie tehnică), Lucian Moga (light design),
Cosmin Lupan (sunet), Alexandru Dancu și Sergiu
Poenar (lumini), Kinga Brenda Basiszta (make-up),
Laurian Popa (concept și grafică afiș).

P

IESA Creditul (El crèdit) scrisă de spaniolul Jordi Galcerán, a avut premiera în
2013, la Teatrul Villarroel, în Barcelona. În
2016 se joacă la Godot-Cafe-Teatru, în
Bucureşti, cu actorii Răzvan Vasilescu şi
Șerban Pavlu, în regia lui Mihai Constantin
şi scenografia Mariei Dore. Cred că scriitorul
Jordi Galcerán Ferrer (născut în 5 martie
1964, la Barcelona) merită descoperit. Piesele
lui, scrise într-un ritm alert şi un limbaj actual, sunt construite detectivistic, mizând pe
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escaladarea tensiunii scenice şi
atingând teme contemporane.
Spectacolul Metoda (după piesa
sa Metoda Grönholm1) care vorbeşte despre cinismul din lumea
corporaţiilor, produs de Teatrul
Naţional din Pécs, Ungaria, a
fost jucat, în 2016, la Arad, la ediţia a XXII-a a Festivalului Internaţional de Teatru Clasic, în
regia lui Adám Horgas.
Piesa Creditul din stagiunea
2022 a teatrului arădean, în regia
Lianei Didilescu, este despre cât
de departe poţi merge să-ţi atingi
scopul şi cât compromis eşti dispus
să faci. Este tema preferată a catalanului Galcerán,
care a studiat maeştrii manipulării şi le transcrie tehnicile în textele sale.
În Creditul asistăm la o lecţie de manipulare tipică,
între un solicitant de credit (jucat de Zoltan Lovas)
şi un bancher (Bogdan Costea). Este o transpunere,
pas cu pas, a tehnicilor de persuasiune prin care o
persoană cere imposibilul (3000 de euro) pentru a
obţine ceea ce-şi doreşte cu adevărat. Manipularea
funcţionează atât de bine, încât primeşte, la final,
10.000 de euro.
Spectacolul este conceput de regizoarea Liana
Didilescu pe alternanţa victimă (bancherul) – sedu1
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Piesa lui Jordi Galcerán a fost ecranizată în 2005 de regizorul
argentinian Marcelo Piñeyro.
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cător (solicitantul de credit, Antonio). Interesantă abordarea
actorului Bogdan Costea, în rolul victimei supuse manipulării
– bancherul. Când dur, rece, în spatele biroului alb, în costumul-platoşă, când relaxat, gata de a primi sfaturile celuilalt,
complimentele lui. Miza jocului este alternarea: relaxare-tensiune,
vulnerabilitate-control al emoţiilor. Liana Didilescu joacă toate
cărţile pe interpretarea actorilor, lumina, muzica sunt (prea)puţin
exploatate în spectacol.
Zoltan Lovas, în rolul manipulatorului Antonio, aplică tehnicile de persuadare cu aplomb, urmărind destabilizarea adversarului său. Este un asalt structurat în patru timpi:
- Atragerea atenţiei victimei. („Vreau să-ţi violez nevasta!”)
- Dirijarea emoţiilor celuilalt.
- Modificarea deciziei iniţiale a bancherului.
- Modificarea comportamentului victimei.
Zoltan Lovas conduce cu viclenie şi umor asaltul asupra lui
Bogdan Costea, provocând scăderea stimei de sine a bărbatului,
astfel încât victima să se îndoiască de capacităţile sale de seducător în propriul dormitor şi asupra onestităţii/ onorabilităţii
propriei soţii. Amintindu-i de propriul frate (care a fost părăsit
şi el de femeia iubită) acesta îi demolează victimei tot eşafodajul
mental de siguranţă şi confort. Prin „farmec” (charismă) şi laudă sau flatarea victimei – arme sigure în manipulare – îi câştigă
încrederea şi îşi atinge scopul. Când Zoltan Lovas urcă pe biroul
bancherului, cucerindu-i spaţiul securizant sau atunci când directorul se dezbracă la propriu de accesoriile autorităţii sale
(cravată, sacou, pantofi cu şireturi) – cucerirea victimei este
garantată. Când bancherul îi „împrumută” papucii săi de casă,
manipularea şi-a atins scopul suprem.
În tehnicile de manipulare, metoda lui Jordi Galcerán se numeşte „creează probleme şi apoi oferă soluţii”. Ea presupune
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apelul la emoţional în detrimentul gândirii logice, raţionale.
Folosindu-se de emoţie, Zoltan Lovas îi plantează bancherului
seminţele spaimei (de a fi abandonat de cei dragi), ale fricii (de
a nu face faţă posibilei rupturi conjugale), ale groazei (de a nu fi
validat social, prin pierderea funcţiei, a statutului).
Cel mai recent spectacol al arădenilor merită văzut, este o ofertă
relaxantă, care te bine dispune, cu doi actori care redescoperă
bucuria jocului după o prea lungă pauză pandemică.
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Dacian Andoni – perenitate
fragilă

D

ESFĂŞURATĂ sub acest titlu în parte
paradoxal, generat de meditaţia asupra chirpicilor pe care Dacian Andoni îi
pictează obsesiv, în ultimul deceniu, ca pe o
mărturisire de credinţă asupra statorniciei
în lume doar a celor plăpânde, egal supuse
pieirii şi reînvierii, nu bănuiam nici eu, nici
pictorul cât de actuală avea să devină viziunea
melancolică, bântuită de dramatism născută
din emoţia profundă a întâlnirii tainice cu
marele curs al istoriei încapsulată în zidirea
bizantină de la Torcello. Ce legătură secretă
era însă între Torcello, această minune a
cărămizii şi măreţiei bizantine şi chirpicii
lui Andoni? Câteva fotografii din prezenta
expoziţie pot să explice persistenţa acestui
motiv şi dimensiunea lui existenţială. Întâi, o
casă, a bunicilor, situată undeva în apropiere
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de Cernăuţi, realizată ca mai toate locuinţele de acest tip din lemn
şi cărămizi de pământ, apoi imaginea cetăţii Hotinului, pavăză
Moldovei la Nistru şi icoană vie pentru fragilitatea victoriilor
în faţa istoriei lungi şi, în sfârşit, două imagini cu lanul de grâu
înverzit, apoi cu spicele grele de pârg, de lângă Aradul natal a
cărui siluetă se străvede în fundal. Lanul este aidoma celui din
ale cărui spice provin şi chirpicii pe care Andoni şi i-a turnat în
lut şi pe care apoi i-a potrivit, i-a privit îndelung, ca şi cum s-ar
fi uitat în oglinda istoriei şi s-ar fi văzut pe sine, pictându-i apoi
înverzind, înspicându-se, ofilindu-se, frângându-se în lumină
crepusculară, asemenea pictorului însuşi sfâşiat între îndoială
şi speranţă, dar încrezător că viul, zidirea va birui, asemenea
zorilor care succed nopţii.
Și lumina acestei zidiri noi, imaginare, pure şi la fel de fragile,
văzute în duh şi perspectivă à vol d’ oiseau, care este perspectiva
divină asupra lumii rânduite şi ea, după regula numărului de
aur, apare în seria marilor desene ivite, ca şi în omagiul lui Horia
Damian şi în focul contemplat la veghea comună „În aşteptarea
cinei” de la Gărâna taberelor acestui mecena care se numeşte
Andrei Herczeg, marele animator al celui mai rafinat festival de
jazz care se desfăşoară sub cerul înalt al Banatului.
„Pictura este un domeniu al poeticului” afirma Paul Gherasim
într-un interviu luat de Andoni la începutul anilor ′2000, iar
acesta este un adevăr pe care tânărul doctorand de atunci îl trăia
intens, încă din perioada studiilor sale ieşene; mărturie stau
zeci de acuarele ca şi acelea ce au continuat să apară pe când,
asistent al maestrului Constantin Flondor, îşi continua perpetua
ucenicie care caracterizează neliniştea artistului la maturitate.
Transparenţele lor subtile aveau să fie adâncite în aplicatul
studiu al tehnicii flamande a picturii în ulei în care prind formă
chirpicii şi fervoarea neoexpresionistă a lui Andoni. Un ciclu
nou, dedicat Timişoarei, translează această fervoare picturală
în imaginea puternic interiorizată a unui oraş care transcende
melancolic istoria invintând la contemplare.
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Dacian Andoni
Data naşterii: 30 decembrie 1962,
Arad, România.
Studii: 1993 – absolvent al Academiei de Arte „George Enescu”, Iaşi (clasa
prof. Adrian Podoleanu), secţia pictură
2005 –doctor în arte vizuale, titlul tezei:
Aspecte ale sacrului în pictura românească
actuală, conducător ştiinţific d-na Prof. Dr. Rodica Vârtaciu;
2015 – doctor habilitat, titlul tezei de abilitare: Construcţie
şi Modernitate;
Din 2017 profesor universitar la Universitatea de Vest din
Timişoara, Facultatea de Arte şi Design
Expoziţii personale (selecţie):
- NAŢIONALE
2022 – Muzeul Naţional de Artă Timişoara, Expoziţia aniversară 60 împreună cu Daniela Constantin, curatori: Ruxandra
Demetrescu, Doina Mândru şi Dan Serban.
2021 – Galeria „Art Nouveau” Târgu Mureş, Expoziţia Pămînt
înrourat, curator Oliv Mircea, critic de artă.
2021 – Galeria „Arcade 24” Bistriţa, Expoziţia Bucură-te,
pămînt străveziu, bucură-te, curator Oliv Mircea, critic de artă.
2021 – Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Expoziţia Perenitate
fragilă, curatori: Doina Mândru, critic de artă şi Florin Gherasim,
muzeograf.
2021 – Galeria „Uj Kriterion”, Miercurea-Ciuc, Expoziţia
Prisma ţepoasă, curator Botond Reszeg, director artistic.
2017 – Biblioteca Naţională a României, Expoziţie de pictură
organizată de Asociaţia Ziariştilor Independenţi din România
cu ocazia întâlnirii cu tema “Revistele literare româneşti azi”Convorbiri literare 150. Vernisaj doamna Doina Mândru critic
de arta şi domnul Cristian Robert Velescu, critic de artă
2016 – Galeria „Cecilia Cuţescu-Storck” din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, Expoziţia ...în Grisaille,
vernisata de doamna Ruxandra Garofeanu consilier artistic
al Primăriei Sectorului 2 Bucureşti, critic de artă şi doamna
Doina Mândru critic de artă, curator domnul Prof Univ. Dr.
Gabriel Niculescu
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2016 – Mănăstirea Putna, Sala Domnească, Expoziţie in memoriam Dan
Hăulică, prezintă Doina Mândru critic de artă
2016 – Galeria „Dialog” din cadrul Primăriei sectorului 2 Bucureşti,
Expoziţia Pictură, desen, foto, curator doamna Ruxandra Garofeanu, consilier
artistic şi critic de artă
2012 – Palatele Brâncoveneşti Mogoşoaia, Expoziţia Construcţie şi memorie,
expoziţie vernisată de d-l Dan Hăulică, Preşedinte de Onoare al Asociaţiei
Internaţionale a Criticilor de Artă împreună cu dna Doina Mândru
2011 – Galeria „Arcade 24” Bistriţa, Expoziţia Pământ transfigurat, expoziţie vernisată de criticul de artă Oliv Mircea
2011 – Muzeul de Artă Timişoara, Expoziţia Pământ + Construcţie,
expoziţie vernisată de d-l Dan Hăulică, Preşedinte de Onoare al Asociaţiei
Internaţionale a Criticilor de Artă
2011 – Galeria „Frezia” Dej, Expoziţie de pictură vernisată de prof. Ion
Mureşan şi părintele Ioan Bizău.
2009 – Galeria „Dana” Iaşi, Expoziţia Dincolo de materie, expoziţie
vernisată de d-l Dan Hăulică, Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale
a Criticilor de Artă
2009 – Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Expoziţia Dincolo de materie, expoziţie
dedicată cineastului Paul Barbăneagră, curator Părintele profesor Ioan Bizău
2006 – Palatul Administrativ Timişoara, Expoziţie de acuarele vernisată de
Prof. univ. dr. Marcel Tolcea, Directorul Muzeului de Artă din Timişoara
2004 – Galeria „Sabina & Jean Negulescu”, Bucureşti, Expoziţia …prin
cele ce se văd, expoziţie vernisată de d-l Dan Hăulică, Preşedinte de Onoare
al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă şi de d-na Magdalena Crişan,
critic de artă.
In 15 iunie 2004 a avut loc o expoziţie Paul Neagu-Dacian Andoni, la Galeria
„Sabina & Jean Negulescu” în ambianţa căreia a avut loc lansarea volumului Paul
Neagu – Nouă Staţiuni Catalitice de Matei Stîrcea-Crăciun.
- INTERNAŢIONALE
2016 – Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Expoziţia de pictură Dacian
Andoni vernisată de doamna Doina Mândru critic de artă şi doamna Teodora
Stanciu, jurnalist, curator domnul Tudor Zbârnea, directorul muzeului
2007 – Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică, Veneţia,
Italia, Expoziţia Intre memorie şi uitare, curator şi prezentator Dan Hăulică,
Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă
2003 – Maison de l’Europe, Hôtel de Coulange Paris, Franţa. Expoziţia
Timp, Culoare şi Simbol, vernisată de d-l Paul Barbăneagră, regizor, producător
de film şi d-l Oliviu Gherman, Ambasadorul României la Paris
In ambianţa expoziţiei s-a organizat o Masă Rotundă cu tema: Redescoparirea sacrului în artele contemporane. Moderator: Dan Hăulică
– Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Artă;
Invitaţi: Paul Barbăneagră – regizor, producător de film; Sanda Niţescu
– pictor, scriitor; Dacian Andoni – pictor.
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1. Dacian Andoni, Multiplicitate, ulei pe pânză, 80 x 100 cm, 2020;
Foto: Florin Andoni; Colecţia preot Ioan Bizău

2. Dacian Andoni, Multiplicitate, ulei pe pânză, 200 x 200 cm, 2019;
Foto: Florin Andoni

3. Dacian Andoni, ...in Grisaille, ulei pe pânză, 200 x 200 cm, 2019;
Foto: Adrian Chira

4. Dacian Andoni, in Grisaille, ulei pe pânză, 200 x 200 cm, 2018;
Foto: Dacian Andoni

5. Dacian Andoni, ...in Grisaille, ulei pe pânză, 100 x 80 cm, 2018;
Foto: Dacian Andoni; Colecţia Herczeg

6. Dacian Andoni, Unu şi Multiplu, ulei pe pânză, 120 x 120 cm, 2017;
Foto: Madar Reka; Colecţia Herczeg

7. Dacian Andoni, Unu şi Multiplu, ulei pe pânză, 120 x 120 cm , 2017;
Foto: Madar Reka; Colecţia Herczeg

8. Dacian Andoni, Transitional gray II, ulei pe pânză, 200 x 200cm, 2015;
Foto: Dacian Andoni; Colecţia Herczeg

9. Dacian Andoni, Materie, ulei pe pânză, 80 x 80 cm, 2014;
Foto: Dacian Andoni

10. Dacian Andoni, Cărămida, ulei pe pânză, 135 x 200 cm, 2012;
Foto: Dacian Andoni, Colecţia Palatelor Brâncoveneşti de la Mogoşoaia

11. Dacian Andoni, Multiplicitate, ulei pe pânză, 135 x 135 cm, 2020;
Foto: Dacian Andoni; Colecţia Herczeg

12. Dacian Andoni, Prisma ţepoasă, ulei pe pânză, 80 x 100 cm, 2020;
Foto: Dacian Andoni; Colecţia preot Ioan Bizău
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„Dacă mă iubeşti,
spune-mi-o”

M

ELODY GARDOT (n. la 2 februarie
1985) este o muziciană americană de
jazz, compozitoare, solistă vocală, pianistă şi
chitaristă.
S-a născut în New Jersey, dar a crescut în
Philadelphia, unde a fost în principal în grija
bunicilor, deoarece mama ei, de profesie fotograf, călătorea foarte mult.
La nouă ani a luat primele lecţii de muzică, iar la vârsta de 16 ani a început să cânte
la pian în cluburile din Philadelphia, în repertoriul ei regăsindu-se piese ale unor artişti
ca The Mamas & the Papas, Duke Ellington
şi Radiohead.
Când avea aproape 19 ani, în noiembrie
2003, în timp ce se plimba cu bicicleta pe străzile din Philadelphia, Melody a fost puternic
2, 2022

Călin Chendea,
redactor al revistei „Arca”,
Arad
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lovită de un Jeep Cherokee, al cărui şofer nu a ţinut cont de lumina roşie a semaforului. În urma impactului, tânăra a suferit
traumatisme grave la cap şi coloana vertebrală, precum şi o dublă
fractură de bazin, din cauza cărora a rămas imobilizată pe un pat
de spital aproape un an de zile. Recuperarea a fost foarte grea şi
anevoioasă. Printre altele, Melody a fost nevoită să reînveţe unele
activităţi, cum ar fi mersul pe jos şi spălarea dinţilor. Sechelele
neurologice multiple i-au provocat o hipersensibilitate la lumină
şi zgomote, fiind nevoită să poarte tot timpul ochelari de soare
închişi pentru a-şi proteja ochii şi să asculte muzica la un volum
redus. S-a confruntat, de asemenea, cu pierderi de memorie pe
termen scurt şi lung, fiindu-i astfel compromisă orientarea în
timp. Despre dificultatea acestei perioade de recuperare avea
să declare în iunie 2009, într-un interviu acordat revistei americane The Herald, că în fiecare dimineaţă era practic nevoită să
reînceapă escaladarea Everestului. Afirmaţie, din nefericire, deloc
exagerată, dacă ţinem seama de faptul că în urma accidentului
conexiunile cortexului ei cerebral au fost deteriorate în zonele
responsabile cu percepţia şi funcţiile mentale superioare, ceea ce
a dus la dificultăţi enorme de vorbire şi comunicare.
S-a întâmplat ca un medic să aibă ideea de a recurge şi la
terapia prin muzică. La început, Melody a învăţat să fredoneze
cu gura închisă. Apoi, treptat, ajungând la o mobilitate mai bună a mâinilor, a fost sfătuită să se înregistreze cu un casetofon
atunci când cântă. Muzica, prin efectele ei benefice, a contribuit
substanţial la vindecarea leziunilor creierului ei. Tot în această
lungă perioadă de internare, a învăţat să cânte la chitară şi a
început să compună cântece. Toate aceste compoziţii s-au regăsit
pe Extended play-ul Some Lessons: The Bedroom Sessions, realizat
în regie proprie de Melody Gardot în 2005, care a constituit debutul ei discografic.
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După ieşirea din spital, Melody a trimis câteva demouri
postului de radio WXPN al Universităţii „Pennsylvania” din
Philadelphia, post care a contribuit substanţial şi la lansarea
Norahei Jones. Aşa a ajuns să fie remarcată şi de cei de la casa
de discuri Universal Records. Aici, în 2006, i-a apărut primul album de studio, Worrisome Heart.
Câţiva ani după accident, muziciana a călătorit însoţită de
un kinetoterapeut personal şi a purtat un stimulator nervos electric transcutanat (TENS) pentru a reduce durerea. Un ajutor suplimentar în lupta împotriva durerii, după propriile-i spuse, i
l-a adus şi terapia ocupaţională, a descoperit că îi place foarte
mult să gătească, o activitate care o relaxa, distrăgându-i atenţia
de la problemele de sănătate. Este adeptă a dietei macrobiotice
– o dietă cu alimente specifice budismului Zen, Melody Gardot
fiind, de altfel, o budistă practicantă.
Ca urmare a suferinţei sale îndelungate, artista s-a implicat
activ în utilizarea muzicii ca terapie a durerii prin participarea la
întâlniri şi colocvii organizate în spitale şi universităţi.
Un eveniment important în cariera sa muzicală a fost întâlnirea cu producătorul Larry Klein, la New York, în 2008. Cei
doi au început colaborarea, iar Melody Gardot a lansat al doilea album de studio, My One and Only Thrill (apărut în aprilie
2009). Abordând un jazz cu inserţii de muzică braziliană, discul
a debutat pe poziţia secundă a topului de jazz al revistei americane Billboard şi a fost de două ori nominalizat la premiile
Grammy.
Luna mai a anului 2012 i-a adus frumoasei artiste blonde
cel de-al treilea album de studio, The Absence, care a intrat
direct pe prima poziţie a topului de jazz al revistei americane
Billboard.
2, 2022
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Currency of Man e al patrulea album de studio al
lui Melody Gardot, lansat în iunie 2015. În anul 2016,
LP-ul a fost nominalizat la premiile Grammy pentru
„Cel mai bine proiectat album al anului”.
În 2020 a apărut Sunset In the Blue, cel mai recent
album de studio al artistei americane. Stabilită la
Paris din anul 2017, Melody Gardot vorbeşte fluent
franceza, pe lângă engleza maternă, şi se consideră
un „cetăţean al lumii”.
Coperta discului, cu totul abstractă,
atrage atenţia prin lipsa totală a textului,
conţinând doar reproducerea lucrării
Liner Notes (Note de căptuşeală) a pictorului american Pat Steir.
If You Love Me e primul act sonor
al discului, o compoziţie a lui Melody
Gardot şi a lui Dadi Carvalho. Un foarte
scurt dar luxuriant intro al orchestrei
de coarde (Royal Philharmonic Orchestra) e preluat
într-un registru mult mai grav de frumoasa voce alto
a lui Melody Gardot, a cărei manieră de interpretare
m-a dus bine cu gândul la Norah Jones. Textura instrumentală foarte discretă a chitarelor e prezentă
până la sfârşitul piesei, iar reapariţiile orchestrei de
coarde, dar mai ales soloul cald şi tandru de trompetă
a lui Till Brönner, se dovedesc a fi ornamente sonore
încântătoare. Textul descrie emoţiile prin care trecem şi întrebările care ne urmăresc la înfiriparea
unei noi idile...
90
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“Other hearts may fly away
But my hope is that you’ll stay
We’re two weary hearts aglow now
If you love me, let me know”

„Alte inimi pot zbura în depărtări
Dar speranţa mea e că tu vei rămâne
Suntem două inimi ostenite care acum strălucesc
Dacă mă iubeşti, spune-mi-o”

În compoziţia C’est Magnifique (scrisă de Gardot, Carvalho
şi Adrene) asistăm la un fusion de jazz cu fado, iar sonorităţile
vocii lui Melody parcă plutesc uşor în duet cu interpretul de
fado Antonio Zambujo. Textul îmbină portugheza cu engleza
şi franceza, dându-ne senzaţia unei plimbări pe ţărmul mării,
în decorul sublim şi însorit al unei staţiuni cosmopolite a
Portugaliei.
“Oh what a beautiful dream
Oh what a beautiful scene
C’est magnifique
Tropical waters serene
Colors of coral and cream
C’est magnifique”

„O, ce vis frumos
O, ce scenă frumoasă
C’est magnifique
Ape tropicale limpezi
Coloritul coralilor şi spuma mării
C’est magnifique”

Cântecul There Where He Lives In Me este co-scris de Melody
Gardot cu Phillipe Baden Powell şi Pierre Aderne într-un stil
jazzy cu un romantism amplificat de orchestra de coarde, bine
împănat cu sonorităţi Bossa Nova, aduse în special de tuşeurile
pianului aceluiaşi Phillipe Powell. Versurile povestesc despre un
amor latin, fierbinte... Întâlnim, din nou, câteva cuvinte în limba
portugheză („Amizade é amigo d’amour/ Prietenia e un amic al
dragostei”)... Într-adevăr, prietenia poate fi un suport bun într-o
relaţie de cuplu.
“Amizade é amigo d’amour
In this beauty of silence
With the moon here beside me
How she takes off her white dress
Just to pass you her beauty”

2, 2022

„Prietenia e un amic al dragostei
În această frumuseţe a tăcerii
Cu luna aici lângă mine
Cum îşi scoate rochia ei albă
Doar ca să-ţi dăruiască frumuseţea ei”
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Sursa foto: www.facebook.com/melodygardot/photos

Cea mai cunoscută piesă a albumului este, cu siguranţă, From
Paris With Love.
Compusă de Melody Gardot
împreună cu Pierre Aderne, e în
acelaşi registru lin care învăluie
auditoriul încă de la primele acorduri. Tobele, chitara bas şi cea
acustică însoţesc cu intermitenţă
şi cu discreţie sound-ul maiestuos
dat de Global Digital Orchestra,
aşa cum a fost denumită orchestra formată din circa 40 de muzicieni din întreaga lume (Statele
Unite ale Americii, Armenia,
Coreea de Sud, Japonia, Australia,
Brazilia, Norvegia şi altele). Fiecare
Melody Gardot (martie, 2022)
instrumentist a fost invitat la data
de 1 mai 2020, de ziua mondială a jazz-ului, în plin lockdown,
să-şi imprime individual partea interpretată, iar apoi să o trimită electronic producătorului Larry Klein. Acesta a reuşit să
asambleze toate înregistrările şi să realizeze astfel o orchestră
digitală. Vocea lui Melody este caldă, deosebit de plăcută, pe
alocuri puternică, pe alocuri melancolică. Speranţa revederii
iubitului, aflat în izolare în altă parte, este tema principală a
cântecului:
“Maybe one day I will see you
Maybe one day I will see you soon
With love, my love
A kiss beneath the moon”
92

„Poate într-o zi te voi vedea
Poate într-o zi te voi vedea curând
Cu drag, toată iubirea mea
Un sărut sub clar de lună”
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Piesa eponimă discului, scrisă de Melody Gardot în colaborare
cu Jesse Harris, e un alt moment muzical romantic şi melancolic,
care mi-a adus aminte de excepţionalul ei album My One And
Only Thrill. Cu vocea ei clară şi rotundă, Melody interpretează
versurile încărcate de marea tristeţe venită odată cu frângerea
iremediabilă a iubirii.
“When I look back on all the tears
That you’ve shed
I wonder why
You can’t consider all the years
That lie ahead of you and I

„Când îmi amintesc de toate lacrimile
Pe care le-ai vărsat
Mă întreb de ce
Nu iei în considerare toţi anii
Ce ne stau înainte

Another dream begins to die
So my love, another time
Another sun sets in the blue
So my love, what can we do
To stop it all?”

Un alt vis începe să moară
Deci, iubirea mea, alte timpuri
Un alt soare apune în albastru
Deci, iubirea mea, ce putem face
Ca să oprim toate astea?”

Ritmuri latine ceva mai alerte, cu un tempo mult mai ridicat,
întâlnim în piesele Um Beijo şi Nimguém, Ninguém, ambele
compoziţii semnate de data aceasta doar de Melody Gardot, cu
versurile scrise şi interpretate integral în limba portugheză. La
Um Beijo se remarcă ritmul cald al chitarei acustice şi câteva
scurte intervenţii ale trompetei, iar la Nimguém, Ninguém, solourile chitarei electrice a lui Anthony Wilson – care ne duc cu
gândul, desigur, la Carlos Santana.
Albumul conţine şi o serie de cover-uri, piese preluate de la
alţi compozitori şi interpreţi, transpuse de producătorul Larry
Klein în aceeaşi manieră liniştitoare de jazzy. Foarte reuşite mi
se par Love Songs – după Elton John – şi You Won’t Forget Me –
piesa lui Carly Simon, în care saxofonul melancolic al lui Donny
McCaslin aduce un plus de culoare şi melodicitate.
CD-ul are şi un bonus track, o piesă cu totul aparte, un adevărat eveniment, dat fiind că Melody o interpretează în duet cu
2, 2022
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ilustrul muzician britanic Sting. Acordurile melodioase, foarte
plăcute, ale chitarei clasice însoţesc duetul celor doi artişti, care
dialoghează despre păstrarea unei relaţii de simplă amiciţie, fără
implicare emoţională, fără teama de a-şi frânge inimile...
“Don’t you worry what you’re gonna
lose
In the heat of the moment
We’re rushing into something new
But we’re keeping it focused
Don’t call me lover
Stop thinking ‘bout it, thinking
‘bout it
I’m not the others
We could keep it simple as”

„Nu te îngrijora ce ai putea
pierde
În vâltoarea clipei
Ne grăbim spre ceva nou
Dar suntem în alertă
Nu-mi spune iubit(ă)
Încetează să te mai gândeşti la asta,
gândeşti la asta
Eu nu sunt ca alţii(altele)
Putem continua, pur şi simplu, aşa”

Aşadar, recomandarea mea din acest număr al revistei Arca
e Sunset In The Blue, un album care aduce multe sonorităţi liniştitoare, creează o atmosferă intimă, relaxantă, ideal pentru a-l
asculta la sfârşitul unei zile, după muncă, lângă un pahar de vin
bun, alături, sau nu, de persoana iubită.
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Conform
Unii colegi au crezut (pe timpurile lui
Homer
sau ale lui Baudelaire) alţii
în timpurile noastre mai cred
că poezia ar fi nemuritoare,
chiar dacă scriu cam monoton,
niţel supărător,
fiece text încheindu-l cu aceeaşi formulă ce
s-ar vrea
doveditoare de indubitabilă,
necurmată continuitate:
mai departe – conform
textului poemului următor.
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În genunchi
Guvernele cad în unghi înclinat
ori în rostogolire pe con abrupt
sau oricare alt con sau unghi
cele mai multe din ele prăbuşindu-se
dinaintea gloatei (fost popor) disperate
căzute în genunchi.
Apoi trece un timp
foştii miniştri şi fostul popor
alias gloată îngenuncheată se ridică din căzătură
săltându-se din genunchi
scuturându-se de praf sau
dacă a fost foarte grav
curăţindu-se cât de cât de mocirlă sau vomă
cum sugerează alegoric pe arena circului vreun măscărici
vreun arlechin
pentru ca spăsiţi
dar şi niţel optimişti
să se pregătească de un nou scrutin.
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Nuanţe sau – încălzire ca iminent îngheţ
Se întâmplă că e şi frumos, e şi bine,
nefiind exact la fel când, în rocadă semantică
şi simandicoasă, – e şi bine, e şi frumos,
importanţa în nuanţe depinzând de locul şi ordinea
(în dadaism hazardul şi dezordinea din pălăria
slovelor forfecate) – locul şi ordinea
sau dezordinea
cuvintelor în spunerea care le conţine.
Însă e drept, diferenţa nu e prea mare
ci doar oarecât sensibilă, ca jocul acului de seismograf
(de altfel de mai nimeni observată,
în comparaţie cu exploziile emotive, sulfuroase sau spumoase
ale lui Otello sau Falstaff – acesta în operă bufă care
e declanşată – uimitor! – de mai toate orchestrele
prin false start,
motiv din care e atât de veselă, de savuroasă).
Pe de altă parte, posibil, e chiar bine că, în postmodernism şi postistorie, deja nu mai contează, nu se mai pune preţ
pe diferenţa de sensibilitate şi nuanţe dintre
bine şi frumos, frumos şi bine; în minimalismul încălzirii globale
ca maximalism al unui iminent, atotcuprinzător îngheţ,
similar cu ucigătoarea de mamuţi glaciaţie,
după care, ca printr-un planetar aisberg,
de data aceasta/ aceea Pământul văzându-se ca omnicuprinzător computer din – ehei! – primă generaţie,
mai expirând, din când în când, tot mai rar
informaţie... informaţie... informaţie...
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Încă o uşă, o fereastră
Nimeni nu a reuşit să spună
dar e de presupus că în clipa fatală
când omul se dedublează
trupul trăgându-i-se în jos
(ultima interacţiune gravitaţională)
sufletul zburându-i în sus
atunci
la sacramentale răscruci
orice om e absolut convins că în viaţa
cât i-a fost dată
ar mai fi trebuit
ar mai fi trebuit să aibă cel puţin încă o uşă
cel puţin încă o fereastră
la care să bată
pe care s-o deschidă.
Astfel că în ultima clipă
ca neplăcere finală
zguduitoare
ce i-a mai fost hărăzită
fiecare dispare cu sentimentul că
în viaţă i-ar mai fi lipsit o uşă
i-ar mai fi lipsit o fereastră-ademenitoare
luminătoare...
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...Într-adevăr
cu o uşă în minus
minus o fereastră nedăruită
dar ca şi meritate pe drept
cum s-ar putea crede că viaţa de om
ar fi împlinită? – mă întreb şi eu
ca atâţi alţii
nedumerit;
şi ce-aş mai putea adăuga
ca anticipare
la acea de-a dreptul neplăcută situaţie / situare
cu uşa şi geamul minus
ca şi sustrase? – Doar că
orişice cosmică pulsaţie
oricare sunet în lume
şi respiraţie a cerurilor
totdeauna le-am perceput ca pe o delicată,
atentă bătaie în fereastra
în uşa mea
şi niciodată nu am fost dezamăgit
când am deschis uşa
fereastra
astfel că bineînţeles aş suferi nespus
când va fi să-mi zic că de fapt
era cazul să mi se mai dea o uşă
o fereastră mai mult
însă, din păcate, ambele-au rămas
în minus...
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Vorbind în somn
Unii dintre noi
nopţile
vorbesc în somn
explicaţia-subtext fiind
probabil
în subconştient:
vorbesc
pentru ca gura
să nu li se asemene cu sicriele
cuvintelor.

[După André Gide]
O! câmpii scăldate în azur!
O! câmpii în floare
înmuiate în miere vieţii!
...Tot dinspre voi mănoase câmpii
albinele revin îngrelate
de ceara morţii...
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La orizont?
Să ajungi la orizontul
cel mai de departe – în fond
ce ţi se va întâmpla?
De acolo vei vedea
şi mai mult infinit
adică
şi mai multă
imposibilitate.

Celulită
După ploaie
frunzişul toamnei palid-aurită
parcă ar avea celulită
stropi de apă, mai mari, mai mici
sugerând aproape naturalist
pictural-abracadabrant
(între ceasurile lichefiate ale lui Dalí
şi heraclitiana panta rei prin neantul hiperextins) a Frumoasei Lumii inflamaţie de
ţesut celular subcutanat.
Da, e toamnă
şi a cam plouat...
2, 2022
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Facerea, 1/27; 1/31
...Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său;
după chipul lui Dumnezeu l-a făcut;
a făcut bărbat şi femeie.
...Și a văzut Dumnezeu că e bine
şi a zis să facă
şi să programeze la soroc potrivit
pentru bărbat şi femeie
moarte...
...Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut
şi iată erau bune foarte...

Săculeţul cu zaruri
Bătrân, ce mai... (numai atât de spus
să nu iasă că ar fi de milă – nu-i plac compasiunile
ci doar
ca în tinereţe –
pasiunile...)
Și totuşi, bătrân, ce mai...
Îi trosnesc încheieturile
i se aud pocnind oasele
ca zarurile destinului în tainicul lor săculeţ...
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Regéczy Szabina Perle

Din ciclul Pastorale
(Kolompolo)1999-2000
Mielul

Mititel însetat de lapte cald
Avid migălește sânul mamei
Încărcându-se cu puterea vieții
Parcă
O sumedenie de fire de lână
Mi-ar dezmierda profilul
Spasmodic îl strâng la inimă
Tezaurul meu tremurător
Mă uit în ochii lui
Văd un meteor căzând din rai
O lumină ce protestează împotriva nopții
În posibilitățile cele mai severe ale
imposibilului
Purgatoriul murdăriei lumii
Florile buimăcirii
Undeva în dimensiunea a cincea.

2, 2022

Regéczy Szabina Perle,
poetă, Arad
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Capete de miei
Răsare o tăcere blazată
Cad cristale sub minutele fără timp
Din nămețile străvechi
Apar capete mărunte de miei
Fug timizi în văluri negre care cad jos pe pământ
De pe blănițele lor se topește zăpada
Mantie de cer leagă ființa lor în buchete
Acolo stau până la primăvară
Și până când lumina răsăritului cade în ciorchine
Trupulețele lor delicate rămân sub mantii.
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Dragostea mea,berbecul
Mal de lac liniștit topit în existență
Tremurul lui dezmierdător
Păr împletit din flăcări și șomoiag de lumină
Gard verde din perdea de catifea
Deodată iese brunetul roșcat
Perla salutară a turmei netencuite
Avea sufletul însetat
Cobora
Sorbind în gură apa brună
În taină am furat în creier coarnele lui strigătoare la cer
Podoaba lui întortocheată a capului
Absența șubei mele a vibrat în zadar
A învins oamenii,plasele umede
Umblând cu mândrie în iarba taciturnă
Învârtind perlele capului său
De atunci n-am văzut ceva asemănător
Începând cu ziua aceea mă chinuie necesitatea vitală,
Cei doi ochi,doi cărbuni,
Trupul lui falnic și măreț
Coarnele înfășurate,
Acest guiaș viu cu patru picioare.

2, 2022

105

Poezie

Regéczy Szabina Perle

Enigmă
În camera noastră iarba ajunge până la gât
Firul ei plin de vitalitate fuge
Prin pereți până în tavan
În mijlocul podelii am săpat fântâni îngroșate
Bucătăria,camera a devenit pășune
Oare ale cui sunt tainele acestor semne?

Pastoral
Când soarele
Ca lup insidios
Paște stelele nopții
Alungând păstorul luptător
Tremură o pereche de ochi
Pe beția peisajelor somnolente
Pe coroana pomilor neobservați
Fredonează mileniul trei.
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Numai în mine poate să trăiască
Dacă s-ar întruchipa mirajul meu blănos,
Nu știu ce soartă i-aș da la capăt,
Prefer să las aici
Pe Ada Kaleh-ul meu,
Trupul să nu simtă cuțit înfiorător
Pe aripile câmpiilor zbârlite
În ziua respectivă.

2, 2022
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Corina Dașoveanu

****

ea era atât de nesupărată,
că i se puneau, câteodată, albinele
pe gene, pe buză, pe coapsă,
să se odihnească
și să mai vorbească puțin de-ale lor,
așa cum se odihnesc vara de muncă
femeile curate
pe bunătatea câmpului.
ea mergea moale, ca un gând unduit,
printre secunde,
nici n-atingea
zodiile sau anotimpurile.

Corina Dașoveanu,
poetă, Slatina
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culegea blândețea din cuvinte,
o îmbăia
cu lapte muls din fluturii ei
și-apoi o dădea,
de dragoste mare,
mai departe...
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ea era atât de nevăzută, de nu era.
ca liniștea.
uneori,
scotea încet vârful piciorului
dintr-un cântec,
încerca aerul dacă e fericit,
apoi se întorcea spre inimă și-i spunea totul e frumos, tu ești frumoasă,
râzi, să râdă îngerii-n tine...

2, 2022
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****

îngere, taci, îngere,
dă-ți jos din spinarea mea goarna sau bocetul,
îmi tot curge pe umeri
fanfara ultimului mort de pe pagina de anunțuri.
vino să bem niște vin
pe marginea asta murdară de ziar,
bea, mă îngere, să dăm cu viața de pământ,
s-o facem moarte,
apoi s-o mințim că-i frumoasă
și s-o lăsăm borțoasă.
cântă-mi, mă îngere,
cum n-ai mai cântat la nicio ridicare de nume,
bea, mă, vinul ăsta stors din sufletul răposatului,
că din sângele meu ai tot băut
până ți-au crescut pene roșii și coarne.
leagă-ți dracului, îngere, caii de ploaia din stradă,
nimeni nu își va da seama
dacă plâng ei sau timpul dă din copită
și vino, mă, să bem
toate literele din ziarul asta murdar de viață.
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****

mai e timp,
femeia nu s-a îmbrobodit încă
în ștergare de brumă,
în grădinile ei se îndulcesc strugurii,
grei ca niște sâni copți.
și prunelor, de sângerii,
le plesnește carnea pe sâmbure...
ea ține întredeschise buzele răsăritului,
îi trece un suspin de sus în jos
să netezească poalele așteptării,
lasă iepurii de rouă să i se joace
peste iedera mersului...
și-a semănat pe coapsa de leuștean
mirodenia,
din care acum să culeagă
nesomnuri de dragoste
până când
iarna, ca un mușuroi alb,
se va risipi în mii de furnici
peste zile.
mai e timp,
ea are căprioarele ei de gene
2, 2022
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care i se adună
și rumegă cerul din fântâni,
să îi țină în loc umedul...
femeia
leagă cu vrejuri fierbinți
snopi de miresme
care se vor dezmierda prin cămări
ca târziul gutuilor...
mai e timp,
în grădinile ei
au înflorit icoanele.
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****

prea multe mirese,
a strigat văduva și a spart paharul cu vin
în capul mortului.
bea, mă!
bea, să-ți îmbeți moartea,
să cânte de-a dracului și de uitare
un marș nupțial
că e cimitirul plin de pomeni inutile.
bea, mă!
să-ți joace miresele până le cade
nunta în groapă.
e bun vinul, mă?
bea, mă, prin țeasta crăpată
a pământului.
dă, mă, și viermilor o picătură,
să fie de sufletul meu,
că în patruzeci de zile
o să-ți rup toate buruienile astea de îngeri,
să ai aer, mă, să îți miroasă coșciugul a viață.
bea, prostule, că popa a uitat să te-nvețe
legea țărânii,
e grea, nu-i așa?
hai, bea, anafura mă-sii de bufniță verde
2, 2022
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care îți crește pe oase,
zi-i, mă, ceva de cuibul cui a făcut-o.
mai bei, mă?
dă, mă, miresele ălea mai încolo,
că mi-e somn.
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****

îmi plac pianele din baruri
și neapărat țigara
din colțul gurii unei bucăți de jazz leneș,
într-un New York ușor învechit.
îmi place aerul acela adânc
dintre melodii și pahare,
dinainte de a intra încurcați
un el și o ea,
după ce s-au întâlnit la 7 pm
în Central Park,
special și doar pentru combinația
de portocaliu și maro
din ultima zi de noiembrie.
și ploaia care s-a desenat dintr-odată
în filmul acesta,
pe care un regizor începător
l-ar numi “Lovers at dusk”,
și care i-a împins de la spate în bar...
îmi plac mișcările lui aproape paralizate
de a-i atinge mâna, părul, orice,
ca pe un “little something”,
așa cum se-ntâmplă
2, 2022
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în cântecul pianistului.
și privirea ei care se plimbă timid
de la intențiile lui eșuate
la ceasul de pe perete,
pentru că e atât de caldă muzica
sau cocktailul rum sunset,
nu știu,
și n-ar vrea să plece...
îmi plac străzile fără nume ale orașului
și sărutul american, obligatoriu,
de la ușa fetei,
și pianele din baruri,
de la care a pornit totul.
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Doru Arăzan Jr

apă vie
anul ăsta au murit pe everest mai mulți
alpiniști ca niciodată
îi văd
cu trupurile înghețate
cum atârnă de marile culmi
înveliți în coconul alb al strigătului căruia nu
i-au găsit răspuns în lume
poate moartea numai așa merită să o
întâlnești
cu cerul în palmă
și cu dorul după ai tăi care nu te mai pot ajuta
însă care continuă să te iubească
trecând
ca și cum ai fi acceptat fără nicio împotrivire
să trăiești acolo unde muntele cel mai mare
se face și mai mare și tot așa
lăsând mereu liberă escaladarea
și impresia că ai să ajungi la capătul tuturor
căutărilor
cu trup nou
și cu zăpada asta mare
2, 2022

Doru Arăzan Jr,
prozator, Timişoara
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Doru Arăzan Jr

topită toată
o apă vie
pe suprafața căreia
se reflectă acum
asemeni unor firicele de sânge
marile
culmi
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cuțitașul de unt
tot caut ceva
fără odihnă aproape
nebăgând în seamă sfaturile prietenești care îmi spun să mă
întorc
și să trăiesc
în tihnă
și în previzibil
nu-i știu niciun semnalment chestiei ce-o caut
în afara limbii pe care și-o scoate
din când în când
ce seamănă cu o umbră subțire
în care-i înfipt un piercing
mă gândesc că e un cameleon bătrân
poate că e însuși cel ce a făcut lumea
care se hrănește lipindu-și limba asta de câte un trup
trăgându-l înăuntru
aici unde
acum
aud
insuportabil de clar
molfăitul leneș
și simt în sânge răceala de fier
aici unde întunericul e atât de gros
iar eu nu am la mine decât un cuțitaș de unt
cu care încerc să îndepărtez ceva ce nu se subțiază
2, 2022

119

Poezie

Doru Arăzan Jr

aici unde îmi fac semnul crucii cu gura închisă
și aud
ca un clopot al speranței
cum se izbește
de cerul gurii
piercingul
ăla
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cireaşa de pe tort
trebuie să intri în realitate cu totul
să te încalţi cu adidaşi din ăia de firmă
şi să alergi
de la o reuşită la alta
până când ajungi să trăieşti
bucuria de a fi mândru de tine
de un sfert de veac aud îndemnul ăsta
spus de guri diferite
unele rujate strident
altele ce par cusute cu aţă dentară
altele precum lama unui brici
împreună
formând corul oamenilor ce-mi vor binele
ridic din umeri
în semn că nu înţeleg despre ce realitate e vorba
despre ce reuşite
şi
mai ales
chestia aia cu
a mă simţi mândru de mine
încerc să răspund că politicienii se simt astfel
şi
poate
unele dintre curve
însă corul nu încetează să cânte
2, 2022
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partituri patriotice
altele motivaţionale
şi
mai ales
cele ce vor să pară cireaşa de pe tort
întotdeauna dedicate
bunului dumnezeu
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confetti
Dariei, de ziua ei

vreau sushi mâine
cu somon avocado brânză cu mucegai
ok
pentru foițele de alge trebuie să mergem în centrul vechi
la magazinul coreean îi spunem
se încalță
face nod artistic eșarfei
așa cum m-a învățat tati spune
continuând să ridice fermoarul până în locul de unde trebuie
să se vadă eșarfa ce arată un mod elegant de a fi
o privim
ca și cum tocmai am aflat vestea
cu 8 ani în urmă de la doctorul vienez Meyer
și am coborât spre Mariahilfer Straße
erau toți oamenii din lume acolo și parcă aplaudau
ne aducem aminte
lăsând cuvintele să plutească în privirea fiecăruia ca niște
confetti
ieșim din casă
aungem în piața unirii
după câțiva pași intrăm în magazinul coreean unde fetița
găsește fără să clipească
pachetul cu foițele de alge
sunt 8 înăuntru
2, 2022
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și nu îi vine să creadă
ne reîntoarcem
fetița își dezleagă nodul eșarfei
acoperindu-și ochii apoi
ca să nu mă vadă timpul
ne spune
și strada aia celebră apare brusc în fața noastră
și
țipând de bucurie
urcăm
coborâm
urcăm

124

2, 2022

Doru Arăzan Jr

Poezie

roșii bio
acum te-ai dat cu milionarii
mi-a spus cineva după ce mi-a apărut volumul de poeme
neștiind că nu există un club în care să fi intrat odată ce l-am
scris
că e vorba doar de o nouă
și
poate
luminoasă încăpere a singurătății
acum îți merge grozav
la așa nivel sunt grase drepturile de autor
îmi spune altcineva
mă gândesc la 1kg de roșii bio
și la castele din India
îmi vine să îi spun că acolo
ca și în scris
șobolanii și maimuțele intră în orice cotlon
și fură drepturile de autor înainte ca ele să intre în contul
autorului
însă nu îi spun
ci mă uit
la grimasele amândurora
primul trădând gelozia
al doilea aproape trăgându-mi cu ochiul ca să nu-l uit
aș vrea să îi ajut
așa cum vor ei să simtă ajutorul meu
2, 2022
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însă nu am cum
pentru că poemele rămân fără preț
fără faimă
fără ambalaj atrăgător
fără nimic
din ce lumea așteaptă
să par
că
sunt
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Dumitru Branc

singurătatea de apoi
am arătat nopții obrazul, am întors
mereu, celălalt obraz, în hăul ei am văzut
doar chipul meu oglindit, atunci am știut
că nu sunt stăpânul unui meterz, că nu mă
pot prăbuși
că va fi victoria altora, sceptrul unui împărat
sub care
somnul meu m-a lenevit ca pe o pisică sătulă
pot alege neantul, sfârșitul creștinesc al vieții
mele
să aștept nesătul singurătatea de apoi
pradă slăviților îngeri
voi vedea fără ochi de carne, trădători
celălalt ținut în care voi rostogoli
alt bolovan
pe un munte perfid, încrustându-mi
opintelile
pe un răboj ajuns în mâinile zeilor
dar nu va fi cu putință să fiu nimicit

2, 2022

Dumitru Branc,
poet, Oradea
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spaimă cu teutoni și incendii

dacă sfârșitul vieții e trist
dacă nu te însoțește vreo fanfară în parcul lui Kant
dacă nimeni nu-și aduce aminte de tine
poate că nici nu ai trăit
nefericit prin vocație, lipsit de prieteni
periculos ca un flaut, închis ca un cerc
cine îți va risipi moștenirea
cine așteaptă răbdător, vreme îndelungată
ușa deschisă a unei nevoi, locul în spatele unui pupitru
bagheta care împrăștie nori și epidemii
acum sunt captiv într- partitură potolită
rob într-o pensiune de familie
în care nu mai găsești arc și săgeți
și rachiu de agavă
îndepărtate dresuri de cai, muzicanți
cu prea multă igienă în viață și spaimă
da, spaimă, cu teutoni și incendii
și un priveghi, după datină
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psalm

Doamne
cât s-a putut chinui marea cu valurile
să înalțe, să împrăștie ziduri moi până la cer
câte vieți jefuise închipuind sirene de spumă
numai câinii știu flămânzi
numai poeții mor încet și pândesc
frământările genunchilor tăi albi
pădurea iubirii tale subțire
când am isprăvit ulcica de mire
când am despuiat Regina Nopții
alga trupului tău iscodește vetre calde în sud
vântul părului tău, Berenicea genelor tale
călcâi vulnerabil am fost pe iarba iubirii tale
palid
mistuit
nu mă mai chemi
pustiul meu
fără ierburi, fără amăgiri
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„pelinul înflorit”
(Sreten Asanovic)
cât de nevolnic pot fi dacă aștept
o mână întinsă, să fiu tras din apă
rămășiță de pește
umbra fără amănunte
”am fost un apostol, un visitor, un idealist”
am crezut
într-un nemeritat echilibru
am fost lăsat să visez la îngeri
la scara lui Iacob
să venerez
nemernici plăsmuitori de legende
minciuna lor roșie
dar voi întețiți noi persecuții
setea devastatoare ca în pustiul Libiei
în ziua următoare, gâlgîiam în gâtlejul zeului
și păzit de îngerul- temnicer
am ars, am luminat, am încălzit
uitate vâltori, uitate asprimi
lumea nu are nimic de împărțit cu mine
sunt un ingredient pe care viața îl dizolvă
într-o istorie a tuturor cunoscuților și necunoscuților
o singură data se oprește timpul, când mor
atunci rămân de căruță, la distanță nefolositoare
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față de ceilalți, dar foarte aproape de mine
ca un calendar din anul trecut
moartea nu are vreun fel de duhoare
e doar întuneric fără flăcări
nu există ura lumii, poate o mecanică a ei
un „du-te/vino” de piston între viață și moarte
în afara oricărei vinovății
nu pot să spun totul despre moarte
nu mor doar eu, tăcerile tuturor
pot fi semințele unor noi semănături
victimele
altor vieți

2, 2022
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a amuțit satirul

rupeam eu, altădată, paloșul lui Marte
și nu mă speria tridentul lui Mercur
nici fulgerul lui Joe, nu mă orbea
să nu văd
părul despletit al Geamiliei
mi se va scurta de cap
viața
va rămâne cenușa amintirilor hrăpărețe
să camufleze rugozitățile îndoielilor de altădată
să vă copleșească spuma oratorului de berărie
să nu știu
că am trăit cu adevărat
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Mihai Novac

Î

NAINTE de a fi un personaj de ficțiune,
Mihai Novac a fost un personaj real. A trăit
între anii 1906-1977, în Banatul montan, la
Oravița. În 1932 a publicat o carte de versuri,
care a avut o rezonanță modestă în epocă.
Nu a mai scris nimic, dar a rămas un autentic
boem. La Oravița există o stradă, un liceu și
un cenaclu de poezie ce-i poartă numele.
În vechiul restaurant Coroana, de pe strada
Unirea, în principiu se aduna lumea bună a
orașului. Era trecut binișor de ora prânzului,
iar masa unde Mihai Novac și gașca sa vestită
se adunau de obicei, era liberă. Nici unul din
cei care își petreceau clipele deosebite în jurul
acelei mese solide de nuc, încă nu apăruse.
Printre mesele pătrate, acoperite cu pânză
de borangic, împletită de țărăncile din zonă,
2, 2022

Igor Isac,
prozator, eseist,
Oraviţa
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masa predestinată pentru cei „aleși” era descoperită. Chipul ei
firesc și sobru, pe alocuri emana o strălucire discretă, datorită
patinei create de trecerea unui timp greu și ambiguu. Poveștile
haioase și triste ce în ultimii ani s-au strecurat în sufletul obscur
al mesei își așteptau sfioase ascultătorii. Numai că absența unei
liniști demne, din păcate alunga acea ocazie unică. Lumea era
tot mai puțin dispusă să-și asculte semenii, cu atât mai mult poveștile unei mese. Deși uneori un obiect ar putea avea de spus
mai multe și mai interesante lucruri decât un om.
Deocamdată, masa impozantă învăluită de o aură argintie,
sporită de fumul de țigară din interiorul spațios al restaurantului,
își aștepta fidelă clienții, care deja îi deveniseră prieteni. Dacă
aceștia întârziau să vină sau se întâmpla să nu apară deloc, nimeni
nu îndrăznea să le ocupe locul, chiar dacă în restaurant nu mai
era nici o masă liberă. Atât de mult erau respectate persoanele
care de ani de zile se așezau la una și aceiași masă că, la un moment dat în mintea lor, spațiul din jurul ei devenise aproape
sacru, iar însăși masa se transformase într-un fel de totem.
Această stare de fapt se datora unui singur om – Mihai Novac,
care pe șleau spus era o legendă vie a Oraviței. Era suficientă pur
și simplu, prezența lui și în spațiul dat se isca o stare ciudată, ce
promitea să ne ducă spre un fapt neobișnuit. Iar când personajul
era bine dispus și zâmbea generos, arătând o dantură albă, perfectă și arunca pentru câteva secunde ochii mari și semeți spre
cei din jur, încercând să pătrundă în sufletele lor, atunci cei
prezenți erau convinși că miracolul așteptat se întâmpla chiar
în acea clipă. Simțeau cum sunt cuprinși de o emoție inedită.
Dacă mai adăugăm la portretul lui frizura linsă și dată peste cap,
tenul măsliniu al pielii, costumele elegante, gri sau bej, cămășile
albe, scrobite și cravatele negre, imediat în mintea noastră apare
idolul anilor 40, al cinematografului american, Clark Gable.
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Școlit temeinic, în perioada interbelică, la două facultăți importante din București, la drept și la litere, a debutat în 1932 cu
o plachetă de versuri An în patru primăveri, la Editura Pavel
Suru, ediția princeps. Fiind talentat, cartea s-a epuizat repede şi
anul următor a fost scoasă a doua ediție. După absolvire a lucrat
la București un an de zile în calitate de avocat. Dar nu i-a plăcut
atmosfera din capitală, mai ales oamenii mărunți și duplicitari,
astfel s-a întors acasă la Oravița, unde în mod firesc, se regăsea
cel mai mult. Aici va avea inspirație din plin și va putea, credea el,
să-și împlinească destinul de poet. Odată întors, a fost angajat la
liceul din localitate, ca profesor de latină și română. Din păcate,
nu totdeauna se întâmplă ceea ce îți propui; de multe ori viața ia
o întorsătură neașteptată pe care din păcate, nici n-o bănuiești.
Împlinirea unui ideal depinde în mare măsură de timpul traversat.
Însă niciodată timpul nu este favorabil aspirațiilor spirituale,
dimpotrivă mai totdeauna acesta pare să fie vitreg, sumbru și
derizoriu . Ne aflăm la sfârșitul anilor ’30. În România, dar și în
Europa, în mod pregnant se manifesta o ascensiune a mișcărilor
de dreapta. Aceasta după cum se știe, a dus la apariția nazismului
iar în țară, la nașterea mișcării legionare. Traversarea acelei
epoci incerte și pline de violență l-a bulversat pe tânărul Mișu.
Inițial a fost ispitit să adere la o mișcare politică, având simpatii
deosebite față de Partidul Național Țărănesc al lui Maniu. Însă
odată cu instalarea în țară a dictaturii regale s-a liniștit. A înțeles
că nu are ce căuta în politică. L-a întristat foarte mult cuvântarea
demagogică și plină de emfază a lui Octavian Goga,pe care în
calitate de prim-ministru (funcție pe care a deținut-o un an de
zile) a ținut-o la Teatrul Vechi din Oravița unde i s-a făcut o
primire fastuoasă. Nu-i venea să creadă că un poet extraordinar
cum era Goga, a cărui operă poetică o cunoștea pe din afară,
putea să fie în același timp, un politician lamentabil.
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Apoi a început cel de al Doilea război mondial cu tot ce avea
mai odios în esența sa: frică, foame, frig, moarte. Acele încercări
neașteptate și drastice ale timpului i-au zdruncinat binișor sufletul, încât la un moment dat, părea că numai rămăsese nimic
din el. Iar asta l-a pus în fața unei opțiuni dificile: ori mergea
împotriva timpului, salvându-și destinul cu prețul sacrificiului
suprem sau (cum de obicei ne este în fire) se lasă înregimentat,
invocând scuza de rigoare „trăim sub vremuri”, acceptând astfel
să-și rateze chemarea.
Până la urmă, se pare că a optat pentru a doua soluție. Numai
că din fericire, uneori destinul e mai puternic decât omul. În
timpuri grele, lipsite de speranță, în mod ciudat destinul poate
căpăta o forță supraomenească, găsind o modalitate mai mult
sau mai puțin discretă și originală de a se manifesta. In general
asta se întâmplă involuntar. Astfel după 1945 când au venit comuniștii la putere, Mișu a refuzat să mai scrie vreun vers, deși
a avut numeroase oferte de la ziarele și editurile conduse de
comuniști. El de fiecare dată i-a refuzat politicos, afirmând că e
în criză de inspirație. Insă la un moment dat acest motiv bizar și
repetat, a început să trezească suspiciuni.
La o vânătoare de mistreți în munții Semenic, organizată de
forurile conducătoare, cu ocazia unei aniversări a participat și
proaspătul prim-ministru al statului, Petru Groza. Profesorul
de latină, prezent și el acolo, manifestându-se ca un excelent vânător și ca un carismatic bancagiu de cursă lungă, i-a produs o
impresie bună lui Groza (la rândul său Mișu a sesizat în comportamentul premierului apucături de mic burghez) și i-a propus un post de consilier de stat pe probleme de învățământ în
două județe: Caraș-Severin și Timiș. Luat de val a acceptat, iar
în scurt timp a devenit şi membru de partid, fără să-și dea seama
ce face. Parcă fusese vrăjit; peste câteva luni s-a trezit din acel
vis prostesc. După nenumărate ședințe, congrese, deplasări, în136
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truniri, colocvii, audiențe, la diverse manifestări absurde, ce
aveau ca scop să îndobitocească omul, Mișu a înțeles că a făcut
o mare greșeală. Acum numai putea invoca lipsa de inspirație,
dar totuși, a evitat să scrie vreun rând despre orizonturile roșii.
A scăldat-o cum a putut și a hotărât cât încă nu era târziu, să
se debaraseze de acel coșmar. Nu era un lucru simplu... Sfătuit
de un prieten a ajuns la concluzia că singura cale de a scăpa de
comunism era să se apuce să bea zdravăn. Astfel restaurantul
Coroana devenise al doilea loc preferat și frecventat aproape zilnic după serviciu, de Mihai Novac. Aici au avut loc multe şi minunate chefuri ce se prelungeau până noaptea târziu. După un
an de zile a fost obligat să-și dea demisia din partid şi din postul
de consilier. A revenit fericit profesor de română la liceu.
Faptul că Mișu nu compunea versuri, nu însemna că nu mai
era poet. Se știe ca poet nu devii, ci te naști. Și dacă nu poți să-ți
exprimi stările de spirit prin cuvinte, atunci ele pot fi exprimate
prin sentimente, emoții, priviri. El era o ființă demnă, distinsă și
liberă. Trăia poezia pe viu sau cum se zice, traversa poetic viața.
Sau poate poezia îl poseda pe el. Mai degrabă era un fenomen
complementar. Până la urmă, cert era că prezența sa în lume
producea o stare de euforie și de ușurare. Și el nu obosea să le
ofere ocazia amicilor și persoanelor necunoscute să se bucure cât
mai mult de acest dar miraculos și inedit. Mereu la una și aceiași
oră, ca într-un ritual străvechi și cu multă condescendență își
făcea apariția în public, se așeza la masa iubită, în compania acelorași prieteni devotați și începea să petreacă; depănau amintiri,
spuneau brașoave, fredonau cântece uitate, invocau vise și premoniții. Mișu era maestru la acest capitol. Povestea inspirat și
cu lux de amănunte despre ce ar putea să se întâmple, de parca
aceasta deja a avut loc. Pentru el viitorul era previzibil și nu
aștepta nimic nou și bun. Mărturisea cu multă căldură despre
taina limbii latine. Era convins că aceasta, în mare măsură stă la
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baza limbii române. Când încerca să decanteze etimologia vreunui cuvânt latin, nu mai dădea de capătul nuanțelor pe care
le conținea. Cuvintele mai deosebite, cu o sonoritate delicată,
pur și simplu le psalmodia. Uneori cei din preajmă, dar și de la
mesele vecine, care trăgeau cu urechea, nu-l prea înțelegeau dar
cu atât mai intensă era fascinația pe care o provoca.
În clipele rare, când localul devenea pustiu, fiind trecut de
miezul nopții, masa de nuc rămânea singură, învăluită discret
într-o lumină gălbuie. Paharele goale se reflectau tacit în oglinda
neagră a așteptării. Mișu se identifica absolut cu spațiul fragil și
generos dintre cuvinte și transfigurat într-o umbră străvezie, se
topea ușor în liniștea nopții.
În acea zi ploioasă de sfârșit de toamnă, masa de nuc sumbră
şi eleganta din restaurantul Coroana își aștepta neliniștită clienții fideli, care numai apăreau. Într-un târziu, când afară se înnoptase de-a binelea, a apărut Mișu, mișcându-se greoi și abătut.
Era îmbrăcat într-un trenci negru, cu o eșarfă lungă, mov, înfășurată în jurul gâtului, parcă dorind să-și atenueze tristețea
ce-i schimbase fața. S-a așezat destul de înțepenit la masă și
pentru prima dată, s-a simțit un pic înstrăinat de acel loc drag.
Chelnerița i-a adus un coniac și o cafea. A dat coniacul rapid
peste cap și a mai cerut unul. Peste puțin timp au mai apărut doi
amici, marcați și ei de o evidentă tristețe. S-au așezat alături de
profesor, au băut câte două dețuri de țuică și nu au scos nici o
vorbă. Toată seara cei trei au păstrat tăcerea. Și au băut. Mult. Au
vrut să se îmbete, dar nu au reușit.
Noaptea trecută fusese arestat și trimis în Bărăgan prietenul
lor, medicul Virgil Molin cu toată familia. Era toamna anului
1951.
(fragment de roman în curs de elaborare)
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Primul decan al Literelor

universitare bucureştene

V

OCAŢIA umanistă şi deschiderea europeană a Universităţii din Bucureşti
s-a vădit încă din primele momente ale
fiinţării sale. Aceste trăsături au marcat însăşi întemeierea Universităţii. Prezenţa, îngemănată structural, a literelor, româneşti
şi străine – a filologiei, cu alte cuvinte –, a
pus, încă din primul ceas, pecetea nobilă a
destinului umanist în cultura română modernă.
Intrarea culturii literare în programul educaţional al primei universităţi din Bucureşti a
devenit posibilă – puţin după mijlocul secolului al XIX-lea – datorită unei conjuncturi
politice şi culturale, în desfăşurarea, adeseori
furtunoasă şi greu previzibilă, a căreia s-au
plasat eforturile, luminos şi precis ţintite, ale
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Un text închinat personalităţii transilvănene
care a deschis şirul
conducătorilor instituţionali ai primei
facultăţi filologice din
Universitatea bucureşteană a Principatelor
Unite, apoi a Regatului
României: clasicistul
August Treboniu
Laurian, a cărui memorie se cuvine să o
păstrăm neştirbită în
patrimoniul valorilor
culturale româneşti
perene.
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unui prestigios cărturar profesor, cel care avea să devină şi
primul decan al primei facultăţi filologice din universitatea bucureşteană: August Treboniu Laurian.

Un destin îngemănat cu Istoria
Imediat după Unirea Principatelor, în vara lui 1859, învăţatul
transilvănean, născut într-o comună de lângă Sibiu în anul 1810,
se stabileşte definitiv la Bucureşti. Formaţia lui iniţială nu fusese
una exclusiv socio-umană, dimpotrivă. După cursurile liceale
urmate la Sibiu şi la Cluj, viitorul dascăl continuase prin cinci
ani de studii superioare, de matematică şi fizică, la Politehnica
din Viena (1835-1840): un cursus, prin urmare, complet şi de
înaltă calitate europeană. Paralel, tânărul, atras din ce în ce mai
mult de latura cealaltă, complementară, a personalităţii sale,
urmase – tot la Viena, dar şi în oraşul german Hannover – cursuri
universitare de filosofie, istorie şi lingvistică. Acestea din urmă
au precumpănit decisiv, dar niciodată într-o manieră exclusivă,
eliminatorie, în alegerea viitorului profesional. În anul 1840, al
încheierii curriculare a studiilor, tânărul cărturar, abia intrat în
al patrulea deceniu de viaţă, îşi susţine, la Hannover, doctoratul
în lingvistică istorică, pe tema originii şi formării limbii române
„vorbite în amândouă părţile Daciei”, teza fiind redactată şi
prezentată în limba latină.1 Profesor de filosofie la liceul „Sfântul
Sava” din Bucureşti (1842), apoi şi de latină şi greacă veche, tot
acolo (1845; 1859), inspector şcolar în anul următor, alături de alţi
1
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Tentamen criticum in originem, derivationem et formam linguae romanae in
utraque Dacia vigentis vulgo valachicae („Încercare critică asupra originii,
derivării şi formei limbii romanice vorbite în amândouă părţile Daciei,
numită popular valahică”). Cf. Macrea: 1967, 171; Popescu Teiuşan-Netea:
1970, 30-36; Balacciu-Chiriacescu: 1978, 160-161; Seche: 1966, pass.;
Berciu-Drăghicescu: 2013, I, 432-433.
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profesori transilvăneni (Florian Aaron şi Ioan Maiorescu, tatăl
lui Titu Maiorescu: începând cu anul 1846), August Treboniu
Laurian îşi mută, încetul cu încetul, în fuga anilor, munca şi
sufletul în oraşul din Câmpia Română, al cărui viitor ilustru îl
intuieşte în mod uimitor pentru un om născut pe pământurile
de dincolo de pădurile carpatine (trans siluas). Lider al revoluţionarilor transilvăneni de la 1848 şi militant permanent activ,
pe lângă împăratul Franz Josef şi aula sa, al celei de-a treia naţiuni
din răsăritul Imperiului Habsburgic, Laurian se simte chemat să
răspundă, în anii cincizeci ai secolului al XIX-lea, tot mai mult
şi mai curând, unei viziuni şi chemări superioare, de perspectivă
apropiată: integrarea statală a românităţii.
Revenit pe meleagurile natale după o amplă călătorie de documentare asupra organizării învăţământului din Italia, Franţa,
Anglia şi Prusia (1855-1856), August Treboniu Laurian este
solicitat de domnitorul Grigore Ghica să activeze la Iaşi, pentru a-şi pune deja vasta experienţă în slujba organizării învăţământului din Moldova. Acolo, energicul şi infatigabilul profesor transilvănean înfiinţează şcoli, redactează manuale de istorie, geografie şi cosmografie, chemându-i, să predea şi să scrie,
şi pe alţi cărturari ardeleni (precum Al. Papiu-Ilarian, Simion
Bărnuţiu şi alţii), introduce, în şcoala medie, studiul obligatoriu
al limbii latine, pune bazele, în 1856, ale primei facultăţi juridice
româneşti2, concepe şi elaborează cea dintâi hartă, una de-a dreptul
previzionară, a viitoarei Românii, sub numele de Harta naturală
a Daciei, „în care a cuprins toate provinciile locuite de români”3
şi care s-a bucurat de o largă utilizare în viitoarele Principate
Unite şi în toată Transilvania.4
2

Balacciu-Chiriacescu: 19787, 161; Macrea: 1967, 172-174.
Macrea: 1967, 173.
4
Id., ibid.
3
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Ceasul unirii Principatelor sosise şi, în chiar anul primelor
lui bătăi, eruditul şi energicul dascăl transilvănean ia hotărârea
să se stabilească definitiv la Bucureşti.
Aici primeşte catedra de limba şi literatura latină pentru clasele superioare ale Colegiului de la „Sfântul Sava” – considerat
o adevărată Academie5 şi avându-i colegi pe Ion Heliade Rădulescu
la limba română şi pe Ioan Maiorescu la istorie –, aici devine
membru al Eforiei şcolare (1859), redactor al revistei Instrucţiunea publică (în acelaşi an) şi director al Bibliotecii Naţionale
din Bucureşti (de asemenea în 1859), posturi şi funcţii pe care
le va deţine, în parte, ani buni înainte, până când avea să primească noi misiuni şi însărcinări.6 Astfel încât acordarea, ca
urmare a votului Adunării legislative din 4 februarie 1861 şi a
decretului semnat de Alexandru Ioan Cuza, a cetăţeniei române
lui August Treboniu Laurian şi Florian Aaron7, a apărut, fără îndoială, tuturor ca un fapt nu doar firesc, ci, fără doar şi poate, şi
întârziat.
Acesta a fost, pe scurt, destinul îngemănat cu istoria însăşi a
unui intelectual, pentru care România urma să devină, din vis,
cea mai directă, dinamică şi palpabilă realitate.

Universitarul August Treboniu Laurian
Naşterea Universităţii din Bucureşti se leagă, direct şi definitiv,
de strădaniile descendentului celui mai activ, erudit şi larg în
vederi al Școlii naţionale Ardelene.
5

Popescu Teiuşan-Netea: 1970, 186; Macrea: 1967, 174-175.
Detalii cronologice şi informaţii – atestate documentar – suplimentare apud
Popescu-Teiuşan-Nedea: 1970, 180-186.
7
Popescu Teiuşan-Netea: 1970, 187. Autorii identifică decretul publicat în
Monitorul, nr. 28/7 februarie 1861.
6
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Pe 31 august 1863, Consiliul Superior al Instrucţiunii Publice
– echivalentul aproximativ al viitorului Minister al Educaţiei din
deceniile următoare şi înfiinţat, la rândul lui, în anul precedent
(24 aprilie 1862), ca succesor al Eforiei Școalelor din Bucureşti şi
al Consiliului Școlar din Iaşi8 – decisese şi propusese înfiinţarea
unei Facultăţi de Litere, pe de o parte, şi a uneia de Știinţe,
pe de alta, fiecare dintre ele urmând să poarte denumirea de
„Școală superioară” (de Litere, respectiv de Știinţe)9. Celor două „şcoli superioare” li se adaugă, prin aceeaşi decizie10, o Școală superioară de Știinţe juridice. La cea de Litere este numit
profesor de istoria literaturilor clasice, greacă veche şi latină, şi
în acelaşi timp director al Școlii, August Treboniu Laurian.
Prin Decretul Domnitorului (nr. 765, din 17 iulie 1864)11 – aşadar, peste mai puţin de un an –, Alexandru Ioan Cuza uneşte,
sub numele de „facultăţi”, cele trei şcoli superioare, care funcţionau deja, subordonându-le unei entităţi superioare. Aceasta
avea să poarte, de acum înainte, numele de Universitatea din
Bucureşti. Directorul fostei Școli Superioare de Litere devenea
Decan şi profesor de limba şi literatura latină, catedra de limbă
şi literatură greacă veche revenindu-i, după scindarea catedrei
unice de limbi clasice, lui Epaminonda Francudi. În acelaşi timp
cu Laurian, erau numiţi profesori titulari la noua Facultate de
Litere şi Filozofie dascăli reputaţi, unii transilvăneni şi vechi
colegi, precum Florian Aaron, la catedra de istorie universală, şi
Ion Maiorescu, la aceea de istorie a românilor; pentru filozofie,
8

Id., ibid.
Ibid., 188.
10
Publicată în Monitorul. Jurnal oficial al Principatelor Unite, nr. 202/12
octombrie 1863. Apud Popescu-Teiuşan-Netea: 1970, 188, n. 2.
11
Publicat în Monitorul din data respective: cf. Popescu-Teiuşan-Netea: 1970,
188, n. 3.
9
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titular fusese numit Ioan Zalomit, iar pentru limba şi literatura
franceză Ulysse de Marsillac.12 La celelalte două facultăţi, Decani au fost desemnaţi Al. Orăscu (Facultatea de Știinţe) şi C.
Bosianu (Facultatea de Drept). Primul Rector al Universităţii
din Bucureşti a fost numit Gh. Costa-Foru.13
Spre deosebire de ceilalţi doi colegi Decani, a căror activitate
diriguitoare nu a depăşit faza iniţială, primul Decan al Literelor
bucureştene a deţinut această funcţie un timp îndelungat (reconfirmat fiind în aprilie 1874, la împlinirea celor zece ani
de mandat). După majoritatea surselor consultate14, August
Treboniu Laurian şi-ar fi îndeplinit misiunea până chiar înainte
de dispariţia sa din viaţă (petrecută pe 25 februarie 1881, la
Bucureşti), totalizând, astfel, un număr impresionant de ani de
decanat: 17. După Ilie Popescu Teiuşan şi Vasile Netea, o atare
cronologie ar fi greşită, întrucât profesorul ar fi ieşit la pensie
la sfârşitul anului 1879 şi, odată cu aceasta, ar fi depus, în chip
firesc, şi mandatul decanal15: anii de decanat s-ar restrânge, prin
urmare, la 14.
Prelegerile, organizate sub formă de cursuri săptămânale,
ni s-au pierdut. Profesorul Laurian nu se referă nicăieri în altă parte la ele. În arhiva Universităţii lipsesc dosarele pentru
această perioadă a primelor decenii16 şi, oricum, chiar dacă ele
s-ar fi păstrat, caracterul şi conţinutul lor strict administrativ
nu ne-ar fi fost de mare folos – cel mult unul orientativ. În
sfârşit, cursurile n-au fost nici tipărite, nici transcrise de către
Am preluat toate aceste informaţii de la autorii citaţi imediat mai sus,
ibid.
13
Id., ibid., 195.
14
Celor citate deja o adăugăm pe aceea reprezentată de volumul lui M. PopescuSpineni, 1928. A se vedea şi C. Jalbă, 1968, 622-624.
15
Popescu Teiuşan-Netea: 1970, 195 (inclusiv n. 1).
16
Id., ibid.
12

144

2, 2022

Primul decan al Literelor universitare bucureştene

Restituiri

colaboratori sau audienţi. Se poate încerca o reconstituire a lor17,
pe baza conţinutului lecţiilor de la Colegiul „Sf. Sava”, prelucrate
sub forma articolelor despre Literatura latină publicate în revista
Instrucţiunea publică, al cărei redactor şi editor a fost între anii
1859 şi 1861.18 Este foarte posibil, după cum susţin comentatori
avizaţi şi documentaţi19, ca prelegerile de literatură latină – cu
trimiteri şi la cea greacă veche – să se fi convertit şi în lecţii de
filosofie şi religie, scolastică şi modernă, în consonanţă cu mai
vechi pasiuni ale eruditului (Bacon, Hobbes, Descartes, Spinoza,
Locke etc.).
Mărturiile discipolilor şi ale contemporanilor care i-au succedat în ordinea culturii româneşti şi a componentei sale educaţionale ne permit să reconstituim imaginea unui profesor
care, şi ca Decan, înzestrat cu o neobosită putere de muncă,
s-a arătat permanent şi în cel mai înalt grad preocupat de extinderea bunei desfăşurări a activităţii facultăţii, prin cele două
componente fundamentale: corpul profesoral şi studenţii. Șia asumat misiunea de a conduce, prezida şi gestiona şedinţele
Consiliului Facultăţii, de a observa şi asigura punerea în aplicare
a conţinutului programelor de studii, de a urmări programarea
şi desfăşurarea examenelor, de a supraveghea disciplina în facultate; nu în ultimul rând, de a menţine eficientă comunicarea
şi colaborarea cu rectoratul, respectiv cu ministerul de resort şi
cu alte ministere. Întocmirea, în calitate de Decan, de rapoarte
detaliate – cu date statistice elocvente20 – ne permite să observăm
Id., ibid., 195-197.
Id, ibid., 196; Macrea: 1967, 174.
19
Precum Ilie Popescu Teiuşan şi Vasile Netea, op. cit., 197. Cursurile, ne
informează aceeaşi sursă (ibid.), se ţineau dimineaţa, lunea, miercurea şi
vinerea, între orele 9.15 şi 10.30.
20
Id., ibid.
17
18
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o veritabilă dinamică a studenţilor „literaţi”, de la 16 în 1866 la 39
în 1871, cu fluctuaţiile de rigoare ulterior. Intervenţiile Decanului,
în toţi anii care au urmat preluării mandatului, pe lângă minister
în special, îl arată pe Laurian preocupat şi de obţinerea de burse pentru studenţi, atât de natură socială (tinerii proveniţi din
mediul rural), cât şi pentru specializare şi perfecţionarea instrucţiei, în universităţile din străinătate. Astfel, au beneficiat de
burse de studii, la Paris şi la Berlin, graţie recomandărilor Decanului Laurian, tineri merituoşi, precum viitorul folclorist G.
Dem. Teodorescu (ajuns şi ministru al Instrucţiunii Publice) sau
Ion Bianu (viitor profesor şi succesor al lui Laurian la decanatul
aceleiaşi facultăţi, apoi director al Bibliotecii Academiei Române
şi Preşedinte al acestui for suprem al ştiinţei româneşti).21
Sub decanatul lui August Treboniu Laurian, spiritul de muncă şi de seriozitate a devenit emblema mesajului educaţional universitar bucureştean. Nevoia de profesori, pentru un învăţământ
tardiv modernizat, precum cel românesc din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, era uriaşă. Și, totuşi, aflăm, din aceleaşi
surse documentare22, că, din totalul de 22 de candidaţi la examenul de licenţă din anul 1868, au promovat examenul numai 4.
La celălalt capitol atât de important, decisiv de fapt, al aşa-numitelor, azi, resurse umane, suntem informaţi23 că Facultatea
de Litere, pornită cu numai 5 cadre didactice în 1864, reuşise
rapid să dubleze, apoi să tripleze, până în anul 1874, numărul
titularilor de curs şi să mărească, prin aceasta, considerabil
numărul şi tipologia cursurilor înseşi. Astfel, la zece ani de la
înfiinţarea Literelor şi Filosofiei universităţii bucureştene, îşi
Toate datele, ca şi cele de mai jos, au fost preluate din monografia, des
citată, a celor doi cercetători menţionaţi, aici la p. 198.
22
Id., ibid.
23
Id., ibid., 199.
21
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încep activitatea aici (mai întâi, sub forma unor cursuri libere,
apoi ca titulari) savanţi de notorietate internaţională: Bogdan
Petriceicu Hasdeu, pentru filologia comparată indo-europeană
şi Alexandru Odobescu, pentru arheologie, ambii titularizaţi în
1878; Titu Maiorescu, la insistenţele şi recomandarea aceluiaşi
Decan, este invitat şi el, în 1874, să susţină prelegeri libere de
psihologie şi filosofie (după ce, cu trei ani înainte, în 1971, din
motive politice, fusese suspendat la Universitatea din Iaşi).
Ca o recunoaştere a prodigioasei sale activităţi dedicate interesului obştesc al facultăţii şi al universităţii, deşi era extrem
de solicitat ca Decan şi profesor, August Treboniu Laurian acceptă, în anul 1877, să reia conducerea Bibliotecii Naţionale – la
care renunţase în anul 1864 – şi să-şi canalizeze eforturile organizatorice şi în direcţia remedierii situaţiei precare în care
ajunsese biblioteca publică centrală.

În efigia timpului
Rămân pentru totdeauna întipărite în efigia timpului atât cuvintele lui Laurian, rostite în anumite vremuri vitrege, cât şi cele
ale urmaşilor săi despre primul Decan şi profesor de limbi clasice al Facultăţii de Litere a Universităţii bucureştene.24
Cuvintele lui Laurian:
„Amar şi amar. Cu toate acestea, să nu ne pierdem curajul. Numai noi să fim oameni şi să ne facem sacra datorie sub toate împrejurările. Vor veni şi alte timpuri!”

Cuvintele urmaşilor săi:
„Venit în Bucureşti împins de vitregia stăpânirii străine şi vrăjmaşe
de peste Carpaţi, m-am găsit în atmosfera lui Laurian, care m-a
24

Surse de bază: Popescu Teiuşan-Netea: 1970, 198-199, 203; Macrea: 1967,
173.
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luat de îndată în serviciu la biblioteca Universităţii, al cărei director
era. Într-o zi mi-a cerut să-i aduc marea hartă murală, făcută de
dânsul, cu titlul Dacia. Am întins-o pe jos înaintea lui, iar dânsul a
făcut cu băţul ocolul pe Dunăre (şi celelalte râuri înconjurătoare)
şi a zis tare cu ochii umezi: „Frumoasă e! De-aţi ajunge voi să o
vedeţi făcută!” (Ion Bianu, 1928)
„Era un om cu adevărat extraordinar prin varietatea cunoştinţelor
sale. Când lipsea un profesor, el îi ţinea locul. Erau zile când făcea
câte două şi trei lecţii deosebite. Într-o clasă explica trigonometria
sau teoria funcţiilor, în alta făcea trigonometria sau teoria funcţiilor, în alta făcea anatomia sau zoologia, în alta limba greacă,
în alta latina. Ni se părea că în creierii lui erau cristalizate toate
cunoştinţele omeneşti. Singurul lucru la care aspiram era să devenim tot aşa de învăţaţi ca şi dânsul… Dacă am ajuns şi eu să fiu
un bun profesor, după cum mi-au spus-o întotdeauna foştii mei
şcolari, aceasta lui Laurian şi lui Bărnuţiu o datoresc.” (Petre Poni,
1836)

Pe 28 februarie 1881, când profesorul a fost condus pe ultimul
drum, spre Cimitirul Șerban-Vodă („Bellu”) din Bucureşti, unde
a fost înmormântat, toate şcolile din capitala Principatelor Unite, în
semn de doliu, au fost închise. Ziarele vremii25 relatează că mii de
persoane l-au condus pe drumul fără întoarcere, pornind de la
locuinţa din str. Labirint nr. 27 a doar acum obositului cărturar şi
profesor. I-au fost ultimi însoţitori bătrâni camarazi şi mai tineri
discipoli întru idealurile naţiunii şi culturii române: C. A. Rosetti,
Vasile Boerescu (în acel moment, ministru de externe), Ion
Ghica (fost ministru, ambasador, atunci Preşedintele Academiei
Române, aceasta din urmă numărându-l pe Laurian printre
fondatori), Ion Zalomit (ajuns Rector în funcţie al Universităţii
din Bucureşti), Titu Maiorescu, doctorul Felix, deputaţi, generali
25
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şi alţi ofiţeri superiori, militari de rând, înalte feţe bisericeşti.
Necrologul, publicat în ziarul bucureştean Răsboiul şi reluat în
ziarul Observatorul din Sibiu26, se încheia în următorii termeni:
August Treboniu Laurian a fost „omul care a umplut o jumătate
de veac din istoria noastră cu faptele şi viaţa lui.”
Ultimul elogiu public i l-a adus, în 1903, verbul apoteotic al
lui Nicolae Iorga, cu ocazia dezvelirii, la Bucureşti, a bustului nepieritorului transilvănean.27
Referinţe
Balacciu-Chiriacescu: 1978, Dicţionar de lingvişti şi filologi români.
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pp. 622-624.
Macrea: 1867, D. Macrea, „A. T. Laurian”, în Cercetări de lingvistică, XII,
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27

Macrea: 1967, 186 (şi n. 32).
Discursul a fost reluat de Iorga în volumul Oameni cari au fost. Bucureşti,
Editura pentru Literatură, vol. I., 1967, pp. 8-11.
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STE pseudonimul lui Gavril Rotariu,
născut la Udeşti, judeţul Suceava, la 1 mai
1881, din părinţii Lazăr şi Ileana Rotam – ţărani săraci. Şcoala primară o face la Udeşti,
apoi urmează liceul german la Suceava şi
Şcoala Normală, de învăţători din Cernăuţi.
După absolvirea şcolii ajunge învăţător la
Câmpulung-Moldovednesc.
În 1901 debutează cu poezie la revista
din Cernăuţi şi va colabora la Sămănătorul,
Neamul românesc, Ramuri, Viaţa românească,
Luceafărul, Junimea literară, Flacăra, Glasul
Bucovinei etc. Editorial a debutat cu volumul
Poezii (1909); acestuia îi urmează volumele
Poezii (1911), Cântarea suferinţei (1020),
Paharul blestemat (1924),
La 1914 îl găsim la Bucureşti, unde începe
o campanie publicistică împotriva regimului
austro-ungar din Bucovina, împreună cu
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O. Goga şi alţi ardeleni refugiaţi. După Unirea din 1918, se
reîntoarce la în Bucovina, fiind profesor la Şcoala Normală de
învăţători şi deputat în Parlament în 1927.
În poezia sa, Rotică cântă suferinţele oamenilor într-o atmosferă elegiacă, amintind de O. Goga, alteori de G. Coşbuc:
Din slava lumilor albastre,
Într-o senină dimineaţă,
Trezit-ai plângerile noastre
Tu, veşnic dragă cântăreaţă.
Vestit-ai ceasul de pornire
În larg de câmp, în sfânta muncă,
Şi-n limpezi stihuri de slăvire
Ai coborât sfânta poruncă.
............................................
Tu cânţi ţărâna o frămânţi
La noi copiii şi părinţii,
Dar din sudoarea noastră sfântă
Nu noi, ci alţii-şi scot arginţii...
(Ciocârliei)

Dominante în poezia lui Rotică sunt tristeţea şi melancolia,
aşa cum spunea G. Călinescu:
„Poezia lui Rotică este erotică şi intimistă de om timid. Tristeţea
autumnală are o nuanţă tonică: «Nu vezi ce tristă-i toamna în jur
prin munţii suri, / Nu vezi cum cade ceaţa pe tristele păduri...»”

Un elogiu adus femeilor române este exprimat în poezia cu
acelaşi nume, care se transformă într-un imn de slavă adresat
celor ce au născut glorii, vestind pământul ţării, lumii întregi:
Pleacă-ţi urechea, strănepoate!
Şi ascultaţi-le cuvântul
De mame ce născură glorii
Şi ne-au făcut vestit pământul.
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.....................................................
Uniţi-vă în gând voi, mame,
Şi-un gând sfinţească-a voastră cale:
Copiii voştri să ne treacă
Dincol-de lacrimi şi de jale !
(Femeilor române de la noi)

Preocuparea de seamă a poetului Gavril Rotică a fost să-şi
facă cunoscut discursul liric şi să convingă, rămânând îndatorat
semănătorismului. Transpare în versurile sale originea ţărănească
a autorului. În unele din poezii prezintă frumuseţea copilăriei,
farmecul satului şi al naturii înconjurătoare:
Stai cu mine la fereastră şi un cuib de rândunică
Tu mi-arăţi şi cu iubire mâna-mi prinzi în mâna-ţi mică,
Pe când ochii mei departe urmăresc pierduţi plutirea
Unui vultur ce se-nalţă despicând nemărginirea.
(Catren)

Sau:
Ne-aşteaptă-n munţi o vale cu murmur de izvoare
Din care beau toţi cerbii din munţii mei frumoşi
Dă-mi mâna ta, străino – şi cerbi şi căprioare
Vei îmblânzi acolo cu ochii-ţi luminoşi!
(Prinzând la pieptul tău o floare)

În versurile sale poetul exprimă sentimentele cu o oarecare
îndemânare, astfel că chinul inexorabil se termină în voluptatea
suferinţei:
Şi azi ca totdeauna în chipul tău tăcut
Eu ştiu că judecat-am o vinovată mare,
Şi azi ca totdeauna nu ştiu cum s-a făcut
Că m-am trezit la urmă tot eu cerând iertare.
(Şi azi ca totdeauna)
152
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În volumul Cântarea suferinţei (1920), poetul vede suferinţa
ca ceva implacabil, ca o soartă. Ritmul poeziilor are ceva din
„cântarea pătimirii lui Goga. Alteori poezia se transformă
parcă într-o rugăciune lirică, iar ritmul aminteşte de versul eminescian.
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Babele şi diavolul: aforisme

împotriva somnambulismului
istoriei*

Rodrigo Inácio R. Sá
Menezes deţine o diplomă
de licenţă în Filosofie, un
Master în Știinţe ale Religiei
şi un Doctorat în Filosofie
la PUC SP. Cercetător al
operei filozofului român
Emil Cioran. Traducător din
limbile franceză, engleză şi
română, a tradus aforismele
şi eseurile lui Cioran (din
franceză şi română) pentru
revista electronică (n.t.)
Nota do Tradutor [Nota
traducătorului]. Creatorul
editorul Portalului E.M.
Cioran Brasil (2010 2022).

„Dacă fiecare ar fi «înţeles», istoria ar fi
încetat de multă vreme. Numai că sîntem
cu desăvîrşire, sîntem biologic inapţi «să
înţelegem». Și chiar dacă ar fi înţeles toţi,
în afară de unul, istoria s-ar perpetua, din
pricina lui, din cauza încăpăţînării lui. Din
pricina unei singure iluzii!”
Cioran, Despre neajuncitsul de a te fi născut
(1973)

C

IPRIAN VĂLCAN este un autor din ce
în ce mai cunoscut de publicul brazilian.
Datorită traducerilor lui Fernando Klabin
şi Marco Lucchesi, au trecut aproape 10 ani

* Ciprian Vălcan, As velhinhas e o diabo [Babele şi diavolul], traducerea de Rodrigo Inácio R. Sá Menezes,
Editura Tesseractum, Sao Paulo, Brazilia, 2022
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de când aforismele şi eseurile sale au
fost prezentate pentru prima dată cititorilor brazilieni, în primul rând în revista (n.t.) Nota do Tradutor (tradus de
Klabin), iar apoi în alte reviste literare
braziliene (tradus de Lucchesi). În 2016,
eseul său „Sinucigaşul sau vremea nihilismului” a fost publicat la editura
Zazie, în traducerea lui Fernando
Klabin [O Suicida e a era do niilismo].
În ultimii doi ani, am tradus câteva
eseuri ale lui Vălcan pentru marea revistă braziliană Humanitas. Aceste eseuri vor fi adunate şi publicate sub forma
unei cărţi intitulate Obsidian [Obsidiana – în limba
portugheză].
„As velhinhas e o diabo” (Babele şi diavolul) este
cea mai nouă carte a sa de aforisme apărută în Brazilia,
publicată de editură Tesseractum, într-o ediţie bilingvă, pe care am avut onoarea s-o traduc. Am
ales să traduc „Babele” prin „Velhinhas” (diminutiv
de „velhas”, femeie de o vârstă înaintată), nu doar
pentru a conferi titlului o particularitate foarte braziliană, şi anume diminutivul atât de obişnuit în
cultura noastră, ci şi pentru a ridica o ambiguitate
poetică, lăsând deschis dacă Babele, în acest caz, sunt
drăguţe („boazinhas” în portugheza, un alt diminutiv
obişnuit), confirmând stereotipul, sau nu. În cultura
populară românească, primele nouă zile ale lunii
martie, când clima este foarte instabilă, se numesc
Zilele Babei. Am ajuns să învăţ că românii aleg una
dintre cele nouă zile pentru a ghici cum va fi restul
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anului. Pars pro toto, „anul” este, în noua carte de aforisme a
lui Vălcan, o metaforă a istoriei, ale cărei convulsii ne fac să ne
gândim dacă nu cumva babele au ales o zi proastă şi ploioasă.

Aforismul: înţelepciune pentru o lume în care „nimic
nu-i la locul său, începînd cu lumea însăşi” (Cioran)
Un aforism nu coincide niciodată cu adevărul: este fie un adevăr
pe jumătate, fie unul şi jumătate. (Karl Kraus)

Ciprian Vălcan este un filozof care optează pentru o raţionalitate
nu sistematică, ci mai degrabă eseistică, fragmentară şi experimentală – de aici şi forma aforistică al lui Babele şi diavolul.
Aforismul, formă discursivă lapidară, are o lungă şi respectabilă
tradiţie de adepţi, din antichitatea greco-romană până în zilele
noastre: moraliştii francezi, Baltasar Gracián, romanticii germani,
Schopenhauer, Nietzsche, Kraus, Lichtenberg, Strindberg, Cioran
şi alţii. Pentru aceşti autori, printre care se înscrie şi Vălcan, zelul
estetic (de unde valoarea poetică şi literară a aforismului) nu
este un simplu detaliu accesoriu, o ornamentare superfluă, ci
mai degrabă un factor esenţial, inseparabil de conţinutul ideilor.
Brevitatea aforistică, fie ea reticentă sau asertivă, este menită
să exprime o intuiţie fundamentală (contingenţă, finitudine, incertitudine, incompletitudine), o viziune (tragică) asupra lumii.
Estetica, etica şi ontologia se împletesc în alegerea aforismului
ca formă discursivă; dezordine, absurditate, conflict, paradox,
antinomie, entropie: constante ale existenţei umane pe care
aforismul îşi propune să le exprime în micro-totalitatea sa.
Etimologic, aphorismos desemnează ideea unui orizont delimitat la îndemâna privirii.1 Astfel, îşi propune să condenseze
1
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provine din aphorismus, o transcriere latină a cuvântului grecesc ἀφορισμός
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o viziune unică – niciodată definitivă – asupra lumii, istoriei,
societăţii, omului. Poate fi sentenţios sau aluziv, solemn sau zeflemitor (găsim ambele tipuri în Babele şi diavolul). În cazul unor
autori moderni precum Nietzsche, Cioran şi Vălcan, aforismul
este contemporan cu Era interpretării; aforismele se pretează la o
abordare aproximativă şi interpretativă a adevărului, a realităţii
lucrurilor, a existenţei care ne este comună. Fiecare aforism are
propriul lui pathos; poate fi ascuţit şi incisiv, te poate lovi ca o
palmă peste faţă sau te poate afecta ca un duş rece. „Furioşii le
sînt superiori din punct de vedere stilistic simplilor calofili. Un
croşeu în plină figură face mai multă impresie decît o metaforă
reuşită”, scrie, ironic, Vălcan. Aforismul nu este dialectic, ca
un dialog al lui Platon, ci fulgurant, exploziv. Aşa cum afirma
Cioran, predecesorul şi compatriotul său filosofic, Adevărul se
găseşte în Shakespeare: „un filozof n-ar putea să şi-l însuşească
fără să zboare în ţăndări, cu sistemul lui cu tot”2 – despre care
Vălcan nu putea fi mai de acord.
Poţi citi o carte precum Babele şi diavolul de la un capăt la altul,
toate aforismele, într-o singură şedinţă, după cum o poţi deschide
la orice pagină, la întâmplare, pentru a da peste un aforism care
oferă, în mod neobişnuit, intuiţii preţioase. Aforismul îşi are

2

(aphorismós): ‚a limita’, ‚a determina’, ‚a delimita’, ‚a defini’. Verbul corespunzător, la rândul său, derivă din ὁράω (horáo): ‚a privi’, ‚a vedea’,
‚a holba’, ‚a căuta cu ochii’. Forma viitoare este ὄψομαι (ópsomai), ‚voi
vedea’, din care derivă, prin apocopă, ὄψις (ópsis): ‚viziune’. Și din acest
substantiv, σῠ́νοψῐς (sinópsis), ‚viziune de ansamblu’, viziune sinoptică’.
Din conjuncția de ὁρίζω și ὁράω rezultă ορίζοντος (horizontos): limite,
granițe, ci o limită/graniță fixată prin privirea, de aici ‚orizont’, deschis din
punct de vedere perspectiv.” LOVISOLO, Jorge, Averiguaciones sobre el
aforismo. Buenos Aires: Altamira, 2008, p. 25 (traducerea mea).
CIORAN, Silogismele amărăciunii. Trad. de Nicolae Bârna. Bucureşti:
Humanitas, 1992, p. 114.
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originea într-o intuiţie subită despre lume, pe care gânditorul
existenţial caută să o interpreteze, astfel încât lectura aforismelor
este o descifrare a lumii în al doilea grad (o interpretare a
unei interpretări) – aforismele se nasc din experienţa vitală
care este prima încercare de interpretare a lumii (întotdeauna
fragmentară, precară, incompletă). În sfârşit, aforismul cere o
însuşire care, potrivit Nietzsche, „a fost uitată astăzi”, o artă a
interpretării „care ar pretinde aproape să posedăm natura unei
vaci şi nu în ultimă instanţă, în toate cazurile, pe aceea a unui
‚om modern’: prin aceasta înţeleg însuşirea de a rumega...”3

O polifonie teribilă
Personajele din titlu sunt o mică mostră din diversitatea figurilor
paradigmatice sau arhetipale care populează imaginarul mitopoetic a lui Vălcan, un indice al polifoniei care animă gândirea
sa. Babe, criminali în serie, canibali, personaje shakespeariene,
profeţi, inchizitori, filozofi, poeţi şi artişti dadaişti excentrici,
revoluţionari, demagogi, tirani, ţarine, împăraţi nebuni, samurai, escroci, hoţi de buzunare, asceţi, înţelepţi, sfinţi, recepţioneri, balerine virgine pe cale de dispariţie, soldaţi ruşi, soldaţi japonezi... şi diavolul, care este prezent în multe dintre aforismele din cartea lui Vălcan (dacă nu este prezent în jurul lor,
pe marginile textului). În polifonia sa vertiginoasă, Vălcan ne
conduce printr-o diversitate de epoci istorice şi de „decoruri ale
cunoaşterii”4: pe lângă viitorurile distopice, cum ar fi o ipotetică
Europa a secolului XXII, Grecia antică şi Antichitatea târzie, Evul
Mediu şi Inchiziţia Iberică, Revoluţia Franceză şi Iluminismul,
NIETZSCHE, Genealogia morale (cuvânt înainte). Trad. de Darie Lăzărescu.
Bucuresţi: Mediarex, 1996, p. 26.
4
Cu referire la titlul unui capitol din Tratatului de descompunere al lui
Cioran: „Decorul cunoașterii” [Le décor du savoir].
3
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Germania la trecerea de la secolul al XIX-lea la secolul al XX-lea,
China şi India din vremurile trecute, Japonia postmodernă,
Rusia ţaristă şi Uniunea Sovietică, Judecata de Apoi...
Dincolo de erudiţie, aforismele din Babele şi diavolul ne
dezvăluie un filosof care gândeşte intuitiv, fără rezerve, despre
lume, societate şi cultura actuală, dar şi despre constantele condiţiei umane: suferinţă, boală, contingenţă, finitudine... Polifonia
lui Vălcan este expresia poetică a unei gândiri filosofice care
îşi propune să surprindă, prin imagini şi metafore, tendinţele
culturale şi spirituale predominante în vremurile noastre, rupturile şi
convulsiile sale, însuşi ritmul timpurilor moderne. Vălcan se ocupă
de paradoxurile şi contradicţiile existenţei umane conştientă
de sine, supusă timpului şi finitudinii, de sensul sau nonsensul
istoriei, de fenomenul decadenţei în cultură şi artă, de dialectica
dintre tradiţie şi modernitate, de impasul capitalismului şi de
provocările lumii globalizate, de condiţia umană postmodernă,
pe scurt, de ceea ce Freud numea das Unbehagen în der Kultur:
disconfortul sau neliniştea sau neajunsul în civilizaţie – Actualizat
pentru secolul XXI, dintr-o perspectivă românească.
Identitatea românească a lui Vălcan este inseparabilă de spiritul său cosmopolit. Filosoful născut la Arad menţine un echilibru rar între ceea ce Bergson concepe ca o morală închisă şi
o morală deschisă.5 Pe urmele unor moralişti francezi precum
La Rochefoucauld, Vălcan întreprinde o analiză incisivă – şi
adesea „caustică” – a spiritului vremurilor noastre. Să spunem
că concluziile sale nu sunt foarte optimiste; nici o intenţie demagogică nu intră în economia cuvintelor sale;6 scopul sau este
mai degrabă de a deştepta decât de a consola. Vălcan este un
5
6

Cfr. BERGSON, Cele două surse ale moralei și ale religiei (1932).
S-ar putea spune că Vălcan practică o formă particulară de parrhesía: imperativul cinic de a vorbi franc și de a spune adevărul.
2, 2022
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umanist fără iluzii. Reflectând asupra uzanţelor şi modei noilor
generaţii, care sunt din ce în ce mai dispuse să facă orice pentru
a obţine like-uri pe TikTok, Vălcan prevede cu nostalgie că
„Copiii din secolul XXII nu-şi vor mai dori să fie Goethe sau
Maradona sau John Lennon, ci Ted Bundy sau Charles Manson.
Idealul omului decadent va fi criminalul în serie.” Sau Anders
Breivik, de asemenea prezent în mijlocul Babelor şi al diavolului,
apărând, potrivit Vălcan, ca un exemplu malefic pentru generaţiile viitoare din Europa, unde mişcările neonaziste şi neofasciste s-au răspândit la o scală alarmantă.
Până la urmă, Vălcan nu este un pesimist, aşa cum ar părea.
Dacă există pesimism în opera sa, este de ordin metodologic, de
parcurs. Ceea ce se află la baza gândirii sale este, mai degrabă, o
intuiţie tragică (care nu exclude umorul, zeflemeaua şi bucuria),
o comprehensiune problematică a existenţei care nu se traduce
într-o doctrină filosofică sau într-un sistem de pesimism.
De asemenea, este departe de a fi un nihilist, deşi este destul
de familiarizat cu fenomenul nihilismului (şi cu problema neantului, dintr-o perspectivă existenţială). În materie de raţionalitate filosofică, poziţia lui Vălcan seamănă mai degrabă cu
o combinaţie între Diogene Cinicul şi Kierkegaard. De aici
dublul registru discursiv, critic şi edificator, o pars destruens şi o
pars construens, al gândirii sale. Trebuie să criticăm, să negăm,
să demonstrăm răul în toată gravitatea lui, pentru a imagina o
utopie realistă. Trebuie să înţelegem lumea pentru a îndrăzni să
o transformăm – şi chiar dacă avem cea mai profundă înţelegere
a ei, asta nu ne garantează nimic.

Babe, escroci şi canibali
Cinism şi pesimism la o parte, unele aforisme evocă prezenţa
misterioasă şi inefabilă a unei forţe superioare, deschiderea omu160
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lui către o transcendenţă prin care devine posibilă depăşirea
adversităţilor vieţii, sau măcar să se obişnuiască cu ele. Multe
dintre aforisme se disting prin tonul umoristic, chiar şi atunci
când abordează subiecte solemne. Potrivit teologului german
Adolf von Harnack, citat de Vălcan, „Dumnezeu ar fi putut să-şi
asume şi natura asinaria şi să fie totuşi capabil să ne mîntuiască”.
Să nu-i subestimăm niciodată pe asini, nici pe idioţi, pe proşti,
pe escroci. Vorbind despre escroci, „poate că nu profeţii, ci doar
escrocii ar putea să salveze lumea...”
Babele reprezintă o figură cheie în imaginar poetic a lui
Vălcan, personificarea memoriei ancestrale şi a experienţei de
viaţă, a unei fertilităţi dacă nu biologice, spirituale şi sapienţiale
(Socrate, această „babă” masculină, era cunoscut ca fiind o abilă
„moaşă a sufletelor”). În poetica lui Vălcan, ele se situează în
pragul unei ambiguităţi între blândeţe şi luciditate „luciferică”,
amabilitate şi amărăciune, pietate şi cinism. Datorită cunoaşterii
lor profunde a naturii umane, „civilizaţia noastră le e datoare
babelor cu cîteva titluri de doctor honoris causa”. Babele sunt
depozitare ale unor cunoştinţe antropologice preţioase. Unele
dintre ele pot reprezenta chiar o ameninţare serioasă pentru autorităţile politice şi religioase stabilite. „Inchizitorii au procedat
cu multă înţelepciune acuzîndu-le pe babe de vrăjitorie: era
singura şansă de a le arde pe rug...” Sunt cunoscătoare profunde
ale misterelor care există între cer şi pământ, cele sacre şi cele
profane. Din acest motiv, „Ameninţările cu Judecata de Apoi
nu au nici un efect asupra babelor. Pe ele nu le impresionează
focurile iadului, ci doar rugurile din piaţa publică.” Descoperim,
în sfârşit, că arhetipul babei nu se limitează la persoanele de sex
feminin de vârstă înaintată, fiind o metaforă antropologică asexuată care se aplică foarte bine anumitor bărbaţi, în primul rând
filosofilor. „Filosofii au părut întotdeauna mult mai bătrîni decît
2, 2022
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erau cu adevărat. Nu există filosofi cu figuri infantile. Poeţii pot
să rămînă copii. Filosofii se nasc babe.” Nietzsche însuşi, deşi
avea o vitalitate exaltată („marea sănătate”), avea ceva de „babă”.
După Vălcan, perspicacitatea sa psihologică „e datorată frecventării babelor. Opera lui n-ar fi fost la fel fără Malwida”.
O altă figură cheie – reprezentând în acest caz ceea ce s-ar
putea numi o „figură limită” – este Canibalul. Evocând retoric
această figură pitorească, atât de străină de ceea ce cunoaştem
ca „civilizaţie”, Vălcan actualizează pentru secolul XXI o problematică filosofică (etică) prezentă în opera lui Cioran, legată
de sustenabilitatea civilizaţiei occidentale, atât în sens material
cât şi în sens spiritual. Într-un eseu din Căderea în timp (1964),
„Portretul omului civilizat”, Cioran scrie:
Înverşunarea de a izgoni din peisajul uman iregularitatea, neprevăzutul şi diformul atinge necuviinţa. Putem deplânge, fără îndoială, faptul că în anumite triburi bătrânii prea incomozi sunt
încă devoraţi; în ceea ce ne priveşte, nu vom consimţi niciodată
să hăituim nişte sibariţi atât de pitoreşti, spre a nu mai aminti şi
că asemenea canibalism reprezintă un model de economie închisă
şi totodată un obicei capabil să seducă într-o bună zi o planetă
arhiplină.7

„Stadiul final al capitalismului este canibalismul”, scrie
Vălcan. Acest aforism poate fi interpretat în două feluri: (1) literal, precum în „Portretul omului civilizat” al lui Cioran, canibalismul fiind consecinţa fatală a unor cauze materiale foarte
concrete, a corelaţiei dintre populaţia lumii şi penuria de resurse
(lipsa de mâncare); (2) figurativ, Canibalul fiind în acest caz o
metaforă pentru ceea ce Karl Popper ar numi „duşmanii so7
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CIORAN, « Portrait du civilisé », La Chute dans le temps, Œuvres. Paris:
Gallimard, 1964, p. 1084. Versiune în limba română: „Portretul omului
civilizat”, Căderea în timp. Trad. de Irina Mavrodin. București: Humanitas,
1994, p. 31.
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cietăţii deschise”: indivizi şi grupuri autoritare, tirani, autocraţi
şi lideri populişti, fundamentalişti religioşi şi extremişti politici
(neonazişti, neofascişti, tradiţionalişti şi reacţionari înrudiţi),
terorişti şi conspiratori apocaliptici, fanatici religioşi sau seculari.
„Canibalismul” ca un fel de autofagie spirituală şi culturală a unei
civilizaţii care „oscilează între nebunie şi perversiune” (Vălcan).
În acest sens, Anders Breivik este „Marele Canibal”, „Marele
Prădător” al umanităţii în istorie povestit de Vălcan din punct
de vedere cosmopolit. „Istoria omului contemporan va fi istoria
monştrilor pe care i-a produs. Începînd cu secolul XXII, nu se va
mai acorda premiul Nobel, ci premiul Breivik.”
Trebuie menţionată formidabila prefaţă semnată de Giovanni
Rotiroti, „Aforisme pentru vremuri care aşteaptă încă deşteptarea
istoriei”,8 scrisă original pentru ediţia italiană a cărţii (tradusă
de Rotiroti însuşi), care a fost inclusă de asemenea în ediţia braziliană, în limba portugheză. Împotriva acceleraţionismului şi a
apocalipticismului, aceste două varietăţi ale „anxietăţii spre cel
mai rău” (expresii distincte ale aceluiaşi extremism, ale aceluiaşi
fanatism), Vălcan prescrie pacienţa şi lentoarea, arta de a aştepta
şi arta de a întârzia, lenea meditativă, experienţa epifanică a
plictiselii, rumegarea... Este vorba despre deşteptarea pentru a
înţelege ceea ce pare de neînţeles, absurditatea care este (care a
devenit) substanţa noastră. În acest sens, Babele şi diavolul apare
ca un fel de wake up call filosofic, în dispersia fragmentară a
scrierilor aforistice, şi acum în portugheză, pentru cititorii brazilieni, ne apare ca o strigăt de alertă venit dintr-un pământ îndepărtat, de la o voce care se exprimă într-o limbă străină, chiar
dacă ne sună atât de familiar...
8

Aforismi per tempi che ancore attendono il risveglio della storia, în originalul italian. Aforismos para tempos que ainda esperam pelo despertar
da história, în traducerea portugheză (braziliană).
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„o mare/ dezbatere despre lumină
și întuneric”

V

OLUMUL Insectele imperiului1, un foarte frumos obiect de colecție în sine, copertat și ilustrat, are și un subtitlu exotic: [câte ceva despre orbirea șamanilor]. E cumva sugerată aici, prin această acoladă
peste timp și spațiu, întâmpinarea și despărțirea – de
viață, de poezie, de meditație? Poezia lui Alexandru
Ovidiu Vintilă (poet, eseist, Doctor în istorie, redactor-șef al revistei Bucovina literară, președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni) e dăltuită într-un material preluat din memoria și conștiința unui creator
mai degrabă discret și echilibrat care are simțul măsurii și al autocenzurii. El reușește prin aceste calități
– care lipsesc în ultima vreme din peisajul publicistic
– să ofere o imagine panoramică și esențială a liricii
sale, văzută ca o ieșire la lumină a părții abisale din
om.
1
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Alexandru Ovidiu Vintilă, Insectele imperiului [câte ceva despre
orbirea șamanilor], cu o postfață de Liviu G. Stan, fotografii
de Mihai Burlacu, editura Charmides, Bistrița, 2021, 130 p.
2, 2022

„o mare/ dezbatere despre lumină și întuneric”

Lecturi paralele

Sunt imagini care conduc spre un limbaj al tăcerii,
invocat simbolic, de natură să extindă orizontul poeziei, ca discurs revelator și metafizic:
„în rețeaua de universuri compensatorii a subconștientului/ frumusețea convulsivă a morții îți zâmbește ca/ o femeie goală/ (…)/ deschizi fereastra/
măcar să iei o gură de aer/ te presimți în tot ce însemni/ rupi pâinea îți torni un pahar de vin// când
ziua e mai înfricoșătoare ca noaptea/ dulapul/ îl
deschizi doar atunci/ și dacă trebuie/ tu însuți stai/
închis într-un/ perimetru de execuție al tăcerii”
(Valul vorbirii ca un val de pământ înflorit)

Poezia lui Alexandru Ovidiu Vintilă
este o trecere de la un aici al crizei („am
fost la brno/ în moravia/ acolo m-am
deprins cu obiceiul ciudat/ de a nu
bea cafea”) la un dincolo al revelaţiei
(„așadar Iisus/ și-a ridicat ochii/ din
tihna chipului Său// și timpul nu s-a
oprit în loc”). În tumultul incursiunilor
sale, poetul e însoţit în acest volum de
imaginile fotografice ale unui artist, Mihai Burlacu,
care încearcă să dea câteva rezoluţii ale căutărilor.
Sunt instantanee în alb și negru extrem de izbutite ale
unor locuri predestinate marilor întâlniri. Artistul
şi ochiul său bine format îşi suprapun căutările în
direcţia descoperirii spectrului astral care bântuie
fiinţa. Poemele și fotografiile au împreună un ritm
susținut şi o anumită densitate în economia paginii,
sunt arborescente și prozastice, dar e un prozaism
de contrast care se varsă până la urmă în magma
lirică:
2, 2022
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„la kathmandu cum la kathmandu/ ai rău de înălțime și îți aștepți/
a doua viață// în india allen ginsberg a/ locuit zen-dada într-un
exemplar echilibru/ contradicție după contradicție// aproape de
san francisco marylin monroe s-a/ rujat, albastrul ochilor ei era
perfect// la honolulu ștefan baciu/ a murit/ total/ liber” (Despre
libertatea unui popor)

Asemenea şamanului din subtitlul volumului, poetul are
nevoie de un „aliat”, de o putere capabilă să-l ducă dincolo de
propriile limite. Numai astfel el poate dezvălui lucruri de care o
fiinţă obişnuită nu e în stare. Alexandru Ovidiu Vintilă devine
în demersul său un Castaneda-poet, gata să deseneze harta
simţurilor şi să îmblânzească spectrul energiilor. Sunt poeme
dramatice, implozive, dincolo de înscenările vieţii cotidiene,
aglomerate într-o confesiune elocventă ce vizează fiinţa în
criză:
„după o vreme/ amintirea tatălui e ca/ o fericire sălbatică/ de la
răsăritul la apusul soarelui/ pe verticală/ doar ea își mai poartă
capul/ în mâini/ și sufletul ca pe un trofeu/ după o moarte/ respirând prin inima unei aglomerații urbane de/ vieți/ și ea a visat
câte ceva despre/ orbirea șamanilor/ într-o lume în care viața și
moartea/ sunt de neelucidat” (Amintirea tatălui)
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Vieţi şi timpuri exemplare,
mize serioase*

C

ETĂŢILE DE SCĂPARE, Editura Școala
Ardeleană, volumul de poezie al lui Ioan
Barb are ca avanpost masivul poem Transfigurare ce pleacă de la viaţa tradiţională:
coborârea din munţi a moţilor cu căruţe
cu coviltir în care aduceau câte o baniţă de
piatră de var pentru a o da la schimb cu o
măsură de porumb. Profilul textului este unul
discursiv, în linia lui Ioan Es Pop, dar cu o altă
zonă de simbolizare şi cu mai puţine piruete
surprinzătoare şi literaturizate. Pentru Barb
importantă este semnificaţia religioasă a gesturilor vechi, încadrarea lor într-o sintaxă
sacră.
Și Barb prelucrează motivul cărţii, dar nu
o face la modul abstract şi snob, ca atâţia confraţi, ci montează o vânjoasă metaforă a deţinutului care îşi trăieşte masochist pedeapsa.
2, 2022
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Ca şi în alte volume, inspiraţia poetului pluteşte
pe aripi memoriale. Totul răsare din vechime şi de
acolo îşi extrage sevele transcendentale, oblojirea
vieţii cu rugăciuni:
„Ori scăpăm ori crăpăm/ în vremurile astea cu usturoi/ o felie de pâine prăjită pe soba de tuci” (Cetăţile
de scăpare).

De altfel, figura tatălui călit în
munci, dar sapienţial-exemplară, e invocată adesea.
Unele poeme sunt deschis religioase
şi se intercalează firesc în contextul
simbolic şi metafizic al volumului.
Sunt şi rugăciuni construite pe miracole ale naturii sub anvergură cosmică.
Pluteşte un aer vechi prin poeme, aproape sămănătorist, doar că nu la
modul festiv.
Orice ingredient al acestei lumi
îndeplineşte o funcţie semnificativă.
Nimic nu e inferior şi cu greu s-ar putea vorbi de
un minimalism ţărănesc. Nu există mari dezbateri
pe seama diferenţierii dintre gen şi specie, dintre
substanţa-predicat şi substanţa-adjectiv, precum în
filosofie. Realitatea este variată, dar sensul ei este ascensional.
Atmosfera şi ritmurile sunt de tragedie greacă
antică, deşi versurile nu au multe picioare. Regimul
memoriei se împleteşte constant cu cel spiritual.
Mizele sunt impozante şi susţinute uneori de citate
reprezentative:
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„când clopotul bisericii/ trăgea a mort/ se proptea
posomorât/ de stâlpul porţii îşi aprindea o ţigară/ pufăia îşi tămâia gândurile tulburi/ ce faci acolo tată/
îmi dezmorţesc inima” (Scara lui Iacov).

Oamenii din aceste poeme caută mereu sensuri
majore. Unchiul Sîmedru se întoarce schilodit de pe
front şi imediat se apucă de zidărie cu mistria, dar şi
de rugăciune. Seceta este un prilej de rememorare a
parabolelor biblice.
Numeroase poeme sunt invocări ale divinităţii
întru reclădirea Templului Ierusalimului, întru conştientizarea păcatelor şi spălării lor prin potop. O
poezie a pocăinţei şi a trezviei în Duh. Suflu deloc
ascetic al arderii religioase. Tonul şi substanţa sunt
psalmice, cu exaltări şi căderi în materialitatea groasă, schelării de antiteze. Şuvoiul de adoraţie în zbatere este adesea întrerupt
de versuri memorabile: „Sufletul poporului nu e membru de partid”.
Un volum al rememorării moşilor, a
vremurilor de război şi a incandescenţei
rugăciunii.
Descântec pentru a amăgi uitarea,
Junimea, 2021, titlul antologiei realizate
de Silviu Guga, selecţie a aproape o sută
de poeme din nouă volume, anunţă
aceeaşi reverenţă faţă de memorie.
Ioan Holban consideră că Ioan Barb
ar scrie despre o „fiinţă a intervalului”
şi despre „timpuri mitologice”. Acelaşi
om de cultură remarcă faptul că această
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poezie evoluează sub zodie platoniciană, în căutarea reîntregirii
androginului. Se mai observă că în poezia lui Barb predomină
narativitatea „marcată de detentă metafizică” ce vizează „orizontul mitopoetic românesc”.
Totuşi, în acest volum poetul dezvăluie excelente calităţi nondiscursive, mai cu seamă pe tărâm religios, nu doar răspândit
metafizic:
„Doamne/ mi-ai hărăzit/ atât de puţină fiinţă/ încât/ nu pot dura o
poartă/ Luminii din mine...” (Geneză).

Faţă de volumul anterior şi faţă de Oraşul alb, de pildă, discursul poetic este mult mai puţin epic aici, cu o semantică scurtcircuitată, chiar dacă marcată de o stilistică a expresivităţii.
Astfel,
„dragostea e o maşină de epocă/ parcată în spatele casei”

cu care goneşte moşul timp,
„moartea sare la gâtul meu/ un rottweiler pregătit să ucidă”, „casa
părintească pleacă la azil”.

În acest context, melancolia nu poate să nu implice şi o doză
de moralism. Doză foarte puţin vizibilă, căci poetul nu este o
fire vindicativă, aici, nu impune un anumit model cuiva. Ceea
ce este o reuşită în sine după ultimii doi ani în care tot felul de
ipochimeni s-au întrecut în a le urla celorlalţi ce să facă anume
cu viaţa şi cu corpul lor.
În cele din urmă, eroul acestor pagini este el însuşi un poet
în cavalcadă printr-un tărâm al solemnităţii romantice. Un Geo
Bogza complet recalibrat:
„poetul/ nu poate trage cu puşca/ în inima copacilor desfrunziţi/
de prezenţa sa […] poetul poate face parte/ doar din plutonul de
execuţie” (picătura de infinit).
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Și autoreferenţialitatea este dramatică. Într-o lume secularizată, singura atitudine posibilă e cea în răspăr, dar fără agresivitate. Noua lume nici nu merită băgată în seamă: „cine sunt
eu?// soldat barb să trăiţi/ un fost stegar al libertăţii” (libertatea
mea strigă din praful de puşcă).
Amorul este şi el montat în înscenări fastuoase, magnetizat
romantic şi doar uşor tulburat de sugestii carnale:
„în fiecare bulă de aer/ te aşteaptă o femeie/ o nouă planetă/ o
deschizi cu cheia cristalinului/ te prinde uşor ca o capcană/ pentru
fluturi/ te sărută până ameţeşti în zbor// târziu te dumireşti de
ce cuvintele dor tăcerile/ provoacă în tine o sete nebună/ sorbi
cu nesaţ femeie după femeie/ te străbate un lung şir de obsesii”
(cabaret. Ultima femeie din partitură).

Finalmente, Ioan Barb este un boem ordonat, ritualizat tradiţional şi metafizic („când eram soldat îmi serveam patria/
duceam întotdeauna lădiţa comandantului/ eram nedespărţiţi ca
doi îndrăgostiţi/ soldat barb striga soarele dimineaţa/ ordonaţi
să trăiţi ia lădiţa am înţeles/ în pluton fuga marş” – din lădiţa
comandantului zbura toamna), dar totul până când îşi ia zborul
peste culmi vântoase şi deschide alte aripi.
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Poetica firului cu plumb*

O

Ioan Matiuţ,
poet, editor
Arad

NOUĂ carte de poezie, cu teme profunde, ne propune poetul lugojean Ion
Oprişor: firul cu plumb, apărută în condiţii
grafice şi tipografice excelente, la editura timişoreană Eubeea.
Firul cu plumb este cunoscut de pe vremea
vechilor egipteni, ca instrument de lucru al
zidarilor, dar şi ca reprezentare a aspiraţiei
înalte, a spiritului elevat, echilibrului şi stabilităţii. Îmi place să cred că a fost ales să fie
titlu al acestei cărţi, ca simbol al spiritului
care se coboară şi înalţă în încercarea de a
deveni mai profund şi mai luminos.
Temele în sine nu sunt noi, le regăsim şi
în celelalte cărţi ale lui Ion Oprişor. Ceea
ce particularizează cartea de faţă este tonul
mult mai grav şi mai profund, care însoţeşte
poemele. O culme a maturităţii poetice dar şi

*Ion Oprişor, firul cu plumb, Editura Eubeea, Timişoara
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a unor construcţii lirice parcimonioase
în folosirea figurilor de stil, precum
clasicele metafore.
O exprimare frustă care nu menajează
cititorul, chiar plonjează cu el de gât în
miezul unor stări şi sentimente aflate
la graniţa existenţialului, aşa cum îl
percepem noi. Experienţele pe care ni
le propune poetul nu parazitează lecturi. Ele sunt propriile trăiri, intense şi
asumate. De fapt sinceritatea este cea
care transmite emoţia pură şi cele mai
adânci şi autentice vibraţii din versurile
acestei cărţi:
„pune-ţi merinde pentru/ malul celălalt
nu te chivernisi/ pentru lumina altora îmi spui/
slobozeşte un fir de fum despre noi/ amândoi înainte
să vină seară/ şi nu uita ziua lipsă/ despre care/ tot
mai rar vorbim.”

Iubirea sub diferite forme, însoţeşte discret aproape toate poemele şi este suport, speranţă dar şi iluzie
asumată:
„ea va veni ca o ploaie de vară/ şi e frumoasă/ te
va pluti până dincolo de/ malul celălalt şi vei simţi
gustul/ vioriu al amurgului foarte aproape/ pe urmă
te va uita ca pe un / morman de frunze pe care
vântul/ nu se mai încumetă să le atingă/ şi vei fi întâmpinarea amiezii/ şi vei fi trecătoare de ape.”

Sau:
„mai visez mâinile tale femeie/ ca un foc uriaş încălzindu-mă/ în noaptea de sânziene/ mi-e frig/
timpul e rece ca o piele de şarpe/ mi se usucă în
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palme şi ultimul strigăt/ dintr-un capăt în altul al nopţii aceleaşi/
goluri mărindu-se în urma mea/ şi strig, strig/ mâinile tale sunt
aripi.”

O altă prezenţă în poezie lui Ion Oprişor, este pasărea care se
apropie ca simbol de „Pasărea cu clonţ de argint” a lui Nicolae
Labiş:
„uneori te visez/ deschid fereastra şi în loc de aer/ intră păsări cu
ghiare mari/ scurmându-mi ochii/ alteori se apropie de tine/ cu
firimiturile mâinilor mele în gheare/ vor să te atingă/ şi tresari/
ţinând în palme clipa/ din care mă nasc şi mor/ în acelaşi timp.”

Ecourile unor trăiri metafizice abisale, zburdă nestingherite
prin versurile poetului, dând fiori cititorului:
„mi-ar fi fost aproape totuna/ vânătoarea de spaime începuse deja/
de atunci/ în fiecare dimineaţă un străin/ se trezeşte în locul meu/
străin deasupra oricăror iluzii/ îmi întinde oglinda/ ca să văd că
nu sunt singur.”

Că poetul nostru este un bun versificator, a dovedit-o şi în
volumele anterioare. Cu toate că în prezentul volum predomină
versul alb, ne oferă şi câteva mostre de virtuozitate a versului în
rimă:
„te-am căutat în simfoniile lui grieg/ deşi ştiam că e târziu acolo
şi e frig/ prin propriile noastre nelinişti şi tac/ sculptând în aer
marginea lumii din veac/ invocând-o ca pe o sărbătoare străină/
cu ferestre spre o nemaivăzută lumină/ cu aripi ca de înger pe
pânza de in/ care-au zvonit cândva dar foarte puţin.”

Văd poezia lui Ion Oprişor ca pe un râu al cărui curgere este
când năvalnică spărgând munţii, când unduindu-se molatic
prin câmpii înverzite, adăpând însetaţii. Iar atunci când simte
apropierea mării, se risipeşte într-o explozie de braţe şi forme
de viaţă. Apoi obosit dar împlinit, se lasă în îmbrăţişarea care,
cândva, îl va reda izvorului perpetuu.
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Poezie şi izolare*
rezumat & cuvinte-cheie (pentru cititorul grăbit): abordare
soft, biografism, Robert Lowell, concluzie elogioasă.

C

ARTEA de debut a Elenei Bălăşanu începe, încă
din titlu, cu o provocare soft. Mărturisesc că, temperamental şi contextual, în condiţiile zgomotului şi
furiei actuale a literaturii, o astfel de abordare mi se
pare, paradoxal, mai eficientă, mai susceptibilă de
a-şi atinge ţinta. Care e aceea? Vom încerca să vedem
în cele ce urmează.
Primul din cele două grupaje care o alcătuiesc,
dragă a, reprezintă rememorarea, retrăirea, obiectivarea (în măsura în care acest lucru e posibil, cu
speranţa că acest lucru e posibil) unui episod de infidelitate. O poveste atît de banală cînd o priveşti din
exterior, atît de sfîşietoare cînd eşti victima. Nu există,
şi acest lucru ţine tot de abordarea soft enunţată mai
sus, date concrete, o poveste cu început şi sfîrşit, o
* Elena Bălăşanu, Singurătatea nu ne face mai buni, Craiova,
Aius, 2020.
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propoziţie cu subiect şi predicat, ci doar
schijele unei explozii, doar rănile pe
care acestea le-au provocat. Și decenţa,
pudoarea evitării exhibiţionismului – de
aceea avem povestea spusă doar de
una dintre părţi, cea vătămată, cu cîtă
empatie e capabilă să mobilizeze în aceste condiţii:
„Eu m-am născut empatică/ şi nu am ţipat/
doar pentru mine./ Am ţipat pentru toate
femeile/ moarte înaintea mea,/ pentru cele
care vor veni/ după mine,/ am ţipat cât am
putut de tare/ şi pentru tine,/ când te-am
auzit icnind/ că ţi-au îngheţat picioarele./
Aveai ştrampi de mătase/ culoarea piciorului,/ eu îi
aveam negri./ Eu am devenit femeie/ cu mult timp
în urmă,/ în mine nu mai e nimic/ transparent/ O
să înveţi şi tu ca toate femeile/ că nimic din ceea ce
ni s-a spus/ nu este adevărat./ O să înveţi şi o [să?]
plângi./ De atunci o să plângi în fiecare zi”.

Încă un poem citat în întregime, poate a sugestie
a necesităţii lecturii cărţii – şi celelalte merită acelaşi
interes. Încă o dată, povestea e comună:
“My words are English, but the plot is hexed:/ one
man, two women, the common novel plot…/ who
you love you are…”[Cuvintele sînt pe limba mea, suiectul însă e strîmb;/ e vorba de-un bărbat, două femei,
subiect de roman banal./ Eşti ceea ce iubeşti – Robert
Lowel, Exorcism, traducere de Mircea Ivănescu].

Deci:
„O să încep prin a-ţi spune/ că ţi-am rupt volumul de
versuri./ Eu l-am citit prima şi i-am spus că e bun./
El se făcea că nu vrea să-l citească./ I l-am pus pe pat
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şi am plecat din cameră./ L-am lăsat să-i atingă fiecare pagină./
Știi, noi avem încredere unul în altul/ ca încetul în pluta care îl
aduce la mal./ Am ştiut de tine de la început./ Am vorbit despre
lucruri şi despre tine./ O singură propoziţie, te-am găsit/ în acea
singură propoziţie./ I-am spus şi lui, pentru că nu se cunoaşte/
aşa cum îl ştiu eu. Uneori ne e mai greu/ să intrăm în noi, dar
eu intru în el/ atât de repede şi de adânc că nu simte./ Și te-am
văzut ascunsă într-o cochilie./ În primăvară am văzut mulţi melci
striviţi/ pe trotuarul de lângă biserică. Era un carnagiu,/ urme de
roţi, de picioare. A văzut şi el melcii,/ ştiu ce durere trebuie să fi
simţit. Nu am trecut/ pe lângă ei. I-am luat şi i-am pus în iarbă,/
în siguranţă. Un somn liniştit fără alte urme./ Nu asta ne dorim
cu toţii?”

Secvenţa a doua a cărţii, poetă (şi nu poeta!) la cratiţă, implică
aceeaşi (auto)ironie, aceeaşi abordare soft. Mai întîi, referinţa din
poemul titular: „gătesc şi în cap îmi răsună/ cuvintele lui Anne
Sexton:// trăieşte sau mori”. Apoi datele casnice banale (dar ce e cu
adevărat banal în afara a ce judecăm cu suficienţă drept banal):
„o pereche de urechi bine ascuţite/ poate fi o binecuvântare/ gânduri pe care le urmez/ aidoma/ în mine & spaţiul ce-mi umple
plămânii/ iar eu cea de acum/ mai puternică decât cea de ieri/
mestec sosul/ oftez/ învârt fructele de mare cu delicateţe/ caracatiţa suculentă/ creveţii goi/ corpul cărnos după ce voi fi sfărmat
carapacea/ să râd cu gura până la urechi/ să gust din nou/ să
servesc/ să mă aşez şi eu” (fructe de mare).

Sau ameninţarea tăcută din femeie supărată:
„ai văzut vreodată o femeie/ supărată gătind/ ai simţit groaza degetelor/ când mânuieşte cuţitul/ sunetul ascuţit/ schelălăitul furia/
transformată/ încet în tăcere”.

S-ar mai putea, fireşte, glosa pe marginea cărţii. Mă mulţumesc, ca încheiere, cu un citat dintr-un poet drag, recent reeditat, şi asta poate fi luată şi ca un mesaj personal:
„Aici unde ai ajuns nu e puţin lucru,/ cît ai făcut e o mare glorie”.
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„Prin teatru eu caut lumina”*

Î

Maria Niţu,
eseistă, Timişoara

N URBEA Timişoara, Universitatea de
Vest este instituţia culturală de anvergură,
strict necesară, precum catedrala în centrul
comunităţii. Într-o simbioză firească, aceasta
susţine nominalizarea „Timişoara – Capitală
Culturală Europeană 2023” într-o campanie
sub genericul „La UVT Cultura e Capitală”
(expresiv prin jocul de cuvinte: „Capitală”
– centrul reşedinţă a instituţiilor de stat şi
deopotrivă „literă majusculă”, ori adjectival:
esenţial, fundamental – oricum, ambele în
fruntea lucrurilor!)
În acest cadru, după un model mai vechi,
larg răspândit apoi în mediul cultural, s-au
iniţiat de ani buni serii de Conferinţe de înaltă
ţinută intelectuală. Seria de anul acesta, sub
genericul menţionat, moderată de scriitorul
Mircea Mihăieş, a debutat, după cum ne-a
obişnuit cu excelenţa stafful Universităţii,
* Andrei Şerban, Niciodată singur: fragmente dintr o
galerie de portrete, Polirom, 2021
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cu un invitat cu totul special, dincolo
de graniţele ţării, o somitate a întregii
lumi teatrale contemporane, regizorul
Andrei Șerban, considerat cel mai mare
regizor de teatru şi de operă din a doua
jumătate a secolului XX şi începutul mileniului trei.
O personalitate complexă, deopotrivă scriitor: în 2006 apărea la editura
Polirom cartea O biografie, povestea vieţii sale, apoi la Institutul Cultural Român, în 2008, Călătoriile mele, în două
volume (Teatru şi Opera). Recent, în retragerea impusă de pandemie, de un an
jumătate cât n-a lucrat în teatru, a scris o nouă carte
incitantă, Niciodată singur: fragmente dintr-o galerie
de portrete, vorbind indirect despre sine, printr-o
suită de portretizări ale unor oameni mari care i-au
marcat existenţa, au contribuit la formarea lui. O
carte terapeutică!
Văzând la TV suferinţa şi groaza din jur, s-a întrebat ce se poate face contra acestei stări:
„Mi-am dat seama că ce pot eu să fac este să-mi curăţ
mintea de negativitate”,

se dezvăluie regizorul, aflat atunci într-o Americă
tensionată, plină de ură:
„Norul acesta întunecat al negativităţii e atât de puternic, că trebuia să fac ceva să ies din asta, Eu nu pot
să trăiesc în acest fel de întuneric, eu caut lumina,
am scris această carte exact pentru asta, să vorbesc
despre alţii, despre artişti pe care-i apreciez, pe care-i
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respect, care sunt mult mai mari decât mine, să mă inspire spre ceva
bun. Vorbind despre ei, am simţit că şi eu respir un aer care vine de
altundeva, de sus. Singurul fel de a mă apăra e de a căuta altceva, de
dincolo”. „A te feri de singurătate, după cum e titlul cărţii, a elimina
singurătatea, fiind de fapt foarte singur, un necesar paradox”.

La bucuria şansei de a fi contemporan cu un astfel de talent,
fericit că eşti în sală, la o întâlnire live, îţi vorbeşte chiar ţie, îi
poţi pune întrebări, vin ca o încântare de necrezut, modestia,
deschiderea afabilă, francheţea şi sinceritatea cu care te-ntâmpină
în dialogul amical, fără nicio urmă de distanţare rigidă, de ton
doctoral à la magister ex catedra, rară ilustrare a butadei că
oamenii cu adevărat mari sunt modeşti!
Te cucereşte pasiunea pe care o pune în tot ce trăieşte, incandescenţa gândurilor sale, incredibil prin curajul verticalităţii
morale, în acest timp brutal, prin excelenţă buldozerist.
Vorbeşte cu francheţe despre derapajele corectitudinii politice, fără reţineri, căci a cunoscut timpul totalitarismului şi nu
poate admite repetarea imersiunii în viaţa sa: a renunţat demn la
catedra de teatru de la Columbia University din New York (unde
a predat din 1992), refuzând să fie părtaş la noul „demonism
politic şi moral.”
„E sinistru ca cineva [securiştii] să te ia într-un birou şi să-ţi spună
ce trebuie să crezi, vremuri care nici azi nu au dispărut.”

Plecase în tinereţe în America, „ţara tuturor posibilităţilor, ţara
făgăduinţei”, în 1969, la 26 de ani, şi acum revine dezamăgit, America
nu mai e cea a tinereţilor sale şi nu ezită să-i denunţe prăbuşirile.
„Toate marile scene ale lumii sunt onorate să-l invite, de la Covent
Garden la Opera din Paris, de la cele mai importante case de operă
americane la Opera La Fenice din Veneţia. Andrei Şerban este primul regizor român invitat la Comédie Française din Paris şi la
Metropolitan Opera din New York”

(arăta într-o prezentare Basarab Nicolescu, o altă personalitate
română a lumii internaţionale).
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Cu toate acestea, deşi regizează în multe oraşe din România,
şi deşi este cumva fiu al locurilor acestea, nu a ajuns să lucreze pe
scena Teatrului Naţional din Timişoara! („Nimeni nu e profet în
ţara lui”, se spune, chiar şi Iisus, în locul lui de naştere era doar
„fiul tâmplarului ăla!”)
Andrei Șerban se trage dintr-o familie de nobili români din Arad
(cu strămoşi preoţi de tradiţie), se simte legat de aceste locuri:
„Timişoara este un oraş despre care tatăl meu îmi vorbea cu
nostalgie pentru că el a copilărit în Arad şi în Timişoara, (…), aş
fi dorit să vin să lucrez aici, în teatru sau în operă, dar încă nu am
primit nicio invitaţie”

şi…
„e greu să te inviţi singur!”

Chiar dacă e cu cetăţenie dublă, română şi americană, cum a
regizat în toată lumea, se simte ca Socrate, un cetăţean al lumii.
Ca parte din întreg, pendularea între America şi Europa, în
particular România, o aseamănă cu mişcarea ca regizor între teatru şi operă, fiecare cu atracţiile şi minusurile sale: la teatru îi e
dor de interpreţii de operă profesionişti, iar la operă de talentul
actoricesc de la teatru (cum orăşeanul are o casă de vacanţă la
ţară unde s-ar retrage la pensie, dar viaţa şi-o duce călător între
cele două medii).
Întâlnirea (pentru că invitatul a ţinut să renunţe la formula
rigidă a unui discurs de conferinţă, preferând pe cea a unui
dialog, cu întrebări şi răspunsuri într-o atmosferă colocvială)
a fost sub titlul Lumea în regie proprie, de asemenea bazat pe
un inspirat joc de cuvinte, glisare între sensul propriu – având
în vedere că invitatul este renumit regizor, a regizat în lumea
întreagă, în aproape 40 de ţări, din România până în Japonia
– şi extrapolare prin sensul figurat, pornind de la ideea antică a
lumii ca teatru (theatrum mundi), viaţa ca o scenă, iar oamenii
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actori (popularizată în cultura română mai ales prin Glossa lui
Eminescu). În viaţă suntem propriul regizor, la fel vedem lumea
după regizorul din noi.
Andrei Șerban consideră că toţi ne jucăm în viaţă un rol, conştient sau inconştient:
„Toţi jucăm un rol, cum ne jucăm rolul, conştient sau inconştient
e altă întrebare; să joci un rol conştient, în sens mistic, e ceva
foarte înalt (a face ceva pentru umanitate, care nu e egoist, doar
pentru tine, ci pentru ceva mai înalt), e rolul îngerului, dar
poţi să joci şi rolul diavolului, când nu-ţi cunoşti rolul, ţi-l joci
inconştient, la voia întâmplării, nu-ţi dai seama în ce direcţie
negativă, distructivă te duce valul, devii diavolul din tine, căci
eu cred că nu te naşti cu acest virus al răului în tine, ci devii rău,
viaţa te face să fii aşa”.

Dacă la greci regizorul era soarta, destinul, la fel şi la romantici,
creştinismul impune ideea lui Dumnezeu ca regizor suprem al
spectacolului lumii. Tocmai pentru că omul nu se poate pune
în poziţia lui Dumnezeu, ca şi când ar şti totul, Andrei Șerban
declară că nicicând n-a considerat că regizorul e un fel de guru,
care ştie tot şi-i spune actorului ce trebuie să facă, au contraire,
descoperă împreună piesa, prin lectură şi experimentare.
Această ideea a căutării continue întru cunoaştere este esenţa
muncii şi existenţei sale:
„Lumea în interpretarea mea e din acest unghi al artei, percepţia
mea e subiectivă, teatrul e un fel de a cunoaşte lumea, lumea pe
care nu o ştiu nu o înţeleg”. „Nu înţeleg şi nu mi-e ruşine că nu
înţeleg. Mereu încerc să descopăr o piesă care nu are niciodată
sfârşit în a o descoperi, o căutare care nu are răspuns.” „Am nevoie
să mă scutur de tot ce cred că ştiu eu, să întreb fără să caut un
răspuns (…) să ajung la înţelegerea socratică a lui «a nu şti», a nu
şti e un fel de eliberare – cea mai mare formă de gândire. Dacă e
aşa, atunci orice răspuns găsit va fi fals. (…) pentru că atunci e
ceva tot timpul deschis, când ai un răspuns ceva se-nchide (…)
Răspunsul e o iluzie. Nu există răspunsuri definitive”.
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De aceea e cunoscut de actori că mereu schimbă ceva la piese,
până la ultima reprezentaţie, descoperind continuu alte sensuri
nexploatate înainte.
În aceeaşi notă a plinătăţii stării de a nu şti îşi încheie mărturisirile, când e întrebat cum gândeşte, acum după 60 de ani,
dacă se simte împlinit pe calea sa, în comparaţie cu ce gândise
la 15 ani, că nu ştia de ce îi place teatrul. Referitor la tinerii care
caută de la început doar gloria neapărat, amintise despre alegerea
lui de atunci:
„Când am spus că vreau să fac teatru şi nimic altceva, pentru că
simt nevoia să fac doar teatru, mă gândeam atunci că vreau să fiu
faimos, să am bani?! Nu cred! Voiam să fac teatru, dar nu ştiam de
ce, ca o chemare. e o nevoie adâncă pentru asta, de hrană spirituală
prin teatru, ca atunci când te-ndrăgosteşti şi nu ştii de ce!”.
„Atunci la 15 ani visam să fac teatru şi nu ştiam de ce, acum, după
atâţia ani, continui să nu ştiu şi în acelaşi timp sunt foarte senin şi
liniştit pentru că nu ştiu!”.

Dacă ar fi spectatorii pătrunşi de mesajul transmis, teatrul
ar fi privit în altă lumină, a înnobilării sufletului. Profesiunea
de credinţă a marelui regizor este să te facă pe tine spectator să
simţi că vii la teatru să descoperi altceva, un ceva de dincolo!
Să descoperi Lumina, aşa cum este şi mesajul artei picturilor
lui Silviu Orăvitzan (alt român care a cunoscut gloria galeriilor
din America şi a revenit în România), o lumină sub semnul crucii, Lumină din Lumină lină!
Legătura dintre artist şi public, simte Andrei Șerban, este
printr-o forţă energetică independentă de voinţa proprie, o forţă
care ne transcende:
„Această forţă nu o creez eu, vine de undeva de dincolo, o energie
care trece prin mine şi prin actor, când împreună cu spectatorul se
creează un cerc, toţi suntem parte din cerc, iar deasupra noastră, o
energie, ceva de dimensiune verticală, scurtă şi rară ”.
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„Iar scrisul – uneori – un
«somnilocviu»”*

P

Lucian Scurtu,
poet,
Oradea

OETĂ, prozatoare şi eseistă de notorietate,
Simona Popescu îşi „arhivează” creaţia
poetică, nu foarte bogată (trei volume şi unul
colectiv), într-o cuprinzătoare şi consistentă
antologie, Opera Poetică, Volumul I. Cartea
beneficiază de pertinenta şi rafinata prefaţă a
lui Cosmin Ciotloş, veritabilă introducere (şi
iniţiere) în universul poetic al parcimonioasei
autoare, dar şi de o Mică notă introductivă şi
un Proem, la care se adaugă, spre finalul antologiei, trei eseuri despre sensurile poeziei
în general, „ca instinct de conservare şi model de comportament”. Urmează o scurtă
notă biobibliografică şi numeroase referinţe
critice ale celor mai avizate personalităţi în domeniu, precum Nicolae Manolescu, Mircea
Martin, Eugen Simion, Gheorghe Grigurcu,
* Simona Popescu, Opera Poetică, Volumul I, Editura
ROCART, 2021
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Ion Pop, Livius Ciocârlie, Mircea Mihăieş etc., dar
şi ale unor poeţi de prim raft, din care nu lipsesc
Mircea Cărtărescu, Traian T. Coşovei, Andrei Bodiu,
Romulus Bucur etc., fără a fi trecut cu vederea impetuosul… Cristian Tudor Popescu. Cităm din Gheorghe
Grigurcu:
„Tema esenţială a Simonei Popescu a fost, chiar de
la începuturile scrisului ei, pur şi simplu misterul
existenţei (de unde şi convingerea ei adolescentină
că s-a născut într-o lume din care nu înţelege nimic).
Observ acum că, încă de la primele ei texte, poeta
se află, parcă fără să ştie, în căutarea unei metafizici
personale, a unor puncte de stabilitate care să facă
suportabile propriile-i exuvieri”.

Simona Popescu se „rodează”, încă din
adolescenţă şi studenţie, în cadrul unor
cenacluri exigente, cu mentori de înaltă
probitate moral-intelectuală, ca mai
apoi, alături de colegii săi de generaţie
Andrei Bodiu, Caius Dobrescu şi
Marius Oprea, să pună bazele, în anii
’80, grupului poetic (şi nu numai) „numit nu mai ştiu de cine Grupul de la
Braşov” (p. 19), recunoscut prin valoarea
membrilor săi. (Poeta adaugă într-o
notă lămuritoare de subsol: „Grupul
de la Braşov e o realitate. Care nu ţine
doar de anii ’80-’90. Eu scriu şi azi, în
unele pagini, cu gândul la cei trei băieţi de atunci,
prietenii mei”. p. 76).
Debutează editorial în anul 1990 cu volumul
Xilofonul şi alte poeme, (Editura Litera), receptat
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entuziast de critica vremii, poeta anticipând apariţia unei noi
generaţii poetice, sesizate intuitiv, printre primii, de Mircea
Mihaieş care numeşte cartea, prezumtiv şi admirativ, „un prim
manifest al generaţiei ‘90”.
Din acest volum se detaşează/ evidenţiază amplul poem
Xilofonul, în care tensiunea existenţială se derulează într-o ebuliţie aproape terifiantă, invadată de un escapism controlat şi
bine dozat, a cărui imagistică luxuriantă acoperă epidermic o
realitate difuză, impredictibilă, cu greu întrezărită printre pulsaţiile anamnezice şi sinusoidele diaristice. De fapt, ele reflectă
contorsionat un topos tangent unui areal pe cât de gelatinos,
pe atât de neguros („vieţuit”, printre altele, şi de broaşte, cârtiţe,
şerpi, râme, gândaci etc.), implantat în memoria afectivă ca
parte a unor secvenţe decupate din copilărie şi adolescenţă,
reactivate şi retuşate la maturitate cu răceala ochiului lucid, cel
care developează răsturnat o lume apusă, dispusă încă a mai impresiona, bulversa sau mistifica. Metamorfozarea binelui în rău
şi a răului în bine, a frumosului în urât, dar şi invers, („lucrurile
care mi-au plăcut/ mi s-au părut mai tîrziu urîte/ şi cele urîte au
căpătat altă valoare altă întrebuinţare”, p. 40), sunt constantele
confesive de mai târziu, conturate analitic într-o recluziune
autoimpusă pe fundalul amintirilor de demult (şotronul, mersul
pe bicicletă, căţelul călcat de maşină, primul sărut), cele care,
până la urmă, scot în evidenţă trăsăturile umorale ale unui „copil
nesuferit şi plângăreţ” (p. 43).
Un elogiu simulat adus monotoniei şi lentorii este şi amplul
poem Plicty (format din 15 secvenţe, din care una narativă), din
ale cărui fragmente poeta a citit pentru prima oară într-o „tabără
de creaţie pentru studenţi”, ce pare a fi o derulare estompată,
dispusă în terase concentrice, a (pe)trecerii auctoriale de-a
lungul unui ecart temporal, relativ bine delimitat, cuprins între
o vârstă fragedă (5 ani) şi anii studenţiei şi ai profesoratului în
mediu rural.
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Pe alocuri poate fi socotit un jurnal subversiv al ratărilor şi
înfrângerilor, al iluminărilor izbăvitoare şi vortexurilor senzoriale
(„nu mi-e foame/ nu mi-e sete/ dar simt un gol/ în stomac/
mi-e tare urît”, p. 54), aliaj simbiotic între acceptări şi regrete,
negaţii şi eschivări fractalice în faţa unui trecut & prezent care a
amprentat vizibil copilăria şi juventutea autoarei, greu de eludat,
imposibil de uitat. Este poezia citadină a copilului născut la bloc,
cu o copilărie petrecută printre anodinele locuinţe muncitoreşti
ale orăşelului „pietros în care/ se vorbeau trei limbi./ Cu porţi
înalte cît casa” (uşor recognoscibil – p. 30), a adolescentului
navetist ca elev al unui prestigios liceu din oraşul reşedinţă de
judeţ (dominat de Biserica Neagră sau de impunătoarea statuie
a umanistului-reformator Honterus), a alumnului bulversat de
campusul universitar („Ce jalnic…/ Cum staţi voi toate într-o
cameră de cămin?/ şi fumaţi cu şpiţ (p. 50), dar şi de un Bucureşti
haotic, predispus a inocula disforia generalizată inocentului
derutat.
Volumul colectiv Pauză de respiraţie, Editura Litera, 1991
(alături de Andrei, Caius şi Marius, titlu, probabil, inspirat din
cel al unui cunoscut poem de Florin Iaru), gândit şi finisat încă
din anul 1984, dar, spre dezamăgirea autorilor, este respins de
aceeaşi editură pe stupidul motiv că poezia nu e una „cu metafore”.
Din grupajul respectiv sunt păstrate doar două poeme, celelalte
fiind publicate, după afirmaţia autoarei, în următorul volum al
antologiei. Starea de incertitudine şi debusolare ale anilor din
metastaza regimului totalitar („Tinerii cu care vorbeam/ nu
prea ştiau ce au de făcut”, p. 71), e reflectată într-un sfumato congruent trăirilor cotidiene, arondate confuziilor juvenile inerente
şi anxietăţilor vag sediţioase, tot atâtea pretexte în sublimarea
teratologiei burleşti asezonată meliorismului de mucava, impus
gongoric de procleţii de serviciu ai regimului: „Las’ că vine el
instructorul/ vin ei examinatorii vin ei tovarăşii/ preţuitorii
instructorii”, p. 72. Refugiul în habitatul livresc este unica sal2, 2022
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vare („pe tine te impresionează cărţile/ pluteşti în oceanul
adevărurilor generale”, p. 72), la fel în cel campestru („te miri de
puterea ce-o are ghiocelul”, p. 72), provocatori de emoţii care abia
mai pot vitaminiza candoarea şi delicateţea, revolta („Aş vrea
să spun ce simt ce gândesc”, p. 73) şi acedia cronică, deşi poeta
se află, uneori, în pragul disperării şi exasperării compulsive,
dispusă la iluzorii renunţări capitale, din moment ce în urma
(auto)introspecţiei recunoaşte uşor resemnată „tu habar n-ai pe
ce lume trăieşti”, p. 72).
Volumul Juventus, Editura Cartea Românească, 1994, relevă apăsat tribulaţiile ontice, şi nu numai, desfoliate până în visceralitatea lor fumigenă, ordonate pe rafturile unei taxonomii
ducte spre interioarele nebuloase ale unei bule casante, mediu
imponderabil şi favorabil unor trăiri, zbateri & vise aureolate
de incertitudini şi dezamăgiri, staze şi epifanii pivotate atent
prin vasele comunicante ale confluenţelor sinelui cu ceilalţi
şi apolinicului dorit cu catharticul aşteptat. Halucinogenia
(„sunt trează deci visez”, p. 81) şi chiar abulia („Un mic interval
de-abulie”, p. 115), acaparează dar şi îndepărtează subiectul
liric de realitatea abia întrezărită (de exemplu, celebrul deal
„Mărul dulce” de la poalele Măgurii Codlei sau poluatul râuleţ
Vulcăniţa), radiografiată la rece, aproape chirurgical, printre nervurile transparente ale memoriei senzitive şi bornelor evidente,
constrângătoare, interpuse între melancolie şi reverie, ludic şi
maturare, negaţie crepusculară şi acceptare impusă ca efect curativ, motiv pentru care cititorul trebuie să fie prevăzător, poziţionat mereu în stare de alertă maximă, deoarece viziunile
Simonei sunt extrem de alunecoase, de imprevizibile, cu şanse
uşoare de a se strecura viclean printre degetele spectrale ale limesu-lui dintre încrâncenare („Mi-a silă de precocitatea ofilită/
mi-e scîrbă de senzaţiile literare”, p. 105) şi copilărire (vezi poemul Sînt o jucărie, p. 144), dintre joc şi opusul acestuia, prezentul mereu presant, mereu angoasant. De aceea se impune
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decodificat de semanticile ascunse (adesea sibilinice) după faldurile tropilor şi gesturilor, trecutului şi ruminaţiilor sagace, amplificând tensiunea eposului existenţial, multiplicând intensitatea
evaziunilor holistice şi certificând veridicitatea/ sinceritatea
autoarei. Iat-o autovizualizată intransigent şi autocontemplată,
aproape crud, în „oglinda” propriului imago, în poemul Numai
eu cu Nimenea:
„Mă uit la tine şi mi-e târşă/ eşti tot atît de lipsit de voinţă ca şi
mine/ eşti tot atît de curcă plouată/ eşti tot atît de umflat de energie
statică/ mă uit la tine că eşti deja o legumă/ şi n-ai nici 24/ citeşti
poezii idioate leşinături/ îţi umpli tărtăcuţa/ mă uit că te ia pe sus
consensul/ te dă la fund/ gura anonimă-unanimă/ te soarbe te laşi
mestecat/ eu sunt mai tare/ uite! dau cu banu’/ sunt tare pentru că de
mic/ m-am speriat de Marele şi Negrul Nimic/ stînd încuiat într-o
cameră goală/ într-o debara/ numai eu cu Nimenea” (p. 96).

Rememorările sunt dense şi intense, prin evocarea empatică a
prietenilor de generaţie (băieţi sau fete), a unei ore de gimnastică
(cu dna. Secăreanu, şi a mea fostă profesoară, illo tempore!) a
unei (semi)absurde ore de geografie şi caricaturizarea acidă a
profului (sinonime Liceului bacovian) sau participarea, de-a
dreptul contondentă, la un Cros festivist, toate revelate, când
mai indignată, când mai detaşată, din prăfuitele sertare ale aducerilor aminte, pe un background cenuşiu, repulsiv până la limita
grotescului, ironiei şi chiar a anecdotei.
Următorul volum Noapte sau zi, Editura Paralela 45, 1998, cuprinde, de fapt, un singur poem de o amplitudine impresionantă,
format dintr-o succesiune de poeme, când mai minimaliste, când
mai extinse, derulate într-un flux coerent, prin care fiecare nou
text se ipostaziază, atât ideatic cât şi structural, în prelungirea
ascendentului, dând întregului o unitate compoziţională bine
fundamentată. Poemul (cu numeroase trimiteri la subsol) e
unul „nervalian” prin invocarea predilect-limpidă a nopţii
(„aburii tari ai nopţii”; „animalele nopţii”; „mai multe nopţi
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într-una”; „noapte-n plină zi” etc.), a întunericului („întunericul
se umple încet”, p. 178), a nocturnului („nocturidele falenele
nictalopii”, p. 178), a funebrului („un cor funebru-victorios ce
mîzgălea incinta”, p. 187), locuit, precum într-un bestiar hilar,
de gângănii, mormoloci, gândaci, lilieci, buhă, popândău, sub
un soare „negru” şi pustiuri fără de sfârşit. Adesea poeta se lasă
ghidată de o Călăuză cu scopul de a o dezrătăcii din labirintul
meandric al visului („E doar un vis! E vis, e doar atît: un vis”,
p. 215) şi levitaţiei („faci piruete levitezi în văzul tuturor”, p. 164),
dar, paradoxal, adâncind-o mai adânc în tenebrele fantasmelor
şi ambitus-ul evanescenţelor, cu punerea accentului mai puţin pe
clipă şi cât mai mult pe durată. Atunci luciditatea e vizibil anulată
în detrimentul unor fantasmagorii aleatorii (ciudat, unele cu
adânci rădăcini în realitatea îndepărtată), dând vaga impresie că
poeta doreşte a se substitui unei lunatice izomorfe ce-şi bântuie,
prin aerul cu „ochi” şi într-o echilibristică precară, propriile
închipuiri, cosmetizând luxuriantele imagerii ale hazardului
cu rugăminţi precise, expuse exuvierii: „Ci leagănă-mă, Mamă
Noapte, hai leagănă-mă, să te iubesc/ Și scapă-mă de mine”,
p. 222. Alteori subterana („Din nou în subterană”, p. 222) alimentează didascalos somnul purificator şi veghea insolubilă,
punând capăt depresurării, nu şi hipnoticului, expandând transa
solilocvială până în stufărişurile ascetice al vidului ezoteric din
propriul creier:
„Din adîncul întuneric/ se iţesc precum din stranii holograme/
chipuri şi lucruri/ străluminate/ labirinturi în relief/ fante-n
care alunec-ameţesc/ înapoi spre creierul meu/ laminată (….)”.
(Noapte, p. 246).

Poemele „diurne” din acest volum (intitulate Zi), ecranează
mixtura unor stări ale clamorii şi lentorii înăbuşite, prin intersectarea controlată a amintirii cu somnul („Un fel de somn e
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amintirea”, p. 184), a visului cu rătăcirea („Orbecăi pe stradă şi
caut”, p. 182), a îngemănării zilei cu noaptea, compozit numită şi
zinoapte sau noaptezi, până la acapararea parţială a zilei de către
noapte „Cînd noaptea se sfârşeşte la prînz”, p. 192. Prin acest
peisaj mai mult ceţos, mai mult aburos decât luminos, poeta constată, evocă, dialoghează, stilizează, selectează, monologhează
într-un iureş când mai temperant, când mai coroziv, când mai
vituperant, când mai discursiv, chiar narativ pe alocuri, lipsit de
aprehensiuni constrângătoare, clamând fără reţineri ceea ce are
de spus, cu trimiteri bine ţintite spre „obiectul” evaluat sau spre
citate din clasicii literaturii universale, mai puţin naţionale.
Autoreferenţialitatea este adesea disimulată, direcţionată concomitent spre mai varii puncte cardinale, astfel încât „chipul”
real să se lase ascuns în spatele unor măşti derutante prin mimica
şi mansuetudinea lor barocă, şi doar arareori revelat/ nuanţat
printre interstiţiile digresive ale mimesisului şi peremptoriului,
moment declanşator al transfigurării poetei într-o Sappho (mai
puţin latura amoroasă a acesteia) postmodernă, necomplexată şi
exonerată de tarele onticităţii expansive.
Stăpână pe sine şi pe poezia sa, pe care o domină indubitabil,
Simona Popescu evită inteligent bovarismele sterile, calofilia
fadă, metaforizarea excesivă (tentat fiind să dau dreptate redactorului de la Litera), accentul fiind pus pe cerebralitate şi sinteză,
polimorfie şi emergenţă, esenţializare şi diseminare neconcesivă.
În aceste poeme se visează intens cu ochii deschişi, dorindu-se
a se „vedea” ceea ce se visează („Chiar asta, poate n-o să credeţi,
am visat/ (…) / Obiect? Imagine? O fiinţă?/ Animal/ Sunet?/
O plasă (reţea)?/ O în(des)făşurare? p. 211), ba mai mult, a-i
sonda visului miezurile nebuloase şi contururile eclectice, deconspirându-i maieutic înţelesurile, uneori întortocheate, alteori
enunţiative ori substitutive cotidianului din imediata apropiere,
din moment ce „Visul nu e imaginaţie. Mi-e tot mai clar”, p. 226.
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Surprinzător, din poezia Simonei Popescu lipsesc motivele
erotice sau dacă el există e atât de ilizibil încât dă impresia
neantizării voite a lui, deşi fiorii, în special cei adolescentini,
anevoios răzbat de sub crusta implacabilă a interogaţiilor sinestezice şi intransigenţelor autoreferenţiale, într-o retractilitate
emoţională care sporeşte misterul şi seraficul, în detrimentul
hedonismului şi extazului amoros:
„(…) Endymion/ – aşa te-nchid în mintea mea/ şi mă holbez la
tine/ la frumuseţea ta curată/ fără gînduri/ ca dup-un geam de
florărie./ C-un cîntec mut, sofisticat, aş vrea să te-nconjor/ şi să te
uit”. (Efeb cu cypripedium”, p. 134).

Din antologia Juventus şi alte poeme, Editura Paralela 45, 2004,
nu este publicat niciun poem (?), doar un Cuvînt înainte, în care
sunt evocate, semibiografic, primele sinapse ale poetei cu poezia
şi mai apoi cu marii poeţi (Dimov, M. Ivănescu, Gellu Naum, Al.
Muşina etc.,),dar şi resorturi intime, cauzalităţi, pretexte, motive
care i-au generat devenirea poetică, dar şi scrierea concretă a
unor poeme.
Opera poetică, Volumul I se încheie cu o Addenda care cuprinde
Poezii regăsite (1981-1083, Poeme dintr-o antologie (1984-1989) şi
Alte poeme regăsite (1985-1989), ce anticipează accentuat talentul
poetei şi închid, în sens invers, cercul bine trasat al universului
său liric. Sau al propriei geometrii livreşti, susţinută solid de
patru coordonate axiologice irefutabile: vocaţie, inteligenţă, luciditate şi originalitate.
Încântat de profunzimile ambientale ale unei asemenea poezii de
calitate, de verdictele severe vizavi de reveriile obsedante şi realităţile secularizante, cititorul avizat nu o poate recompensa pe
Simona decât oferindu-i, ceremonios, într-o duioasă reverenţă,
o frumoasă garoafă roşie de Codlea. Una dintre acelea de pe vremea copilăriei, adolescenţei şi tinereţii sale codlene (ah, Codlea,
tu apus oraş al florilor!), de care, odinioară, s-a bucurat şi autorul
rândurilor de faţă…
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Urmuz, avangarda şi

rezistenţa limbajului
autoexilat*

O

CARTE care adună o lume uriaşă, o
lume tragică, repliată în exil, o lume
de magi, profeţi, filosofi construind o formă
de rezistenţă dincolo de reduta unui limbaj
demontat în resorturile sale funcţionale,
înstrăinat de mesajele sale tradiţionale, un
limbaj opac, care respinge reflectarea eului
narcisist şi se structurează după o mecanică
fără lege, în texte cu semantică inepuizabilă.
O carte care te prinde, la început, prietenoasă, ca intrarea într-o naraţiune familiară,
cu o intrigă captivantă, pe fir totuşi previzibil.
Noiembrie, 1986, la o conferinţă, studentul
Rotiroti obţine de la Eugen Ionesco recunoaşterea că fără Urmuz nu ar fi devenit scriitorul

Ioana Spătaru-Iacob,
critic literar,
Timişoara

* Giovanni Rotiroti, Când soarele ajunge la solstiţiu.
Urmuz și scriitorii de avangardă din exil, Editura
Universității de Vest.
2, 2022

193

Lecturi paralele

Ioana Spătaru Iacob

care este. Sensul întâmplării este pus
subtil în relaţie cu afirmaţia lui Borges
că, în fapt, succesorii îi creează pe predecesori. Nu ştim încă, dar aceasta
este miza cărţii – o demonstraţie perseverentă a existenţei ,,moştenirii ascunse” urmuziene, descoperite la rădăcina literaturii dadaiste, suprarealiste
şi avangardiste. O demonstraţie construită erudit, pe fundaţia unei pasiuni
care dă textului căldura apropierii solidare şi care ţine cititorul dedicat în
efortul lecturii. O lectură ce îl poartă
pe hotarele filosofiei, de la Platon şi
Aristotel, trecând prin Kant, Hegel,
Schopenhauer, Nietzsche, chiar Marx, îl provoacă
prin conceptele psihanalizei lui Freud şi Lancan, îl
opreşte în climatul controversat al escaladării legionarismului şi al orbirii ,,Tinerei generaţii”, seduse de
ideologia trăirismului mistic, îi aminteşte de trauma
Holocaustului, îl opreşte în faţa tablourilor lui
Botticelli pentru a contempla dialectica ,,oroare-pudoare”.
Giovani Rotiroti este ghidul unei călătorii dificile
pe o hartă a exilului şi a integrării. Primul exil, sursa
biografică a Paginilor bizare, este al fiului numit de
tată după propriul plac, diferit de restul familiei. Fiul
Demetru Demetrescu-Buzău, îndepărtat de patria
vocaţiei sale artistice prin voinţa tatălui. Fiul, care a
început să scrie după moartea tatălui, reflex al stării
patologice de doliu. Din perspectivă psihanalitică,
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Rotiroti sugerează că noţiunea de ,,criptă”, de încorporare în
inima Eului a Străinului plecat se leagă de textul sursă rescris
continuu de Urmuz, de-a lungul vieţii, în forma unei naraţiuni
care ascunde în încrucişările sale bizare un secret de familie.
,,În chip simbolic tatăl va fi prezent ca fantasmă impunându-şi
puternicul model spiritual şi formativ în însuşi actul conferirii
numelor.”
În tensiunea limbajului care îşi demontează ironic sensurile,
care îşi retează legăturile denotative şi îşi subminează ecourile
conotative, se reflectă subversiunea fiului împotriva tatălui, în
registru deposedat de altitudini tragice, camuflat în tonuri de
umor negru. Primul exil se traduce deci într-o scriitură cu aspectul unei ţesături bizare, cu numeroase substraturi aluzive,
cu fire culturale prelungindu-se adânc în istorie, până la Platon,
cu bucle psihanalitice şi fibre extrase din filosofii germani,
pentru a trasa teritoriul unui limbaj surghiunit, populat de personaje-obiecte paradoxale, cu destin elucubrant. Mai este şi autorul, Urmuz, trăind sentimentul inadecvării, temător să nu fie
judecat ca autor de ,,bufonerii” paraliterare de cititorii săi.
Unul dintre punctele nodale ale cărţii îl reprezintă conceptul
de traducere. Rotiroti avansează ideea că numele tatălui – pierdut în moarte – devine un cuvânt cifrat, o prezenţă străină în
interioritatea subiectului care îşi vede identitatea anihilată. El va
trebui să traducă forma acestuia ca text sursă, într-o corespondenţă
a instanţei reprezentate de numele propriu al tatălui ca text ţintă.
Ideea de traducere traversează cartea, cu sensuri ramificate. Traducerea numelor proprii într-o formă enigmatică, emanând insinuări multiple, este orientată de ideea adecvării personajului la
adevărul său. Rotiroti este în căutarea traducerii care surprinde
,,evenimentul enigmatic al unui nume”. Am crede că este vorba de traducere ca explicaţie, însă suntem avertizaţi că, în ca2, 2022

195

Lecturi paralele

Ioana Spătaru Iacob

zul lui Urmuz, suntem în afara gramaticii, logicii şi sintaxei,
a canoanelor de referinţă. ,,Traducerea priveşte însăşi viaţa cuvântului.” De pe această poziţie ambiţioasă, cititorul este prins
de efortul migălos al decriptării numelor care epuizează toate
pistele. Între timp, motivul traducerii care reverberează subtil în
paginile cărţii adună sensuri mai largi: traducerea ca transpunere
a textelor lui Urmuz în franceză de succesorii săi – Jaques G.
Costin (Algazy & Grummer; Pâlnia şi Stamate), Eugen Ionesco
(Ismail şi Turnavitu), Dumitru Ţepeneag (Fuchsiada). Textele
urmuziene, transcrise în limba franceză şi română, reprezintă
locuri fascinante de popas pentru cititorul purtat în ritm susţinut
pe culoare întortocheate, construite din explicaţii, interpretări,
citate, nume de autori, contexte istorice, expuneri şi rezumări de
idei. În ţesătura textului menit să informeze, să clarifice sau să
propună conexiuni inedite, spaţii de dialog şi de reflecţie, texte
integrale din Schiţe şi nuvele aproape… futuriste, iluminate de
varianta lor în franceză, dau un puls dinamic cărţii, îi adaugă
o dimensiune generoasă pentru care cititorul nu poate fi decât
recunoscător.
Nu în ultimul rând, conceptul de traducere transpare în
ideea de rescriere, de parafrazare, de preluare a limbajului suprarealist şi a revoltei literare de către scriitorii dadaişti şi suprarealişti români, de avangardiştii care au luat calea exilului
pentru a-şi putea împlini destinul. Succesorii care l-au creat pe
Urmuz. Canibalismul personajelor Algazy şi Grummer, care se
devorează reciproc, până la ultimul os, se regăseşte în dialogul
dintre doamna Smith şi domnul Marthin, alimentând nefirescul
halucinatoriu în jurul consoanei ş. Apoi se proiectează în imaginea obsesivă a competiţiei pentru ,,osul femeii moarte” din
compoziţia cu iz dadaist Femeia Domenica D’Anguistti a tânărului poet Gherasim Luca. Rotiroti constată că ,,pornind de
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la Urmuz s-a stabilit o paradigmă traductivă şi textuală extrem
de critică, de tip revoluţionar.” Descoperim că traducerea poate
însemna interpretare în sens hegelian a scenei canibalice ca
dorinţă de recunoaştere, autorul urmărind cum Luca şi Trost –
în manifestul Dialectique de la dialectique – ,,ridicaseră în sfera
suprarealismului internaţional marea întrebare a dorinţei de dorinţă într-o perspectivă permanent dialectică şi revoluţionară”.
Cartea urmăreşte atent destinul unor astfel de ,,traduceri”, transpuneri şi translatări – imagini, tehnici de subminare a limbajului, atitudini subversive emigreză din textele urmuziene, primesc un spaţiu de exil prietenos în textele suprarealiştilor şi
avangardiştilor români. Umbrela din Fuchsiada se strecoară angoasantă în Camionul bulgar, romanul lui Dumitru Ţepeneag.
Visul lucid al lui Fuchs îşi proiectează substraturile în visul oniric al lui Ţepeneag, într-un spaţiu impersonal în care eul este
anulat de ubicuitatea unui ochi care vede totul, ,,uneori chiar şi
gândul”, potrivit acestuia din urmă.
Rotiroti pune cititorul în faţa textelor manifest ale suprarealiştilor. În vocea lor tranşantă se aud ecourile revoltei. Revolta
urmuziană împotriva tatălui, dusă la extrem, reverberează în unde
colosale – revolta generalizată împotriva autorităţii, a sistemelor,
a tradiţiilor culturale şi literare, a ideologiilor, a dictaturii, a derapajelor extremiste. O negaţie paradoxal integratoare, în care exilatul trăieşte obsesia teritorului părăsit. Suprarealiştii
creează o limbă insurecţională comună – împotriva dreptei reacţionare şi xenofobe, a fascismului din România. Împotriva
conformismului burghez. Împotriva memoriei trecutului istoric
al umanităţii. Luca şi Trost – împotriva mişcărilor revoluţionare
supuse instanţelor oedipiene. Celan, împotriva Manifestului
lui Luca şi Trost şi a grupului exclusivist al suprarealiştilor de
la Bucureşti, priviţi ca epigoni ai suprarealismului agonizant
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197

Lecturi paralele

Ioana Spătaru Iacob

internaţional. Celan – vorbind profetic de reabilitarea oficială
a solstiţiilor, prin aluzie la destinul unui personaj urmuzian,
Cotadi, care devine ,,de două ori mai lat şi mai străveziu [...]
când soarele ajunge la solstiţiu”. Și iată cum, discret, titlul cărţii
răsare din textul lui Urmuz, cu o aură evanescentă de aluzii.
Traducere.
Cartea are particularitatea de a trezi în cititor un sentiment de
solidaritate cu aceşti oameni-scriitori care au căutat să rezolve
trauma, doliul, travaliul printr-o dinamitare a limbajului, a realităţii şi o regândire a tuturor dihotomiilor din fundamentele gândirii omenirii. În plus, orice iluzie a citirii textelor acestora în
cheie ludică, spectaculară, teatrală este anulată de argumentarea
cărţii care pune în lumină gesturi de ruptură, atitudini de clivaj
şi negaţie. Cu toate acestea, demersul autorului nu are intenţia
de a crea imaginea exilatului-victimă, ci de a evidenţia forţa
acestuia de a se opune prin creaţie oricărui sistem opresiv.
Exilul dă gândirii şi operei lui Urmuz, precum şi a succesorilor
săi o lumină aparte, sub razele unui soare care stă, în poziţie supremă, la solstiţiu.
Lectura acestei cărţi este sub semnul luminii sau al clarificării.
Giovani Rotiroti decriptează cu răbdare şi abnegaţie toate suprafeţele de semnificaţie accesibile, suprapuse în palimpsestul
urmuzian. Le dăruieşte cititorului asemeni unui arheolog care
a recuperat din adâncul pământului un tezaur. Alegorii, metonimii, reciclarea de teme şi motive tradiţionale, simboluri
arhaice, dimensiuni ezoterice, parodice, subtexte psihanalitice,
idei filosofice, coduri şi intenţii, toate sunt expuse cititorului
în unghiurile în care lumina poate descoperi faţetele cele mai
intrigante. Cu toate acestea, autorul admite că: ,,pe măsură ce
ne adâncim în profunzimea abisală a scrierii urmuziene, ne dăm
seama cât de impracticabilă este noţiunea de sursă, întrucât se
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scrie într-o reţea densă de raporturi intertextuale sau de rescriere
propriu-zisă.”.
Aş spune că, deşi cititorului îi este oferit spectacolul fascinant
al descifrării, uneori ducând ,,până la limita extremă alchimia
verbală a lui Urmuz”, el nu este aşezat câtuşi de puţin în ipostaza
călătorului confortabil. În niciun caz, nu este un consumator
pasiv de soluţii de-a gata. Autorul realizează o construcţie temerară, aşezată pe o reţea vie de idei care străbat secolele,
cu rădăcinile în Grecia antică, o reţea consolidată de nume
care constituie verticalele de suţinere a acestei cărţi – Platon,
Aristotel, Socrate, Botticelli, Boccaccio, Bruegel, Rousseau,
Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Derrida, Freud, Lacan,
Kafka, Borges, Barthes. Idei care esenţializează istoria unor
raţionamente complexe, bunuri ale gândirii filosofice, pretind
efortul cititorului de a le clarifica în raport cu textele propuse. În
paginile cărţii, contribuind la stabilitatea unui demers analitic care
cercetează toate conexiunile, regăsim concepte precum: ,,dorinţa
de dorinţă”, raportul Eu-celălalt şi dorinţa de recunoaştere, revoluţia ca generare de inconştient, ,,negativitatea” hegeliană,
,,pulsiunea de moarte” a lui Freud, ,,dialectică a stăpânirii şi slujirii”, nevroza de război şi conflictul cu Eul, ,,contractul social”,
complexul lui Oedip, ,,etica pulsională de tip pervers”, materialism dialectic, ,,Canonul negaţiei”, ,,Oedip regresiv şi contrarevoluţionar”, ,,purificarea inconştientului”, Nirvana şi negarea
voinţei de a trăi, obiectul dorinţei fantasmat, ,,lucrul în sine”,
,,cadavrul viu”, ,,abolirea subiectului în text”, dialectica pudoareoroare, supraomul.
Rotiroti vorbeşte despre ,,talia enciclopedică” a textelor lui
Urmuz. Pune în evidenţă dialogul aluziv, revoluţionar al scriitorilor de avangardă cu prezentul şi trecutul. Și, în acelaşi
timp, construieşte el însuşi o partitură complexă, în care se
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aude vocea scriitorilor deasupra originalelor generos citate, rostirea filosofilor, a gânditorilor psihanalişti; din subsolul scrierii, glasul criticilor literari români şi italieni completează discursul cu intervenţii minuţioase. Probabil, obiectivul cel mai
vizibil al cărţii, aşa cum îl arată subtitlul, Urmuz şi scriitorii de
avangardă din exil, este demonstrarea felului în care Urmuz a
oferit ,,multor scriitori avangardişti din România un cod cifrat
şi aluziv cu ajutorul căruia s-au putut realiza, pe plan istoric, un
adevărat act politic şi literar contra răspândirii gândirii totalitare
şi liberticide”.
Acest obiectiv este amplificat de alte mize mai mult sau mai
puţin transparente, aşezate sub metafora titlului Când soarele
ajunge la solstiţiu. Una din cele care dă cărţii o lumină aparte este încrederea. Încrederea că cititorul va răzbi dincolo de graniţa
limbajului suprarealist, va înţelege ruptura, va vedea orizontul
pierdut al exilatului şi va continua provocarea răscolirii în golurile de sens, în decalajele şi clivajele textelor autorilor de avangardă, ce oferă azil tuturor sensurilor verosimile.
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„Lom este numele tău”

P

OET, eseist, publicist, creator de reviste
şi edituri, Călin Vlasie este de mulţi
ani prezent în viaţa literară românească. Ca
poet optzecist citabil, a fost preocupat de construcţia interioară a poeziei, căutând strategii textuale înnoitoare. Căutare de durată,
căci pentru apariţia recentului volum* i-au
trebuit mai bine de 22 de ani. Ceea ce e semn
indubitabil de exigenţă în actul de creaţie şi
o pildă pentru autorii care scriu versuri fără
miză, publicând pe bandă rulantă cărţi fără
valoare. În tot acest interval gândul poetului
a fost însă neabătut la poezie, cum singur mărturiseşte: „...tot timpul până acum am trăit ca
un poet pătruns de propria lui poezie, am visat
de mii de ori versuri întregi, am scris în gând
mii de versuri, am imaginat tipuri de poeme,
nu am dat nicio clipă poezia deoparte. Și nici

Lucia Cuciureanu,
poetă, eseistă,
Arad

* Călin Vlasie, micile întâmplări, Editura Cartea Românească, 2021
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ea pe mine. Doar că până azi am trăit
de nenumărate ori în spaţii paralele.
Viaţa uneori este atât de dură şi de
nedreaptă încât tocmai asta te face să
te regăseşti”. Mai ales „şocul istoric” i-a
schimbat priorităţile şi l-a aruncat în
alte proiecte care şi-au clamat urgenţa.
În 2003 invoca câteva nenorociri comune şi planetare care şi-au arătat
„colţii”: stresul incomunicării, atomizarea paradoxală, memoria haotică
(fragmentară) şi „ateismul religios”.
Toate acestea îşi găsesc ecoul în acest
volum. Poetul le explorează şi le aproprie, reinventează
metafizici noi şi, în final, se regăseşte pe sine.
Cartea este structurată în trei cicluri unitare, fiecare vibrând în ritmul trăirii unui spirit neliniştit.
Într-o lume autonomă, cu cât mai mare cu atât mai
înstrăinată şi mai disolută. În care scrisul rămâne
singura certitudine:
„ce mai scrii?
ce mai scrii despre
viaţa ta?
nu despre viaţa mea
ci despre ceea ce se întâmplă
dincolo de mine
îi spun” (p.7)

„Mici întâmplări” care relevă lucruri mari, importante, despre sensul existenţei:
„aici nu e inspiraţie
aş vrea doar să vorbesc în gând
într-un club virtual de poezie”
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Citesc în versurile de mai sus atât dorinţa de a recupera timpul
trăirii, cât şi nostalgia difuză la gândul Cenaclului de Luni.
În această lume descentralizată, sensibilitatea se simte agresată:
„au trecut peste palma ta
câteva furnici
ele nu ştiau că sunt
atât de neînsemnate
şi atât de fără sens” (p.15)

Strivit, eul nu-şi pierde minţile, el rămâne lucid până la capăt,
convertindu-se într-un „altfel de eu”:
„eu locuiesc într-un creier
un fel de contor al traficului
acestor nemaipomenite întâmplări” (p.16)

Alertat, eul fuge în IT, în lumea virtuală, într-un univers contrafăcut, idee repetată în versuri:
„ea deschide netul
şi vede doar imagini
şi texte
despre o lume
de care trebuie să fugi […]
ea crede că aceea e lumea reală” (p.11)

Chiar şi iubirea se petrece tot în acelaşi orizont:
„ieşind din holograf
te-am zărit câteva secunde
rezemată cu fruntea
de releul televiziunii” (p.34)

Ca în orice carte bună de poezie, eul caută în existenţa sa prezenţa divină care se descoperă ca o promisiune a vieţii de apoi:
„un Dumnezeu cu pielea verde
cu trupul mirosind a răşină
2, 2022
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un Dumnezeu într-o împărăţie a lăcustelor
printre mici iconiţe de mentă” (p.9)

În subsidiar, cartea e una polemică. Vizează poezia leneşă,
poezia evocărilor leşinate şi efuziunile din versurile de dragoste:
„nopţile nu mai cunosc
senzaţiile trupului tău
iar dimineţile uscate
atârnă pe stâlpul gol pe unde
cândva
treceau firele de electricitate
de net
şi de telefonie supraterană” (p.26)

Poezia naturii ca decor de visare ori de iubire este receptată
acum prin ecran virtual sau prin imagini fantasmatice:
„maşina suie în cer
râul urcă şi el în cer
în dealul cu mesteceni
multiplicat
în vitrina din hol” (p.59)
„tu trăieşti într-o Grecie
fără palmieri fără ibişi
fără pietre sacre
fără sirtaki
atâtea imagini într-un orăşel
nelocuit în care intru
prin sticla unui laptop” (p.44)

Vremea retoricii vechi (acea „arhivă imensă de cuvinte”, cuvinte „îmbibate de uleiul propriului meu psihic”) a trecut, ele
nu mai pot comunica, s-au golit de înţelesuri, într-o existenţă
în vădită schimbare. De aceea, a venit timpul unei reinventări a
limbajului:
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„eu aşa îţi zic: Lom!
habar n-am de ce mi-a venit în cap
numele ăsta
poate pentru că nu te pot asemui
cu nimic
şi concentrez în cuvântul ăsta
toate adjectivele” (p.61)

Nevoia de comunicare cu alteritatea din noi introduce în volum elemente SF, expresie a esteticii ce va să vină:
„mâine vor veni marţienii
se vor furişa ca nălucile
ne vor stoarce corpurile
ne vor piti în mici urechi
de gâze nevăzute […]
vom privi vom privi vom privi
curaţi ca lacrima ierbii” (p.73)

O ultimă polemică o deschide poetul cu acei sceptici care
cred că generaţia ‘80 e obosită, „sleită”, şi-a pierdut suflul creator. Realitatea nu le dă dreptate, dovadă şi acest volum de
poezie. Pe care Călin Vlasie l-a „gospodărit” minuţios, aşa cum
îşi gospodăreşte grădina de la Băbana. De unde ne anunţă că
au apărut primele smochine, palmierul şi-a arătat „palmele”
noi, au înflorit prunii, dafinul şi florile primăverii care sunt
toate „deschise ca nişte ochi de copil”, că s-au umplut vâlcelele
de leurdă. Volum căruia Uniunea Scriitorilor din România i-a
decernat Premiul „Cartea lunii iunie 2021”.
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„văd doar nişte [poeme] pe
care nu le-am sintetizat încă”1

P

Iulia Stoichiţ,
poetă,
Braşov

E ANDREI ZBÎRNEA îl ştiu din 2016.
Ne-am împrietenit online, la scurt timp
după ce mi-am făcut cont pe facebook (sau
ar trebui să zic Meta de acum?). Da, oare
cum am rezistat fără facebook atâta timp?
Dar nu despre asta e vorba, ci despre faptul
că eu şi Andrei ne ştim de dinainte ca eu să
fi avut ambiţii poetice serioase. Aşa că mi-e
cam imposibil să fiu imparţială când vine
vorba de poezia sa, mai ales că îl cunosc la
alt nivel. Pe de altă parte, cu atât mai mare e
provocarea de a încerca să nu fiu părtinitoare,
iar asta îmi place.
După ce nu am mai scris despre un volum
de-ale lui Andrei Zbîrnea de la Turneul celor
cinci naţiuni, revin la acest obicei care e
demn de eticheta „nepotism” prin ultimul
1
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său volum, apărut la finalul anului
2021, nick cave@bergen2, la Casa de
pariuri literare.
Cred că ceea ce-l defineşte pe Andrei
din punct de vedere poetic e faptul că
are o frazare foarte tranzitivă, foarte la
firul ierbii al denotaţiei, unde tot felul
de elemente se întâlnesc într-un mare
conglomerat poetic, în care nimic nu
pare să aibă sens, unde piesele puzzleului nu par să se potrivească decât la
nivel formal, nu şi la nivel de conţinut,
dar cu toate astea, imaginea de final
este, într-un fel straniu, inteligibilă. Deşi nu sunt câtuşi de puţin obiectivă prin ceea ce urmează să spun
(în fond, am tradus Pink-Pong-ul, ar trebui să ştiu
cum funcţionează, de unde vine universul poetic din
volum), cred că i se potriveşte cel mai bine acest
tip de poezie în care construieşte un univers eerie,
mothership like. N-aş zice că e un univers alternativ,
ci doar unul în care orice e posibil, fie într-un mod
anxios, fie într-un mod neutru. Și că tot am amintit
Pink-Pong, mi se pare că ceea ce a început acolo,
în acel volum scris la trei seturi de mâini, mai mult
sau mai puţin, este perfecţionat în acest volum, unde
nu mai e nevoie de armonizarea perechilor de mâini
suplimentare, dar nici nu mai au nevoie de găsirea
unui ritm. E un ritm disonant, o cacofonie, şi e perfect normal să fie aşa, mai ales într-un univers în
2

Andrei Zbîrnea, nick cave@bergen, Casa de pariuri literare,
București, 2021, 69 p.
2, 2022
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care se întâlnesc atâtea multiversuri care nici nu se anulează
reciproc odată confruntate (iar asta s-ar fi putut întâmpla lejer
în desenele animate cu Spider-Man la care mă uitam eu pe la 13
ani pe Fox Kids şi dupa-aia pe Jetix).
Într-un mod eerie, pe care nici eu nu-l înţeleg pe de-a-ntregul
(iar Andrei ştie asta de ceva vreme), îmi place şi nu-mi place
poezia pe care o scrie Andrei Zbîrnea. Poate pentru că totul
pluteşte într-o derivă de tip celular şi într-un mod cât se poate
de osmotic. Și adevărul e că fie pluteşte Bergenul deasupra porumbeilor, fie porumbeii deasupra Bergenului:
„orchestra pluteşte galant toba se aude din instalaţia de sunet toba
nu/ este prezentă pe scenă alături de ceilalţi muzicieni dirijorul
coreean/ simte constant nevoia unei băi de mulţime. […]/ bergen
da în bergen m-am îndrăgostit prima dată ce ciudat eu nu am/
fost niciodată în bergen din depărtare ne salută o fetiţă de cinci
ani/ prinsă în euthanasia roller coaster din depărtare strigă bergen
se aşază lângă bergen porumbeii sunt mai vii lângă portul din
bergen// […] euthanasia roller coaster o/ formă de terapie experimentală porumbeii nu vor deveni cobaii voştri/ porumbeii s-au
îndrăgostit prima dată în bergen” (p.12)

Este Bergen un personaj? Poate. Dar la fel de bine şi porumbeii sunt un personaj colectiv pentru o bună parte a volumului. Aproape că pot să vizualizez the hovering movement a
navei-mamă, pe nume „bergen”, de data asta, care provoacă un
sentiment straniu, greu de definit, asupra cititorului care se află
sub ea:
„nu ai lentoarea iernii şi nici vocea/ porumbeilor-ringtone din
baia mea de patru/ metri pătraţi adesea colinzi prin treapta a treia
a/ creierului meu/ nici măcar nu ştiu care sunt primele/ două”
(p.13), „ar trebui să mă bucur să tresar la/ fiecare scrisoare pe
care o primesc din bergen porumbelul/ voiajor este în concediu
de creştere a copilului astfel că scrisorile/ mele către tine vor avea
delay-uri fabuloase” (p.16), „încă un sport olimpic se naşte la pri208
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mele ore ale dimineţii deasupra/ oraşului bergen. cu duioşie îmi
voi bate încă o dată recordul zilnic de paşi.” (p.17).

Cred că ăsta e şi şpilul poeziei pe care o scrie Andrei Zbîrnea:
e o poezie idiosincratică care tinde spre a se constitui într-un
obiect poetic complex, un soi de poezie-instalaţie, if that makes
any sense at all. Nu e de ajuns doar să citeşti poezia sa, trebuie
s-o asculţi. La propriu. Să spun că are propriul său ritm poezia e
o platitudine, după mai bine de un secol de poezie cu vers liber.
Dar ritmul poeziei zbîrniene se referă la faptul că imaginile şi
referinţele culturale pe care le foloseşte poetul creează un spaţiu
poetic cu propria sa muzică, de parcă ar fi luat aminte de la
Dante cu corpurile cereşti care emit propria muzică (prea high
culture referinţa? Aşa ziceam şi eu):
„te voi/ striga Ænima şi rodiile îţi vor acoperi corpul cald /rece/
la temperatura camerei te voi striga/ Ænima şi fiecare eroare va
răspunde pentru/ erorile ei […]/vei spune că în bergen ninge mai
tot/ timpul şi nu ai fi departe de adevăr Ænima şi nu ai/ avea nici
măcar nevoie de arbitrajul/ video Ænima tot despre rodii vom
vorbi şi data viitoare” (p.14), „peste statuile din bergen blue/ magic
e cuvântul de ordine/ […] blue/ velvet în loc de blue magic o
schimbare de abordare din/ perspectiva cireşelor plutitoare rămase
neculese/ […] mi-am adus/ aminte random de mirosul cireşelor
care pluteşte peste statuile din/ bergen county, new jersey” (p.15).

Cred că e unul din atributele care definesc poezia lui Andrei
şi fără de care ea nu ar putea exista: modul în care se combină
referinţele culturale de tot felul, de la cele din zona rock-ului
progresiv până la David Lynch (probabil şi Twin Peaks, nu doar
Blue Velvet; oricum, îmi imaginam un desen animat regizat de
Lynch în anumite momente plecând de la poezia din nick cave@
bergen, cu personaj principal porumbeii), echipa lui de fotbal de
suflet, Borussia Dortmund, aplicaţii de livrare la domiciliu, şosete pierdute, oraşul Urziceni, veganismul, Breaking Bad, puţin
2, 2022
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covid-19, dar şi multă tehnologie, sub diferite forme. Și, pentru
că până acum nu ştiu cât sens a avut ce am spus despre ritmul
poeziei zbîrniene, poetul pune la dispoziţie un playlist (care e şi
pe Spotify, deşi nu tocmai cel pe care îl oferă la sfârşitul cărţii)
pe care cititorul îl poate asculta în timp ce citeşte volumul. Iar
eu am făcut asta, că am fost genul care mi-am făcut temele la
şcoală (în general, nu tot timpul). Iar volumul devine cu atât mai
eerie dacă asculţi Webern şi dai peste Mircea Cărtărescu sau
poezie maghiară tradusă de Andrei Dosa:
„aş vrea să-ţi spun despre camera în care am ascuns toate
curiozităţile/ şi cum am înghiţit cheia fără ezit vreo secundă/ am
un câine cusut/ în pielea mea3/ şi împreună deprindem arta olăritului// […] câinele cusut îţi prepară cafeaua cu mâinile legate la
spate/ sloganul lui ar suna cam aşa/ satisfacţie garantată cu doar
trei boabe de cafea de origine/ fără zahăr adăugat/ fără zahăr brun
adăugat/ fără lapte/ doar o cafea neagră în cabinetul curiozităţilor”
(p.48), „oraşul adoarme & se trezeşte pe ritmuri dictate de david
lynch & lykke li & te privesc & dincolo & dincoace de ochelarii
de soare văd doar nişte oraşe pe care nu le-am sintetizat încă […]
melisma sunt mai aproape de nelinişte eşti mai aproape de scenă
să vin aşadar în vizită la voi4 oare există în calendar o zi dedicată
AK-47 […]15 martie 2027 oare ai ales întâmplător această zi E
uşor să rătăceşti Drumul5 melisma la fel de uşor e să renunţi la
tracul de scenă sau la o petrecere privată unde nu se întâmplă
mare lucru dósa mi-a scris o dedicaţie cu bombe artizanale iar eu
mă încăpăţânez să consider că melisma e nume de sfântă” (p.51).

De-asta spun că nick cave@bergen, in extremis, poate funcţiona ca un volum-instalaţie, pentru că are nevoie de recunoaşAm un câine cusut – din volumul nu striga niciodată ajutor, Mircea
Cărtărescu, Editura Humanitas, 2020.
4
Vers din [Scrisoare VIII] – Szilárd Borbély, Berlin-Hamlet, traducere de
Andrei Dósa, Editura Max Blecher, 2018.
5
Vers din Secolul XX, varianta B – István Kemény, O îndepărtată alarmă
aeriană, traducere de Andrei Dósa, Editura Charmides, 2014.
3
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terea referinţelor culturale şi robotizarea lor pentru a putea
funcţiona, pentru a-i vedea straturile, pentru a vedea cât de osmotică e poezia care s-a născut în Urziceni, dar a emigrat în
Berceni. Nu poate funcţiona în lipsa conştientizării prezentului
bergenian, care se împleteşte cu trecutul urzicenian (sunt tentată
să zic urmuzian, dar ar fi vrut Urmuz să se fi născut în Urziceni),
ai nevoie de toate simţurile (şi apps de online streaming şi/sau
livrare la domiciliu, dar nu numai) care să se activeze şi să acţioneze concomitent pentru a înţelege volumul şi intenţiile sale.
Și abia asta s-ar putea dovedi greu de întreprins, având în vedere
cât de suprasolicitate ne sunt simţurile din ce în ce mai mult,
because there’s always more show, mai mult de consumat, mai
mult de postat, mai mult de plastifiat, pentru a nu rămâne cu
urme pe/în tine care te-ar putea face prea uman. Cine vrea să-şi
mai pună la contribuţie simţurile într-un mod care le scoate din
zona de confort? Evident că, la limită, poemele din acest volum
pot trece pe lângă cititor ca un scroll pe instagram, dar cei care
au răbdare să stea pe loc mai mult de 30 de secunde s-ar putea
să fie recompensaţi cu un glimpse de înţelegere. Nu încât să
poată fi verbalizată această înţelegere, ci mai mult intuitiv, prin
intermediul pseudopodelor poetice cu care atingem şi cunoaştem
lumea.
Nu cred că e întâmplător că o parte din nick cave@bergen
a fost scris cam în aceeaşi perioadă în care se scria şi se traducea la Pink-Pong. E valabil şi pentru faptul că nu cred că ultima plachetă, cea intitulată Urziceni, este ultima din volum.
Deşi suntem atât de atomizaţi, atât de dependenţi de extensiile
noastre tehnologice (telefon, apps care ne măsoare calitatea vieţii, a somnului, caloriile ingerate/ arse, servicii de streaming, de
livrare la domiciliu), ceea ce ne face umani la finalul zilei sunt
amintirile din copilărie, trăirile de atunci, felul în care am cu2, 2022
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noscut lumea atunci prin toate simţurile. Evident că şi asta poate
fi o iluzie şi să fie vorba de amintiri implantate unor roboţi care
nu ştiu că sunt roboţi, Blade Runner-style. Dar poate că asta e
cea mai bună modalitate ca amintirile noastre atât de umane şi
atât de perisabile să supravieţuiască mult după ce specia umană
a dispărut de pe faţa planetei, să le transferăm unor roboţi, unor
inteligenţe artificiale, unor hard disk-uri externe. Dar vor fi
codate, fie de oameni înainte de a fi transferate, fie de sistemele
informatice:
„în care mirosul cărnii tale se confundă cu cel al persoanei/ de
lângă tine în care nopţile ar trebui să rămână închise în trusa de/
prim ajutor iar lascivitatea să ţină locul frământărilor de ordin
social/ te aduni cu greu devii irascibilă şi te transformi într-o pastă
lăptoasă în care nimeni/ şi nimic nu mai poate pătrunde îmi uiţi
numele îţi activezi căsuţa vocală şi/ cu toate astea lucrurile capătă
sens la fiecare semn venit din partea ta” (p.53), „piticul semăna
izbitor cu unul din/ personajele lui david lynch dar avea/ ochii
lui ole gunnar solskjær asasinul bavarezilor/ în finala champions
league din 1999 repeta/ obsesiv aceeaşi întrebare «câte trepte sunt
până/ sus? numărătoarea aceasta e foarte/ importantă pentru
mine»” (p.57).

Altfel, rămâne cum a stabilit ritmul poeziei zbîrniene: totul
se amestecă şi totul se păstrează.
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Diapazoane afective*

C

U VOLUMUL Forma norilor de ieri,
Emilian Iachimovski se află la cea de-a
patra carte de versuri. El nu este doar poet,
ci atestă şi calităţi de grafician – desenele coperţilor şi ale câtorva pagini din interiorul
plachetei aparţinându-i.
Mărturisesc că, atunci când mi-a „picat”
opul în mână, l-am privit cu oarece rezervă.
De ce? Mi-era teamă să nu dau iarăşi de-o
lucrare „deocheată”. Adică plină de secreţii şi
dejecţii, spută, limfă, sânge pe tavan şi puroi
cât încape. Ca să nu mai vorbesc de obsesii
sexuale, stridenţe lingvistice şi alte trăsnăi
ce inundă torenţial spaţiul conceptual al
multor poeţi, mai cu seamă tineri. Însă, spre
surpriza mea, nimic din toate astea. Cartea
este realmente „normală”, fără a fi tributară
modelelor şi curentelor seducătoare ca formă,

Alexandru Moraru,
eseist, prozator, dramaturg,
Timişoara

* Emilian Iachimovski, Forma norilor de ieri, Editura
Autograf MJM Craiova, 2019
2, 2022
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dar găunoase în conţinut. Sens în
care autorul rămâne, de la un capăt
la celălalt, el însuşi. Cu plusurile şi
minusurile sale, cu suişuri şi coborâşuri, dar întotdeauna el. Adică o
personalitate ziditoare mai retractilă,
mai sfielnică, e drept, însă nelipsită
de simţul comunicării deferende şi
oneste.
Întotdeauna am fost (şi sunt) convins că valorile nu se găsesc doar în
amfiteatre, ci şi în „barăci” periferice.
În orice moment şi în orice loc pot
apărea semeni înzestraţi şi care, din
excedent emoţional sau bun-simţ, nu s-au impus în
mod ostentativ atenţiei publice. N-au forţat recepţia
oficială, n-au cerşit bunăvoinţa corifeilor academici
sau complicitatea caritabilă a vreunui responsabil
cultural. Creatorii de această factură preferă, în general, solitudinea, recluziunea în aria protectoare a
eului hipersensibil şi veşnic agresat de presiunea insidioasă şi constantă a existenţei, ştiind că numai
timpul va stabili rostul lor în grilă axiologică şi,
implicit, în mentalul colectiv.
Acestei categorii distincte îi aparţine şi Emiliam
Iachimovski. El cultivă o lirică relativ „estompată”
în placheta împărţită pe opt secţiuni. Și în care titlul
fiecărui capitol încheagă la rându-i un vers, încât,
finalmente, alcătuiesc o strofă unitară, de sine-stătătoare:
214
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„Priveşti…/ (I) …Călătorind…/ (II) … Prin aerul zborului…/
(III) …Oriunde…/ (IV) … şi oricând…/ (V) …lumina petalei de
cireş…/ (VI) …continuă…/ (VII) …/ (VIII)… şi ştii…”

De asemenea, fiecărei cifre (numerotări) care se substituie titlului
îi corespunde un vers ce prefaţează/ deschide, în cascadă, calea
următoarei formulări, alcătuind astfel un cuprins liricizat şi el.
Încât, printr-un procedeu de „sciziparitate”, poemul se divide din
poem, multiplicându-se în estuarul sufletesc ce adună, aidoma
unui fluviu, toţi afluenţii din raza lui.
Dincolo de aceste artificii tehnice, însă, rămâne spuma, esenţa
discursului poetic axat nu (atât) pe o imagistică sofisticată, cât
pe concentrări desemnând sâmburele/ miezul lucrurilor:
„În acel timp, multă lume adunată,/ca un nor de pulbere peste
tăcerea lumii./Clipă de clipă, zi şi noapte, an după an,/trecători
pe pământ şi ape./În aburul rugăciunilor,/arătându-se şi în cărţi/
că sângele de pe cruce/le pierduse urma./Cei mai buni dintre
ei/au văzut că izvora/din fulgerele cerului/ca să spele inimile
mucegăite./Pentru că nici un om, nici măcar unul,/nu scăpase
din capcana de piele.” (l0)

Dacă am aşterne aceste stihuri în tiparul prozei, am obţine
veritabile texte poematice marcate (îndeosebi) de trei elemente:
melancolie, dimensiunea prospectivă şi cuplajul cu eternitatea.
Iar deasupra lor – împăcarea cu sine. Cu înţelegerea superioară
a faptelor şi a lucrurilor. Căci, spune el:
„Dă formă dorinţei/şi ia acuma drumul de calcedonie./Laudă
carnea aurie/şi nu te bucura încă./Flacăra cireşilor se scutură/în
mijlocul clipei./Atunci poţi să porneşti.” (l8)

Există la Emilian Iachimovski o predispoziţie spre „ispăşire”.
Ceva sacrificial – un gen de căinţă vizând irosirea/destrămarea
sinelui în ficţiune, dar şi a imaginarului în prozaismul cotidian.
Ambele, însă, cu urmări detonante la nivelul transfigurării artistice, unde coagulează benefic sub raport compoziţional. Astfel,
2, 2022
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rezultă secvenţe poetice remarcabile, fără zorzoane stilistice
extravagante ori mimetisme conjuncturale. Autorul rămâne
consecvent până la capăt cu maniera-i consacrată – ecranul
caleidoscopic al creaţiei sale incluzând deopotrivă rostirea filosofică, meditaţia religioasă, contemplarea iniţiatică… Și toate
astea – repet – sub semnul unei simetrii memorabile, poetul păstrând proporţiile cuvenite, dar continuând să se exprime pe
calapodul său strict particular:
„Cunosc dorinţa parfumului/ de-a fi ars odată cu pielea mea,/
fericirea florii când se deschide,/ uimirea omului după ce se
naşte./ Moartea ne învaţă toate întrebările/şi de atâtea ori cădem
în capcana/ de a nu putea trăi din cursa câştigată.” (62)

Cu Forma norilor de ieri, bardul ne propune un poem-reculegere,
cu şerpuiri mitologizante şi interferenţe culturale grăitoare,
mergând de la reflecţii asupra extincţiei şi până la expandarea
spectaculoasă şi multiformă a viului. Încât sordidul coexistă
cu sublimul, angoasa cu exuberanţa, aspiraţia cu deziluzia ş.a.
Dar – mai ales – dragostea, iubirea neîmpărtăşită, constituie
un laitmotiv al cugetării în care diapazonul emotiv freamătă de
boarea stimulilor insuficient fructificaţi în plan relaţional. În
contactul nemijlocit cu ceilalţi, care poate fi stimulativ, ori, din
contră, inhibant din start.
Degajând un aer de resemnare solemnă, de acceptare demnă
a unei conjuncturi minate de morbul fatalităţii pulverizante, poezia lui Emilian Iachimovski impune prin viziune şi naturaleţe,
autorul conchizând că nimic nu rezistă predestinării. Nimic nu
supravieţuieşte infinitelor sale ipostaze. Doar virtualităţi incipiente sau, dimpotrivă, prefaceri în recul:
„Într-o zi aveam să privesc/ spre anii de mai târziu,/ mai aproape
de cunoaşterea morţii./ Toţi suntem în afara timpului,/ încercuind
prezentul/ cu prea puţina clipă./ Inel de apă din inel de apă,/ ca
216
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dintr-un vis/ din care naşti alt vis./ În paşi mărunţi,/ întâmplători,
de fum,/ urcăm, alunecăm şi dăm/ cu sapa inimii-n ţărână.” (104)

Titlul lucrării este inspirat ales, întrucât forma/ configuraţia
norilor reflectă pe deplin inconsistenţa şi volatilizarea. Și nu de
„ieri”, ci de acum cinci-zece-douăzeci de secunde, simbolizând
la superlativ nestatornicia şi efemeritatea existenţei vizând irosirea/ destrămarea datului primordial. De aici şi starea de spirit analogă acestei realităţi deloc îmbucurătoare, dar, în „contrapartidă”, şi generatoare de impresii macerate la amperajul
superior al unei autentice înnobilări artistice.
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Provocări și controverse

privind relația
limbaj – gândire – realitate

Î

Florea Lucaci,
eseist,
Arad

N URMA lecturii cărţii lui Ioan Biriş, Limbajul şi crampele mintale (De la Bolzano la
Quine)1, pot afirma că exerciţiul său analitic
în care îşi expune ideile este o ilustrare provocatoare şi originală a unui argument celebru, şi anume: ,,Trebuie să filosofăm sau nu
trebuie să filosofăm. Dacă trebuie, atunci
trebuie. Dacă nu trebuie să filosofăm, atunci
de asemenea trebuie (pentru a justifica această
concepţie). Prin urmare, în orice caz trebuie
să filosofăm”2. De altfel, asumarea îndemnului aristotelic pare să-i fie un crez de viaţă,
argumentul ce susţine această aserţiune fiindu-i
1

Ioan Biriș, Limbajul și crampele mintale (De la Bolzano
la Quine), București, Eitura Eikon, 2021.
2
Aristotel, Proptrepticus, apud W.Kneale; M. Kneale,
Dezvoltarea logicii, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
1974, p.110;
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opera. Dacă am în vedere preocuparea sa
doar pentru problemele de logică şi de
filosofie analitică, atunci trebuie să mai
menţionez traducerea cărţii lui Michael
Dummet Originile filosofiei analitice
(2004), precum şi cărţile sale Conceptele
ştiinţei (2010), Filosofia şi logica ştiinţelor
sociale (2014), Philosophy in the Age of
Apllied Logic (2017), dar şi numeroase
studii şi comunicări susţinute la diverse
simpozioane naţionale şi internaţionale.
Ioan Biriş ştie de la Hegel că dovada
ce dă seamă de noţiunea filosofiei trebuie
căutată în expunerea unei istorii marcată
de lupta gândirii cu sine. Este vorba de acel concept
care „se găseşte pe sine în timp ce se produce pe
sine, ba el este real numai întrucât se găseşte pe sine.”
Eliminând posibile confuzii legate de înţelegerea
„gândului” ca rezultat al procesului de gândire, Hegel
precizează că acesta „e adevărat în afară de orice timp”
şi de orice context subiectiv3. Or, în acest sens trebuie
înţeles demersul lui Ioan Biriş pentru clarificarea
originii, procesului şi afirmării filosofiei analitice,
respectiv de a corela modalităţile descrierii, proprii
abordării strict istorice, cu necesitatea unui exerciţiu
conceptual. Cartea în discuţie şi secvenţa de timp de
aproximativ un secol şi jumătate, adică de la Bernard
Bolzano la W.V.O. Quine, nu poate fi decât o istorie
3

G.W.F. Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, vol.I, traducere de
D.D. Roșca, Editura Academiei, 1963, p. 16.
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filosofică, mai exact o modalitate sui generis de a filosofa. Pentru
autor, lămuritoare ar fi evidenţierea firului ce leagă în urzeala sa
conceptual-lingvistică evenimentele exemplare care dau impuls
procesualităţii afirmării filosofiei analitice în cultura universală.
Sub conceptul de eveniment istorico-filosofic sunt analizate
operele care dau identitate filosofiei limbajului ca orientare dominantă în contextul filosofiilor întemeiate pe o nouă logică în
construirea realului. Ca procesualitate istorică, Ioan Biriş a fost
preocupat să evidenţieze modul în care s-au constituit relaţiile
de trecere de la o concepţie la alta, schimbările implicate în
depăşirea psihologismului şi afirmarea matematizării limbajului
în cunoaşterea ştiinţifică.
Demersul autorului din Limbajul şi crampele mintale este
construit în temeiul câtorva idei şi distincţii lămuritoare pentru
cele trei etape istorice, şi anume: „concentrarea pe analiza termenilor, a cuvintelor şi propoziţiilor; stabilirea principalelor
funcţii ale limbajului, culminând cu matematizarea limbajului
în calculul propoziţional; obiectivul epocal de trecere de la matematizarea limbajului la matematizarea experienţei senzoriale”4.
Prin urmare, cartea este concepută în trei părţi, fiecare grupând
un număr de filosofi ale căror opere au determinant regândirea
modului în care înţelegem existenţa conceptuală a lumii. Fiecare
secvenţă istorică reclamă atât o înţelegere în sine, cât şi în dinamica unor influenţe cauzale care determină schimbări de idei.
Aşadar, analiză conceptuală şi sinteza unui proces.
În prima parte, cartea în discuţie impune de la bun început
ideea unei disjuncţii între două tipuri de discurs filosofic care se
exclud reciproc. Relativ la această chestiune, dacă recunoaştem
că filosofia românească s-a dezvoltat, în general, pe temeiul
4
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Ioan Biriș, Op. cit., p. 10.
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unei culturi de influenţă kantiană, cu interesante inserţii ale
unor impulsuri bizantine şi ale străvechiului fond autohton,
atunci lucrarea lui Ioan Biriş are o importanţă aparte. Pe scurt,
această exegeză a tradiţiei analitice poate inspira şi alte forme de
relaţionare a filosofiei româneşti la spiritul ştiinţific occidental.
Este modul în care autorul se adresează universitarilor români,
studenţilor, în general tuturor celor care pun preţ pe raţiune în
investigarea fenomenului cultural-ştiinţific. Prin analogie, termenul de „inspiraţie” ca stare de tensiune creatoare trimite clar
la originea filosofiei analitice, respectiv la cercetările lui Bernard
Bolzano prin care se delimita de concepţia lui Kant, el „având
convingerea că raţionamentele matematice au un caracter pur
deductiv şi demonstrativ, nu intuiţionist”5. Or, această convingere,
marcată de intense frământări şi cercetări în domeniile logicii
şi filosofiei, se va concretiza în resemnificarea termenului Vorstellung şi a formulei an sich, astfel încât să înţelegem că adevărata referinţă a unei reprezentări sunt propoziţiile logice, care
„au aceeaşi independenţă şi obiectivitate în raport cu subiecţii
ca şi obiectele matematice”6. Dacă aşa stau lucrurile, atunci
cunoaşterea presupune conexiunea laturii semantice, care dă
obiectul, cu latura sintactică în care avem reprezentarea conceptuală a obiectului, conexiunea concretizându-se într-o formă
de „captare” de către subiect a „gândului în sine”. Or, această
stare bizară este o chestiune ce va da bătaie de cap generaţiilor
viitoare de filosofi.
Deşi cercetările lui Franz Brentano sunt valorificată cu precădere în psihologie şi fenomenologie, Ioan Biriş recuperează
unele idei care au avut un anumit impact semnificativ asupra
5
6

Ibidem, p. 17.
Ibidem, p. 25.
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procesului de formare a filosofiei analitice. Cu importanţă istorică
ar fi modul în care s-a pus problema raportului dintre subiect,
pe de o parte şi obiectele existente sau obiectele inexistente, pe
de altă parte. Fără a insista, ni se arată clar că în tranziţia ideilor
a rămas de la Brentano o chestiune nerezolvată, şi anume: Putem
gândi despre obiectele care nu există? Răspunsul îl va da Bertrand
Russell după câteva decenii.
În mare parte problemele pentru care nu s-au găsit soluţii
au devenit teme de reflecţie pentru matematicianul, filosoful şi
logicianul Gottlob Frege, căruia i se va acorda o atenţie deosebită.
Supranumit „noul Aristotel”, Frege îşi va axa investigaţiile asupra
obiectivităţii limbajului în interacţionarea cu lumea. Prin limbaj
comunicăm, adică prin propoziţii, iar în aceste construcţii conceptual-lingvistice contează sensul, care este însuşi gândul sau
conţinutul adevărat sau fals al propoziţiei. Contrariat, Noica
reacţionează plecând de la ceea ce susţinea Frege, adică „întrebarea are sens dar nu e gând, fiindcă nu e adevărată sau falsă.
Dar tocmai întrebarea e gând – acesta e adevărul (Gândul despre
gând nu e gând?)”7 Nu! N-are dreptate Noica, întrucât acest
gând în accepţiunea lui Frege nu-i rezultatul gândirii unui om, ci
alt-ceva. Ca să înţelegem ce este gândul ca entitate obiectivă, cu
o existenţă independentă de procesualitatea psihică, Biriş are în
vedere două aspecte: comunicabilitatea, care presupune analiza
limbajului şi cognoscibilitatea, care implică analiza planului ontologic.
Analiza gândului din perspectivă ontologică dezvăluie că
„sensul este «obiectul» atenţiei conştiente, obiect «captat» de
mintea noastră”8. Or, în acest caz nu contează dacă gândul are
7
8
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Constantin Noica, Jurnal de idei, Humanitas, București, 1991, p. 384.
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sau nu un referent, nefiind dat precum obiectele din lumea fizică.
Dar, în mod cert, gândul există, fiind non-spaţial şi a-temporal.
Ieşirea din această situaţie ciudată, comună şi lui Bolzano, o oferă
perspectiva lingvistică. Prin intermediul cuvântului, care are sens
şi este în mintea noastră, consideră Frege, „ne-am putea aminti”,
făcând apel la definiţie, cuvântul fiind „un fel de «receptacol»
pentru sens”9. Numai că el nu resuscitează teoria platoniciană
a anamnezei, dar în schimb introduce în analiză relaţia termen
– semnificaţie – referent. Apar însă alte chestiuni discutabile,
generate de polisemia termenilor şi de apariţia unor denotaţii
vagi pe relaţia semnificaţie – referent. „Frege reuşeşte să impună
filosofia gândirii, iar filosofia analitică ce va urma nu mai poate
ocoli problemele puse de teoreticianul german.”10 Se pare că
unele chestiuni vor provoca teoreticieni din alte domenii. Spre
exemplu, Jean Piaget, pleacă de la o problemă rămasă deschisă,
respectiv Frege însuşi „a arătat că a eşuat în constituirea unei
logici a conţinuturilor”11. Astfel, el s-a simţit cumva obligat să
scrie un tratat de „logică operatorie”, care să-i fie instrument în
cercetările sale de epistemologie genetică privind raporturile
dintre structurile logice şi conţinutul din operaţiile gândirii
umane.
De altfel, în partea a II-a, consacrată funcţiilor limbajului,
intră în scena dezbaterilor de idei, alături de filosofi şi psihologi,
sociologi, lingvişti şi chiar scriitori. În acest context cu deschideri
interdisciplinare, analiza lui Ioan Biriş aduce lămuriri importante
legate de contribuţiile şi provocările din teoriile lui Karl Ludwig
Bühler, Jürgen Habermas, Karl Popper, Fritz Mauthner şi Ludwig
9

Ibidem, p. 55.
Ibidem, p. 64.
11
Jean Piaget, Tratat de logică operatorie, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 1991, p. 15.
10

2, 2022

223

Lecturi paralele

Florea Lucaci

Wittgenstein. Este vorba de cotroversele generate de relaţia dintre gândire şi limbaj, de diferenţa ontologică dintre concept şi
cuvânt, de preeminenţa gândirii în faţa limbajului, de problemele
comunicării, cunoaşterii şi adevărului etc.
Relativ la deschiderile spre abordări interdisciplinare privind
limbajul, Biriş abordează modelul comunicaţional Bühler –
Habermas. Din această perspectivă teoretică trebuie „să luăm în
calcul relaţionarea socială, dar şi psihologia proceselor de gândire
şi a limbajului”, de aici rezultând funcţiile limbajului şi cele trei
tipuri de semantici: intenţionale, de pragmatici sociale şi formale12.
Și provocările lui Popper derivă din aceste deschideri, mai ales
teoria celor trei lumi: lumea fizică, a obiectelor; lumea subiectivă,
a trăirilor şi lumea produselor minţii noastre, a cărui centru este
limbajul uman13. Totodată, Popper reia problema corelaţiei semnificaţie – realitate extralingvistcă, care presupune o abatere
de la linia de gândire originată la Platon şi Aristotel, respectiv
adevărul nu îl dă semnificaţia referentului, ci propoziţiile şi teoriile. Or, cunoaşterea umană „nu constă în «descrierea» lumii,
ci în rezolvarea de probleme”14. S-ar părea că aceste probleme îi
dau mari dureri de cap lui Fritz Mauthner, filosof şi scriitor, care
susţine că funcţia expresivă a limbajului afectează cunoaşterea.
Sintetizându-i ideile, Biriş le rezumă sub forma a trei teze: 1.
limbajul este metaforic, asigurând doar reprezentări în imagini
ale lumii; 2. cunoaşterea nu e posibilă în ştiinţă şi filozofie; 3. legile
ştiinţei sunt convenţii sociale.
Pentru Wittgenstein limbajul este esenţial în relaţionarea
omului cu lumea, iar în această relaţionare întrebarea este o
formă de accesare a cunoaşterii. Dar, există întrebări la care
12

Ioan Biriș, Op. cit., pp. 76-77.
Ibidem, p. 83.
14
Ibidem, p. 88.
13
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răspunsul ridică alte întrebări deoarece nu se poate concretiza
ostensiv. Or, această neputinţă sau „crampă mintală”, arată Ioan
Biriş, se „instituie în surse de rătăciri filosofice”. În consecinţă,
se impune studiul „naturii şi funcţionării limbajului”, ţinând seamă că definiţiile dau înţelesul cuvintelor, iar acestea sunt, în
mare, verbale sau ostensive. Aflăm că surse ale piedicilor în calea cunoaşterii există în ambele tipuri de definiţii; cele verbale
pot conexa expresii „într-un regres infinit” fără a da înţelesul
deplin, iar cele ostensive „pot fi interpretate foarte variat” prin
diverse analogii. De aici s-ar deduce că există „anumite corelaţii
între limbaj şi procesele minţii”15, care sunt înţelese ca scheme
operaţionale cognitive de factură logico-matematică.
Sub influenţa lecturilor din Tolstoi, Wittgenstein se reorientează asupra limbajului aferent problemelor de viaţă. În acest
caz, problematica semnificaţie presupune un alt tip de abordare,
deoarece rezultă din „regulile pragmatice ale jocurilor de limbaj”.
Biriş consideră că este momentul în care „Wittgenstein trece
astfel de la limbajul descriptiv la limbajul ca acţiune, la limbajul
ritual”, vorbirea fiind înţeleasă ca o „formă de viaţă”16. Or, între
aceste forme se regăseşte şi discursul religios, care implică activitatea simbolică a gândirii. Prin contribuţia filosofului austriac
s-a ajuns la clarificări importante în ştiinţele cogniţiei şi chiar în
studiile de neurobiologie.
Pentru Pythagora şi pythagorei matematica a provocat o
fascinaţie religioasă, din moment ce „invocau tetrada ca fiind
cel mai mare jurământ: Da! (Jur) pe cel ce-a dăruit seminţiei
noastre tetraktis-ul/ Număr ce cuprinde izvorul şi rădăcina veşnic
curgătoarei naturi.”17 Pentru ei matematica era limbajul numerelor
15

Ibidem, pp. 106-107 .
Ibidem, p. 117.
17
Pythagoas, Filosofia greacă până la Platon, traducere și note de Mihai
16
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prin care interpretau sufletul şi corpurile sensibile. Istoria pare
să se repete, desigur în condiţiile secolului XX. Or, în partea a
III-a, Ioan Biriş îşi propune să investigheze preocuparea aproape
obsedantă a filosofilor şi logicienilor pentru matematizarea limbajului şi a experienţei senzoriale în vederea construcţiei conceptuale a lumii reale. În acest sens, reluăm pe scurt firul narativ
şi interpretările pe secvenţa Whitehead - Quine.
Programul matematizării experienţei cognitive al lui Alfred
North Whitehead s-a concretizat, cu aproximaţie, în 40 de
ani, respectiv începe cu Despre conceptele matematice ale lumii
materiale şi se împlineşte cu Știinţă şi filosofie. Recurgând la
scheme grafice intuitive, punând în lucru idei şi axiome, ipoteze
şi raţionamente, jocul subtil al argumentelor, Ioan Biriş ne introduce în laboratorul matematicianului-filosof. Un prim pas
a fost redefinirea spaţiului geometric, rezultând o construcţie
ca sumă de relaţii şi interacţiuni între entităţi. Dintre cele patru sensuri ale termenului spaţiu, el fiind interesat de relaţia
dintre spaţiul intersubiectiv şi spaţiul fizic, ca bază în construcţia
conceptului de lume existentă, în care determinante sunt relaţiile
şi interacţiunile între entităţi. Din programul lui Whitehead, importante sunt lucrările O cercetare privind principiile cunoaşterii
naturale şi Proces şi realitate, în ambele preferând terminologia
matematică. În Știinţă şi filosofie consideră că unele categorii ale
gândirii filosofice generează dificultăţi insolubile, vinovat fiind
Descartes cu „separarea naturii de minte”. El consideră că „dacă
distingem între percepţia senzorială şi cea non-senzorială”,
atunci „situaţia de congruenţă ne apare în percepţie ca fenomen
de re-cunoaştere”, caz în care actul intelectual „se intersectează
Nasta, Vol. I, Partea a 2-a, Editura Științifică și Enciclopedică, București,
1979, p. 37.
226

2, 2022

Provocări și controverse privind relația limbaj – gândire – realitate

Lecturi paralele

şi cu senzorialitatea, pătrunzând-o”18 Nu-i de mirare că ideea
de „re-cunoaştere” pare să susţină opinia paradoxală a lui
Whitehead privind echivalarea istoriei filosofiei cu o serie de
note de subsol la dialogurile lui Platon.
Relativ la concepţia lui Whitehead se individualizează programul lui Russell, care se continuă prin cercetările studenţilor
săi Jean Nicod şi Rudolf Carnap. În seria generaţiilor care au
dat consistenţă filosofiei analitice se înscrie şi contribuţia lui
W.V.O.Quine. Bertrand Russell are ambiţia de a descoperi cum
funcţionează relaţiile dintre lumea simţurilor şi lumea obiectelor ştiinţifice. În acest sens, Biriş îi decriptează, pas cu pas,
eforturile teoretice sub forma unor răspunsuri la întrebările legate de: 1. definirea datelor simţurilor şi componentele acestora;
2. rolul limbajului şi reprezentărilor în cunoaştere; 3. care este
natura „punţii” dintre cele două lumi. În construcţia unui model explicativ, Russell valorifică teoriile din fizică, în special
teoria relativităţii şi ajunge la convingerea că „diferitele entităţi
ale fizicii pot fi prezentate ca funcţii logice de date senzoriale”
Totodată, el vine cu argumente ce susţin că legile logice care
ajută la tratarea chestiunii implică rolul limbajului în „realizarea
«punţii matematice» între lumea simţurilor şi lumea obiectelor
ştiinţifice” Aşadar, trebuie luată în calcul problema semnificaţiei
şi raportul limbaj – fapte19. Cum totul se petrece într-o lume
perceptibilă senzorial, determinată prin construcţiile geometriilor non-euclidiene şi conceptele fizicii, Jean Nicod ajunge la ideea unor „geometrii senzoriale”. Rudolf Carnap are contribuţii esenţiale privind logica nouă şi sistemul de constituire a
conceptelor şi obiectelor ştiinţei. În cazul conceptelor ştiinţifice
18
19

Ioan Biriș, Op. cit., pp. 150-151.
Ibidem, pp. 171-172.
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este vorba de o construcţie logică întemeiată pe teoria claselor şi
teoria relaţiilor.
În ceea ce-l priveşte pe Quine, trebuie subliniată insistenţa
sa de a descifra tot ceea ce este legat de limbajul natural şi al celui teoretic, de ontogeneza referinţei cu tot ceea ce presupune,
de la învăţare, interpretare, traducere la dobândirea certitudinii
existenţei unui obiect şi, implicit, la valoarea enunţurilor relative la existenţa extralingvistică. Urmând firul ce ilustrează
istoria filosofiei analitice, analiza lui Ioan Biriş surprinde
subtile construcţii logice ale filosofului american privind relaţia limbaj – existenţă concretizate în ideea angajamentului
ontologic. Criteriul angajamentului „poate oferi temeiul de
a considera o entitate cu adevărat existentă, adică o entitate
care este indispensabilă pentru stabilirea adevărului teoriei”20.
Posibilitatea înţelegerii teoriilor, o altă problemă, presupune
învăţarea limbajului ştiinţific prin care se pot stabili rădăcinile
referinţei şi matematizarea experienţei.
Interesantă şi provocatoare istorie! Este meritul profesorului
Ioan Biriş că surprinde clar jocul argumentelor, delimitările teoretice şi reluările unor probleme din varii perspective, ca apoi
să sintetizeze acest proces de forma unei sinusoide. Oare nu la
fel alternează şi în crampele mintale puseurile acute cu durerile
cronice surde? Dacă ideile sunt pietre de poticnire, atunci…

20
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Misterele Securităţii sau

când Franţa e Germania
Personaje delicate şi puternice

După ce a trăit adolescenţa fascinat de ficţiunea speculativă, subgenul science fiction,
cu toate provocările emoţionale generate
de acest domeniu al culturii de masă,
Florin Manolescu a revenit asupra genului
cu instrumentele teoreticianului literar. În
anii ’70 ai secolului trecut, tânărul asistent
universitar nu se va sfii să atace literatura
SF într-o cercetare profundă, aceasta fiindu-i temă pentru teza de doctorat. Îşi va da
şi examenul din clasici, scriind un volum
intrigant despre I.L. Caragiale. După Revoluţia anticomunistă din decembrie 1989,
profesorul va avea noi perspective, studiile
sale fiind orientate acum către scriitorii şi
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literatura exilului. Va reveni însă la ficţiunea speculativă, însă
data aceasta ca prozator. Se va dovedi repede că scrisul nu are niciun fel de secrete pentru F. Manolescu, rezultând două volume
absolut remarcabile.
Cărţile de proză ale lui Florin Manolescu dovedesc o scriitură
perfectă. Aflat la maturitate şi după ce a filtrat literar stiluri,
experienţe şi contexte de la mari clasici ai literaturii universale
la alţi autori mai puţini şlefuiţi, dar cu o imaginaţie extrem de
bogată, teoreticianul şi-a abandonat armura şi instrumentele critice şi s-a aşezat la masa de scris evident fascinat de poveştile
pe care avea să le spună. Ficţiunea speculativă se desfăşoară
în paginile sale în toată splendoarea ei. Genurile se îmbină şi
se completează, fantasticul simţindu-se excelent în compania
science-fiction-ului, istoriile contrafactuale fiind vedete, în
scenarii vascularizate uneori de gotic, fantasy, utopii şi contrautopii. Atmosfera este cea de sfârşit de secol XIX, început de
secol XX, foarte vie, completând acest registru mai degrabă
postmodern, unde autorul păstrează distanţa, recurgând şugubăţ
la ironia fină şi blândă, cea care umanizează chiar şi personajele
cele mai stupide. Întâmplările sunt extraordinare, însă pe spaţii
mici, unde detaliile se văd mai bine, iar persoanele/ personajele
implicate pot fi definite cu o mai mare acurateţe.
Teoreticianul priveşte ficţiunea speculativă atât în aria ei
clasică, cât şi în dimensiunea populară, de literatură de consum.
Nu este o abordare condescendentă, nici foarte sobră, deşi analizele sunt cât se poate de serioase. Empatia este evidentă, fiorul emoţional fiind stăvilit pentru a nu dăuna exegezei. Sunt
elemente vizibile în textele teoretice, care îi permit să facă
conexiuni subtile între textele unor clasici din curentul mainstream ori ale unor autori de science fiction pur pentru a demonstra că ficţiunea speculativă are autonomie estetică şi un
230
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domeniu de evoluţie generos. Sunt numeroase riscuri
implicate aici, asocierea unor nume mari cu genul
SF putându-le părea unor purişti chiar scandaloasă.
Ca autor însă, F. Manolescu îşi plasează personajele
şi întâmplările în cadre complexe, imaginarul său debordant fiind controlat, pentru a evitare tentaţia experimentului cu orice preţ. Proza lui este laborioasă,
putând fi citită pe mai multe nivele. Atât abordările
teoretice, cât şi cele în proză beneficiază de un discurs demonstrativ clar, dar nesofisticat, avântul polemic fiind când evident, când subtil, de substrat.

Totul e pe dos, dar nu aiurea
Primul volum de proză al lui F. Manolescu se numeşte
Misterul camerei închise şi subintitulat Nouă povestiri
incredibile şi a apărut în anul 2002. Titlul şi subtitlul
ne cantonează imediat în sfera ficţiunii
speculative, a literaturii de masă, prin
apelul la mister, aventură şi prin promisiunea de trăire a insolitului în diverse
ipostaze. Toate acestea vor fi regăsite în
pagini, plus o undă de noir uneori, însă
raportarea la personaje şi întâmplări va
fi mereu într-un registru blând-ironic,
ceea ce face ca lucrurile să nu alunece
către horror sau thrilller. Sunt proze
rafinate, care pot satisface şi lectorul
cu pretenţii. Volumul debutează cu povestirea O conferinţă de pomină, un titlu care ne duce cu gândul la scrierile
umorist-satirice din istoria literaturii,
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de la Lucian din Samosata la Giovanni Boccaccio, Johnatan Swift
sau Karinthy Frigyes. Textul începe provocator, personalitatea
profesorului Jaques Bigot fiind asemuită unei „colosale baterii
electrice”. Numele personajului evidenţiază şi el figura acestui
domn uşor ridicol ajuns în impostaze cu adevărat extraordinare.
În subtext însă, autorul abordează o dispută veche când înverşunată, când bonomă pe fondul unor mentalităţi înrădăcinate
privind diferenţele franco-germane. Proiecţiile imagologice
sunt răsturnate într-o anumită măsură, deoarece, deşi francez,
profesorul Bigot este evident un „neamţ”, caracteristici ce par ale
naţiei sale. În acest registru al inversiunilor imagologice, gazdele
berlineze ale conferinţei sale se identifică evident ca „franţuzi”,
în dispută fiind nelipsita bere, prilej pentru personaj să enunţe
acest (aparent, totuşi!) paradox: „Pentru că berea, îi spusese el
chelnerului pe un ton înţepat, care nu mai admitea nici o replică, nu este, cum credeţi voi, nemţii, o băutură oarecare, ci o
stare de spirit!” Sigur, această inversiune a mentalităţilor este
amuzantă, însă farmecul prozei este dat mai ales de aventura cu
iz steampunk a inventatorului Bigot, evidenţiind capacitatea lui
F. Manolescu de a accesa toate strâmtorile culturale ale ficţiunii
speculative.
Califat, a doua povestire din volum, este opera unui virtuoz.
Foarte bine scris, textul este o istorie contrafactuală într-un cadru
distopic sumbru, dar care evoluează în direcţia istoriografiei
curente, „realitatea noastră” fiind restabilită graţie efortului de
avertizare al lui Ali Radulian, personajul în jurul căruia se ţese
scrierea. Proza debutează cu un motiv science fiction clasic:
călătoria în timp. Radulian, tânăr profesor, vrea să ajungă în anul
1871, pentru a cerceta culisele loviturii de stat de la Bucureşti,
atunci când principele Carol I a fost silit să abdice. În realitatea
istoriei contrafactuale acea încercare de înlăturare a lui Carol
I a reuşit, Principatele Unite fiind acum un califat otoman, con232

2, 2022

Misterele Securităţii sau când Franţa e Germania

Zona F & SF

dus despotic, având toate datele unei autocraţii şi fasciste,
şi comuniste. În această lume, călătoria în timp există, iar la
Bucureşti funcţionează o instituţie care se ocupă cu aprobarea şi
organizarea unor astfel de voiaje. Ajuns în Bucureştiul primilor
ani de domnie carlistă, Radulian decide să modifice cursul istoriei, lansând un avertisment sub pseudonim.
Povestirea conţine şi un mic joc filologic, brodat în jurul
ficţiunii politice Finis Romaniae, publicată cu adevărat în anul
1873, în gazeta Viitorul, semnată fiind Al. N. Dariu. Astfel,
cercetări ale criticului şi istoricului literar migrează graţios în
proza sa. Într-un interviu, acordat lui Iulian Boldea şi apărut în
revista Vatra, F. Manolescu dezvăluind faptul că Ali Radulian
este chiar Al. N. Dariu (în cadru fictiv, totuşi!), adică D. Laurian,
acesta având o existenţă reală, adică Dimitrie August Laurian,
fiul lui August Treboniu Laurian, cel care a fost, printre altele,
şi profesorul de limba română al lui Carol I. D. A. Laurian a fost
cărturar şi jurnalist, marea lui realizare fiind editarea ziarului
România liberă.
Misterul camerei închise, textul care dă titlul volumului, este
o proză-eseu destul de neobişnuită. Are un farmec deosebit, în
ciuda deselor pasaje descriptive, cu iz ştiinţific. De fapt, este o
capcană aici, deoarece datele ştiinţifice sunt folosite în această ficţiune tocmai pentru a potenţa misterul, aşezate cu măiestrie în cutele unei naraţiuni aparent liniare, însă extrem de
captivantă. Autorul satirizează blând în fiecare pagină, aruncând
o undă de îndoială chiar şi asupra celor mai exacte măsurători
experimentale. Moartea doamnei Mary Hardy Reesler, chiriaşa
doamnei P. M. Carpenter, este cu adevărat învăluită în mister, unul
care nu a putut fi elucidat, rămânând un caz ciudat, printre altele
de acest fel, din larga arhivă a FBI. Înregistrarea convorbirilor
dintre doi savanţi desemnaţi să cerceteze circumstanţele la faţa
locului sugerează că ar fi fost vorba de o crimă premeditată
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realizată de o colonie de furnici, acestea reuşind să realizeze
o bombă atomică de dimensiunea unui bob de strugure, dar suficient de puternică încât să o pulverizeze pe M. H. Reesler.
Demonstraţia este condusă pas cu pas, informaţiile sunt puse
cap la cap, în aşa fel încât să conducă la o singură concluzie.
F. Manolescu nu uită însă să polemizeze discret şi amuzat cu
rutinele prozei poliţiste şi de mistere, cu locurile comune ale
genului SF ori cu abordările hazardate, dar nu tocmai pline de
imaginaţie ale presei de astăzi şi dintotdeauna.

Scandaluri şi provocări duioase
În 2009, F. Manolescu revenea în actualitatea literară cu un
nou volum de proză scurtă, Mentaliştii. Subtitlul, Alte nouă
povestiri incredibile, este o provocare, deoarece textele se
leagă în strategia narativă a autorului, nefiind individualizate,
prin inovaţii stilistice, printr-o atmosferă comună, dar mai ales
prin personaje migratoare de la un volum la celălalt şi de la
o poveste la alta, precum şi prin referinţa la unele întâmplări,
văzute din unghiuri diferite, cu implicaţii diverse. Astfel, prima
proză, Revanşa, se continuă firesc cu a treia, Saliera, personajele
schimbând rolurile, iar cele secundare ajungând în prim-plan.
Al doilea text este intitulat Poveste de Crăciun îşi regăseşte
personajele în cea de a cincea, Un scandal la Bucureşti, ca apoi
să treacă în Serendipity, ca să sfârşească în Ultima poveste,
care chiar este cea de final a volumului. Mentaliştii îşi are
continuitatea în Harta caporalului Maximilian Scurtu, prin
nepotul unui personaj. Rămâne cumva nelegată de celelalte
texte Maşina timpului, deşi prin personajul colectiv Securitatea
putem să o racordăm la seria ce începe cu O poveste de Crăciun.
Doar la suprafaţă lucrurile par complicate, deoarece în volum
totul curge şi se leagă cât se poate de firesc.
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Autorul foloseşte instrumentele ficţiunii speculative în mod
constant, fără să se limiteze la cele science fiction, ceea ce
sporeşte dinamismul şi provocările prozei sale. Mizează pe literatură, dincolo de genuri, şcoli şi curente. Există şi o raportare
metaliterară prin apelul la funcţia metalingvistică a limbajului,
dar în regim postmodern, într-o viziune ludică asupra literaturii,
a prozei în acest caz. Nu doar gadjeturile SF sunt luate în vizor,
ci şi canoanele literaturii detectivistice, ale celei fantastice,
ba chiar şi ale basmului (povestea în sine), ale jurnalului (ca
gen memorialistic-confesiv) sau pe cele ale stilului stiinţific.
F. Manolescu nu doar că rescrie istoria (şi o face la un mod
candid şi neaşteptat), dar o şi adaptează unui prezent inventat şi
el în mare parte. Semnele apar din primul text, Revanşa, unde
poşta pneumatică aduce scrisorile cu 60 km/h, iar zeppelinul
a câştigat definitiv lupta cu avionul. Istoria contrafactuală operează aici în domeniul ştiinţific (favorit la repovestire la acest
autor!), împletită cu răsuciri de istorie personală, deoarece
aceste invenţii sunt inspirate de la autorul italian de literatură
SF Emilio Salgari. Doar că în Mentaliştii, acesta este ungur, a
trăit în Austro-Ungaria şi îl chema, de fapt, Verne Gyula!

Motaş doct şi vorbăreţ
Pentru aceste inversări care bulversează istoria şi, într-o anumită măsură şi cititorul, autorul nu se grăbeşte să afle cauze şi
să construiască motivaţii, ci oferă un spaţiu fictiv unde toate
aceste răsturnări au o aparenţă de firesc, parcă aşa a fost lumea
dintotdeauna. Este o realitate istorică în care expoziţia universală
din 1989 a avut loc la Berlin, unde a fost ridicat şi Turnul Eiffel,
desigur! După cum vedem, F. Manolescu are o predilecţie în
a substitui elementele spaţiului german cu cele ale universului
francez (şi invers!), Franţa continuând să fie monarhie, repre2, 2022
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zentată de împărăteasa Eugenia. Intră în scenă şi Austria, cu o
puternică echipă de tenis, capabilă să învingă Franţa la ea acasă.
Tare este şi România, ajunsă să joace finala chiar cu pomenita
Austrie. Nu câştigă, dar românii sunt suspectaţi (se putea altfel?)
că au furat trofeul! O acuzaţie gratuită, desigur... Ciclul deschis
cu o Poveste de Crăciun, continuat cu Un scandal la Bucureşti,
Serendipity şi încheiat cu Ultima poveste se leagă (aproape!)
ca nişte capitole de roman, cele patru texte fiind guvernate de
spiritul doct al domnului Motaş. Acesta are darul vorbirii, ca
şi alţi motani personificaţi, însă nu este vitează ca Motanul
încălţat, ci erudit. Atât de erudit că reuşeşte să versifice un banc
cu nebuni. Motaş nu se prea sinchiseşte de agenţii Securităţii,
spre deosebire de stăpânul lui, Albert Jockemko, care la orice
discuţie mai delicată acoperă telefonul (fix, acela mare de pe
vremuri!) cu perina.
Problemele cu teribila poliţie politică din perioada comunistă
nu sunt uşor de rezolvat. Vedem acest lucru în povestirea Maşina
timpului. Maşina este maşină, aşa cum sună termenul comun în
limba română, adică un automobil marca Volkswagen, luat de
contabilul Octavian Paicu la mâna a doua. Pe acest vehicul a
montat mecanicul auto Aristide sau Aristache Babu echipamentul
destinat saltului în timp. Paicu nu este curios de plimbări pe
axa timpului, nici măcar atunci când îl părăseşte nevasta. Când
securiştii sunt pe urmele lui, contabilul dă în marşarier în trecut,
tocmai în toiul unei demolări, fiind prins instant sub dărâmături.
Atmosfera nu este cea a unui thriller, deşi suntem martori la
grozăvii, deoarece autorul păstrează o anumită detaşare, fără să
recurgă la stimularea unor emoţii primare, ale senzaţionalismului
ieftin, ci îşi impune o miză ridicată, filtrată de o ironie blândă.
Sunt multe lucruri extraordinare în proza lui Florin Manolescu,
iar ele rămân pierdute pentru lectorul pretenţios, dar care nu a
apucat să citească niciunul dintre aceste volume.
236

2, 2022

Bibliotheca universalis

Î

N ANUL 2011 (apoi în 2017, prin varianta
în limba engleză), profesorul Liviu Franga a
realizat, împreună cu d-na Lazăr, o antologie
plurilingvă (în total, 12 limbi, inclusiv neogreacă) de poeme kavafice, în număr de 24
(cîte litere are alfabetul grec, atît cel vechi,
cît şi cel modern): nu întîmplător, ediţia
s-a numit Alfabetul poetic şi a primit şi un
premiu (al Filialei Bucureşti a Uniunii Scriitorilor – Traduceri literare). Prof. Franga a
conceput prefaţa şi a selectat poemele şi limbile traducerilor, între acestea un anume rol,
de pivot în raport cu toate celelalte limbi,
exclusiv moderne, revenind latinei.
Aceasta este traducerea unui al XXV-lea
poem, traducere inedită, nepublicată pînă
acum, însoţită de un scurt comentariu-eseu.
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Oferim o traducere –
prima! – în latină a unui
poem, de foarte scurte
dimensiuni, aparţinînd
ilustrului clasic al literaturii greceşti moderne,
Konstantinos Kavafis.
Textul traducerii
latineşti este însoţit
de cel al traducerii
în limba română,
realizată de cel mai
important traducător şi
promotor al literaturii
şi culturii neogreceşti
din România, doamna
Elena Lazăr, de
formaţie clasicistă şi
ea, întemeietoarea şi
conducătoarea Editurii
Omonia (care va împlini,
în curînd, 30 de ani de
la înfiinţare), autoarea şi
coordonatoarea – între
multe alte iniţiative
literare şi culturale
– a singurelor traduceri
integrale în limba
română a lui Kavafis,
respectiv a multor
autori greci moderni şi
contemporani.
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Κονσταντινοσ Καβαφησ

Πολυ Σπανιωσ (1911; 1913)
Εἶν ἕνας γέροντας. Ẻξηντλημένος καὶ κυρτός,
σακατεμένος ἀπ’ τὰ χρόνια, κι ἀπὸ καταχρήσεις,
σιγὰ βαδίζοντας διαβαίνει τὸ σοκάκι.
Κι ὅμωϛ σὰν μπεῖ στὸ σπίτι του νὰ κρύψει
τὰ χάλια καὶ τὰ γηρατειὰ του, μελετᾶ
τὸ μερτικὸ ποὺ ἔχει ακόμη αὐτὸς στὰ νειάτα.
Ἔφηβοι τώρα τοὺς δικούς του στίχους λενε.
Στὰ μάτια των τὰ ζωηρὰ περνοῦν ἡ ὀπτασίες του.
Τὸ ὑγιές, ἡδονικὸ μυαλό των,
ἡ εὔγραμμη, σφιχτοδεμένη σάρκα των,
μὲ τὴν δική του ἔκφανσι τοῦ ὡραίου συγκινοῦνται.
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Rar, foarte rar
E-un bătrân. Istovit, gârbovit,
secătuit de ani şi de excese,
străduţa o străbate abia târându-şi paşii.
Totuşi, când intră-n casă, decrepitudinea
şi bătrâneţea să-şi ascundă, se gândeşte
la partea ce încă i se cuvine din tinereţe.
Adolescenţii-acuma versurile-i recită.
Ochii lor arzători văd himerele lui.
Mintea lor sănătoasă, senzuală,
muşchii lor tari, robuşti, se înfioară
de plăsmuiri pe care el le-a dat frumuseţii.

(traducere de Elena Lazăr)
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Raro, Valde Raro
Est senex. Lassus et pandus,
exhaustus annis, ac nimiis,
uix passus trahens suos paruulam it uiam.
At cum suam domum intrat ut operiat
ruinam atque senium suum, cogitat
qualis sibi debeatur pars iuuentutis.
Ephebi nunc uersus eius recitant.
Oculos per flagrantes illorum currunt eius spectra.
Sana, sensilis mens illorum,
firma, fortis caro illorum,
fictis inuentis ab illo formis cientur.
(traducere de Liviu Franga)
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Autoportretul dublu al lui Kavafis

A

Ş NUMI acest poem kavafic (38, în numerotarea
canonică; datează din anul 1911; a fost publicat
în anul 1913) un autoportret dublu. Iată de ce.
Primele şase versuri, alcătuind o strofă inegală
în raport cu a doua – 6, respectiv 5 versuri – sunt
chipul şi înfăţişarea poetului reflectate în oglinda
propriilor lui ochi. Autoportretul este în mişcare, dar
mişcarea este regresivă: întoarcerea din lume acasă.
O întoarcere care este, de fapt, o reîntoarcere: la sine
şi în sine (un regressus ad se et in se).
A doua şi ultima strofă refac autoportretul, de
data aceasta prin reflectarea chipului şi a înfăţişării
bătrânului poet în ochii adolescenţilor. Autoportretul
este, acum, static, cel puţin în aparenţă. De fapt, el
este extatic (ex-static). Recitarea versurilor poetului
îi însufleţeşte pe tineri. Ei văd himerele, altfel spus
frumuseţile închipuite de poet. Aceste himere sunt şi
ele în mişcare. Himerele – spune mai exact poetul – le
trec efebilor prin ochii lor arzători, le străbat ochii.
Mai mult decât atât.
Ultimele trei versuri – esenţiale, de altfel – dezvăluie
adevăratul efect al poeziei asupra adolescenţilor.
Mintea lor proaspătă, dar senzuală, carnea lor tare,
robustă, se înfioară ascultând versurile şi văzând plăsmuirile-vedenii ale poetului.
2, 2022
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Mai există, însă, un efect.
Reflectat în oglinda ochilor efebilor, poetul îşi pierde bătrâneţea iniţială. El redevine tânăr. Mintea, ochii, trupul fierbinte al adolescenţilor îl renasc pe poet. Cel care i-a înfiorat pe
adolescenţi nu poate fi un γέροντας, un senex, un bătrân.
Poetul, de oriunde ar fi privit, chiar şi din proprii săi ochi,
este veşnic tânăr. În şi prin poezia sa. Precum un atlet grec, un
discobol, de pildă.
Liviu Franga
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Andrei Mocuţa vă recomandă...

Ana Maria Cioroianu
I.
tata nu-i un om rău chiar dacă a făcut multe rele
la viața lui spun asta pentru că ura testele de
paternitate și s-a mutat într-o garsonieră în
Rahova. părea afectat dar tot a luat-o în râs.
când mă dor
degetele mut creionul în mâna dreaptă las să
cadă câteva coji în castron deșir partea de sus
a sacului
și nu mă refer la bărbatul Ioanei. cât de mult s-a
ascuns de noi, voi, toți, mereu avea grijă cu
ce să se
îmbrace cât să-și tundă părul. mereu s-a găsit
vreo tensiune plictisită și folosesc trecutul
pentru că a
dat-o afară. nu mi-a lăsat mie caricaturile
obscene strictul necesar.
știam că-i vrăjeală când se punea în coate dar
uite ce frumos vorbise băiatul ăla de mine
bucătăria era cât baia de-acasă. le arunca
reședințele comuniste-n aer dar s-ar fi văzut
altfel dacă erai
cu un capăt de riglă mai înaltă. sau îți scoteai
cu laserul semnul rablă de pe tâmpla stângă.
patronii
2, 2022

Ana Maria Cioroianu,
Colegiul Național „Iulia
Hasdeu”, București
(Festivalul de poezie
„Gellu Naum” – Premiul I)
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A. Mocuţa vă recomandă...
blocurilor gri fețe dreptunghiulare mă invită în
corporații iar cei încă neabordați își lasă băutura pe
blatul barului. atunci îmi țineam ața strâns între buze de
frică să nu o scap. susținători virtuali am
întrebat-o dacă voia să urce dar la cum privea scara din
interior nu putea. într-un grup de prieteni
stătea în margine dar cel puțin nu rupsese broșura în
romburi și-o mestecase
II.
minorii au voie alcool în preajma adulților unii se
resemnează alții trântesc ușa suficient cât să mă
întorc spre locul unde stătuseră
îi împărțeam bănuielile și mă gândeam la cât de disperați
sunt oamenii despre care se spune că au
dat lovitura. din reflex am împins-o din pat dar nu era
vreo câmpie sau nivelul meu. nici n-am
recunoscut zgârieturile de pe creierul pe care încercam
până azi să i-l despic. dispăruse așa că era o
idee bună să o imit pe fundalul unui megafon philips
chiar dacă promisese n-a strigat după mine
felul nonșalant în care respingea adevărul îți udă plantele
fără să ai.
a fost o școală aici, pe timpul războiului
clădire veche fostă fabrică de textile la moșilor ultimele
părți intacte ale unor femei din bumbac.
golurile sparte din tavan murdăria din suflarea preceartă râd sub talpa ghetelor. erai în mare avantaj
dacă simțeai mai repede mirosul de igrasie și după te
înțepai în vreo mașină de cusut
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III.
începusem să mă obișnuiesc dar se mișca greu. puteam ieși să
clarificăm cum voi recupera
contabilitatea pe uman. mai aveam și expresia de om beat ce are
nevoie de somn.
suna pentru a treia oară dar doar strânse băltoaca. silueta zborului
spânzurat revedere în cerc copia
gurii mele din acel moment atunci refuză-i
localurile cu alcool finanțau asigurările. mișcările începătoare de ac
prea întregi pentru jumătatea de
perete
lume atât de flexibilă cauciuc sub forma unei confidențe între părinți
homofobi
stăteam într-o cameră separată încercând să nu mă mișc pentru că
dacă o făceam îmi mutam în față
și-n spate picioarele și dacă le mutam atunci îmi duceam și brațele la
piept sau mă lăsam pe spate
până atingeam spătarul scaunului și dacă ajungeam să-l ating mă
ridicam și mă strâmbam de parcă
nu erau toate zboruri. și totuși, erau prea multe, iar aici semăna prea
mult cu mine.
ticăit figurină și după doi ani încă-i mai simt respirația în față cineva
te strânge ca pe plastilină și așa
Cioroianu Ana Maria
Colegiul Național „Iulia Hasdeu”, București
crede că n-o să te mai evaluezi
ajunsesem cu Ana să ne trimitem doar de Crăciun urări în
photoshop fac parte din odihna de care
fuge tipul.
mi se părea egoist să mă caut în buzunare dar de-abia așteptam să
rămân singură pe peron ca să plec
2, 2022

245

A. Mocuţa vă recomandă...
IV.
povestea ei ar fi mai credibilă mediatizată. mai ales când vinovatul e
un lanț de imobiliare.
și-au dat demisia dar agresiunea a fost din reflex. și-au recunoscut
vina dar nu pentru aceeași
infracțiune. nu toți recrutorii au fost ulterior schimbați
până la urmă, nu știu cine ar trece printre atâtea protocoale, doar și
ca turist, și nu s-ar simți alcoolic.
clipea des de la soare cel forțat să o primească cred că a auzit-o de
prea multe ori cât să-i vibreze
stomacul. încă mai simțea curaj sau vagoane alergându-i pe față.
nimeni nu asurzește atât de repede.
împinsă în peretele opus nesigură la telefon mai era cineva dar doar
ștergea paharele. cum ar fi dat
vina pe muzică dacă ar fi auzit. cum a continuat să iasă. din clădire
de pe alee din colivie. din pielea
unui vierme rombul de-o viață. încercam să rămân neclintită când
detalia. să nu exprim nimic pe viu
să las și eu apa să se verse arsă din cadă
V.
la ce viteză funcționau ne imaginam că și vorbeau eram niște
șobolani la cum ne agitam prin casă
în primele secunde e un robot ce-ți mărunțește legumele și după e
presiunea.
mă enervează că lumea e proastă dar nu trebuie să ne temem
momentan de asta.
îmi confundam pulsul cu claxoanele unor șoferi la fel de revoltați
m-am oprit să culeg firimiturile de pe masă acolo unde păsările din
zonă depistează centrala de om
ca fiind martorii, nu energia.
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îl împingeau pe bețiv sperând să-i gonească excesele
se încorda până la fractură din mândrie sau prostie la fel de repede
cum era în singura lui schemă
sinceră
se opreau din sughițat ca să rupă mâna ce le furnica gâtul uneori se
zdrobea singură jur că aveam
părul atât de încurcat încât l-am lăsat pe umeri
mă gândesc la școli rusești ca la dereglări ți se dă țărână la prânz și ai
impresia că mănânci mereu
ceva nou.
s-a făcut beznă, noi fiind luminate de un reflector câteva etaje
deasupra așa trebuia să se întâmple
încăpea orice ființă înăuntru dar noi preferam să rămânem la
suprafață
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