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Editorial

Sindromul sufletelor moarte

A

U trecut aproape 200 de ani de când N. V. Gogol
a scris capodopera Suflete moarte, de altfel la
sugestia prietenului său, poetul A. S. Puşkin. Trebuie
să amintim că Gogol era de origine ucraineană, însă
el a trăit şi creat la Moscova. În acele timpuri diferenţa
dintre poporul rus şi ucrainean era minimă, de fapt
nici nu se punea problema diferenţei, fiind o unitate
firească între cele două popoare slave, pornind încă
de la Rusia kieveană. În afară de calităţile deosebite
literare, unanim recunoscute de critica vremii, opera
lui Gogol redă o stare de spirit caracteristică lumii
slave, se pare chiar e un diagnostic pus poporului rus
şi anume că are un suflet mort. Cu trecerea timpului
s-a confirmat că adevărul oglindit cu mult talent de
Gogol nu ţinea doar de spiritul epocii sale, ci e o calitate morală eternă a unei bune părţi a poporului rus.
Din bezna mlăştinoasă a lumii ruse apare un aventurier falit dar inspirat, Cicikov, care are ideea de a se
îmbogăţi pe seama achiziţionării sufletelor moarte.
După cum se ştie, în secolul XVIII, ţăranii iobagi morţi,
după practicile vremii, dominate de birocraţie, lene
şi comoditate, erau revizuiţi din vechile liste de recensământ foarte târziu (adică după ani de zile)
3, 2022
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obligându-i pe proprietarii lor să plătească dările la stat ca şi
cum ar fi vii. Ca să-i scutească de povară, Cicikov îi convinge
să-i vândă acele suflete moarte. Pentru respectivele achiziţii,
Consiliul de Tutelă îi oferă câte două sute de ruble pentru fiecare
suflet. Proprietarii au început să-l privească pe Cicikov ca pe un
spirit nobil şi un salvator. Din păcate, ei nu sesizau că de fapt, ei
înşişi erau nişte suflete moarte care se credeau vii. Astfel, Cicikov
cumpăra suflete moarte la propriu şi la figurat. Însă uneori e mai
cumplit să fii mort la figurat decât la propriu.
În urma acestei întreprinderi de succes, el adună nu doar
capital economic, ci şi politic şi într-un timp relativ scurt, fiind şmecher şi invincibil, ajunge lider de stat. Reprezentantul
sufletelor moarte e un mort suprem, care în limbajul creştin se
cheamă Anticrist. Dacă aruncăm o privire fugară asupra istoriei
Rusiei, observăm că la conducerea de vârf a acestei imense
ţări slave, începând cu Ivan cel Groaznic s-au perindat (doar
cu puţine excepţii, cum ar fi Petru cel Mare, care a încercat să
deschidă o fereastră Rusiei spre Europa şi M. Gorbaciov, care
peste ani a repetat gestul) o seamă de dictatori sângeroşi. Aceşti
reprezentanţi abominabili ai sufletelor moarte, ani la rând i-au
manipulat (într-un imperiu sărac) pe supuşii lor fideli (mulţi şi
imbecili), după cum le-a dictat mintea lor bolnavă. Cei care au
încercat să rămână vii au fost sacrificaţi.
Dostoievski spunea că „noi toţi am ieşit din Mantaua lui
Gogol”; eu aş adăuga că şi din Sufletele moarte. Esenţa acestei opere importante a lui Gogol (de altfel neterminată) s-a
strecurat ca un fir roşu în toată literatura rusă scrisă după el.
Să ne amintim doar de două cărţi antologice Demonii şi Arhipelagul Gulag. Civilizaţia, mai mult de faţadă şi doar în oraşele mari (în majoritatea provinciilor fiind vizibile, destul de
pregnant, umbrele epocii feudale) a venit cu greu în Rusia, însă
8
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caracterul şi moravurile au rămas aceleaşi, adică minciuna,
laşitatea şi corupţia. Lanţul de crime ce s-a produs de-a lungul
timpului, atât la vârful puterii, cât şi-n celelalte pături sociale
au adus Rusia, în zilele noastre într-un impas catastrofal, adică
atunci când sufletele moarte au devenit un sindrom. (Poate nu
întâmplător Gogol şi-a ars manuscrisul celui de al doilea volum
al Sufletelor moarte, fiind obsedat spre sfârşitul vieţii, că opera sa
nemuritoare ar fi scris-o inspirat de diavol.) E vorba, desigur de
regimul lui Putin, poate cel mai pervers dictator pe care l-a avut
istoria recentă a Rusiei. El manipulează poporul rus după cel
mai diabolic mod posibil, pe care încă nu l-a cunoscut omenirea.
Şi asta e posibil fiindcă majoritatea populaţiei (80% dintre ei
l-au ales ca preşedinte al Rusiei la ultimul scrutin electoral) au
sufletele moarte. Cei puţini, care îndrăznesc să-şi menţină sufletele vii, sunt fie asasinaţi, fie închişi în puşcării, fie mai nou
emigrează în Vest.
Apogeul demenţei sale dictatoriale este invadarea Ucrainei.
Un cunoscut scriitor rus, afirma zilele acestea că ne confruntăm
cu o mostră de rasism post imperial. Nu am înţeles de ce post
imperial, când ambiţiile imperiale sunt în plină expansiune. Iar
în ce priveşte rasismul, poţi fi rasist, să zicem faţă de o naţiune
absolut străină, dar să fii rasist cu propriul frate este absurd şi de
neacceptat. Cu toate acestea, din păcate, trebuie să recunoaştem
că la începutul secolului XXI mitul creştin al lui Cain şi Abel este
mai actual ca niciodată şi în plină desfăşurare. Se ucid frate cu
frate fără a clipi şi fără a avea o minimă mustrare de conştiinţă.
Diferenţa dintre ruşi şi ucraineni pe vremea lui Gogol era
infimă, în ultimii 30 de ani diferenţa a devenit catastrofal de mare
şi vulnerabilă. Nu vreau să pun în discuţie situaţia geopolitică
discutabilă, a celor două ţări, ci o să mă rezum, afirmând că
această situaţie tragică se întâmplă fiindcă ucrainenii nu mai vor
3, 2022
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să fie suflete moarte, pentru că după cum spunea acelaşi Gogol
„atâta timp cât oamenii nu vor renunţa la lucrurile din pricina
cărora se sfâşie şi se mănâncă unii pe alţii pe pământ, adică atât
timp cât nu se vor gândi la orânduirea avuţiei sufleteşti, nu se va
ajunge nici la orânduirea avuţiei pământeşti... Orice s-ar spune,
trupul depinde de suflet.” Cu alte cuvinte spre deosebire de fraţii
mai mari ruşii, fraţii mai mici, ucrainenii vor să aibă un suflet
viu şi să fie liberi.
Zilele acestea am văzut la televizor, cum într-unul din oraşele ucrainene în care se duceau lupte, un soldat rus a intrat într-un magazin alimentar, unde nu era nimeni; s-a apropiat de
o vitrină, luându-şi ceva de mâncare. În scurt timp a fost surprins de cineva din angajaţii, care apăruse pe neaşteptate. El,
deşi avea arma în spate, a luat pachetul cu mâncare, a ieşit şi
s-a îndepărtat grăbit. Comentatorul nu ştia ce să spună despre
gestul ciudat al soldatului, care era un adolescent. Se pare că i se
făcuse ruşine. Sentimentul subtil şi profund uman a apărut în
urma situaţiei penibile în care l-au pus autorităţile ruse. Cred că
de undeva de aici poate veni salvarea din măcelul îngrozitor care
s-a iscat în Ucraina. Când fiecărui participant la ostilităţi i se va
face ruşine de crimele sau distrugerile pe care este obligat să le
comită. Ruşine nu doar pentru sine, ci şi pentru generalii care-i
ordonă să acţioneze, dar şi pentru ţara pe care o reprezintă. Acest
sentiment deosebit mă face să cred că în interiorul persoanei
ce simte asta sălăşluieşte un suflet viu, care nici într-un caz nu
poate colabora cu moartea.
Igor Isac
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Vasile Dan

Trei cărţi noi, trei poeţi de

primă mînă

Nicolae Prelipceanu – funa máro1

S

-O spunem direct, aşa cum îi place şi acestui
poet să le spună: Nicolae Prelipceanu este,
în fond, o natură antipoetică. Adică sensibilitatea lui este rece, te îngheaţă din start, e
ascuţită ca un bisturiu într-o mînă care nu
tremură. Din această pricină cartea de poeme
intitulată atît de misterios, cu un nume de
sirenă zgîrîiat pe un perete din Sulina, la
capătul lumii, funa máro, nu cred că are pereche în poezia noastră. Şi nu doar în cea
de acum. Prima secţiune a cărţii se cheamă
cumva cu dezgust: patrioticéle. Şi sună ca
un blestem: „corcituri spurcăciuni nefericiţi
1

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

Nicolae Prelipceanu, funa máro, Editura Cartea
Românească, 2022, 112 p.
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endemici şi purtători de putreziciune/
asta sunteţi/ sau aţi fost odată în cazul
în care nu mai sunteţi deloc/ picioare
uitate în marş forţat spre o lume mai
bună/ un bec stins de partea cealaltă
mi se aprinde în cap/ şi totuşi nu mai
înaintez decât în genunchi/ ale cui
sunt/ ale cui vor fi toate astea peste
câteva secunde apărute aşa din senin/ te întrebi…” (derbedeilor, p. 7).
Deziluzia este la Prelipceanu un stimul, cel al descătuşării în scris de o
retorică mieroasă a adulării de obşte
devenită plecăciune în sine. Peisajul
este unul al demenţei contagioase a lumii. Iată un
vis imposibil, dacă pot spune aşa: „… pe urmă se
făcu deodată lumină şi aflai primele ştiri/ kim jong
un ceruse astă noapte azil politic în coreea de sud/
putin îi ceruse lui trump dar şi theresei may cam
acelaşi lucru/ (…) hitler i se predase lui eisenhower
încă din 1942 de teamă să nu/ cadă în braţele lui iosif
visarionovici (…)/ numai stalin trona la kremlin ca o
momâie de ceară încă şi-n/ ziua aceea/ la vreo câteva
decenii de când se anunţase că gata s-a dus/ plângeţi
băieţi plângeţi fete plângeţi babe moşi strămoşi
şi străbabe…” (pp. 11-12). Iată o deconstrucţie a
unei retorici stupide a aservirii şi a aneatizării pe dinăuntru a omului în Istorie. Desigur, vorbim de adevărate defulări, prin dezgust: „… dacă mă întrebi de
ce n-am scris nimic despre români/ îţi răspund/ întâi
premiaţii aşa cum i-a spus tatăl lui bulă lui bulă/ la
12
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barul de noapte cu dansatoarele dezbrăcate/ repetenţii la urmă
îţi voi răspunde/ repetenţii la urmă…” (p. 13).
Ratarea vieţii, nu seducţia ei pare lait-motivul poeziei de
deconstrucţie a lui Nicolae Prelipceanu, şi asanare politică a lumii concrete din proxima vecinătate, după tsunamii, de cîteva
decenii, de inepţii şi pseudoinvocaţii de dragoste laşă: „… ia priviţi ce frumos cad frunzele toamna şi ce frumos cresc frunzele
primăvara/ şi ce frumos cresc pruncuţii prin copăi acolo departe
în maramureşul istoric/ şi bebeluşii în braţele mămicilor aici la
oraş/ şi ce frumos creeesc bisericile în patria noastră fără spitale
şi fără şcoli/ şi fără minte fără minte fără minte/ dar cu oasele de
pupat şi stat la coadă ca altădată la tacâmuri de pui” (patriotica,
p. 25). Spiritul acid, pamfletar, necruţător al versurilor mistuie
totul în jur, arde, inclusiv supralicitatul „eu” din secţiunea euri
într-un sincer autoportret: „aş fi vrut să-mi intitulez aceste
rânduri ura de sine/ aş fi vrut să-mi demolez prin ele tot ce am
construit vreodată/ numai că privind în urmă constat că n-am
construit nimic/ altceva decît acest cadavru în devenire/ această
carne putredă care mai stă pe mine un timp nedefinit/ aceste
cuvinte şi ele putrede împotriva cărora mă ridicam altădată…”
(p. 34). E în aceste poeme un ritual al autoflagelării ca în cele mai
severe scenarii de lepădare de sine, în care, în plus, se insinuează,
lucru rar la poet, şi fiorul ontologic, metafizic.
Poetul este şi un reputat cronicar dramatic. Aşa că unele poeme captează sunetul unor spectacole de teatru antologice sau
întîlniri boeme de cafenea şi bolgii cu alcool dubios: „dacă aş
scrie şi eu cum se face astăzi despre întâlniri cu amicii/ ar reînvia
o mulţime de morţi de altădată şi ar trebui să-i car în spinare/
pentru că ei au uitat să meargă ar trebui să-i învăţ eu/ ca pe nişte
copii de un an/ şi ce circ ar ieşi dacă ar trebui să transcriu tot
ce ne spunea/ noi atunci de mult (…)/ asta e mergeam deseori
3, 2022
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la cârciumă/ a mergeaţi la casa scriitorilor la doamna candrea
îmbuibaţilor/ azi multă lume are mentalitatea lui stan palanca
dacă nu mă înşală/ memoria/ numai că nu mai e vorba de capşa
ci de calea victoriei 115/ locaş cu o tristă celebritate dar unde s-a
desfăşurat tinereţea multora/ dintre cei / ce însemnau ceva acum
câteva zeci de ani/ dar nu/ mai bine renunţ (…)” (email întârziat,
(pp 45-46). Ilustre personaje apuse, poeţi desigur, solitari şi fără
prea multă speranţă, poeţi din bolgiile comuniste ori din vestita
casă-restaurant a Uniunii Scriitorilor sînt invocate de Nicolae
Prelipceanu într-un Pomelnic aproape religios, liturgic: „şi ion şi
marius şi virgil şi petre şi daniel şi gheorghe şi matei/ şi mircea
şi dan şi şi marcel constantin şi cristian/ şi laurenţiu şi laurenţiu
şi sandu şi cezar şi nichita şi lucian/ şi marian şi nicu-nicolae şi
george-nino/ şi maria-luiza şi dana şi mihai-mişu şi grigore/ şi
negoiţă şi damian şi ioanid şi florin şi ioan şi tudor dumitru/ şi
toţi ceilalţi cu tot neamul lor făcător/ de poezie şi de proză şi de
literatură şi de altele dintre cele/ care se uită şi care nu se uită
(…)” (poemul pomelnic, p. 65).
Dezabuzarea şi resemnarea sînt atît de puternice la Nicolae
Prelipceanu încît poezia pare un recensămînt fără preţ lăsat, vai,
nimănui, doar o formă de a da lustru artei zădărniciei: „toată
ziua am fost încă în viaţă răsfoindu-mi cărţile de altădată/ însă
niciuna dintre clipele când le-am deschis prima oară nu s-a mai
întors/ nu s-a întors (…)// toată ziua am umblat pe urmele mele/
străzile se pierduseră copacii nu mai erau/ cât despre frunze ce
să mai vorbim că nici ele/ nu mai semănau cu cele de altădată/
când corpul care azi mai mişcă puţin/ foarte singur şi foarte
străin/ călca în picioare cu nepăsare/ cărţi frunze iubiri fotografii
urme şi urne/ limitele fiinţei” (urne /urme, pp. 77-78).
Poezia însăşi este pentru Nicolae Prelipceanu o sirenă misterioasă şi abandonată ingrat pe peretele corojit al unei Suline
14
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reale, dar parcă doar în memorie: „a fost o sirenă pe
un perete demult/ o chemare târzie şi fără ecou/ căci
sufletul nostru era/ vai de mine/ mai nou// am râs
atunci de sirena aceea/ din sulina altor vremi/ funa
máro strigam/ tu de cine te temi// însă ea/ nu se
temea/ şi se estompa/ umbra ei/ iar apoi/ după ea/
chiar şi noi” (funa máro, p. 103).
Nicolae Prelipceanu este un poet puternic şi crud,
în primul rînd cu sine însuşi aşa cum îi stă bine celui
care are nebunia să se privească pe sine însuşi, odată
şi odată, drept în oglindă.

Discurs asupra alter egoului2

L

IVIU IOAN STOICIU scrie o
poezie atipică în peisajul liric al
poeziei bune de astăzi: una de emisie
orală, gongorică în expresie, monologală, epică aşa-zicînd. Prima impresie,
dacă-l asculţi rostindu-şi energic versurile, este tocmai această realitate:
„Atâta nostalgie… Trage o dâră cu
călcâiul/ drept – de aici până aici sunt
eu,/ vezi/ Numai atât. Şi cu toate astea
nu mai încape/ lumea de mine. Care
lume? Lumea morţii,/ despărţită de
această dâră de lumea vie. Poate, în
cap la/ tine, ochi albaştri! Noi avem
partea noastră…? Târâie cordonul, îşi
dezbracă rochia, o târâie după ea. E/
2

Liviu Ioan Stoiciu, Luare aminte, editura Rocart, 2022, 110 p.
3, 2022
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goală puşcă, mă crezi acum? Dacă te uiţi prin/ mine vezi altă
lume…” (Oameni de modă veche, p. 11). Aşadar, poeziile lui sînt
la rigoare paradoxal epice, în ele e vorba mereu despre un „el”, pe
care îl ia gura pe dinainte, cum s-ar zice, vorbeşte de unul singur
precum ar avea în faţa sa pe oricine, apropiat sau îndepărtat:
„Îi dau aerul vechimii. Coborînd,/ coborînd – ieri-alaltăieri era
un munte, astăzi/ e un deal, mâine-poimâine va fi o câmpie: priveşte în zare,/ oprit pe o coamă să admire relieful, la/ o vârstă.
Doamne, cum mai trece omul!” (Coborând, coborând, p. 10). E
un sunet uşor recognoscibil al ecleziastului însuşi meditând în
marginea, în registrul vieţii ce te înconjoară.
Discursul persoanei a treia singular, apropriat de poet, atinge
nu o dată starea esenţial existenţială pe care o interoghează
aproape ţipând, o pune în cheie dubitativă, în fond o intensifică
multiplicând-o, apoi interiorizând-o, apoi restituind-o într-un
scenariu al banalităţii şi derizoriului cotidian: „Ar trebui să-ţi fie
ruşine!” Întorc amândoi capul. „Habar/ nu ai de istoria României,
vrei să pari/ inteligent.” Cine-s ăştia? Ridică din umeri. Mai
bem/ un rând? Adică bem o idee? Alţii cred că te poţi vindeca/
la cap dacă transformi boala într-o artă. Hai să fim/ sănătoşi! În
definitiv fiecare lucru tinde/ să devină ceva, nu contează ce, sau
dacă nu reuşeşte. Ţie/ ţi-a apărut vreodată în vis Dumnezeu”
(Şi-a mai ratat o zi, p. 16).
Nici un poet român de astăzi nu este atât de interogativ, în
mod explicit, ca LIS, care prin acest şiretlic stilistic, care îi iese!,
cel al persoanei fictive puse în joc verbal, se interoghează de fapt
pe sine însuşi, de după paravan, şi odată cu el, cititorul însuşi:
„Ca unul care îşi dovedise însuşirile şi vrednicia. Te/ mai gândeşti la mine? După ce/ ai dispărut iar? Nici azi, de Înălţarea/
Domnului, nu mă laşi în pace? Ce mai vrei? M-am/ prosternat
16
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ţie, am aprins lumânări, m-am rugat degeaba,/ n-ai mai revenit.”
(Tras la fund, p. 22). Ceea ce aude poetul la alţii, în frînturi orale,
în locuri de multe ori de ocară sau sfinte, e de fapt propria lui
voce ori, mai mult, propriile lui voci interioare.
Călător neostenit pe la locuri de aducere aminte şi reculegere
intens exersată mai este alter egoul poetului!
Alteori poemele sînt curat diaristice, confesive la modul fals
patetic, în ele artificiul persoanei fictive se estompează sau se
desconspiră pur şi simplu, intră în carne şi oase în scenă, însuşi
poetul: „Aceasta e starea mea de dinainte de a scrie –/ când
vine întunericul, brusc, ziua/ în amiaza mare” (p. 25). Nu o
dată patosul introspecţiei la LIS este atât de adânc încît capătă
explicit sunetul unei rugăciuni sadea. Poetul stoarce bine, parcă
pînă la epuizare, chestiunea „voinţei de-a fi”, iar în febra obţinerii
răspunsului lămuritor rămâne cu luarea aminte indispensabilă:
„Taci odată? Aici nu e capătul pământului./ Lasă-te în grija
iubirii (…)” (Pierdut cu firea, p. 108).
Poet febril al introspecţiei de sine, LIS este mereu tensionat,
însetat în a întreba, iarăşi şi iarăşi – în fond asta contează, nu
răspunsul, căci el vine singur, cînd nici nu te aştepţi.

Un „poet reflexiv în cheie ludică”3

F

ORMULA, inspirată, din titlu nu îmi aparține, este – pe
urmele lui Răzvan Voncu – a Soniei Elvireanu, cea care a
trudit, îmi închipui asiduu, la antologia O sută şi una de poezii
din seria lansată de Editura Academiei Române. Poezia este,
o spune însuşi Adrian Alui Gheorghe (AAG), o „intimitate a
3

Adrian Alui Gheorghe, O sută şi una de poezii, antologie, studiu introductiv,
notă biobibliografică şi selecţia reperelor critice de SONIA ELVIREANU,
Editura Academiei Române, 2022, 219 p.
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absenţei”. Cum e cu putinţă acest paradox? Noi înşine sîntem o
anticipare a absenţei, iată un răspuns posibil. Dar să-l citim
mai bine pe AAG: „nu, marc aureliu, absenţa nu-i lipsită/
de energii, toate vieţile au ceva straniu/ în ele de aceea când ne
adunăm uneori/ nu pe morţi îi plîngem ci ideea că moartea/
este posibilă.” (Intimitatea absenţei, p. 49). Într-o altă antologie a
autorului (Opera poetică, editura Paralela 45, 2016, în Prefaţă),
criticul literar Răzvan Voncu sesizează, cu subtilitate, că „Poezia
lui Adrian Alui Gheorghe nu era deloc o clonă a textualismului
bucureştean, ci un amestec omogen de luciditate latină şi de
căutare a unei spiritualităţi, de joc şi meditaţie, de poezie şi reflecţie pe marginea poeziei, propunea o renaştere a lirismului,
în plin dictat al poeziei realului.” Între aceste borne curge poezia lui
AAG, de la debutul editorial (Ceremonii insidioase, 1985) pînă la
ultima carte inclusă în antologie (Comunitatea artistică, 2020).
De abia odată cu Intimitatea absenţei (1992) exerciţiul stilistic
în căutarea unei formule proprii expiră, poezia lui AAG devine
mai fluentă, chiar mai narativă, referinţa livrescă de pînă atunci e
mai rară, la fel pseudocitatele înalte, puse spre deruta cititorului
naiv între ghilimele, iar meditaţia lirică nudă, cu semnificaţie elegiacă, dacă nu chiar ontologică: „greu mai ştiu acum să disting/
o paiaţă între cei care trec prin mine/ fluturându-şi cenuşiul feţei
verdele inimii/ greu între atâţia oameni de carne/ de pământ ca
şi cum drumul se împotmoleşte/ între întoarceri definitive (…)”
(Paiaţa, 53).
Adrian Alui Gheorghe adoră aluzia ironică, face tumbe şi
ricoşeuri stilistice spre a scăpa în final poanta, mesajul hîtru,
deconspirat: „Dragă cititorule, sunt fericit că am/ ajuns să ne
întâlnim două abstracţiuni/ două lumi atât de deprimate fiecare
(…)” (Cititorul este de altă părere, p. 56). Pînă şi un sentiment
al vieţii caste, atît de omeneşti, poate fi preschimbat, prin alchimie poetică, şi înălţat la o semnificaţie înaltă, îmbăiat bine
18
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în scenariul ritualic de prestigiu, recuperat în cea mai concretă,
plăcută şi frecventată experienţă de viaţă: „După ce am făcut
cerul şi pământul/ după ce am muncit opt ore şi jumătate/ într-un birou/ în care cuvintele miros a cerneală/ după ce am
făcut cumpărăturile/ şi am plătit în avans dreptul la/ zilele următoare/ după ce am constatat că nu poţi/ pune întrebări tot
timpul/ fără să te înspăimânte răspunsurile/ şi în timp ce spiritul
meu şi al/ altora plutea peste ierburi şi ape/ am inventat o fiinţă
după chipul/ şi asemănarea mea i-am dat duh/ am culcat-o în
patul meu/ şi acum văzând că acest lucru e bun/ scriu poemul de
mulţumire.” (Poemul de mulţumire, Carolinei, p. 65).
Spiritul ludic, hîtru îl ademeneşte mai tot timpul pe poet.
Unele titluri sînt pur şi simplu scene dramatice cu umor mai
mult sau mai puţin negru, unul, de altfel, atît de greu de atins.
În fine, natura intimă a acestui poet îmi pare ironia saturată
cultural, improvizaţia scenică a poemului (cele ample sînt adevărate scene dramatice cu idei în joc de personaje), apoi insaţietatea lui AAG în a manipula motive culturale, livreşti de uz
excesiv, poza melancolică pe care i-o identifică şi Al. Cistelecan:
„Ca la toţi moldovenii, şi la Adrian Alui Gheorghe scriitura se
străduieşte să facă din melancolie o vocaţie, o voluptate, transformînd-o în principiu fast şi dezvoltînd-o baroc. Ea devine o
stare de fond extensibilă, contagioasă şi progresivă, administrată
în cicluri coerente, cu motive dominante transpuse într-o difracţie dramatică”.
Adrian Alui Gheorghe este stilistic şi tematic un poet polifonic
de la debut pînă la cea mai recentă carte a lui (Comunitatea
artistică, 2020). Poetul cîntă pe mai multe voci, pe fiecare credibil. Polifonia lui lirică este legată de spiritul omului AAG, unul
pus pe şotii cu idei, pe un umor, cum spuneam, rar, adică negru,
pe vorba finală grea, sentenţioasă.
3, 2022
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E CÂND străbăteam pasajul acela fermecător şi alunecos dintre adolescenţă
şi tinereţe, pe care toţi îl ştim, plin de iluzii
şi exaltări, făceam câte un coup de foudre
pentru fiecare nou scriitor descoperit. Unul
pentru care această fervoare juvenilă nu s-a
stins, dar s-a temperat în timp graţie încolţirii
spiritului critic, a fost, este Mihail Sebastian.
Îmi amintesc ce frustrare, ca în faţa unei
ofense personale, am simţit când, în nu mai
ştiu ce împrejurare, am aflat că G. Călinescu
l-a considerat un „scriitor minor”. Adevărul
e că, până în anii ‘90 ai veacului trecut, când
i-a apărut jurnalul, Mihail Sebastian a fost
apreciat printr-un fel de consens tacit cu o
surâzătoare condescendenţă. Era simpatizat
în primul rând ca autor al celor două piese –
Jocul de-a vacanţa şi Steaua fără nume – agreabile, sentimentale, spirituale – ceea ce le asimila comediei fără a li se sesiza fondul grav,
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– iar volumele de nuvele şi romane
apărute până în 1942 – Fragmente dintr-un carnet găsit, Femei, Oraşul cu
salcâmi şi Accidentul – aveau parte de
o percepţie vagă după război, deşi fuseseră bine primite în epocă mai ales,
se zice, dinspre publicul feminin. Cam
atât, deoarece, odată instalat, regimul
comunist a tabuizat accesul la romanul
său sinucigaş, De două mii de ani
(1935) cu scrierea imediat consecutivă
Cum am devenit huligan, cum şi scandalul tot consecutiv, care sunt, de fapt,
nucleul incandescent al destinului său.
Dar din anul 1996, când a apărut Jurnal 1935-1944,
cota sa literară a cunoscut o turnură bruscă şi Mihail
Sebastian a pătruns în curentul dezbaterilor. I s-au
dedicat încă dinainte, dar mai ales după această dată, o mulţime de comentarii, analize, eseuri, unele
incitante, suscitând polemici dintre care aş aminti
contribuţii semnate de Cornelia Ştefănescu, Dorina
Grăsoiu, Aurel Martin, Iulian Băicuş, Romulus Bucur,
Geo Şerban, Marta Petreu, Mihai Iovănel, Remus
Valeriu Giorgioni... Un scriitor francez, Lionel
Duroy, a produs şi un fel de „viaţă romanţată”, roman
bizar, Eugenia, care, deşi inspirat din jurnalul lui
Mihail Sebastian, nu e nici veridic, nici plauzibil
ca biografie a acestuia. Acestor scrieri, majoritatea
neîndoielnic interesante în configurarea unui „studiu de caz”, care relevă cu precădere aspecte ale
operei sau ale unor momente, episoade, etape din
3, 2022
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biografia lui Mihail Sebastian, li se adaugă de curând o lucrare
cu ambiţii integratoare, non fictivă, dar cu aparenţe romaneşti
generate de prezumţiile incursiunilor psihologice ale autoarei
şi de expresivitatea beletristă a stilului: Singur. Viaţa lui Mihail
Sebastian, de Tatiana Niculescu.1
Îmi asum riscul afirmaţiei că, din 1996, când a debutat literar cu Spovedanie la Tanacu, doamna Tatiana Niculescu s-a
impus tot mai evident în literatura noastră ca un caz aparte,
ca să nu zic fenomen. Prin epica aventuroasă a biografiei,
– aventuroasă nu prin cumul de picanterii, ci ca diversitate a
experienţei profesionale – prin neobişnuitul randament şi impact al creaţiei, în fine, prin predilecţia pentru cazuri şi personalităţi contrariante, discutabile, din aria sau proximitatea senzaţionalului, pe care are însă tactul de a le trata cu arta evitării
derapajelor în senzaţionalism. Se pare că în cele din urmă d-sa a
optat definitiv pentru genul biografic creditabil, excedat încă, mai
peste tot, de „viaţa romanţată”. Înţeleg prin biografie creditabilă
o viaţă reconstituită exclusiv pe bază de documente şi opere ale
subiectului. Este tocmai ceea ce face Tatiana Niculescu, după
cum însăşi mărturiseşte încă din primele pagini ale biografiei
inspirat intitulată Singur:
„Nimeni n-ar putea spune mai bine povestea vieţii lui Mihail
Sebastian decât a spus-o el însuşi în sute de articole şi recenzii pe
marginea cărţilor citite, în zeci de cronici muzicale şi dramatice,
în romanele şi piesele de teatru şi în jurnalul anilor 1935-1944.
De aceea, această biografie e o reconstituire a vieţii lui Sebastian
făcută în bună măsură, pe baza scrierilor lui [...]”

Iar scrierile lui sunt în primul rând jurnalul în ediţia a doua,
de la Humanitas, din 2016, şi seria de Opere, în opt volume,
1
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editată de Fundaţia Naţională de Ştiinţă şi Artă a Academiei
Române. Tatiana Niculescu e hărăzită cu darul scotocirii unor
locuri, din varii motive, puţin sau deloc expuse, urmată de
voluptatea vestirii celor descoperite acolo. Din explorarea acestui divers teritoriu al operei lui Mihail Sebastian, coroborată cu
cea a documentelor conexe ale vremii respective – arhive, presă,
memorii şi jurnale ale unor contemporani – d-sa ajunge în final
la un fel de hologramă literară a unui personaj solitar, hărţuit
între tangajul dezlănţuit al istoriei şi orgoliul de a rămâne el însuşi.
Un crochiu al său ne este înfăţişat chiar din primele pagini ale
biografiei, ca să ştim de la început despre cine va fi vorba:
„...acest singuratic dedicat cărţilor, sentimental cu rigoarea nuanţelor, timid înzestrat cu subtil umor, evreu francofil evadat din
ghetou prin cultură laică, dar păstrând vie înţelegerea lumii în care
s-a născut, răzvrătit melancolic, prieten loial trădat şi părăsit de
prieteni deveniţi celebri: un om care vorbea cu cărţile, trăindu-le
şi scriind despre ele în singurătatea tranşeelor istoriei.”

Ca orice biograf care se respectă, Tatiana Niculescu îşi începe
investigaţia prin reconstituirea genealogiei lui Iosef Hechter
– Iosi – care va deveni Mihail Sebastian, unul dintre scriitorii
singulari ai literaturii noastre. Dar în aceste prime capitole nu
e vorba doar de ascendenţa unei familii, ci de resuscitarea, printr-un talent narativ pregnant şi plin de culoare, a atmosferei comunităţii evreieşti din Brăila începutului de veac XX: credinţe,
tradiţii, ritualuri, „sărbătorile bucuriei sau ale amărăciunii”, ceremonii sacre, cardinale – circumcizia şi atribuirea numelui, prima
tundere a părului – sunt atent detaliate deoarece în atmosfera
aceasta s-a format Mihail Sebastian care, de-a lungul scurtei şi
agitatei sale vieţi, nu le-a renegat niciodată:
„Iosi îşi petrece copilăria în realismul ghetoului – «orăşenesc, nervos, repezit» – şi în «misticismul sinagogii», pulsând împreună
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în «folclorul de mahala ovreiască». Din amestecul lor rezultă
«ceva pentru care, dacă ai ureche şi inimă, merită să trăieşti şi să
mori»”.

Şi, într-adevăr, Mihail Sebastian a trăit şi a murit în fidelitatea
faţă de spiritualitatea ancestrală a ascendenţei sale, iar, într-un
interviu ulterior cărţii (Orizont, nr. 6/2022), Tatiana Niculescu
relevă una dintre sursele singurătăţii sale:
„Faptul de a fi şi de a se simţi singur acoperă la el şi un alt înţeles,
mai de adâncime: e o aluzie orgolioasă la originea evreiască şi la
educaţia lui biblică”,

– dar face şi precizarea foarte importantă că a refuzat alinierea
la „cultura de ghetou” şi sionism. E un detaliu esenţial, definitoriu destinului lui Sebastian, pe care autoarea biografiei
sale a ţinut să-l facă bine înţeles prin evocarea în debutul cărţii
a tradiţiilor şi spiritualităţii iudaice legate de intrarea în viaţă,
iar în finalul ei, ca un pandant, de înmormântarea oficiată de
rabinul Alexandru Şafran. Şi de această dată ritualul funerar
e detaliat la fel de pregnant ca şi cele iniţiatice, amintind însă
acum şi prezenţa unor nume – Antoine Bibescu, Aristide Blank,
Alexandru Rosetti, Lucreţiu Pătrăşcanu, Constantin Vişoianu,
Camil Petrescu, Mircea Şeptilici, Geo Bogza, Leny Caler, Zoe
Ricci „şi mulţi alţii” – semnificative nu doar pentru acel moment
din 1945, ci şi ca efect al vocaţiei răposatului pentru echilibru
social şi prietenie, fenomen explicabil prin corectul şi concisul
comentariu al autoarei într-un alt pasaj al cărţii:
„Atitudinea pe care le-o propunea Sebastian evreilor, era atitudinea pe care încerca s-o adopte el însuşi, armonizând «consecvenţa fermă şi onestă» faţă de spiritualitatea neamului său cu o
«profundă bună «credinţă de cetăţean»”.

Demersul Tatianei Niculescu, de la alegerea titlului – Singur –
până la incursiunile în psihologia personajului, sunt în perfectă
24
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concordanţă cu viziunea a doi autori, evrei atei, erudiţi, tată şi
fiică – Amos Oz şi Fania Oz-Salzberger – relevată în eclatantul
lor eseu, Evreii şi cuvintele:
„«Identitatea» – scriu aceştia – este un concept care aparţine modernităţii: crizele ei sunt crize care aparţin modernităţii. Imediat
ce lăsai în urmă copilăria [...] dar amintindu-ţi-le încă pe toate
[sbl. RC] – te trezeai singur, pe malurile pustii ale unei modernităţi
chinuite, cu toate simulările ei pline de dinamism şi cu pierderile
ireversibile. O întreagă generaţie înghesuită între vechea sinagogă
şi lumea cea nouă şi largă, între autoritate şi nesiguranţă, între
Iluminism şi Holocaust.”2

Pe fondul acestei apartenenţe identitare ferme, Tatiana
Niculescu reconstituie biografia lui Sebastian cronologic, desigur,
dar reţinând ca borne de itinerariu momentele cu puternic
impact asupra ţinutei, atitudinii şi opiniilor sale în contextul
bulversant al vremii: trecem de la primele umilinţe suportate
dinspre antisemitismul în ebuliţie la efectul compensatoriu
al primelor lecturi, vocaţie ereditară şi totodată firească la un
copil educat în spiritul cuvântului şi al cărţii. Fie-mi îngăduită
aici o mică divagaţie: amintindu-şi la maturitate de acele lecturi,
Mihail Sebastian divaghează şi el nostalgic la un moment dat:
„Nimeni nu va spune ce înseamnă în cultura generaţiei mele
Biblioteca pentru toţi, această uriaşă enciclopedie care ne-a deschis
din prima copilărie literatura tuturor timpurilor pe care nu le-am
cetit şi nu le-am uitat fără folos.”

Da, BPT, siglă atât de dragă, atât de familiară, atât de hotărâtoare şi pentru educaţia generaţiilor următoare, s-a numărat
printre primele victime ale crimelor comise împotriva culturii
româneşti de către haitele de escroci, ignari, incompetenţi care
2

Amos Oz şi Fania Oz-Salzberger, Evreii şi cuvintele. Traducere din engleză
şi note de Ioana Petridean. Bucureşti, Humanitas, 2015, p. 55.
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au dat iama prin Ţară după 1990, pustiind-o şi de ultimele ei
valori care supravieţuiseră celor două războaie şi bolşevismului.
E rana nevindecabilă a cărturarilor oneşti, săraci şi fără puteri
de decizie, de care nici un guvern „democratic”, alcătuit din
analfabeţi politic funcţionali, nu ţine seama, dar care va rămâne
ca un perpetuu memento al ruşinii şi netrebniciei. Dar cine
din noile generaţii adepte şi inepte ale „distracţiei super” mai
ştie azi de BPT?! Scuze pentru intempestiva defulare. Revin
la acele borne de itinerariu despre care spuneam mai sus că
Tatiana Niculescu le urmăreşte în atentă relaţionare cu subtile
imersiuni în psihologia personajului Hechter-Sebastian: studiile,
milităria, intrarea în conjuncţie cu prima personalitate care i-a
intuit valoarea şi potenţialul, Nae Ionescu, care va deveni cea
mai stranie prezenţă din existenţa sa, mentor fascinant, funest,
inubliabil, la moartea căruia, va nota în jurnal, cu luciditatea de
pe urmă:
„Ce soartă stranie a avut omul ăsta extraordinar, care moare
neîmplinit, nerealizat, învins şi – dacă nu mi-ar fi greu s-o spun
– ratat.”

Importanţa cuvenită e acordată aderării la Cuvântul, unde
publică în flux continuu comentarii literare, recenzii, cronici
muzicale, eseuri, din 1929 şi articole politice în siajul mentorului,
care-i conferă o notorietate ce devine tot mai controversată,
culminând în 1935, cu apariţia romanului De două mii de ani şi
toate cele ce au urmat într-un context politic tot mai violent, din
care nu puteau fi totuşi eludate nici episoadele erotice – actriţa
Leny Caler, în primul rând, pictoriţa Zoe Constance Ricci,
misterioasa, ingenua admiratoare Nadia Mărculescu, cum şi
altele, mai pieritoare desigur, din bogata galerie a frumuseţilor
din Bucureştii acelui timp tumultuos şi amoral, pe care Tatiana
Niculescu nu ezită să-l fixeze într-un pasaj remarcabil:
26
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„Partenerii se schimbă şi se recuplează, trec de la unii la alţii,
într-un cadril sprinţar al moravurilor, în care dorinţele sexuale
sunt satisfăcute fără oprelişti sau constrângeri morale, în numele
libertăţii de spirit, indiferent dacă e vorba de mardeiaşii şi chivuţele
din mahalale, de doamnele şi domnii din înalta societate, ori de
intelectualii şi gazetarii de la Capşa.”

Am reprodus această frază deoarece ea face parte din tactica
Tatianei Niculescu de a nu lăsa viaţa personajului său nicio clipă
în afara contextului social, politic, moral, cultural al momentului
istoric. E o caracteristică generală a scrierilor d-sale urmărirea,
odată cu biografia personajului, şi a fizionomiei epocii. Cum
remarcam şi în comentariul biografiei lui Zelea Codreanu, semnată tot de d-sa, e foarte important că, în aceste reconstituiri este
restabilit şi adevărul asupra celor două decenii interbelice. E un
răstimp care dobândise de două ori o aură nostalgic idealizantă:
prima dată imediat după 1945, în contrast cu invazia în toate
formele a sovietismului bolşevic, a doua oară în anii ‘90, după
aparenta cădere a comunismului, când se instalase o aspiraţie,
care s-a dovedit utopică, de revenire la monarhie şi, implicit,
la nivelul de civilizaţie, văzut ca un model, al anilor interbelici.
Care, în realitate, aşa cum ni se arată acum dinlăuntrul lor, nu
oferă nicidecum motive de a-i considera model de organizare
statală democratică ori de civilizaţie occidentală, europeană.
România era vulnerabilă, la discreţia oricărui şarlatan abil ajuns
la putere, speriată pe drept cuvânt de bolşevism, receptivă la naţionalism, mai ales când îi era prezentat în mixtură religioasă,
şi la xenofobie în varianta prioritar antisemită. Au contribuit la
aceasta desigur şi atmosfera postbelică internaţională, ameninţarea
bolşevismului biruitor din Rusia, extremismul de dreapta din
Europa, personaje autoritare ca Mussolini sau Hitler, devenite
vedete, stimulând tentaţia vedetismului de acest gen şi altora,
mai periferici. S-au adăugat politicianismul, corupţia şi lipsa
3, 2022

27

Cronica literară

Radu Ciobanu

de repere morale autohtone, cum şi cultura în cel mai bun caz
rudimentară a majorităţii actanţilor politici.3 Doar avându-le pe
toate acestea în permanenţă în vedere, ne putem explica azi cum
perioada interbelică a fost, de fapt, una a abuzurilor judiciare,
a bunului plac regal şi a asasinatelor în trombă, comise atât de
putere cât şi de cei ce i se opuneau, încercând să se legitimeze
tot prin crimă. În Singur, unul dintre capitole se şi intitulează
Lovituri de teatru, înscenări, asasinate. Că în această atmosferă
sulfuroasă s-a şi gândit, s-a şi creat, au apărut chiar capodopere
în toate domeniile artei, nu e decât încă o dovadă că spiritul creator nu poate fi nimicit nicicând de barbaria agresiunilor conjuncturale. În acest areal, cum remarcă autoarea în interviul
amintit, personajul ei trăieşte
„...singurătatea lucidităţii în mijlocul unei lumi învolburate şi
descreierate în care Sebastian nu prea mai are cu cine să comunice,
cu cine să împărtăşească aceeaşi viziune asupra evenimentelor şi
a mersului istoriei.”

Luciditatea provoacă însă suferinţe atroce când focalizează
propriile slăbiciuni, neputinţe, compromisuri care nici nu pot
fi împărtăşite cu vreun suflet pereche. Şi mi se pare cel mai
semnificativ în acest sens episodul din 1939, când, de Ziua
Cărţii, Mihail Sebastian a trebuit să participe la festivităţi în
uniforma Frontului Renaşterii Naţionale, partid al dictaturii
regale, şi trăieşte post festum o veritabilă dramă care-i smulge
accente catastrofice:
„Mi-e ruşine şi mai ales mi-a fost atunci ruşine. Mai am eu oare
dreptul să judec calitatea morală a unui om, eu care n-am avut
tăria de a rezista la această comedie? Ce aş face atunci în faţa unor
mari presiuni? Cum m-aş purta într-un lagăr de concentrare? Câtă
mândrie aş fi capabil să păstrez în faţa unui pluton de execuţie?
[…] Sunt un scriitor care a purtat livrea. Şi mă gândesc că sunt
3
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scriitori care au murit pe rug pentru că n-au vrut să cedeze mai
puţin chiar. Mă simt desfigurat, descalificat, decăzut din dreptul de
a scrie: eu! Cu acel sentiment de stimă proprie, de orgoliu reţinut,
care singur justifică acest cuvânt.”

Există la noi un „trend” senzaţionalist vioi care descoperă
conspiraţii în împrejurările morţii unor scriitori importanţi.
Nici sfârşitul lui Mihail Sebastian într-un accident de circulaţie
nu-i putea scăpa. Din fericire, doamna Tatiana Niculescu evită
asemenea piste fanteziste şi rămâne pe itinerariul impus de bunul
simţ. D-sa sesizează, în schimb, în această nefericită împrejurare
o reală undă enigmatică pe care o tratează cu atenţia cuvenită.
Astfel, în timp ce, se străduia să pornească romanul Accidentul,
scris până la urmă greu, cu întreruperi, în atmosfera tensionată a
vremii, Sebastian a avut, chiar în ziua sa aniversară, 18 octombrie
1936, în stradă, viziunea unui accident. Nu e clar, scrie doamna
Tatiana Niculescu, dacă e vorba de un accident real sau doar
de „un straniu moment imaginar”, deoarece, peste două luni, el
rememorează întâmplarea într-un mod ambiguu:
„...am văzut deodată imaginea unui accident de stradă, în care
mi-ar fi plăcut să mă las antrenat. Am văzut atunci un prim
capitol, cu o bogăţie de spirit al secolului, detalii minuţioase şi
atât de presante, încât mi se părea că – venit acasă – nu voi putea
face altceva decât să scriu, ca sub dictarea unei voci imperioase. Să
numim asta inspiraţie.”

E vorba, de fapt, de un fenomen obişnuit, deseori mărturisit
de prozatori sau poeţi deopotrivă, care îl percep ca pe un dicteu
venit din transcendent. Dincolo de acest aspect însă, detaliind
accidentul real, Tatiana Niculescu observă una dintre acele coincidenţe care – cum scria cândva Livius Ciocârlie – „generează
întrebări fără răspuns”4:
4

Livius Ciocârlie, Eseuri critice, Timişoara, Facla, 1983.
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„În cădere, Sebastian se loveşte cu capul de caldarâm. Dacă cineva
care citise romanul Accidentul s-ar fi aflat prin apropiere, şi-ar fi
amintit de începutul cărţii ca de o stranie prefigurare a momentului
de acum. N-ar fi avut decât să schimbe identitatea personajului.”

Se adevereşte şi aici o convingere dobândită prin proprie
experienţă de numeroşi scriitori (printre care mă număr) că în
cuvinte rezidă o putere, care se manifestă uneori funest, de a provoca realitatea chiar şi peste ani. E, de data asta, ceva mai mult
decât o coincidenţă.
Încheind lectura acestei biografii, mi-am amintit de concluzia
clar exprimată de doamna Marta Petreu, înspre finalul eseului
d-sale, Generaţia ‘27, între Holocaust şi Gulag5, că nu poate să
uite
„...nici o clipă ipoteza imposibil de verificat, a unei determinări
supraindividuale [sbl. aut.]: un fel de «spirit al secolului», un duh
rău care a bântuit şi a stăpânit întregul continent.”

Nu alta, dar altfel spusă, e şi încheierea la care ajunge doamna
Tatiana Niculescu după ce a retrăit ea însăşi viaţa lui Mihail
Sebastian, cel chinuit de „duhul rău” al vremii sale:
„Sebastian m-a învăţat, sau mai bine zis, m-a întemeiat încă o dată,
prin viaţa lui, în părerea că te poţi aştepta oricând la orice de la
oricine şi trebuie să primeşti cu calm şi înţelegere orice trădare.”

Cu calm e posibil, mai greu e cu înţelegerea...

5
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Marta Petreu, Generaţia ‘27 între Holocaust şi Gulag. Mircea Eliade şi
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„şi am privit prin hublou”

C

U ANI ÎN URMĂ citeam, în presă,
despre cazuri inexplicabile de oameni
care dispar din peisaj. Explicaţia era că au
intrat într-un univers paralel din care se
întorceau peste ani, neschimbaţi şi nu-şi
aminteau mare lucru din universul în care
plonjaseră. Se spunea că aceste întâmplări
nu sunt popularizate pentru a nu stârni panică printre trăitorii din galaxia noastră.
În ultimul timp, n-am mai aflat nimic nou
despre acest subiect. Deşi nu am uitat. Am
avut aceeaşi tresărire când am început să citesc noua plachetă de versuri (55 de pagini,
46 de poeme)* a lui Andrei Mocuţa. Între
timp, m-am liniştit. Lucian, cum îmi place
să-i spun (el fiind, cu numele din buletin,
tizul meu), a folosit arealul intergalactic
pentru a recompune traseul iniţiatic al unei

Lucia Cuciureanu,
poetă, eseistă,
Arad

* Andrei Mocuţa, Contact, Casa de pariuri literare,
Bucureşti, 2022
3, 2022

31

Cronica literară

Lucia Cuciureanu

scenografii a evaziunii din cotidianul
zgomotos. Era de aşteptat, în cazul lui
(mare admirator al tuturor SF-urilor,
filme, cărţi, benzi desenate etc.) să
profite de această evadare pentru a
scrie, de fapt, o carte cu o evidentă
amprentă biografistă. În care încearcă
să-şi limpezească sentimente, impresii,
experienţa trăită.
Poemele nu au titluri, sunt datate pe
ani, începând cu 2025 şi până în 2070.
Aşadar, vârsta la care începe aventura
acestei (auto)cunoaşteri e una rotundă:
40 de ani. O vârstă la care poţi să te opreşti din mers,
să meditezi la trecut şi să faci „predicţii despre viitorul
îndepărtat”. Să tragi apoi eventual nişte concluzii provizorii pe care să le împărtăşeşti şi altora. Legătura cu
pământul nu este întreruptă definitiv. E mai degrabă
vorba de un salt în eul interior luminat într-o serie
de holograme. Aproape un sfert dintre ele se dedică
figurii mamei. Ea este cea care a consemnat, într-un
carneţel, naşterea copilului în 12 ianuarie 1985 şi alte
întâmplări din viaţa lui: pp. 9, 10, 14, 19, 21, 25, 36.
Placa fotografică înregistrează, în acelaşi timp, „o
pagină din jurnalul” tatălui:
„m-am rugat să mai trăiesc zece ani
Dumnezeu mi-a oferit
16
ce altceva aş putea să mai cer?” (p. 23)

şi o rană încă nevindecată:
32
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„anul acesta împlinesc vârsta
la care tatăl meu a murit
parcă mi-e ruşine
să trăiesc mai mult decât el” (p. 34)

Amplitudinea acestei unde luminoase a fost atinsă în Portret
al artistului după moarte (2020). Acum e rândul mamei:
„prima silabă pe care am pronunţat-o
după naştere a fost
ta ta
abia după ce m-am trezit
singur în beznă
în sunetul static al universului
departe de orice contact
departe de viaţă departe de lumină
departe de dragoste
am reuşit în sfârşit
să spun
ma ma” (p. 37)

În Cosmos, în lumea largă, comunicarea, înţelegerea este
greu de realizat:
„din când în când recepţionez mesaje
bizare prin staţia de comunicare
din care nu pricep
o iotă
multe dintre ele sunt sunete stridente
sau onomatopee stranii
dar şi dialecte galactice
destul de apropiate urechii umane
dacă stau bine şi mă gândesc
m-am regăsit în împrejurări asemănătoare
şi pe Pământ
unde nimeni nu înţelege cu adevărat
ce vor
ceilalţi să spună” (p. 13)
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Nici cu dragostea nu-i uşor de convieţuit, „teoria apropierii”
e dificil de asimilat:
„sunt aici
inima încă îmi bate
mai î n c e t / tot mai î n c e t
o aud – îmi şopteşte ceva
nu există taine între două minţi întrepătrunse
aşa cum nici dragoste fără mulţi ani de căutare” (p.53)

Egoismul şi invidia te poate mistui mai puternic decât singurătatea. Cartea pledează pentru lectură, generozitate, altruism şi
bucurie pentru realizările confraţilor. Iată un „contact” pentru
care merită să renunţi la confortul intergalactic:
„acel moment
când descoperi prima oară o carte
şi îţi place atât de mult
încât te-ai duce direct la autor
să-l iei în braţe
dar nu poţi
pentru că eşti la mama dracului
în
cosmos” (p. 46)
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mon semblable,

mon camarade

P

RIMA CARTE de poezie a lui Bogdan
Alexandru Stănescu, Apoi, după bătălie,
ne-am tras sufletul, creează imaginea unui
acvariu sau a unei diorame. Un mesaj holografic pîlpîitor cu prinţesa Leia spunînd în
buclă Obi-Wan Kenobi, help us!, totul realizat folosind recuzita antică, mitologică şi
războinică, admirabil apropriată şi integrată,
ceea ce, însumat cu super-empatica lui cronică la Arta războiului, mi-a sugerat titlul
textului de faţă.
În volumul de faţă*, avem, în primul rînd,
un amalgam literatură-viaţă, topitură în care
ingredientele se amestecă, se disociază, iar se
amestecă, şi tot aşa, la infinit. Totul depinzînd
de (al)chimia lor, de momentul în care sînt

Romulus Bucur,
poet, eseist, traducător,
Braşov

* Bogdan-Alexandru Stănescu, Adorabilii etrusci, Bistriţa,
Charmides, 2021.
3, 2022

35

Cronica literară

Romulus Bucur

privite, de unghiul în care ne situăm,
de modul în care cade lumina.
O lume în continuă schimbare, predominant sordidă, cu fulguraţii ale
frumuseţii. Şi peste toate acestea se
proiectează umbra literaturii: „În
nopţile albe ale mileniului,/ meditând
asupra rănilor experienţei, vorba lui
Pater,/ îmi fuge gândul la zăpezile adunate mormane/ în jurul străzii, când
plecam spre şcoală/ prin tuneluri săpate dimineaţa/ de bărbaţii blocului, îmbrăcaţi în
cojoace de miel, asudând şi înjurînd sub căciulile cu
urechi/ fumul ţigărilor, corporal în gerul matinal,/
flegmele galbene pe albul de hârtie/ ca să recunoşti
noutatea, trebuie să ştii ce a fost,/ vine apoftegmatic
gândul şi la fel zboară./ Ştiu ce a fost, dar nu recunosc
noul,/ doar o frumuseţe care se naşte acum, teribilă,/
apoi dispare” (Rănile experienţei).
O lume care determină o anumită relaţie, inconstantă, cu poezia: „Şi iarăşi am spus că nu mai
scriu poezie/ PENTRU CĂ:/ Nu vindecă moartea,/
Nu te face mai agreabil, mai atrăgător/ Nu-ţi combate
chelia./ Da, aşa am spus acum un an,/ apoi toată voma
s-a strâns în inima gâtului/ s-a revărsat în sânge, de
acolo mă priveşti tu, inima mea” (Melancholia); tema
cu variaţiuni e legată de momentul în care vezi un
segment al acestei lumi şi de momentul în care îl
povesteşti: „Şi chiar dacă nu mai e timp pentru aşa
ceva/ imaginează-ţi o tânără femeie stând cu piciorul
îndoit/ sub corp,/ Pe un colţ de canapea, ascultând
36
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valsul nr. 2 de Şostakovici/ o pisică tărcată dă să sară alături de ea/
răstoarnă cana de cafea, fata ţîşneşte de la locul ei/ înjurând/ În
bucătărie, pe tocătorul de lemn, o felie de pâine proaspătă/ unsă
cu unt, poartă ca-ntr-un pat/ un fir de mentă./ Imaginează-ţi
toate astea” (Deşi nu mai e timp).
Sau:
„Şi chiar dacă nu mai e timp pentru aşa ceva/ imaginează-ţi
o tânără femeie stând cu piciorul îndoit/ sub corp,/ Pe un colţ
de canapea, ascultând Recviemul lui Verdi/ Încearcă să rumege
povestea de la Auschwitz/ care şoptesc/ Dies Irae/ o pisică tărcată
sare greoi lângă ea/ cât pe ce să răstoarne cana de cafea,/ fata
îşi întrerupe gândul, mai mult o imagine, un film/ alb-negru/ şi
mângâie pisica fără s-o privească,/ în bucătărie, pe tocătorul de
lemn, o felie de pâine proaspătă/ abandonată, neunsă cu nimic,/
imaginea singurătăţii” (O femeie, o pisică).
O imagine care se dezvoltă, în volutele căreia se agaţă şi de
desprind fire ale memoriei: „Ce-ţi spune femeia asta de patruzeci
de ani, aşezată la fereastră/ cu un picior îndoit sub corp, când
totul şi-a pierdut din relevanţă?/ Îţi spune ea mai puţin decât
nesfârşitele amintiri ale tinereţii tale,/ decât urcuşul printre
ierburile sălbatice ale dealului,/ cu o sticlă de vodcă în mână şi/
un pachet de Mărăşeşti prins în mâneca pliată a cămăşii – vânătorul de cerbi, dragă vânătorule –/ femeia asta, iremediabil
tristă, privind pe fereastra învelită-n praf/ e mai puţin importantă
decât letargia memoriei?” (Ea era Îngerul Morţii).
La Broasca Verde şi alte povestiri e locul unde se regăsesc Moşii
caragialieni. Unde se află la vedere un imaginar acvatic pe care
doar îl menţionez, fără a-l mai dezvolta, parcă simţind capcana
întinsă de autor. Unde se desfăşoară istoria personală, juxtapusă
istoriei Mari. Iar volumul devine descoperirea/ inventarea unei
mitologii personale. Sau aproprierea/ adaptarea uneia deja existente: „E groază sau fascinaţie,/ se ştie asta de când lumea, de
3, 2022
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la bunicii etrusci,/ adorabilii/ agricultori care sădeau pruci
nou-născuţi şi căutau semnele-n/ striaţiile ficatului, fiecare dală
e o posibilă interpretare/ dar şi aducere amine: un mare imperiu
se va prăbuşi,/ dar marea va rămâne calmă – de meditat asupra
ambivalenţei apei –/ la aproape două mii de ani după naşterea
unui Zeu unic/ o să m-apropii, cu aceeaşi groază, de statuia altei
mame/ ale cărei izbucniri de furie iscau vântul, alungau păsările/
şi aduceau ploi interminabile, cu stropi cât bobul de strugure”
(Domina domină)
Referinţele antice, inclusiv pre-, sau, mai adecvat, ante-istorice,
cu aluzii discrete, ar putea fi interpretate ca o contextualizare, ca
o încercare de echilibrare între trup (fiziologia lui) şi lume (cum
am mai zis, sordidă, mediocră, respingătoare, filistină, şi lista ar
putea merge înainte): „Intră: ai vrut să vezi fericirea burgheză/
E rânduită-n borcane, etichetată, avem de toate –/ fetuşi, copii
născuţi în noaptea lumii, dar şi diorame splendide/ […]/ Copiii
mi-i leg de gât, am mâini bătătorite/ îi strâng la piept,/ sărim în
mare felix, neagră ca vinul roşu/ şi apoi ne scufundăm printre
bule/ şi peşti gri hămesiţi/ până dăm uimiţi de/ tărâmul-muzeu,
unde oxigenul nu a pătruns/ vreodată/ unde triremele încă zac
intacte în nămolul purtat/ pe tălpile unor veterani de la Philippi,/
acolo ne vedem toţi trei Mama, mulgătoarea,/ acolo încep o nouă
groapă de fundaţie,/ unde nu-ncape nefericire şi petele/ de iod
urcă-n fuioare” (Philippi).
Pe scurt: mă regăsesc în această carte, mă identific din multe
puncte de vedere cu autorul ei.

38

3, 2022

Cronica literară

Iulia Stoichiţ

Promising Nameless Woman

D

E DATA ASTA, n-am nicio introducere inteligentă în subiect pe ţeavă, aşa că o să
spun doar că, după recenzia la Cum te vei îmbrăca la sfârşitul lumii? de Cosmin Leucuţa,
trebuia să revin cu un follow up. Nu ca să dau
explicaţii despre acea recenzie (şi, în special,
despre finalul ei), ci să văd ce a mai făcut autorul în ultimul său volum, un roman de data
asta, cu titlul destul de neimpresionant, dacă
mă întrebi pe mine, Cerul ca oţelul1, apărut
anul acesta la Humanitas.
Încă nu-mi dau seama dacă se descurcă
bine sau nu cu romanele Cosmin Leucuţa.
N-am ca termen de comparaţie decât romanul
său de debut, Laptele negru al mamei, unde,
ca să fiu totuşi delicată, se vede că nu se formase ca scriitor încă. Aşa că, din respect pentru Cosmin şi începuturile sale, n-o să mă

1

Iulia Stoichiţ,
poetă,
Braşov

Cosmin Leucuţa, Cerul ca oţelul, Humanitas, Bucureşti,
2022, 263 pp.
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raportez la primul său roman ca să-l
compar pe ultimul. Problema e că nici
nu i-am citit celălalt roman, Hoodoo,
ca să am o imagine de ansamblu clară
în legătură cu toate romanele sale de
până acum. Altfel, în mod evident Cerul
ca oţelul e mai bun decât Laptele…, dar
e o comparaţie dezechilibrată de la bun
început. Dacă aleg să compar Cum te
vei îmbrăca la sfârşitul lumii? cu Cerul
ca oţelul, din nou, ceva nu e în regulă,
pentru că aş compara roman cu proză
scurtă şi nu e acelaşi lucru, chiar dacă
volumul apărut la CDPL are calitatea
de a fi un roman fără a fi roman prin felul în care
sunt construite prozele şi cum unele din ele se leagă
între ele, mai mult sau mai puţin vizibil.
Şi, de fapt, cred că asta e una din calităţile principale ale prozei scrise de Cosmin Leucuţa (roman
sau proză scurtă): toate aceste cărţi tind să coexiste
în acelaşi univers literar-cinematic. Există elemente
prin care îşi leagă cărţile în mod asumat. De exemplu,
în Cerul ca oţelul, Cum te vei îmbrăca la sfârşitul lumii? devine un titlu şi poster al unui film, dacă nu
mă înşală memoria. De asemenea, îşi face apariţia
şi Hoodoo, dar nu mai e titlu de film, darămite de
carte, ci e mai degrabă un soi de stare, descrie un soi
de rău inerent al lumii (habar n-am ce se presupune
că trebuie să facă acest cuvânt în romanul omonim).
Din punctul ăsta de vedere, cred că Cerul ca oţelul e
cel mai free Easter eggs volum al său. Poate că nu voi
40
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fi citit şi Numele altora şi Hoodoo ca să-mi permit să spun asta
având acoperire, dar cred că îţi poţi da seama că autorului îi
place să introducă referinţe din propriile cărţi în cele ce urmează
după cele deja apărute pentru că altfel nu se simte bine omul
dacă n-o face. Unii ar putea spune că e o formă de narcisism, dar
dacă ai crescut cu universuri cinematice sau de comics unde a
face trimiteri la propriul univers sau chiar la alte universuri asemănătoare cu al tău e norma de multe ori, are sens ca autorul să
facă asta şi cu universul său literar.
Îţi trebuie răbdare şi stomac ca să citeşti Cerul ca oţelul. Eu ştiu
că am avut nevoie de stomac, dar şi de răbdare ca să termin romanul. În alte condiţii, poate aş fi şi renunţat să termin romanul,
mai ales că nu l-am citit într-o perioadă strălucită din punct de
vedere psihic, dar fiind vorba de Cosmin Leucuţa, am insistat.
E un roman de atmosferă, care presupune să dai timp lucrurilor
să se desfăşoare. Avem toată această suită de personaje care nu
mai trăiesc cu identităţile lor anterioare incidentului, pentru că
ele oricum au fost pulverizate în noua lume postapocaliptică. Ce
sens are să se mai agăţi de identitatea pe care o aveai la un moment dat, mai ales că nu te mai ajută cu nimic? În cel mai bun
caz, se ţine cont de sexul biologic al acestor personaje, iar ăsta e
un aspect important, asupra căruia mă voi şi opri puţin în cele
ce urmează.
Avem o femeie fără nume care este personajul principal (deşi
oamenii se mai întreabă între ei despre prenumele lor, ca cititori
nu aflăm aceste informaţii, le ştiu doar personajele), care pleacă
de acasă după ce şi soţul ei a plecat, iar fata lor moare la un
număr de săptămâni de la plecarea acestuia. Pleacă cu o ţintă
aparent fixă în cap, care devine evidentă după ce ajunge unde
îşi propusese, adică spre finalul romanului. Pe drum, este răpită
într-o oarecare măsură de un bărbat, care o violează, dar pe care
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reuşeşte să-l omoare în cele din urmă şi îşi continuă drumul.
Devine şi o mamă provizorie pentru o fată de 12-13 ani până
în momentul în care dispare de sub nasul ei şi nu o mai găseşte.
O să-mi dau silinţa să nu dau toate spoilerele posibile, dar tot
trebuie să mă leg de interacţiunile acestei femei cu oamenii cu
care se întâlneşte pe drum.
Cine nu s-a prins deja, interacţiunile ei cu alte femei sunt
mult mai puţin dureroase, so to say, decât cele cu bărbaţii. Există
o grijă inerentă între femei şi dorinţa, într-o măsură mai mare,
de a se ajuta una pe alta, de a avea grijă de ele între ele. Dar nu
mai vorbim de matriarhat. Nu mai există această posibilitate,
atât de mult a pulverizat incidentul ordinea socială ştiută. Când
ai de-a face cu o lume postapocaliptică, în care resursele încep
să fie din ce în ce mai împuţinate, în mod clar, nu mai vorbim
de posibilitatea oamenilor de a se solidariza. Fiecare îşi vede propriul interes. Cu atât mai mult bărbaţii, având în vedere că de
ei depinde perpetuarea speciei, chiar dacă perpetuarea speciei
înseamnă, de fapt, întreţinerea celei deja existente prin mâncarea
bebeluşilor. Există cam 3 posibilităţi în acest punct: 1. o minimă
colaborare între femei şi bărbaţi spre un bine comun; 2. bărbaţii
care subjugă femeile şi le mutilează; 3. femei care transformă bărbaţii în sclavi. Nu mai ştiu sigur dacă primul scenariu se întâmplă
(parcă totuşi se întâmplă), dar celelalte sigur se întâmplă. Personal, cred că vorbim atât de balansarea posibilităţilor, dar şi de
un scenariu nerealist, oricât de nefeministă o să par prin ceea ce
tocmai am scris.
În Promising Young Woman, film apărut în 2020, the trope
of revenge movie e întors împotriva sa (personal, aş zice că e
o critică a filmului Kill Bill Vol. 1&2) prin prisma faptului că,
deşi vorbim de o femeie, Cassie, care încearcă să răzbune sinuciderea prietenei sale din facultate, Nina, după ce a fost violată
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la o petrecere şi nimeni n-a crezut-o ulterior pentru că băuse
(iar băutura, se ştie, e o formă de consimţământ universal valabilă pentru sex din partea femeilor), tocmai pentru că este femeie, nu reuşeşte să o răzbune pe prietena sa şi mai şi ajunge
să fie omorâtă, deşi înainte de asta, bărbatul care o violase era
încătuşat. Nu vă zic cum se termină, de fapt, dar mie mi se pare
o critică importantă şi normală adusă ideii de revenge movie în
care vorbim de o protagonistă, pentru că, fie că ne place sau nu,
ca femei, putem fi foarte uşor subjugate fizic de un bărbat. Şi
da, fireşte că pe unele din noi, ca femei, ne face să ne simţim
mai bine un scenariu de tipul kill bill decât să ni se reamintească
mereu că, la finalul zilei, bărbaţii ne pot omorî cu mâinile
goale, nu vrem să vedem cum murim până şi în filme din cauza
bărbaţilor, dar ăsta e scenariul cel mai realist cu putinţă. Aşa că,
din această perspectivă, nu ştiu cât de realist e un scenariu în
care o femeie, singură, reuşeşte să supravieţuiască unor bărbaţi
care o imobilizează. Şi, nu-i aşa, pot să fiu acuzată de nefeminism
că nu ţin cu protagonista romanului, şi înţeleg că naratorul n-a
vrut s-o omoare, cu cine îşi mai termina romanul dacă o făcea
(dă-i dracului de bărbaţi, că sunt eroi din timpuri imemoriale),
dar tot persistă întrebarea asta, pentru mine, cel puţin: e realist?
Cred că asta e o (pseudo-)dilemă ce o rezolvă fiecare cum se
pricepe (eram tentată să dau nişte spoilere aici – nu că nu ar
exista deja pe internet, în alte recenzii – dar am zis mai bine să
nu). Altfel, nu-mi dau seama cine vor supravieţui la finalul zilei
mai mult: bărbaţii sau femeile.
Altfel, I guess I can still bicker în legătură cu nivelul de
violenţă, oricât de justificat, din punctul culminant (va trebui
să citiţi ca să aflaţi despre ce e vorba), dar overall cred că e un
roman valabil, fie că e your cup of tea or not genul acestuia. Până
la urmă, câte romane româneşti contemporane se scriu care
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nu parazitează biografia autorului? Şi da, asta deschide cutia
Pandorei despre cum scriitorii români nu au imaginaţie deloc
(mai ales prozatorii, că la poeţi e oarecum justificabil narcisismul
scriptural), de fapt, dar nu e nouă discuţia oricum (în treacăt
fie spus, Cosmin Leucuţa nu este chiar singurul prozator care
scrie din imaginaţie. Mai sunt şi alţii, chiar dacă eu nu i-am citit,
trebuie să recunosc). Ăştia suntem, cu asta defilăm deocamdată.
Poate ni se va dezvolta şi imaginaţia la un moment, ce să zic?
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„Scrisul e pentru mine un
vis cu ochii deschişi, un vis în
care mă joc”
Interviu realizat de Cristian Pătrăşconiu
cu Monica Pillat
Cristian Pătrăşconiu: Te joci şi acum?
Încă te mai joci?
Monica Pillat: Da, încerc să mă menţin
în sfera Jocului secund, creând lumi posibile
prin scris. Odată intrată în acest vârtej, nu
mă mai pot opri, deoarece ţinutul imaginar
căruia îi dau drumul în realitate este fascinant
de fecund. O carte nu e un punct terminus, ci
un drum care duce către o alta. Fiecare scriere
poartă în ea sămânţa viitoarei închipuiri.
C. P.: De ce (să) ne jucăm? Ce îmblânzim
când ne jucăm?
M. P.: Ne jucăm ca să rămânem liberi,
ca să ne explorăm bogăţiile interioare, ca să
ne sporim şi să ne depăşim limitele. Să fie
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realitatea cămaşa de forţă în care suntem constrânşi să trăim?
Poate că tocmai din această pricină, ea ne dă imboldul şi apoi
devine trambulina de pe care sărim în vâltoarea fanteziei. Boetius
a scris Consolarea filosofiei în închisoare, Don Quijote s-a născut
în temniţa în care a stat ani de zile Cervantes. Nicolae Steinhardt
şi-a reconstituit experienţa carcerală în Jurnalul fericirii. Pilda
unor asemenea opere ne arată capacitatea miraculoasă a minţii
de a transcende claustrarea fizică în timp şi spaţiu. Toulouse
Lautrec şi-a depăşit infirmitatea pictând cu frenezie dansatoare.
Pare-se că talentul îmblânzeşte asprimea destinului, vindecă neputinţele, înlătură zăbrelele. Jocul, pe care eu îl văd sinonim cu
creaţia, este cu adevărat salvator.
C. P.: De ce să ne jucăm şi acum – când suntem, vorba aceea,
oameni mari?
M. P.: Când eşti copil, jocul e o modalitate a ta, ca nou-venit
în lume, de a te acomoda cu felul în care părinţii şi bunicii se
poartă între ei dar şi cu tine. Aşa cum o leagănă mama ca să
adoarmă, leagănă şi fetiţa păpuşa la culcare, se joacă împreună
cu ea de-a doctorul, de-a mersul la cumpărături, de-a preparatul
mâncării în bucătărie, de-a gătitul la oglindă, de-a mersul în
vizită… Nu face decât să-i imite pe ceilalţi, imaginându-se în
pielea lor. E libertatea copilului de a deveni ceea ce încă nu
este: mare. După ce se maturizează, lucrurile se petrec invers:
insul vrea să se întoarcă în timp, să se poarte din când în când
copilăreşte, să evadeze, să se dezbare de constrângerile pe care i
le impune înaintarea în vârstă. Dacă nu mai are chef să se joace,
omul ajunge prizonierul lui aici şi acum, îşi pierde dezinvoltura
şi exuberanţa. Se rigidizează şi se acreşte ca merele pădureţe. Cu
alte cuvinte, îşi pierde disponibilitatea de a se schimba.
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C. P.: Care sunt cele mai vechi jocuri pe care le păstrezi în
memorie?
M. P.: Trebuie să îţi mărturisesc că cel mai vechi joc al meu
a fost desenul. Ai mei îmi spuneau poveşti, iar eu, după aceea,
le desenam cu creionul într-un caiet, ca să văd personajele în
mişcare. De fapt, mi le închipuiam cum trebuiau să arate. Dădeam
cuvintelor rostite o formă, un contur aparte, le îmbrăcam în
costume, le plimbam prin încăperi, le scoteam afară, în grădina
de pe hârtie. Aşa mi se părea că deveneau ale mele. Apoi, fie
cu tata, fie cu câte o prietenă de vârsta mea, intram pe roluri
în poveste, îi dădeam viaţă din vieţile noastre care nu mai semănau cu cele de dinainte. Puteam fi pe rând: când frumoasa
adormită şi fiul de împărat, când calul şi zmeul, când albina şi
vrăjitoarea. După ce sfârşeam de interpretat ultima scenă, mă
trezeam întrebându-mă: dar dacă lucrurile s-ar petrece altfel? Şi
începeam să improvizez, modificând pe ici, pe colo, acţiunea, ba
chiar introducând în poveste pe cineva necunoscut. Mai era apoi
jocul cu care intram în somn. Înainte să adorm, îmi imaginam
că sunt Robinson Crusoe, naufragiat pe ţărmul sălbatic şi că am
de îmblânzit o insulă virgină. Noapte de noapte mă gândeam
ce seminţe să pun în pământ, ce animale să îmbunez, ce fel de
colibă să îmi fac, până când mă lua somnul.
C. P.: Aveai codiţe? Cum ne putem imagina că arăta Monica
– mică-mică şi jucându-se?
M. P.: Da, aveam codiţe. Cum locuiam într-o casă bătrânească,
înconjurată de o curte lungă şi de o terasă umbrită de castani,
dimineţile ieşeam afară şi alergam cu braţele ridicate, aşa cum
văzusem că îşi întind păsările aripile. Credeam, mai bine spus
speram, că la un moment dat îmi voi lua şi eu zborul. O făceam
mai cu seamă în dimineţile cu vânt mare, când pomii vuiau ca
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marea. Aveam şi o tricicletă pe care pedalam în lung şi în lat,
călătorind. De obicei mă însoţea cu o privire reticentă motanul
roşcat pe care zadarnic încercam serile să îl învăţ să vorbească
franţuzeşte. Era tot atât de încăpăţânat ca şi mine, când bunica
mă îndemna să conversez cu ea în acea limbă străină. Şi-a luat
lumea în cap într-o zi şi, după câtva timp, în locul lui, dintr-un
tufiş de lângă poartă, a apărut o pisicuţă neagră.
C. P.: Monica – doar Monica ţi se spunea când erai mică?
M. P.: Mama îmi spunea Monica mică, iar tata – Moş Aburel.
C. P.: Ce jocuri din copilăria ta ar fi de neînţeles astăzi sau
foarte greu de înţeles?
M. P.: Poate că jocurile despre care ţi-am vorbit mai înainte
ar părea livreşti copiilor de azi, ca şi jocurile de societate din
vremea bunicilor şi a părinţilor mei, încă la modă, pe când eram
adolescentă. Eram în liceu când jucam împreună cu prietenele
şi prietenii mei de atunci „portretul”, „dacă ar fi… cum ar fi?” şi
„mima”. Acele jocuri se concentrau pe descoperirea de sine şi pe
mai buna cunoaştere a celorlalţi care îşi dezvăluiau preferinţele,
aspiraţiile şi reticenţele în răspunsurile la întrebările celui ce avea
de ghicit cine fusese ales în absenţa sa. Cât despre mimarea unui
cuvânt de către cei de faţă, aceasta cerea nu doar îndemânare,
ci şi un tip de imaginaţie a inteligenţei puse la lucru atât de interpreţi, cât şi de cel care trebuia să afle până la urmă sensul
noţiunii aruncate în joc.
C. P.: Care sunt jocurile tale favorite? Mă gândesc că acest
statut diferă de la vârstă la vârstă, nu?
M. P.: Când am devenit elevă, în clasa I, am început să mă
joc de-a şcoala. Îmi scoteam păpuşile la tablă, aveam o tăbliţă
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neagră, de ardezie, şi le puneam să scrie cu creta pe ea. Eram
şi învăţătoarea şi şcolăriţele, interpretând pe rând toate rolurile.
Apoi, cam tot de pe atunci, o rugam pe mama să mă asculte
la lecţiile de a doua zi, ca să fiu sigură că mi le însuşisem bine.
Acest exerciţiu, desfăşurat cu voce tare, m-a ajutat să învăţ să
mă exprim coerent şi să fiu sigură de ceea ce ştiam. În schimb,
pentru mama, obosită după serviciu şi după treburile casnice,
recitarea de seară a materiilor era cel mai bun somnifer. Mai
târziu, când am ajuns eu însămi profesoară, mi-am dorit cel
mai mult să găsesc modalitatea după care mi-ar fi plăcut mie, ca
elevă şi apoi ca studentă, să mi se predea: anume cum să cultiv
creativitatea şi bucuria jocului mental în clasă, în defavoarea
reproducerii mecanice a spuselor celui de la catedră.
De cum am învăţat literele, scrisul şi cititul, cam de pe la nouă
ani, m-am cufundat în alt joc: am început să compun propriile
mele basme şi de atunci nu m-am mai oprit…
C. P.: Poţi să te joci bine de tot şi când îţi e frică?
M. P.: Jocul de care îmi era frică în copilărie era cel de-a
v-aţi ascunselea. Îmi plăcea să mă ascund, dar mă temeam
când îmi venea rândul să caut. Mi se strângea inima la gândul
că cel pe care trebuia să-l descopăr s-ar fi putut să dispară de
tot. Această nelinişte mi s-a întărit pe parcursul lecturii pe care
tata ne-o făcea adesea serile din poezia lui Tudor Arghezi, „De-a
v-aţi ascunselea”. Acolo autorul încerca să le explice copiilor lui
cum îi va surveni moartea şi apela la acest joc, ca metaforă a
absenţei. Este un poem sfâşietor şi totodată iniţiatic, de vreme
ce de mică îmi dădeau lacrimile ascultându-l. Am reînceput jocul care mă cutremura odinioară, atunci când m-am apucat să
îngrijesc operele alor mei, deoarece din acel moment am plecat
în căutarea lor, nădăjduind că am să-i regăsesc până la urmă.
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Pe când lucram la corespondenţa părinţilor mei, Biruinţa unei
iubiri, s-a întâmplat să rătăcesc o scrisoare şi după ce am răscolit
toate sertarele, m-am culcat obosită şi tristă, însă în somnul
din acea după-amiază, mi s-a arătat mama care mi-a spus unde
se ascunsese plicul pierdut. Când m-am trezit, m-am dus la
locul dezvăluit în vis şi am dat de scrisoare. Altă dată, după ce
amenajasem Colecţia familiei Pillat într-un spaţiu provizoriu
din Casa memorială Liviu şi Fanny Rebreanu, i-am cerut bunicii
mele paterne un semn prin care să ştiu dacă era de acord cu felul
în care aranjasem lucrurile donate. După puţină vreme, sprijinit
de peretele dinspre uşa care dădea în camera aceea, a apărut un
superb tablou cu lalele. L-am întrebat pe domnul Corneliu Lupeş,
custodele de atunci al Casei memoriale, a cui aparţinea acuarela
şi când a desfăcut rama, a văzut iscălitura Mariei Pillat-Brateş.
Cândva bunica mea îi dăruise tabloul lui Liviu Rebreanu, cu care
familia Pillat era prietenă. Aş mai da un exemplu foarte recent.
Aproape că încheiasem cartea despre Gheorghe Ene Filipescu,
Bunicul meu fără mormânt, în căutarea căruia plecasem cu mai
bine de 11 ani în urmă. Pornisem, de această dată, pe urmele
unui om pe care nu îl cunoscusem, îmboldită doar de anume
semne şi vise de noapte. Am pus cap la cap informaţiile strânse
din amintirile de familie, din documentele vremii, din arhiva
CNSAS, împletindu-le cu propriile mele reacţii. Îl aflasem cumva pe bunic din spusele altora, dar propriu-zis găsirea „pe viu”
nu se petrecuse încă. Ea a avut loc în timp ce scriam în transă
ultimul capitol: ne-am întâlnit, în sfârşit, în grădina casei de
demult.
C. P.: Şi când îţi e dor, nu-i aşa?
M. P.: Ioana Celibidache, mătuşa mea, pe care am cunoscut-o
abia în toamna lui 2009, când ea împlinea 85 de ani, iar eu, 62
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de ani, mi-a propus după prima mea vizită, la Paris, un joc
extraordinar. I se revelase într-o noapte, când se gândea cu
nostalgie la timpul pe care noi două nu îl avuseserăm niciodată
împreună: un timp trăit pe îndelete, nu înfulecat în grabă, în
decursul a nouă zile, într-o incandescenţă care ne-ar fi putut
fi fatală amândurora. „Ce ar fi”, mi-a sugerat Ioana, la telefon,
în dimineaţa următoare, „dacă ne-am imagina că suntem de-o
seamă, adică avem zece ani, şi ne apucăm să ne jucăm de-a ala
bala portocala, adică eu o iau la fugă şi tu încerci să mă prinzi?
E singura noastră şansă de a recupera anii când am fost aşa de
departe una de alta!”
Am fost atunci gând la gând, deoarece în ceasurile fermecate
în care o ascultasem povestindu-şi viaţa, mă duruse sufletul să
ţin numai pentru mine minunăţiile acelor trăiri. La despărţire,
eu însămi o rugasem să facem împreună o carte despre ea. Chiar
ne-am jucat scriind Ioana Celibidache. O mătuşă de poveste. S-a
lăsat cu greu prinsă, dar a făcut-o până la urmă, învăţându-mă
pe tot parcursul acestei aventuri preţul inestimabil al libertăţii şi
al iubirii. Jocul ne-a alinat dorul uneia de cealaltă şi ne-a dăruit
imposibilul.
C. P.: Cu mama te jucai? Cu tata?
M. P.: Mama avea un extraordinar simţ al previziunii. Ştia
dinainte ceea ce avea să ni se întâmple. De aceea, cu ea mă jucam
de-a viitorul. O întrebam, de pildă, la începutul fiecărui an şcolar,
cum avea să arate acel răstimp până la următorul, iar mama
îmi răspundea cu un zâmbet enigmatic. Nu avea totdeauna premoniţii liniştitoare, însă ea poseda nativ o seninătate pe care mi-o
transmitea în chip inefabil. De câte ori mă cuprindea teama, în
anii sumbri când tata era în închisoare, mama mă îndemna să
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mă bucur de fiecare clipă, de dimineaţa până seara, deoarece
spectrul zilei de mâine se arăta foarte incert. Mă sfătuia să îmi
golesc mintea de gândurile negre şi să trăiesc asemenea unei
plante, fericită că o bate soarele, veselă că o udă ploaia, încântată
că o răsuceşte vântul. Era încredinţată că acest exerciţiu mă va
umple de o energie benefică, dătătoare de curaj şi de speranţă
pentru ceea ce îmi era sortit să înfrunt mai departe.
Cum între şapte şi unsprezece ani am făcut toate bolile copilăriei, de la scarlatină şi pojar la tuse convulsivă şi varicelă, şi a
trebuit luni de zile să stau în pat, pe rând, mama şi bunica paternă
îmi citeau cu glas tare din Fram, ursul polar, din Cuore, din
poveştile Contesei de Ségur şi ale Fraţilor Grimm, din Robinson
elveţianul, iar tata îmi citea din La Medeleni şi din Casa bunicilor,
vrăjindu-mi toropeala şi uşurându-mi stările de rău. Era un joc
în care nu intram numai eu, ci şi cel care evada împreună cu
mine, prin lectură, în lumi unde binele promitea să învingă. Pe
atunci nu aveam nici radio, cu atât mai puţin, televizor, iar cărţile ofereau cel mai năzdrăvan refugiu din cotidian. Prin acea
lectură cu voce tare, mintea mea oricât ar fi fost de moleşită de
boală, deschidea ferestrele binecuvântate ale culturii dătătoare
de reazem şi de libertate într-o epocă de mari privaţiuni.
C. P.: Există o fotografie – o splendoare – cu tine stând căţărată în spatele tatălui tău...
M. P.: Cine a făcut acea fotografie ne-a surprins în timpul
jocului de-a mielul gras. Nu mai ţin minte decât că eu eram
mielul pe care tata îl ducea la piaţă ca să-l vândă. Mă luase în
spinare ca să mă arate celor dornici să mă cumpere. Era de fapt
un joc în doi, deoarece mulţimea din jur se rezuma la grădina
casei.
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C. P.: Când te-ai jucat ultima oară cu tatăl tău?
M. P.: Aşa cum în copilărie, tata născocea poveşti doar
pentru mine şi mi le spunea în penumbra terasei înconjurată
de castani, pe la vreo 17 ani, am început şi eu, dar în scris, să
creez o lume cu felurite animale, mici şi mari, dornice să plece
ca şi mine în aventură. Pe când aşterneam pe hârtie povestea
Celor 13 şi Misterul, am simţit imperios nevoia, ca atunci când
eram mică, să desenez personajele pe care mi le închipuiam.
După ce terminam câte un capitol, îi chemam pe ai mei şi le
citeam cu voce tare. Tatei îi plăcea atât de mult ce scriam, încât
organiza acasă, cu musafirii, seri de lectură. Odată, în vizită la
Lily Teodoreanu, cu părinţii mei, s-a întâmplat să nu îmi iau
caietul cu mine. Tata s-a ridicat şi a plecat în grabă să mi-l aducă
de acasă, pentru ca să le citesc din el celor de faţă. Naturaleţea,
spontaneitatea şi umorul cu care comunicau făpturile imaginate
erau însuşiri pe care le deprinsesem de timpuriu, ascultând istorisirile tatei. Poveştile lui mă inspiraseră să scriu aşa, iar el se
regăsea cu încântare în ceea ce mă pornisem să compun. Acum
mă gândesc că în acea cărţulie, căreia pe parcursul anilor i-am
mai adăugat două părţi, devenind Corabia timpului, m-am jucat în scris de-a v-aţi ascunselea cu tata. El nu a mai apucat
să vadă cum mi-am încheiat naraţiunea, dar m-a vegheat de
dincolo, îndemnându-mă să-mi salvez personajele pierdute la
un moment dat în cenuşiu. M-a făcut să le recuperez şi să mă
regăsesc pe mine însămi în lumina memoriei, ca stare de graţie.
C. P.: Dar cu mama?
M. P.: Deşi tata mi-a format gustul şi mi-a dat imboldul
fanteziei, mama m-a învăţat rigorile scrisului pe care eu, după
cum vezi, îl percep ca pe un joc esenţial. Îmi spunea, de pildă,
că dacă vreau să creez imaginea unui personaj care se rătăceşte,
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trebuie să deţin controlul asupra acelei derive, să ştiu exact ce
rol îi dau şi cum anume va servi firul acţiunii. Mă sfătuia ca
finalul naraţiunii să fie măcar cu o treaptă mai sus decât punctul
din care plecasem, pentru ca mesajul transmis lumii să aibă un
sens ascendent. Şi tot ea, pe când îşi depăna pe hârtie amintirile,
îmi arăta cum trebuie alternate luminile şi umbrele, bucuriile
şi tristeţile evocate, pentru ca lectura să fie un dans, iar nu o
sfâşiere. Scrisul trebuie să rămână flexibil, să se unduiască pentru
a capta toate stările de spirit. Numai astfel îi poate iniţia, alina şi
elibera deopotrivă pe autor şi pe cititor.
C. P.: Cu cine şi cu ce te jucai cel mai adesea?
M. P.: Mă jucam cu micile mele vecine care veneau în curtea
noastră unde puteam alerga în voie, unde puneam la cale mici
piese de teatru, inventate de noi, unde săream coarda. Odată
însă, când eram singură acasă, cred că aveam vreo şapte ani, am
chemat-o pe o fetiţă de pe stradă. Era mult mai mică decât mine
şi ca s-o distrez, am luat de la oglindă rujul mamei şi am început
să o colorez cu el pe rochiţa ei albă. Fetiţa m-a rugat să o vopsesc
şi pe faţă şi pe mâini şi după aceea s-a dus încântată la părinţii
ei să o admire. A ieşit imediat un scandal atât de mare, încât, pe
seară, tata m-a pedepsit într-un fel teribil. Mi-a spus încruntat
să îmi fac bagajul, să plec şi să nu mă mai întorc vreodată înapoi.
Urma să am soarta lui Baruţu din Cartea cu jucării, în care Tudor
Arghezi scrisese că îşi alungase de acasă băieţelul neascultător,
trimiţându-l departe în noapte, să-l mănânce raţele. Nu ştiu să
fi fost mai înspăimântată vreodată aşa de tare ca atunci. Nici
mama şi nici bunicile de care mă rugam plângând cu sughiţuri
nu dădeau semne de îndurare. M-am uitat năucă în jur. Ce aş
fi putut lua cu mine pe drum? Dincolo de poarta grădinii se
întindea necunoscutul care, odată cu lăsarea întunericului, de54
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venea tot mai ameninţător. „Eşti gata?” m-a întrebat după un
timp tata. „Miliţianul te aşteaptă în stradă”. Mi-am acoperit
faţa cu mâinile, îngrozită. Îmi pierise graiul. Până la urmă, s-a
dus până la poartă şi a revenit să-mi spună că îl înduplecase pe
miliţian să plece, însă putea să se întoarcă oricând să mă ia de
acolo pentru totdeauna.
C. P.: Dar jocuri de oameni mari?
M. P.: Oare poţi considera un joc de oameni mari rescrierea
unei poveşti clasice în cheie modernă? Ei, bine, dacă da, atunci
îţi mărturisesc că acum vreo patru ani m-am încumetat să recompun basmul Frumoasei din pădurea adormită, din perspectiva temerarului care o trezeşte pe prinţesă din somn. Iată,
aşadar cum m-am jucat:
„Manole se-afundă-n pădure, lăsând oraşul cenuşiu în urmă. Pe
când mergea la voia întâmplării, pe cărărui întortocheate, zări deodată, printr-o rarişte de brazi, acoperişul înnegrit al unei aşezări
ascunse sub coama dealului din apropiere. I se păru ciudat că el,
care ştia ca-n palmă locul, nu-l desluşise pân-atunci. Se apucă să
suie panta, făcându-şi drum printre ciulinii care îi ajungeau până
la umeri. Zgâriat de ţepi pe mâini şi sângerând la faţă, se pomeni în
dreptul curţii năpădite de buruieni şi mai înalte, cu izuri amărui.
Stătu în cumpănă dacă să meargă înainte ori să se-ntoarcă, însă
curiozitatea îl aruncă-n sălbăticia ce împresura împrejurimea, aşa
că se zdreli încă mai tare de scaieţii şi de urzicile din jur. Dădu
de-o poartă ruginită pe care nu putu să o deschidă. Mai multe
ciori se ridicară în aer croncănind, când tânărul, cu părul plin de
spini şi frunze, se căţără pe bara scorojită şi izbuti s-ajungă-ntr-un
târziu de partea cealaltă a porţii. Acolo iarba începu să fâşâie de
şerpii treziţi din amorţire.
El îi feri, păşind cu grijă spre clădirea înveşmântată-n iedera
lucioasă. Găsi la urmă uşa pe care se urcaseră măcieşii. Cu chiu
cu vai, putu s-o-mpingă şi să pătrundă înăuntru. Deşi nici nu trecuse bine de amiază şi-afară era arşiţa din toiul verii, în hol simţi
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răcoarea ca de criptă a locuinţei părăsite. O luă uimit prin încăperile
umbrite, având senzaţia stranie c-ar fi pe fundul mării şi-ar cerceta
o navă scufundată. Sub pânzele uitaţilor păianjeni, de-abia se mai
ghicea câte-o figură din sumedenia de portrete ce-mpodobeau
pereţii coşcoviţi. Un praf aproape alb acoperea deopotrivă fotoliile
rămuroase, mesele lungi, tipsiile cu flori uscate, divanele, sipetele,
covorul, dând o înfăţişare sumbră ambianţei. Nu se putu opri să nu
străbată sala de bal, cu aburitele oglinzi, saloanele cu mobile roase
de carii, odăile de vânătoare, cu animale împăiate şi arme vechi
ornând tot zidul, culoarul cu armuri şi coifuri pe care se-ntindea
rugina.
Numai o cameră din fundul conacului era închisă. Când apăsă
tare pe clanţă, uşa întunecată se dădu în lături, cu un scrâşnet,
şi tânărul păşi-ntr-un dormitor de care timpul părea să nu se fi
atins. Aici perdeaua de mătase, cuvertura cusută cu fire de argint
şi aur, candelabrul nu îşi pierduseră din strălucire, iar aerul nu mai
era stătut ca-n celelalte încăperi, căci adia din nicăieri o boare. Se
apropie de pat şi ridicând vălul ce acoperea tot baldachinul, văzu
o fată rătăcită-n somn. Obrazul îi era nespus de palid, iar când se
aplecă să-i dea mai la o parte bucla blondă de pe frunte, frumoasa
se trezi. Manole înmărmuri privindu-i ochii fără seamăn care veneau spre el dintr-un departe.
— Cine eşti tu? îl întrebă după o clipă, uitându-se la el cu
teamă. După cum te arăţi, nu ai cum să fii prinţ.
Manole, în jeans şi într-o bluză cu carouri, îşi trecu mâna iute
prin părul încâlcit.
— Ai sânge pe obraz, tresări ea, şi chiar pe braţe. Pesemne te-ai
luptat cu un balaur şi-ai biruit până la urmă, se lumină părând să
înţeleagă. Poate că totuşi eşti un prinţ.
— Numele meu este Manole, rosti el încurcat, sunt scriitor şi
stăpânesc o bibliotecă. Nu mai sunt prinţi acum şi nici balauri în
oraş. Suntem aşijderea o apă şi-un pământ.
— Văd asta după cum eşti îmbrăcat, se înfioră deodată fata.
Nici slujitorii mei nu s-ar înveşmânta în aşa straie. De unde vii?
El îşi ascunse faţa-n mâini şi nu-i răspunse.
— E prea târziu? se-nfricoşă, cuprinsă brusc de negre presimţiri.
Nu m-am putut trezi când mi-a sosit alesul?
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— În basm ţi-a fost ursit un secol, nu ştiu însă cât a trecut
de când ai adormit, rosti Manole ezitând. Eu am ajuns aici din
întâmplare.
— Cum? Chiar aşa? se miră ea dezamăgită, apoi adăugă în
şoaptă: dacă vrei să ştii adevărul, eu am venit pe lume prea devreme. De la-nceput, nimic nu s-a brodit cu ce aveam doar eu în
minte şi pe măsură ce creşteam, cu-atât mi-era mai greu să mă
las decupată după tiparul celorlalţi, aşa încât, de bună-voie, am
hotărât să mă retrag în somn şi să aştept ca viitorul să-mi aducă o
schimbare. Îmi pare rău doar de părinţi care visează să le semăn.
Hai să-i vestesc că m-am trezit! se-nsufleţi ea, ridicându-se din
pat, într-o cămaşă lungă cu volane albe.
Părul ei auriu roşcat îi ajungea până la glezne. Manole o luă de
mână abătut şi o conduse fără grai prin camerele părăsite. Fetei i
se făcu din ce în ce mai frig.
— Cum nu mai am pe nimeni în conac, nu vrei să vin cu tine
în cetate? îl rugă ea după o vreme.
— Vai, dacă aş avea nesăbuinţa să te iau de aici, strigă Manole,
albindu-se la faţă, la fiecare pas al tău în jos, ai deveni tot mai
bătrână şi aş ajunge-acasă singur!
— Mi-e groază să rămân într-un castel pustiu! strigă frumoasa
agăţându-se de braţul lui.
Atunci Manole-i spuse tainic:
— Cred c-aş putea să te rescriu.
— Anume cum? îl întrebă cu ochii-n lacrimi.
— Am să-ţi arăt asta afară, replică el înfrigurat.
Ieşiră împreună pe pragul năpădit de iarbă şi, după ce trase
adânc în nări miresmele amare, Manole o ridică în braţe, rostind
cuvintele vrăjite:
— Cât timp te-ai refugiat în vis, ai fost înfăşurată-n crisalidă.
Acum că te-ai trezit, este momentul să te desfaci şi să devii minunea
la care ai nădăjduit c-un veac în urmă. Nu-ţi fie teamă, te veghez.
— Dar ce se va petrece între timp cu tine? se răsuci curioasă
fata care deja se desprindea din strâmta ei alcătuire, gata să se preschimbe într-un fluture măiastru.
— Am să te-aştept, zâmbi Manole, ţinând cămaşa ei de noapte,
goală-n mâini.
Ea îşi deschise aripile lin şi se-nălţă alene în văzduh.
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Omul se întoarse înăuntru, chemat de încăperile părăginite pe
care prinse să le cerceteze, dar mai întâi şterse în gând tot colbul de
pe covoare, de pe mobile şi lămpi, îndepărtă de pe tablouri plasele
lungi, ţesute de păianjeni, şi curăţă cu mintea locul de stricăciunea
vremii petrecute. Apoi, se-aşeză într-un fotoliu să contemple imaginara transformare a vechiului în iluzoriul său prezent.
De ce-i părea din ce în ce mai cunoscut interiorul în care nu
mai fusese niciodată? Chiar falnicele chipuri din portretele de pe
pereţi îi evocau o înrudire pe care nu putea s-o desluşească, apoi
masa rotundă de la geamul năpădit de frunze stârnea în el un
dor inexplicabil, iar când aprinse candelabrul din salon, luminile
răsfrânte în cristale îi sfâşiară sufletul pe neaşteptate. Atâtea întrebări i se învălmăşeau în cap şi n-avea cine să-i răspundă, deşi
conacul se umpluse pe nesimţite de ecouri şi toate-n preajma lui
reverberau…
Pe înserate, îi năzări că el, Manole, fusese-n alte timpuri chiar
alesul care-o trezise pe frumoasa din locuinţa adormită. O regăsea-n acele ceasuri răspândită prin lucrurile ei, rămase-n preajmă,
care îi fermecau singurătatea. Strânse-ntre degete cămaşă fetei pe
care o-ndemnase să-şi ia zborul. Dacă ea, în vechime, îşi dorise
să se retragă-n somn, abandonând o-mpărăţie ce nu-i fusese pe
măsură, de ce n-ar încerca şi el să-şi schimbe soarta? Dar nu ca
să-şi viseze viitorul, ci ca să intre în trecutul în care el fusese prinţ.
Se ridică subit şi se-ndreptă către odaia pe care vremea se ferise
s-o atingă. Deschise larg fereastra, lăsând parfumul nopţii să-l cuprindă, şi se culcă sfârşit sub baldachin. Nu se mai ştie dacă somnul
l-a luat pentru un ceas sau pentru un alt secol, dar s-a dus vestea
că, la urmă, l-ar fi trezit o fluturare ce i-a atins în zbor obrazul şi
ochii lui, de fericire, au şovăit un pic să se deschidă”.

Am lăsat anume un final incert pentru ca jocul să poată fi
reluat de altcineva…
C. P.: Aveai prieteni imaginari?
M. P.: Nu
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C. P.: Ai prieteni imaginari?
M. P.: Nu, dar mi-am închipuit cum ar putea să arate un
asemenea personaj când am scris o poveste pentru Cartea prietenilor imaginari1. Aş vrea să ţi-o depăn şi aici, fiindcă e tot vorba
de joacă.
„Spectacolul se încheiase, însă copilul nu se îndura să plece. Se
apropiase binişor de mica scenă pe care scamatorul zăbovea. Punea
pe rând în sacul fermecat bagheta argintie din care mai-nainte scosese o eşarfă verde, apoi pachetul magic cu cărţi de joc ce, la o
fluturare a inelarului, se prefăcea în rotocol de fum, cutia de sidef
de unde el ivise întâi un porumbel, apoi un iepuraş, iar la sfârşit o
mică dansatoare.
Lumea din jur se tot rărise, atrasă de miresmele îmbietoare venind de pe tarabele cu bunătăţi multicolore ale atât de aşteptatului
Târg de Rusalii. În clipa când bătrânul se pregătea să-şi scoată mantia lucitoare, copilul spuse încet, mai mult ca pentru sine:
— Aş vrea şi eu să-ntreb ceva…
Deşi vorbise doar în şoaptă, pe zgomotul de fond tot mai năvalnic, ca prin minune, scamatorul îl auzi şi se întoarse către el:
— Ochi şi urechi sunt numai pentru tine. Ce-ţi doreşti?
Copilul bâigui c-un nod în gât:
— Mi-ar trebui numaidecât un prieten… însă un prieten nevăzut, pe care numai eu să-l ştiu şi să îl chem, când mă simt singur.
Bătrânul îl privi cu luare-aminte. Apoi îşi ridică jobenul de pe
scaun, îl clătină uşor în aer şi scoase dinăuntru un abur subţirel,
puţin albastru. Îl apucă-ntre degete cu grijă şi i-l dădu copilului
în mână.
— E mult mai mult decât visezi ce-ţi dau acum, zise cu glas
de taină scamatorul, pentru că poate lua orice înfăţişare, nu doar
de om, ci chiar de râu, de vânt, de arbore sau floare, iar uneori de
pasăre ori gâză.
— Şi după ce l-aş recunoaşte? se înfioră copilul, cu sufletul la
gură.
1

Cartea prietenilor imaginari, volum colectiv coordonat de Nadine Vlădescu,
Humanitas, 2015.
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— Nu ai decât să îl întrebi în gând: eşti tu? şi el îţi va răspunde.
— Ce bine! se însenină copilul, dar imediat îl încolţi iar teama,
căci aburul se risipise şi-avea din nou aceeaşi mână goală.
— Nu te nelinişti că nu-l mai vezi, grăi bătrânul. Nu ţi-ai dorit
un prieten, ştiut numai de tine? Ai vrea să te întrebe toată lumea
de ce ţii între degete un abur, iar dacă spui ori taci chitic, s-ajungi
în paza unui doctor?
— Aşa e! tresări copilul. Nu trebuie să dăm de bănuit.
— Du-te cu inima uşoară, căci ai ales din toate câte am cel mai
bun dar.
— De ce-i atât de bun? îl iscodi copilul.
— Pentru că e un dar de viaţă lungă, mai spuse enigmatic scamatorul.
Pe când mergea pe drumul către casă, visând la vorbele ciudatului bătrân, zări în luminişul dintre arbori o fetiţă care ţinea
de-o parte cu o mână un cerc mai mare decât ea.
— Vino să mă ajuţi! strigă fetiţa îndemnându-l.
Copilul se uită la ea cu o emoţie pe care n-o simţise niciodată.
Eşti tu? o întrebă în gând.
Eu sunt! răspunse ea atunci în sinea lui.
— Ce vrei să-mi ceri? o cercetă cu-nsufleţire.
— Să sprijini cercul de cealaltă parte, ca să pot trece dincolo,
îi explică nerăbdătoare. Părul ei brun roşcat îi strălucea pe umeri
asemeni unei coame de mânz gata de fugă. Copilul apucă din stânga cercul, prin care ea ieşi ca printr-o poartă, făcându-se deodată
nevăzută. Apoi şi cercul dispăru pe nesimţite. În preajmă se-auzeau deja zvonuri de paşi, iar glasurile celor ce se-ntorceau din
Târg îl ajungeau iute din urmă.
— Pe unde-ai zăbovit până acum? îl luă la rost bunica de-ndată
ce băiatul ajunse în grădină.
El nu zise nimic, însă în ochii lui crescuse o lumină care îl bucura din cap până-n picioare. Bunica se-nmuie:
— Hai, vino, să îţi dau o turtă dulce de poveste!
Copilul se trezi ca dintr-o vrajă şi începu s-alerge spre verandă.
Întreaga casă mirosea a scorţişoară şi coptură. Pe când gusta din
bunătăţile bunicii care-l privea cu duioşie, mai furişă în buzunar o
bucăţică. Ştia el bine pentru cine.
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Deşi se înserase de vreun ceas, căldura zilei stăruia deopotrivă
înăuntru şi afară, moleşind pomii, iarba, mintea. Cum sta cu nasul
în caietul cu exerciţii pentru şcoală, simţi venind pe geam o adiere
care-i trecu pe fruntea-năduşită, îi răsfiră zulufii, îl răcori la ceafă,
îl limpezi sub pleoape. Jos, în grădină nu mişcase nici o floare,
nu tresărise nici un ram. Doar în odaia lui sufla un vânticel fără
astâmpăr, făcând din aer vălurele.
Eşti tu? îl încercă în gând copilul.
Eu sunt! sosi răspunsul cel de taină.
Copilul respiră adânc de fericire. Scoase din buzunar turtiţa
dulce şi-o puse grijuliu chiar pe pervaz. I se păru că adierea chicoteşte şi dispare, iar după un minut se aşeză-n fereastră o pasăre
nemaivăzută, cu penele albastre şi ciocul alb-verzui care-ncepu să
ciugulească din bucăţica minunată.
Tot eu sunt dar sub altă-nfăţişare! grăi tot pe muteşte cea încă
ne’ntrebată.
Deoarece copilul tăcea în continuare, ea se crezu datoare să-i
explice cum că o adiere n-are cu ce mânca, dar dacă se preschimbă
în pasăre pe dată, se poate bucura de tot ospăţul. Când isprăvi
ultima firimitură, îşi înclină aripile şi capul într-o abia ghicită
reverenţă şi-şi luă c-o graţie lină zborul.
Plecase de la şcoală mai devreme, căci terminase primul din
clasă compoziţia pe tema: «Cum să parcurgem un manual». El îşi
imaginase-n scris chiar scena în care se grăbea să îl apuce, însă
coperta brusc scosese nişte ţepi şi-ntr-un minut întreaga carte
se prefăcuse în arici. Cu neputinţă îi era s-o ţină-n mână. «Dacă
aş fi manual», scrisese, «nu mi-ar plăcea nici mie să fiu trântit de
colo-colo, să mi se-ndoaie pagina la colţuri ori să am pete peste
tot. Cum ar putea fi îmbunat?» se-ntrebase. «Cum să îl roage să îl
lase numai puţin să îl deschidă?» Cuvintele-i veneau fără oprire,
stârnite de mirajul fanteziei. Aşa că îşi închipuise cum începuse
să dezmierde unul din ţepii cei mai mici, din partea dreaptă, gândindu-se că poate astfel manualul se va linişti. Chiar şi vedea cum
mângâiată, cartea prindea curaj, se destindea, vârându-şi ţepii
înăuntru. De-ar fi dorit până la urmă, i-ar fi permis s-o răsfoiască,
însă copilul şovăia, cuprins de milă. El încheiase compoziţia
cu ideea că manualul era atât de istovit, încât avea nevoie de-o
vacanţă.
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Se îndreptă apoi spre parcul care în ceasu-acela părea numai al
lui. Era răcoare şi pe banca de sub stejar nu stătea nimeni. Se aşeză
oftând de bucurie. Pentru un scurt răstimp era de capul lui. Pe
când îşi cufunda privirea în verdele sclipind încă de rouă, simţi în
nări tot mai intens mirosul mării, ca o chemare mai întâi în şoaptă,
apoi din ce în ce mai tare.
«Nu ştiu cum să ajung acolo singur», îşi spuse sfâşiat de dorul
apei şi se surprinse căutând din ochi pe cineva care să îi arate
drumul ori să îl poată lua cu sine. Nu după multă aşteptare, văzu
trecând prin apropiere un ins în haine ponosite. Ducea o undiţă
pe umăr.
— Mergeţi să pescuiţi la mare? îl întrebă sărind în calea lui.
Omul îl măsură posomorât, era cam cenuşiu la-nfăţişare, şi-abia dădu din cap încuviinţând.
— Pot să vă însoţesc până la dig? îl rugă el cu inima mai mică.
— Cum vrei, dar n-am vreme de tine… rămân în altă parte
peste noapte, aşa că n-am habar cum te întorci, dădu nepăsător
din umeri insul.
— Mă descurc eu pân’ la capăt, rosti copilul fără să clipească.
Ca să-l descurajeze, omul iuţi şi mai mult pasul, astfel că băieţelul trebui s-alerge în urma lui, temându-se nu îl scape din
priviri. Drumul nu era lung, dar foarte-ntortocheat, luând-o şerpeşte printre uliţe strâmbe, urcând şi coborând nişte coline care,
când se făceau covrig, când se lăsau ca nişte cozi în despletire.
După vreo treizeci de minute, le apărură înainte dunele blonde,
ondulate, iar vâjâitul apei spumegânde le cotropi-n curând auzul.
Copilul se oprise cu răsuflarea-ntretăiată, în timp ce călăuza se îndrepta spre dig. Nu se întoarse nici o clipă să vadă unde poposise
băieţelul, dar când ajunse jos, în dreptul stâncii, îşi flutură deodată
mâna, în semn de bun rămas.
Copilul se-apropie cu paşi timizi de mal, simţind sub tălpi rostogolindu-se nisipul. Pe toată plaja numai pescăruşii se vânturau,
ţipând în fâlfâire; în stânga ţărmului, departe, se desluşea un pâlc
de siluete; la orizont – doar umbra unei nave, iar pretutindeni,
râsul mării, cu tumbe alb-albastre. Trase adânc în piept miresmele
sărate de ierburi plutitoare, lăsă ghiozdanul rezemat de un buştean
şi se întinse lângă el la soare. Nu cuteza să se dezbrace şi nici să
se avânte-n apă. Nu mai fusese niciodată acolo singur-singurel,
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ci numai cu părinţii ori bunica, şi noua libertate-l îmbătase, făcându-l să îşi pară desprins parcă de toate, ca un păianjen smuls
din ţesătura zilei.
Asemeni scoicilor aduse din larg la ţărm cu fiecare val, îl năpădiră voci din veri trecute: «nu zăbovi în apă mai mult de cinci
minute!» «vezi că eşti plin încă de alge!» «vino la plajă, mai întâi
pe spate!» «aşează-te acum cu faţa!» Deşi nu-i mai spunea deodată
nimeni ce să facă, simţi în bucuria dimineţii un gol, la început
mărunt, ca gămălia unui ac, apoi crescu cam cât o prună şi, când
ajunse de mărimea unei mingi, farmecul locului iubit se veşteji,
iscând în el un dor de-acasă.
Cu cine să se-ntoarcă? îl zgândări iar gândul şi se uită în jur,
doar-doar să dea de cineva. Privirea lui nu întâlni pe nimeni, doar
un căţel poznaş ieşise dintre dune şi alerga spre el, gata de joacă.
Dar nu-l băgă în seamă. O luă iute spre dig, nădăjduind să afle
ajutor. Căţelul începu să latre, ţinându-se o vreme după el, însă la
urmă dispăru după ciulini. Într-un târziu, copilul dădu peste un
om care trăgea cu lanţul un şir de bărci din apă. După ce barcagiul
izbuti să le proptească binişor în coasta dunei, copilul se opri în
faţa lui să-l roage. Bărbatul îl privi descumpănit. Nu-l putea duce
în oraş, mai avea treabă, dar îi ceru o foaie de hârtie, pe care-i
desenă tot drumul de pe plajă până unde voia copilul să ajungă.
Cu foaia-n mână, băieţelul urmă neabătut improvizata hartă
şi când, după mai multe meandre şi suişuri, ajunse în sfârşit în
dreptul porţii, i se păru că unduirea desenată pe hârtie avea ceva
din aburul albastru, subţirel, pe care scamatorul îl luase din joben.
Intră-n grădină cugetând. Puse ghiozdanul la o parte-n iarbă şi
se-aşeză în leagănul de lemn, de sub castani. Pe când îşi balansa
picioarele în aer, îl încolţi o îndoială.
Ai fost cumva pescarul care trecea prin parc?
Nu, auzi în gând răspunsul.
Nici barcagiul de la mal?
Nici el, sosi acelaşi glas.
Înseamnă că nu pot să mă încred în tine, îl dojeni copilul întristat. Azi m-ai lăsat să umblu singur.
Dar cine ţi-a adus în nări tot izul mării? îl cercetă la rându-i
celălalt.
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Cum? Tu erai? se minună copilul, dar imediat veni cu întrebarea:
şi dacă m-aş fi rătăcit?
Nu te pierdeai dacă te luai după miros.
Şi la întoarcere, cum nimeream drumu-napoi? îl descusu în
continuare.
Dacă te-ai fi jucat un pic cu mine…
Căţelul cel poznaş fuseseşi tu? îşi aminti copilul tresărind.
Tocmai venisem să te caut şi să te-aduc din nou acasă, dar ţie
nu-ţi păsa de mine, se plânse glasul nevăzut.
Copilul se posomorî.
N-am fost atent, îi spuse vinovat. Cum aş putea să te împac?
Pe când rostea în sinea lui acele vorbe, simţi cum cobora o adiere şi, ridicând mirat privirea, dădu de-o libelulă cu aripi ca de aur
ce tocmai se-aşeza pe mâna lui…”

C. P.: Te joci şi în vis(e)?
M. P.: Scrisul e pentru mine un vis cu ochii deschişi, un vis în
care mă joc, încercând să umplu de miresme, de culoare şi muzică viaţa de zi cu zi. În somnul pe care nu îl pot controla, devin
eu jucăria visului.
C. P.: Oare Dumnezeu se joacă? Îi place să se joace?
M. P.: Dumnezeu se joacă tot timpul scornind văzutele şi nevăzutele. Şi eu sunt o invenţie a Lui de care mă minunez fără
încetare.

(Notă: acest dialog este un fragment dintr-un proiect editorial în
dialog aflat în lucru)
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Marele spectacol al lumii
Partea I

„Am intrat în viaţă ştiind că legea este să şi
ieşi din ea. Cum spunea Saint Savin, unii
mai mult timp, alţii mai în grabă, şi ieşim
din scenă. I-am văzut şi eu pe mulţi trecându-mi pe dinainte, alţii mă vor vedea pe
mine cum trec, şi vor da şi ei acelaşi spectacol
urmaşilor lor.”
Umberto Eco, Insula din ziua de ieri

T

ITLUL ACESTUI TEXT este o parafrază
a volumului Lumea ca un mare spectacol
al cunoscutului biolog Richard Dawkins. Cartea
analizează sclipitor evoluţia lumii vii în toate
aspectele ei fascinante şi groteşti, magnifice
şi derizorii, strălucitoare şi tenebroase. Pe
lângă descrierea neobositei lupte pentru supravieţure ce împarte exemplarele în două
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inebranlabile categorii, pradă şi prădător, ce încing o permanentă
luptă, generând o inepuizabilă nelinişte şi insecuritate, cartea evidenţiază întreg instrumentarul caracterial ce susţine un astfel de
război. Ticăloşia, sadismul, sclavajul, hoţia, înşelătoria, dobândirea puterii prin orice mijloace fac parte din arsenalul pus la
bătaie de multe specii, laolaltă cu blândeţea, vulnerabilitatea, puritatea, fidelitatea, altruismul, ce ocupă celălalt registru al scenografiei. Clădind o reprezentaţie ameţitoare, fabuloasă, dar
având un teribil preţ pe care profesorul englez îl sintetizează necruţător: „Cantitatea generală de suferinţă existentă anual în
lumea naturii întrece orice imaginaţie decentă”. Se abate mult
regnul uman, prin civilizaţia şi cultura create de-a lungul mileniilor, de aceste caracteristici? Lecturând romanele lui Umberto
Eco suntem tentaţi să dăm un răspuns categoric negativ. Aruncând o privire, chiar superficială, peste grozăviile istoriei, constatăm cu tristeţe că cinismul viespii Ichneumonidae care paralizează omizile în care-şi depun larvele ce-i vor consuma lent
interiorul, furtul veveriţelor din depozitele de alune pentru iarnă
ale suratelor, teroarea furnicilor Polyergus rufescens ce răpesc
larve din alte colonii pe care le vor sili să presteze munci epuizante, ori ierarhiile necruţătoare din rândul unor specii de primate se regăsesc, ca mecanism, în nesfârşite episoade ale petrecerii omului prin lume. Dar şi gesturi eroice uimitoare, iubiri
romantice înduioşătoare sau năzuinţe febrile de cunoaştere ce
articulează festivalul lumii naraţiilor lui Eco într-o inflorescenţă
dezlănţuită ce i-ar face invidioşi şi pe decoratorii vechilor monumente islamice. O libertate de mişcare a penei scriitorului
fără oprelişti, care, după spusele Marthei Robert, poate duce
lesne „până la arbitrar şi până la ultima treaptă a anarhiei”. Nu
este cazul prozatorului italian care, să nu uităm, duce în spate
bagajul imens şi dens al semioticii şi posedă toate ustensilele de
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dozaj, ponderaţie şi echilibru al planurilor. Fără de care întregul
edificiu s-ar fi prăbuşit înainte de a-şi fi dobândit forma. Deprins
să lucreze cu semne, care scapă în general ochiului creatorului
obişnuit, descoperindu-le peste tot, în evenimente, în texte străvechi, în oameni, în natură, Eco e vrăjit în permanenţă de abundenţa şi misterul lor care, odată ce te-au acaparat, te poartă înspre labirinturi dedalice cu ieşiri (dacă există) abracadabrante.
Un semn generează un altul, apoi altul, şi încă unul, şi încă o
mie, acoperind realul şi pătrunzând pe nesimţite în lumi adiacente, acolo unde se referă deja la „entităţi inexistente” (Tratat
de semiotică generală). Dar ce altceva este romanul în general
dacă nu o ţesătură de „entităţi inexistente”? Când însă lumile
adiacente tind să sufoce verosimilul lumii reale de referinţă,
atunci prin acest hăţiş doar un semiotician se poate descurca.
Spectacolul prozei lui Umberto Eco poate fi savurat pe patru
nivele importante, asemănătoare registrelor corale. Tenorul
(de la it. tenere, a ţine), grinda mediană, suplă dar rezistentă,
întruchipează linia istorică, desfăşurarea în fiecare volum a
câte unui episod cronologic, în general selectat din perioade
de maximă efervescenţă, începând din miezul Evului Mediu
până în contemporaneitate. Imediat peste acesta, Alto (it., înalt)
incantează povestea ficţională, pur romanescă, în întreţesere
strânsă cu partenerii tenori. Ambitusurile lor se suprapun parţial, vocile sunt pe alocuri interşanjabile, aşa cum se întâmplă
şi cu naraţiile scriitorului italian în care personajele fictive interacţionează fin dar pregnant cu cele reale, realizând o integrare
deplină a celor două planuri într-un bloc coerent, extrem de solid.
Fundamentul armonic al ansamblului este asigurat de partida
de Bas (it. Basso, jos), care la Eco are un rol esenţial, dacă nu
primordial. Este perimetrul subteran, ascuns şi insidios, al lumii
sale, cel al societăţilor secrete, conspirative, al organizaţiilor sub
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şi suprastatale, al reţelelor de influenţă din întuneric ce tind a
prelua controlul vieţii din lumină. De o inimaginabilă amploare,
atestată de nenumărate documente de epocă ori moderne, asimilate integral de scriitorul italian, lumea conspirativă a sectelor,
lojelor ori a ordinelor secrete nu sună însă precum catifeaua
timbrală a vocilor corale bărbăteşti profunde ce dau soliditate
fiecărui acord; ci grohăit, sumbru, atonal, întrupând dinamica
răului ce ameninţă şi controlează în permanenţă celelalte partide. Şi, în fine, Sopranul (it. sopra, deasupra), este diafanul luminos, colorat, jucăuş, cântul zburdalnic şi imponderabil ce
conferă sensurile ultime ale piesei. Putem asimila metaforic
vocile mirifice feminine cu împărăţia fabulei, segment în care
Umberto Eco se dovedeşte a fi un autentic maestru. Fabulă nu
în înţelesul clasic de întâmplare moralizatoare cu personaje animale, ci unul mai apropiat de etimologie (lat., poveste), pe care
o consideră „schema fundamentală a naraţiunii”, locul unde
se fixează „logica acţiunilor şi sintaxa personajelor, cursul evenimentelor ordonat din punct de vedere temporal” (Lector in
fabula). Cu dezlegare către lumile posibile, cum ne-am mai
exprimat, adiacente, ce semnifică ceva „care nu este actual dar
există”, lumea noastră actualizată fiind „doar o lume printre
altele”. Sau chiar către fabulaţie, excluzând sensul peiorativ al
termenului. Aceste lumi, actualizabile (probabil, dar cine poate
şti cu precizie?) exclusiv în discursul cultural, reprezintă bolta
construcţiei scriitorului italian, spaţiul de refugiu final (uneori
intangibil, locul atingerii sale fiind luat doar de o tindere) al
eroilor epuizaţi de lupte şi încercări mereu la limită.
Vorbeam de feliile de istorie selectate de Eco pentru romanele
sale. Bun cunoscător al majorităţii mărturiilor scrise despre fiecare eveniment şi perioadă, izbuteşte să le recompună, să le
îmbogăţească, să extragă din ele semnificaţii pe care istoricul
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profesionist îndeobşte le trece cu vederea. Racordarea cu firele
povestirilor impun mai mici sau mai mari ajustări (de exemplu
condiţiile în care Frederic I al Sfântului Imperiu German s-a înecat
în râul Göksu din Asia Mică; ori participarea unor importante
feţe bisericeşti ale vremii: Michele da Cesena, Ubertino da Casale,
Bernard Guy ori Bertrando da Poggetto la ficţionala înâlnire teologică a imperialilor lui Ludovic de Bavaria cu reprezentanţii
papalităţii avignoneze la abaţia misterioasă din munţi) care, prin
puterea persuasivă a autorului, pot deveni o istorie alternativă
(oare cât din istoria oficială este riguros, matematic adevărată?).
Cruciada a III-a de la sfârşitul secolului al XII-lea, pe segmentul
ce-l avea protagonist pe Frederic I Barbarossa, reprezintă filonul
central din minunatul Baudolino. Începe cu încurcăturile armatei
imperiale în încercarea de a supune cetăţile din nordul Italiei,
continuă cu expediţia către Cetatea Sfântă, expediţie sfârşită
cu degringolada oştii germane după moartea împăratului, pe
teritoriul actualei Turcii, şi se încheie cu oribilele masacre fratricide din Constantinopolul bizantin la invazia din 1204 a trupelor latine din cadrul celei de-a patra Cruciade. Un secol şi
ceva mai târziu se desfăşoară acţiunea din Numele trandafirului,
undeva la o abaţie situată între Piemont, Liguria şi Franţa. Este
una dintre cele mai tulburi perioade medievale când, în urma
conflictului pecuniar dintre Filip cel Frumos al Franţei şi Sfântul
Scaun, sediul papal s-a mutat pentru câteva decenii la Avignon.
Perioada e dominată de disputele, adeseori cu consecinţe sângeroase, dintre papalitatea de orientare dominicană (în scaun
la vremea acţiunii fiind Benedict al XII-lea, marele vânător de
catari) şi ordinul franciscan, din ce în ce mai prigonit de linia
oficială catolică în urma interminabilei dispute pe tema sărăciei
lui Cristos. Următoarea escapadă istorică (Insula din ziua de ieri)
are loc în anii 1630, în plin Război de 30 de ani, în nordul Italiei
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unde bătăliile dintre Franţa lui Ludovic al XIII-lea (avându-l
drept „eminenţă roşie” pe Richelieu), Spania şi cetăţile locale
transformă ţinutul într-o arenă de permanente răfuieli, trocuri
şi masacre. Precum şi în Parisul care, sub maşinaţiunile apăsat
subversive ale Cardinalului, îşi pregătea drumul sclipitor către
absolutism. Cimitirul din Praga îşi poartă încâlcitele intrigi prin
Italia secolului XIX în perioada unificării garibaldiene, precum
şi în acelaşi Paris, de data aceasta zbuciumat de evenimentele
crâncene ale Comunei. Pendulul lui Foucault, Misterioasa flacără a reginei Loana şi Numărul zero parcurg anii ’80-’90 ai secolului trecut, însă cu ample racursiuri în perioade anterioare,
în special în cea a sfârşitului celui de-al doilea Război Mondial.
Sunt episoade consistente de istorie pe care Eco ştie să le transforme dintr-un maldăr academic de evenimente şi date în
memorabile poveşti de strategii, lupte, eroisme, trădări şi înşelăciuni, comploturi şi crime, prostituţii şi iubiri înălţătoare,
călătorii fabuloase şi căutări utopice.
Peste acest context, întortocheat dar robust, „tenoral”, se suprapune o pleiadă întreagă de întâmplări şi personaje fictive (însă nici pe departe comparabile ca număr cu cele istorice) care,
prin energia considerabilă a scriiturii care le înzestrează, schimbă de-a dreptul cursul evenimentelor. Sunt vocile catifelate ale
altistelor ce posedă mereu o nuanţă în plus, un fel de cântec al
sirenelor ce abat corăbiile de pe cale. Pitorescul manipulator
Baudolino îi modifică pas cu pas proiectele lui Frederic
Barbarossa, împingându-l la cele mai năstruşnice şi riscante
escapade şi, în cele din urmă, ajunge să poarte pe conştiinţă
culpa morală a înecului (Baudolino). Cuplul Guglielmo-Adso
(Numele...), prin isteţimea ieşită din comun a minţilor, izbutesc
să descifreze putreziciunea din sânul comunităţii unei abaţii celebre prin biblioteca imensă şi valoroasă, dar măcinată subteran
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de sodomie, invidii, prostituţie, răzbunări, crime. Şi să desfacă
un mit al sacralităţii statornice. Simbolic, apocalipsa stârnită
asupra întregii mănăstiri poate fi interpretată drept iureşul anticlerical ce începea să se contureze în Europa şi care în final
a dus la marea schismă vestică. Simone Simonini (Cimitirul...),
falsificator notoriu de acte şi documente, păşeşte tiptil pe urmele
cămăşilor roşii garibaldiene în periplul sicilian pentru culegere de
informaţii şi aruncă în aer un întreg vapor pentru a face dispărută
urma unor registre contabile compromiţătoare pentru unificarea
italiană tocmai izbutită; apoi creează ambuscade sângeroase în
Parisul comunard, ori lichidează persoane incomode, derutând
poliţia secretă, ea însăşi adepta unor proceduri deloc oneste.
Doar personajele cu totul neprihănite sfârşesc într-un tragic
absolut, învinşi de lumea necruţătoare, de istoria nesimţitoare.
Roberto de la Grive (Insula...), trimis prin şantaj pe ocean în
căutarea mult-râvnitului El punto fijo, meridianul 0, acolo unde
ieri-ul se schimbă în azi, în urma unei întrevederi tensionate cu
însuşi Mazarin, succesorul lui Richelieu, şi Colbert, eminenţa
financiară a regatului francez, eşuează după model robinsonian
în singurătate absolută, într-un capăt de univers fără ieşire. Confirmând încă o dată spusele biologului englez: preţul pentru
magnificenţa spectacolului e plătit de exemplarele slabe. Cât de
actual... În fapt asta pare să fie şi intenţia subsidiară a lui Eco:
de a reliefa valenţele de actualitate ale istoriei printr-un transfer
biunivoc de informaţii, de „coduri”, între trecut şi prezent, între
prezent şi trecut. Între documentul străvechi şi interpretarea
contemporană. Între documentul contemporan şi predicţia
străveche. Între eroul atestat şi eroul creat. Toate personajele
ficţionale ale prozatorului peninsular emerg din evenimentele
istorice reale, dar ele reacţionează la acestea, mai brutal sau
mai subtil, recreându-le. Nicidecum fantezist, pur imaginar, ci
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pe baza scrierilor de epocă asimilate de autor în detaliu. Cât
le priveşte pe celelalte, scriitorul precizează nu numai că sunt
adevărate cum istoria arată, dar şi ceea ce spun ele în romane
au spus şi în realitate, cum scrierile arată. Este un joc extrem
de ingenios. Lumea textelor este uriaşă, există „semne” scrise
pentru absolut toate lucrurile actualizate sau posibile, fapt
ce determină ca „orice lucru să fie pus în legătură cu oricare
altul, datorită unei labirintice pânze de păianjen de referinţe
reciproce”; astfel că „această lume invadată de însemnări şi guvernată de principiul semnificării universale lasă loc unor efecte
de alunecare continuă” (Limitele interpretării). Pe înţeles mai
larg, „nu m-am îndoit niciodată de adevărul semnelor, Adso,
ele sunt singurul lucru pe care-l are omul la îndemână pentru
a se descurca în lume. Ceea ce n-am înţeles eu era legătura
dintre semne” (Numele...). Iar legăturile, odată înţelese, sunt
atât de puternice încât absorb realitatea, o transfigurează: „noi
am inventat un plan inexistent şi Ei nu numai că l-au luat de
bun, dar s-au şi convins că sunt cuprinşi în el de mult timp”
(Pendulul...). Revenind, întreaga istorie scrisă se bazează pe
semne, ea este semne. Nu numai istoria, ci întreaga realitate:
„ştiam că orice obiect pământesc, chiar şi cel mai neînsemnat,
trebuie citit ca hieroglifă a altui lucru” (Pendulul...). Mai mult,
realitatea însăşi nu poate fi reprezentată decât aplicându-i o baie
de semne (Lector...) întrucât orice reprezentare a oricărui lucru,
fie ea verbală, grafică, auditivă, fie doar pur mentală, este tot o
colecţie de semne. Iar semnele exced şi lumea, şi istoria. Filtrarea
lor ţine doar de interpretare, de alegere. Aşa cum Creştinismul
oficial a păstrat doar patru Evanghelii din multitudinea de scrieri ulterior declarate apocrife, Istoria şi-a selectat şi ea sursele
pretabile pentru o elaborare cât de cât ştiinţifică a disciplinei.
Ce facem cu restul? Sunt chiar toate de repudiat? Umberto Eco
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are nebunia şi imensul curaj de a răspunde: Nu! „A afirma că
un semn suferă de abandonul autorului şi al referentului său
nu înseamnă, neapărat, că acest semn nu are un semnificat literal” (Limitele...). Fiecare semn are, care va să zică, greutatea, importanţa lui, deschiderile lui nelimitate, doar că zac ascunse în
arhive prăfuite şi uitate. Şi iată că Eco e apt să le resuscite şi să le
utilizeze; şi le utilizează intens, chiar până la limita excesului, în
pofida luxurianţei lor, recompunându-le în secvenţe coerente şi
credibile de istorie, secvenţe de o absolut posibilă istorie pe care,
dacă ai eluda faptul că parcurgi nişte pagini de literatură, le-ai
considera fără şovăială ca atare. Asumându-ţi-le fără ezitare.
Ce tip de scriitură poate controla un asemenea labirint borgesian de piese, rotiţe şi pârghii informaţional-enciclopedice, de
coduri şi semnificanţi, în simbioză cu ficţiunea? De texte, scrisori,
documente, acte, misive, rapoarte, contracte, bule, manuscrise,
decrete, confesiuni, jurnale, altoite pe furtuna imaginaţiei? „Dar,
într-o structură cu multiple nivele, cu conexiuni labirintice, denotaţiile se transformă în conotaţii şi orice element nu se opreşte
la interpretantul său imediat ci dă naştere la o ‘fugă semiozică’ ”
(Tratat..., subl. n.). Aluzia muzicală e evidentă, fuga fiind forma
polifonică în care temele se multiplică şi intră într-un „război
civil” de repetări, urmăriri aproape cinematografice, parafrazări,
depărtări şi apropieri, persiflări, salturi şi picaje, în care fiecare
secvenţă dă măsura dezechilibrelor, a prăpastiei tonale. Însă
ansamblul, la privirea globală asupra piesei, oferă nescontata
imagine a închegării, a unităţii metafizic-armonice. A coerenţei
exemplare, în care fiecare sunet, fiecare nuanţă, fiecare pauză
sau sincopă se leagă indestructibil de toate celelalte, la fel ca în
semioza lui Eco. Aici rezidă greul, în găsirea acestei unităţi metafizic-armonice. Care nu poate fi realizată la modul singular,
nu ar avea nici intensia, nici extensia necesare, de către niciunul
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dintre tipurile de roman evidenţiate de Thibaudet sau de oricare
alt taxonomist al literaturii. Astfel că volumele de proză ale lui
Umberto Eco le conţin pe toate. Sau câte puţin din aproape
fiecare. Găsim structuri de roman gotic în Numele... (într-o fastă
simbioză cu captivanta dinamică a romanului poliţist); ori de
roman cavaleresc (Baudolino); de roman al misterelor de tip
Sue (Cimitirul...). Romanul de aventuri, romanul psihologic,
romanul epistolar, romanul filosofic, romanul confesiune, romanul de dragoste, romanul politic, romanul postmodern
(„postmodernism ambiguu”, cum se exprimă Marin Mincu),
toate apar scrijelite în litografia plurivalentă a scriitorului italian. Toate se împletesc, uneori în cadrul unei povestiri, al unui
capitol, alteori chiar pe suprafaţa unei singure pagini. De multe
ori deconcertant, împingând cititorul până în pragul exasperării,
dar oferindu-i apoi mici chei prin care izbuteşte să-şi recupleze
mentalul la fascinaţia lecturii. „Roman total” – sintagmă adeseori
folosită, care însă prin însăşi generalitatea ei forţată şi emfatică
nu spune mai nimic. Cred că s-ar putea folosi în schimb, dacă
ţinem cu orice preţ la o catalogare „taxonomică”, un termen
preluat chiar din semiotica autorului şi citat puţin mai sus:
roman-fugă. Permanenta pendulare între rigoarea matematică
şi efuziunea lirică, între ariditatea severă a analizei şi forţa impetuoasă a viziunii, între misterul documentului secret şi stridenţele cotidianului, balansul suplu şi delicat între planurile
polifonice suprapuse induc o satisfacţie estetică, la finele lecturii,
comparabilă (nu e o apropiere axiologică, nu ar avea cum să fie,
ci doar o similitudine de trăire în actul receptării) cu cea de după
audiţia Clavecinului bine temperat.
Scriitură căreia îi lipseşte autenticitatea – i s-a reproşat adesea lui Eco, aceasta înlocuită fiind cu mai mică sau mai mare
izbândă de enciclopedism. Afirmaţie doar parţial adevărată,
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judecând chiar şi strict lexical: „autentic = propriu unui autor
sau unei epoci”. Logic, contrariul ar fi „impropriu unui autor...”,
deci scriitura să nu pornească din adâncul fiinţei proprii ci eventual dintr-a altuia. Absurditate evidentă. Partea acceptabilă a
catalogării stă însă în configuraţia intelectuală a lui Umberto
Eco. Scriitorul din peninsulă posedă o inteligenţă eclatantă, hiper-raţională, care depăşeşte cu mult, conform teoriei tipurilor
psihologice a lui C.G. Jung, dimensiunea senzitiv-afectivă. Dar
nu poate fi acuzat de carenţă în ce o priveşte pe cea din urmă, aşa
cum o dovedesc pagini întregi, de un lirism rafinat şi cuceritor,
din Insula..., Baudolino ori Misterioasa flacără... Ori pasaje
confesive de o debordantă sinceritate răspândite prin toate romanele. Însă, e adevărat, dominanta absolută, dimensiunea raţionalităţii lui Eco se reliefează net, încorporându-se cel mai bine
în înclinaţia eroilor săi înspre problematizare. Înspre analiza
subtilă, pe alocuri chiar instrumentală, conceptuală, categorială
a situaţiilor prin care se perindă. Cu extensii înspre marile întrebări ale lumii, ale cosmosului, ale cunoaşterii ştiinţifice, ale
locului fiinţei în univers. Este trunchiul de greutate şi pregnanţă
al reprezentaţiei lui Eco ce-şi răspândeşte tandru sevele prin
arborescenţa tropicală a detaliilor coronamentului. Meditaţiile
personajelor sunt bine delimitate la cunoştinţele existente în perioada la care se referă fiecare roman. Dar există uneori ispita,
aproape adamică, să nu spunem înduioşător copilărească, de a
insera sugestii ce cochetează cu patrimoniul cunoaşterii din contemporaneitatea scriitorului, infinit mai elaborat. Oarecum după
modelul profeţiilor despre viitorul Romei din Eneida. Dar nu e
nicio stridenţă. E doar ilustrarea unei năzuinţe. Imaginaţia şi speranţele fiinţei umane de a înţelege lumea au mers dintotdeauna
cu câţiva paşi înaintea bagajului teoretic. Astfel, fostul inchizitor
Guglielmo din Bascavilla îi destăinuie novicelui Adso că vor
veni vremuri în care navele vor merge mult mai repede decât
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cele cu vele, vor exista vehicule cu care se va naviga pe fundul
mării, sau dispozitive de măsură pentru greutăţi foarte mici,
poduri fără stâlpi peste fluvii ori instrumente de zburat, toate
existând în mintea lui Dumnezeu ce aşteaptă doar momentul în
care să decidă ca omul să le descopere (Numele...). „Asta e, Adso,
ne vom folosi de ştiinţele matematice, cum spune Averroès, lucrurile cunoscute de noi se identifică cu cele cunoscute în mod
absolut”, conchide Guglielmo. De asemenea, un prieten parizian
al lui Roberto (Insula...) visează şi se străduie să meşterească o
maşinărie care să efectueze operaţiuni aritmetice. Matematica
dă naştere însă şi la unele controverse teoretice cu totul ironice,
vector extrem de subtil şi savuros al scriiturii italianului, cum
ar fi cea despre calculul dimensiunii infernului: „diametrul
centrului pământesc măsoară 200 de mile italieneşti, iar dacă
le facem cubajul, avem opt milioane de mile. Considerând că
o milă italienească cuprinde două sute şi patruzeci de mii de
picioare englezeşti şi că Domnul trebuie să îi fi păstrat fiecărui
osândit măcar şase picioare cubice, infernul n-ar putea ţine în
el decât patruzeci de milioane de osândiţi, număr ce mi se pare
prea mic, când te gândeşti câţi oameni răi au trăit pe lumea asta
a noastră de la Adam şi până-n ziua de azi” (Insula...)!
Mult mai elaborate şi reluate frecvent, aproape ca laitmotivele
wagneriene, sunt dezbaterile pe teme fundamentale precum:
infinitul, vidul, lumile multiple, spaţiul şi timpul. Vidul nu are
cum să existe, susţine personajul Boron „pentru că natura are
oroare de el” (Baudolino). Ardzrouni însă încropeşte un soi de
experiment cu o sferă, nişte tuburi şi un lighean cu apă clocotită
şi demonstrează victorios existenţa lui. I se replică faptul că
dacă cerurile ar conţine vidul, stelele s-ar mişca cu viteză infinită. Da, dar dacă nu ar exista, nu ar fi posibilă mişcarea, nici
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măcar cea a atomilor ce compun corpurile. „Eu cred că există
termeni imposibil de definit, şi poate că vidul e unul dintre
aceştia” – afirmă mai precaut tânărul cu maşina de calcul din
Insula..., amintind, ca retorică, de dialogurile lui Platon pe subiecte similare. Cam în aceiaşi termeni este abordată şi tema
spaţiului şi timpului. Ele preexistă Creaţiei şi vor persista la
infinit, invariabile şi inalterabile: „nici corp nici spirit, sunt
imateriale, dacă voiţi, dar asta nu înseamnă că nu sunt reale”.
Pare înduioşător, dar e numai o aparenţă. Căci astfel de dileme,
cu toată ambiţia şi eforturile demonstrative ale secolelor ulterioare, nu au fost lămurite definitiv nici măcar de fizicienii
cuantici ai zilelor noastre. Şi, evident, la fel de tulbure este şi
problematica infinitului care răscoleşte minţile filosofilor şi ale
matematicienilor de secole. „Dumnezeu ne-a făcut neputincioşi
de a gândi infinitul”, iar El nu are cum să fie decât finit dacă
lumea e finită, întrucât nu poate domni peste Nimic – afirmă
semeţ Saint-Savin (Insula...), cel ce urma să fie şi ucis într-un
duel după controversă, căci erau vremurile când ideile existau şi
se plăteau cu sânge. Mai paşnice, purtând o mai puţin evidentă
încărcătură teologică, sunt opiniile despre infinitul mic, cel din
adâncul materiei. Dar nicidecum mai liniştitoare: „materia n-ar
fi altceva decât o infinită divizibilitate”, gândeşte în singurătatea
naufragiului său Roberto (Insula...). Parcă ar vorbi Gabriele
Veneziano, compatriotul mai tânăr al autorului, unul dintre fondatorii teoriei corzilor, teorie ce germina în chiar anii scrierii
romanului. Divizibilitate dusă până la inimaginabil, până „în
însăşi inima punctului geometric de negândit”. Acolo unde nu
mai există decât „nişte vârtejuri”. Nişte „bulboane de bulboane”
care „s-ar afunda în infinit sprijinindu-se pe Nimic”. Minusculul
explodează inevitabil în gigantic. Bulboana se umflă. Metafizicul
îşi reia imperial jilţul.
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„Ce anume sunt eu?... Eu altceva nu sunt decât un raport între
părţile mele... Dar aceste părţi fiind la rândul lor divizibile în alte
relaţii” (Insula..., subl. n.). Scriitorul italian ajunge astfel în ograda
altui compatriot de elită, Carlo Rovelli, cercetător de marcă în
fizica teoretică şi care, în urma unor minuţioase investigări în
culisele timpului şi ale materiei, extrage o concluzie derutantşocantă: ambele sunt iluzorii, întreaga desfăşurare cosmică fiind
doar o întreţesere de relaţii atemporale în sânul undelor cuantice.
Vecinătate incontestabilă cu doctrina buddhistă a vacuităţii, a
realităţii iluzorii: „Atunci, în loc să aibă groază de vid, materia
ar însemna că-l adoră şi că-i compusă din el, căci ar fi goală în
ea însăşi, ar fi o vacuitate absolută” (Insula..., subl. n.). Roberto
de la Grive, în apăsarea tot mai greu suportabilă a solitudinii
sale de pe puntea epavei Daphne, continuă să mediteze în aceste
coordonate: „nu eu sunt cel care gândesc, ci golul sau întinderea
sunt cele care mă gândesc pe mine.” Căci „eu” nu este nimic
altceva decât nimicul din Nimic, nimicul la pătrat, prins într-o
„horă de inconsistenţe”, parte a unui vârtej incomensurabil „care
generează din propria-i nefiinţă iluzia totului”. Unde e sufletul
în toată ecuaţia aceasta halucinatorie? „Totu-i făcut din nimic,
şi totuşi pentru a-l înţelege trebuie să ai un suflet care, oricât ar
fi de puţin, nu e totuna cu nimic”. Fereastră minusculă ce licăre
în bezna nesfârşită şi care ispiteşte, dacă încerci să te apropii de
ea, cu speranţa unei deschideri spre lumină. Nu e însă astfel.
În termeni de data aceasta aristotelieni, Eco, prin glasul sfârşit
al lui Roberto, concluzionează: „Dumnezeule, aş putea să mă
bucur de suflet, şi ar putea să se bucure şi pietrele, şi tocmai de la
sufletul pietrelor învăţ că sufletul meu nu va supravieţui trupului
meu”. Orice spectacol are şi un final. Dar nu încă.
(va urma)
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Notă. Referinţele şi citatele sunt din următoarele volume:
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DOUA PARTE a studiului consacrat
Iugoslaviei interbelice (Regatul Sârbilor,
Croaţilor şi Slovenilor/ din ianuarie 1929
Regatul Iugoslaviei) se structurează în jurul
a cinci teme pe care le consider a fi cele mai
relevante: Incidentul violent din Parlamentul
(Skupstina) de la Belgrad (1928), proclamarea
„Regatului Iugoslaviei” (1929) cu o nuanţă
în plus în ceea ce priveşte autoritarismul
puterii regelui Alexandru I, noua împărţire
administrativ-teritorială a statului, atentatul
de la Marseille/ Marsilia (9 octombrie 1934)
respectiv compromisul tardiv sârbo-croat
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(Sporazum) din 1939. Toate cele enumerate au marcat substanţial construcţia statală iugoslavă, dezvăluind din păcate slăbiciunile şi fragilitatea ţării. Începutul şi desfăşurarea celui de al
doilea război mondial s-au tradus prin destrămarea Regatului
Iugoslaviei, realitatea postbelică aducând cu sine o nouă formă
de organizare politică, federativ-republicană.
Fragilitatea sus-menţionată nu trebuie privită exclusiv prin
prismă naţională ci şi în egală măsură instituţională. Yves Tomic
(în lucrarea De la unificarea la explozia spaţiului iugoslav, un secol
de istorie) reliefează acest aspect şi, subsecvent, citarea unor cifre
este suficientă pentru a înţelege imediat că instabilitatea politică
nu poate fortifica un stat ci dimpotrivă. În perioada 1918-1929,
Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor a avut „23 de crize de
guvern, dintre care 21 provocate de regele Alexandru I şi 2 de
Parlament” iar, în urma alegerilor legislative convocate niciun
mandat parlamentar nu s-a încheiat „la termen” (1921, 1923,
1925, 1927). Disputa politică în interiorul forului legislativ dar
şi în societate a fost una între adepţii federalismului respectiv ai
centralismului. În mod regretabil aceasta a luat forma unei adversităţi extreme, unei confruntări ce s-a finalizat cu un asasinat.
Uciderea prin împuşcare a deputatului şi liderului croat Stjepan
Radic (şef al „Partidului Ţărănesc Croat”) alături de cea a altor
doi colegi de către parlamentarul muntenegrean Punisa Racic
(20 iunie 1928) chiar în cursul unei sesiuni legislative a declanşat
un seism politic materializat atât de retragerea reprezentanţilor
croaţi din Parlamentul de la Belgrad cât şi de lovitura de stat a
regelui Alexandru I din 6 ianuarie 1929. Parlamentarismul (în
general expresie a democraţiei) a avut cel mai mult de suferit,
dovadă stând şi cuvintele din proclamaţia regelui Alexandru I,
din seara zilei de 5 ianuarie 1929: „A sosit ceasul în care între
Rege şi popor să nu mai existe intermediari” (conform Bernard
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Feron, volumul Yougoslavie, origines d’un conflit) Nuanţa autoritar-militaristă a fost vizibilă prin desemnarea generalului
Jivkovic în calitate de prim ministru. Pe de altă parte resorturile
unui asemenea act tragic şi de neacceptat (uciderea lui Stjepan
Radic) sunt evident multiple. A contat probabil dezavuarea
de către liderii croaţi a Constituţiei de la Vidovdan din 1921
(una „centralizator-monarhică” după aprecierea lui Catherine
Lutard-Tavard, în volumul La Yougoslavie de Tito écartelée) prin
care Regatul „a fost împărţit în 33 de regiuni.” Acum, în 1929,
noul stat denumit Regatul Iugoslaviei a fost reîmpărţit teritorial
în 9 unităţi administrative (Banovina). Această reorganizare
administrativă „nu a mai respectat nicio referinţă legată de
frontiere istorice sau naţionale.” Cele 9 Banovina au purtat
nume de râuri (Sava, Morava, Vardar, Drina, Vrbas, Zeta etc)
iar zona litorală adriatică a fost individualizată separat. Liderii
din fiecare Banovina (denumiţi Bani) „numeau direct primarii
şi consilierii municipali” şi, din acest moment, a continuat şi
s-a adâncit preeminenţa sârbă în administraţie. Bunăoară, în
armata iugoslavă, „din 116 generali activi, 115 sunt sârbi şi 1 este
croat.” La Curtea regală de la Belgrad „dintr-un total de 31 de
funcţionari, 30 sunt sârbi”; Ministerul Afacerilor Interne avea
un număr de „135 angajaţi din care 127 erau sârbi”; o situaţie
asemănătoare s-a înregistrat şi la Ministerul Afacerilor Externe,
„în care 180 din 219 funcţionari erau sârbi” şi doar un singur
ambasador era croat, cel acreditat la Sfântul Scaun, aspect explicabil dat fiind faptul că aceştia, majoritar, au fost şi sunt de
confesiune catolică. (Bernard Feron, în volumul sus-menţionat)
Asemenea cifre şi ponderi procentuale au generat în mod firesc o
profundă frustrare şi pe acest fundal s-a manifestat un personaj
precum Ante Pavelic, lider al „Ustaşa” şi viitor conducător al
„Statului Independent Croat” (NDH) din timpul celui de al
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doilea război mondial, cu toate excesele şi actele reprobabile ce
au urmat. În cu totul alt registru dar la fel de relevantă a fost celebrarea într-o manieră particulară, la 1 decembrie 1928, a 10
ani de la înfiinţarea „Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor”.
Studenţii din Zagreb „au arborat 3 steaguri negre menite a
personifica înfiinţarea statului, comemorarea victimelor unei
demonstraţii anterioare respectiv asasinarea lui Stjepan Radic.”
(conform Misha Glenny, lucrarea Balcanii Naţionalism, război şi
Marile Puteri, 1804-2012)
Atentatul de la Marseille din 9 octombrie 1934 soldat cu moartea regelui Alexandru I al Iugoslaviei respectiv a ministrului
francez al afacerilor externe Louis Barthou a simbolizat pe de o
parte „fractura de amploare” între statele europene (adepte sau
adversare ale prevederilor tratatelor de pace de la Paris/ Versailles
ce au consfinţit noua ordine politică de după încheierea primului
război mondial) şi, pe de altă parte, ascensiunea „terorismului
politic”. (Frédéric Monier, articolul „Atentatul de la Marsilia 9
octombrie 1934: Regicid şi terorism în anii 30”/ https://journals.
openedition.org/lrf/461). Atentatul, produs în cursul vizitei regelui Alexandru I în Franţa, a însemnat nu numai executarea
propriu-zisă a acestuia de către un grup de asasini dar şi implicarea, mai mult sau mai puţin directă, nedovedită formal dar
palpabilă, a Italiei lui Mussolini sau Ungariei lui Horthy. S-au
adăugat şi alte două aspecte: A fost „primul atentat filmat în
direct” iar imaginile au făcut, prin intermediul jurnalelor cinematografice, înconjurul lumii; în plus s-a produs la 20 de ani
după un alt act de aceleaşi dimensiuni şi anume atentatul de
la Sarajevo (28 iunie 1914), „pretextul şi nu cauza” declanşării
primei conflagraţii mondiale a secolului XX. Poate şi de aceea
emoţia a fost una profundă, cu reverberaţii la nivel mondial,
conferinţa internaţională de la Geneva din 1937 (iniţiativă a
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„Societăţii Naţiunilor”, organizaţie internaţională interbelică în
care un rol de seamă l-a avut diplomatul şi ministrul de externe
român Nicolae Titulescu) consacrându-se definirii respectiv luptei împotriva „terorismului politic”. Anterior (conform aceluiaşi
Frédéric Monier), la 22 noiembrie 1934, guvernul iugoslav a
sesizat „Consiliul Societăţii Naţiunilor” şi a solicitat sprijin
în derularea anchetei. Expresiile utilizate de Executivul de la
Belgrad au fost „încrederea în justiţie şi moralitate internaţională,
tulburate la modul cel mai serios de tragicele evenimente din
Marsilia.”
O descriere minuţioasă a atentatului propriu-zis respectiv
a climatului anterior şi posterior acestuia a fost realizată de
Konrad Sebastian Morawski (https://www.readcube.com/articles/
10.12775% 2Fsdr.2016.en1.03). Politic, anul 1934 a fost marcat
de iniţiativa franceză privind „politica de conciliere” pe plan
european ce urma să implice şi Italia alături de Iugoslavia.
Trebuie remarcat că regimul lui Mussolini (am prezentat pe
larg în prima parte a studiului revendicările litorale adriatice
italiene) a fost ostil Iugoslaviei iar una din raţiunile pentru
care vizita în Franţa a regelui Alexandru I a început la Marsilia
(crucişătorul „Dubrovnik” a acostat pe 9 octombrie 1934 în
portul mediteraneean respectiv) a fost tocmai acela de a evita
tranzitarea Italiei pe cale feroviară. Revenind la concilierea
politică intra-europeană, citez cuvintele senatorului Henry
Bérengér, aşa cum apar în studiul autorului citat sus-menţionat:
„A sosit timpul pentru oportunitatea de a identifica o înţelegere
între Italia, Iugoslavia şi Franţa astfel încât să constituie un sprijin comun pentru prezervarea păcii.” În aceste circumstanţe a
început vizita lui Alexandru I în Franţa, cel pe care omul politic
Raymond Poincaré (fost preşedinte şi prim ministru al Franţei)
l-a definit drept „unul din puţinii oameni de stat din Europa.” O
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altă consecinţă indirectă dar tragică a atentatului a fost moartea
lui Raymond Poincaré. („profund afectat de cele întâmplate
la 9 octombrie 1934”, a decedat la rândul său la 15 octombrie
1934)
Autorităţile franceze au acordat o mare atenţie acestei vizite
la nivel înalt. Regele Alexandru I a fost întâmpinat în portul
Marsilia de ministrul afacerilor externe Louis Barthou (soţia
regelui, Maria a Iugoslaviei/ Mignon, fiica regelui Ferdinand şi
a reginei Maria, s-a deplasat cu trenul, cei doi urmau să facă
joncţiunea la Dijon şi să se îndrepte împreună spre Paris) şi
s-a stabilit ca preşedintele statului, Albert Lebrun, să-l aştepte
pe suveranul iugoslav pe peronul gării din Paris. Cuvintele ministrului Louis Barthou sunt elocvente în privinţa relaţiei bilaterale: „Regele Alexandru este un erou naţional... Franţa şi
Iugoslavia sunt animate de una şi aceeaşi dorinţă de a menţine
o pace îndelungată, o cooperare sinceră şi loială.” Delegaţia iugoslavă, de primă importanţă politică, l-a inclus şi pe ministrul
afacerilor externe Bogoljub Jevtic. Atentatul s-a produs în jurul
orei locale 16.20 pe una din străzile din Marsilia. Au murit mai
mulţi din cei prezenţi (inclusiv un ofiţer de poliţie) printre care
s-au numărat regele Alexandru I (ultimele sale cuvinte ar fi
fost „Apăraţi Iugoslavia”) şi ministrul Louis Barthou. Atentatul
a fost executat de Vlado Chernozemski (bulgar), membru al
VMRO (organizaţie revoluţionară macedoneană), antrenat în
prealabil în tabăra ustaşă din Janka Puszta. (Ungaria). Înainte de
a structura în mod sumar elementele de anchetă (aşa cum apar
atât în lucrarea citată ca sursă bibliografică cât şi în raportul din
anexă (accesat pe site-ul Ministerului de Interne al Republicii
Franceze:https://www.interieur.gouv.fr/ Le-ministere/Organisation/ Mission–
des– archives– nationales/ Exposition– virtuelle/ Attentat– du– 9– octobre–
1934) realizat de Antoine Mondanel, „fost director al poliţiei
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judiciare şi inspector general”, doresc să supun atenţiei conduita
generală a cetăţenilor iugoslavi faţă de cele întâmplate, una de
profund regret şi reculegere. Astfel, pe data de 14 octombrie 1934,
crucişătorul „Dubrovnik” a acostat în portul croat Split, fiind aşteptat de zeci de mii de oameni. Corpul neînsufleţit al regelui a
fost transportat cu trenul întâi la Zagreb (salutat de asemenea
de un număr comparabil de cetăţeni) şi apoi la Belgrad, urmând
a fi înmormântat în mausoleul regal de la mănăstirea Oplenac.
Evenimentul, cu o componentă puternică emoţională, a generat
un moment de concordie, de unitate, simbolizat de cuvintele
unui lider al opoziţiei slovene, Anton Korosec: „În momentul
în care întreaga naţiune iugoslavă deplânge moartea marelui său
rege, ar trebui să iertăm totul. Trebuie să trăim şi să muncim
pentru Iugoslavia.” Cele exprimate sunt cu atât mai simbolice
cu cât, anterior (mai 1932), Anton Korosec a fost încarcerat de
regim pentru o perioadă de timp.
Ancheta a fost una dificilă şi a reliefat conexiuni internaţionale,
generând şi acte condamnabile la nivel popular cum ar fi atacarea
Consulatului italian la Ljubljana. Din lectura documentelor
citate anterior rezultă că atentatorul a avut complici („Zvonimir
Pospichil, Ivan Raich şi Moi Kralj, membri ai organizaţiei revoluţionare pentru independenţă croată, al cărei şef este doctorul
Ante Pavelic”), coordonarea fiind exercitată de un apropiat al
aceluiaşi Ante Pavelic, Eugen Kvaternik. Raportul lui Antoine
Mondanel cuprinde detalii interesante cum ar fi existenţa a trei
tabere de antrenament ale ustaşilor, dintre care „două în Italia”
(„Pontechio şi Sandemetrio”) şi una în Ungaria („ferma din Janka
Puszta, aflată în apropierea graniţei cu Iugoslavia”), arestarea
în Italia (la Torino) a lui Ante Pavelic respectiv a lui Eugen
Kvaternik (extrădarea acestora însă a fost refuzată de autorităţile
italiene iar comisarului francez Royère, trimis la Torino, nu i s-a
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permis interogarea celor doi) şi conduita identică a autorităţilor
ungare faţă de comisarul Barthelet (nu i s-a permis accesul în
ferma de la Janka Puszta). Totodată ancheta a relevat existenţa
unor contacte („la hotel Continental din Roma în august 1934”,
ulterior la München) între Ante Pavelic şi Ivan Mihailov („liderul
organizaţiei macedonene VMRO”) ca şi conturarea unei aşa
numite „conspiraţii internaţionale” în privinţa pregătirii şi executării atentatului.
Prinţul Paul Karagheorghevic a devenit imediat Regent al
Iugoslaviei având în vedere că Petru II, fiul lui Alexandru I, avea
(în 1934) vârsta de 12 ani. Perioada următoare, până la izbucnirea
celui de al doilea război mondial, a fost una de relativă acalmie
marcată de „compromisul sârbo-croat” (denumit Sporazum) încheiat la 26 august 1939, realizare politică a primului ministru
Dragisa Cvetkovic şi a liderului Vlatko Macek (şef al Partidului
Ţărănesc Croat). Din păcate această relativă reconciliere (cel
puţin pe linie instituţională) a venit prea târziu. Este interesant
de semnalat crearea unei Banovina croate ce a cuprins şi părţi din
litoralul adriatic, Muntenegru, Bosnia şi Slavonia, aceasta din
urmă „parte orientală a Croaţiei contemporane, cuprinsă între
zona de la est de Zagreb până la frontiera cu Voivodina.” Vlatko
Macek a fost numit în funcţia de vice-prim ministru în guvernul
condus de Dragisa Cvetkovic (acesta a cuprins un număr total
de 6 miniştri croaţi şi 6 miniştri sloveni) iar la Zagreb a luat
fiinţă un Legislativ local denumit Sabor. Compromisul, deşi lăudabil în condiţiile date, a fost unul venit mult prea târziu, Regatul Iugoslaviei ca şi construcţie statală având, după cum am
menţionat la începutul articolului, slăbiciuni funcţionale interne
marcate şi de episoade de violenţă dar, totodată, şi duşmani externi. (regimurile totalitare din Italia, Ungaria, Germania etc.)
Semnificativ este şi faptul că Vaticanul a recunoscut, probabil nu
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întâmplător, Regatul Iugoslaviei (proclamat la 6 ianuarie 1929)
de abia în iulie 1935. Privind retrospectiv sunt de părere că Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, devenit în 1929 Regatul
Iugoslaviei, a fost o construcţie statală mult mai fragilă decât
Republica Federativă de mai târziu. În această din urmă situaţie
personalitatea şi legitimitatea lui Iosip Broz Tito, alături de progresiva reprezentativitate, aşa cum a fost, a tuturor naţiunilor şi
naţionalităţilor iugoslave au reprezentat aspecte ce au conferit o
cu totul altă pondere funcţional-instituţională noului stat postbelic.
În încheierea acestui studiu ce cuprinde detalii istoriografice
din cele mai diverse şi foarte greu de comensurat în câteva pagini, doresc să aduc în atenţie figura „primei şi ultimei regine a
Iugoslaviei” (Maria Mignon), fiica regelui Ferdinand şi a reginei
Maria, rămasă văduvă la vârsta de 34 de ani. Existenţa sa a
fost una discretă şi marcată de trauma asasinatului soţului său.
S-a stabilit în Anglia unde a şi murit în anul 1961, în prezent
fiind înmormântată la Oplenac (Serbia), alături de regele
Alexandru I. Conduita proprie a fost una demnă de rangul şi
reprezentativitatea sa (simbolică cel puţin), prin sprijinul umanitar acordat prizonierilor de război iugoslavi în timpul celei de
a doua conflagraţii mondiale a secolului XX. Cuvintele „primei
şi ultimei regine a Iugoslaviei” (conform: https://www.rri.ro/en_gb/
queen_marie_of_yugoslavia-17108) sunt mişcătoare („Am pierdut
totul şi pentru totdeauna. Am pierdut ţara părinţilor mei, ţara
supuşilor mei, soţul, coroana, tronul fiului meu şi multe din agoniselile pe care le-am moştenit. Am numai 3 fii, libertatea pe
care nu o pot folosi şi bătrâneţea, mult prea bătrână pentru a mă
bucura de plăcerile vieţii”) şi menite a ne determina să reflectăm
cine din acest spaţiu atât de frământat de-a lungul istoriei „a
pierdut totul şi pentru totdeauna...”
88
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Carmen Neamţu
Vitrina cu spectacole

O salată de texte –
mărturisiri despre Arad
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad: spectacolul
Insule, stagiunea 2022; Holul Roşu al Sălii
Studio; regie şi concept: Mihai Păcurar; Text
colectiv, dramaturgia: Ioana Hogman; Cu actorii: Oltea Blaga, Florin Covalciuc, Bogdan
Neciu, Robert Pavicsits, Iulia Pop-Dragoş, Alina
Vasiljević şi Carmen Vlaga-Bogdan; Înregistrări
audio cu: Liliana Balica, Carmen Butariu, Adelin
Ghionghioşan, Ioan Peter, Roxana Sabău, Ştefan
Statnic, Mariana Tofan, Angela Petrean Varjasi.

S

pectacolul Insule din Holul Roşu al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” (anticamera
Sălii „Studio” din teatru) este un colaj de
monologuri, un demers de recuperare a istoriei locurilor şi întâmplărilor personale ale
actorilor arădeni participanţi la proiect. Este
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o încercare de salvare a memoriei locurilor din Arad,
uitate, lăsate în paragină, abandonate, demolate, (unele) reconstruite, reconvertite: ştrandul, serele, malul Mureşului cu digul, Corso-ul, prima televiziune
din Arad, Spitalul Matern, Fabrica de lapte, casa memorială Ioan Cicio-Pop etc.
„Am plecat de la un sentiment pe care am început
să îl am în ultimii 10 ani, de fiecare dată când mă
întorceam acasă de sărbători. Am început să mă
simt din ce în ce mai deconectat de oraş, de Arad.
Am început să simt că vremurile acestea pe care le
trăim îşi pun amprenta asupra oraşului din ce în ce
mai puternic. Şi am vrut să văd dacă şi cei din jurul
meu simt acelaşi lucru. Dacă suntem cumva în acest
acord: că am putea să dăm şi să primim mai mult
de la acest oraş. Aşa a început un laborator de trei
luni (...) din care a ieşit acest colaj emoţional, această
hartă emoţională a Aradului”, mărturiseşte regizorul
Mihai Păcurar.

Design afiş: Laurian Popa

Povestea poate salva din uitare
un spaţiu/ timp anume. Însă nu
orice text poate fi şi jucat într-un
spectacol viu, coerent, care să
transmită emoţie. Câteva texte
sunt scrise inteligent şi aduc un
aer proaspăt montării de acum:
„insula” din visul lui Robert
Pavicsits (un fel de Arad cum
l-am vrea cu toţii, cu omenie,
bun-simţ, cu inşi cinstiţi şi corecţi,
o utopie frumoasă) şi textul lui
Florin Covalciuc, infuzat de suprarealism, un Arad-Macondo, în
90
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Florin Covalciuc a adus pe scenă un text infuzat de suprarealism, despre un Arad Macondo,
în care actorul se visează recunoscut pe străzi şi aplaudat frenetic la scenă deschisă.

care actorul se visează recunoscut pe străzi şi aplaudat frenetic la
scenă deschisă. Acestea se susţin singure, fără prea multe artificii
de regie/ scenografie. Textul actriţei Oltea Blaga, despre Fabrica
de lapte şi redescoperirea gustului copilăriei, într-o şarlotă, este
unul sensibil, actriţa reuşind să emoţioneze chiar dacă stă doar
pe un scaun şi povesteşte. Rezultatul montării este un soi de
salată de texte, dacă pot să spun aşa, foarte diferite, care conduc
la un spectacol lung, cu frânturi din posibile jurnale afective ale
actorilor.
Spectacolul Insule se apropie ca tematică de o altă montare
de pe scena sălii „Studio”, Oraşul nostru, un scenariu adaptat de
regizorul Cristian Ban după Thornton Wilder. Oraşul lui Wilder,
Grover’s Corner, este undeva lângă Massachusetts, dar poate fi
oriunde, indiferent de geografia locului. Regizorul Cristian Ban
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Actriţa Oltea Blaga a redescoperit gustul copilăriei, într o poveste
sensibilă despre Fabrica de lapte din Arad

îl imaginează într-un Arad de odinioară, la început de secol XIX,
jonglând cu temporalitatea.
Insule, spectacol anunţat de organizatori ca un performance,
este sărac în mijloace audio-video, care ar fi putut susţine poveştile. Un ecran mic de televizor proiectează câteva gros-planuri care rămân înţepenite şi pentru alte poveşti care nu au
nicio legătură cu textele rostite. Harta Aradului pe care actorii
lipesc bileţele cu trecerea lor prin urbe, este o soluţie bună, dar
insuficientă pentru a susţine un spectacol de o oră şi jumătate.
O găleată, o scară şi două microfoane cu stative (mutate de colocolo prin cadrul scenei), un bec demontat din tavan de care e
legat un cadru lung, ca un suport pentru proiecţie, nedesfăcut,
sunt părţi din scenografie care par desprinse dintr-un exerciţiu
studenţesc demn de un seminar pentru anul I. În care studenţilor
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li se cere să rezolve proiectul de a interacţiona cu obiecte diverse
şi a le integra în textul rostit. Imaginea este insuficient folosită
de regizor (care, surprinzător, nu e un începător în astfel de
producţii care combină text-imagine-dans-sunet). Se găsesc în
arhive atâtea imagini cu Aradul pe care îl invocă protagoniştii,
care puteau susţine şi vizual mărturisirile lor. Altfel intervine
confuzia, iar spectatorii mai tineri habar nu au despre ce locuri
şi clădiri vorbesc actorii.
Spectacolul arădenilor mi-a amintit de I.L. Caragiale care îi
scria, într-o scrisoare, lui Vlahuţă: „Să nu ne facem inimă rea
şi spaimă gândindu-ne că lumea românească ar fi mai stricată
decât altele. Nu, hotărât; neamul acesta nu e un neam stricat, e
mai nefăcut încă; nu e pân` acum dospit cumsecade”. Nedospit
este şi spectacolul de acum, care poate fi îmbunătăţit în timp, ca
orice performance – work in progress.
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Lavinia Corciu
Cronică de expoziţie

„Sărac & Bogat”

I

maginile şi simbolurile bogăţiei sunt arhicunoscute. Dar sărăcia? Există oare
sărăcie în capitala Austriei?
„Dom Museum”, situat chiar lângă Domul Sf. Ştefan din Viena, prezintă de pe 5 noiembrie 2021 până în data de 28 august 2022
expoziţia Arm & Reich. Curatoarea Johanna
Schwanberg şi-a propus să ofere prin operele
expuse un tablou generic al variatelor inegalităţi sociale de ieri şi de azi. Contrastul
dintre penurie şi opulenţă este amplificat
prin dispunerea exponatelor în aşa fel încât
vizitatorul să poată compara diferitele condiţii
ale existenţei umane.

Lavinia Corciu,
critic de artă,
Viena
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tivele sărăciei, iar altele oferă soluţii practice pentru
o ameliorare a stării de pauperitate.
Expoziţia este grupată în şase domenii tematice:
„Discrepanţă”, „Chipuri şi poveşti”, „Critică, rezistenţă
şi protest”, „Simboluri, materiale şi protest”, „Locuri
ale inegalităţii”, „Împărţire şi participare”. Pentru fiecare din acestea, sunt oferite informaţii atât în germană, cât şi în engleză.
La intrarea sălii de expoziţie suntem întâmpinaţi
de instalaţia lui Albrecht Wild intitulată Persoană
şezând din anul 2008 (fig. 1). Ea reprezintă un cerşetor, alături de care se află un display cu reclame
apelând la ajutorul oamenilor din jur, în diferite
limbi.

Sărac & bogat include lucrări de desen, grafică,
pictură, fotografie şi instalaţii multimedia începând
din Evul Mediu şi până în prezent. Pe lângă artişti
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renumiţi, precum Albrecht Dürer, Rembrandt ori
Käthe Kollwitz, sunt expuse şi creaţii ale unor artişti
contemporani mai puţin cunoscuţi sau chiar lucrări
de artă participativă.
Astfel, Projeto Morrinho – însemnând în portugheza braziliană „colina” – este o instalaţie alcătuită
din cărămizi colorate, realizată special pentru expoziţia de faţă. Originalul – despre care informează
filmul ce însoţeşte instalaţia din Viena – ocupă o
suprafaţă de 450 m2 într-un cartier sărac din Rio de
Janeiro (fig. 2). Iniţiat de câţiva tineri în anul 1997,
Proiectul Morrinho reprezintă un loc de refugiu
pentru locuitorii favelei. Pentru a-şi trăi copilăria şi
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adolescenţa feriţi de violenţa şi corupţia din jur, micii „arhitecţi”
şi-au folosit creativitatea pentru a produce o imitaţie a realităţii
în care trăiau.
Remarcabil este şi proiectul Obdachlose fotografieren Passanten
(Oameni lipsiţi de adăpost fotografiază trecători) al lui Thomas
Struth din anul 2004, reprezentat în expoziţie de nouă fotografii.
După cum se menţionează şi în titlu, artistul a colaborat în
Düsseldorf cu câţiva oameni ai străzii, care au surprins cu un
aparat foto digital imagini ale vieţii lor cotidiene.
Acestea sunt însă doar câteva exemple. În ansamblu, tematica expoziţiei este complexă, de la exploatarea copilului prin muncă,
şomaj şi inegalitate socială până la prosperitatea, belşugul şi risipa
vieţii noastre de astăzi, toate fiind prezentate din perspective
atât austriece, cât şi internaţionale.
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Ruxandra Demetrescu

Umbrele Danei Constantin

E

Ruxandra Demetrescu,
profesor istoria artei,
Universitatea Naţională de
Arte Bucureşti
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XPOZIŢIA Danei Constantin, organizată
la moment aniversar, reuneşte două cicluri de lucrări realizate începând din 2016:
FLOTEs I şi Umbrele. În vreme ce primul a
mai fost expus, al doilea reprezintă adevărata
surpriză a spectacolului vizual actual.
Titlul generic FLOTEs (inspirat de conceptul FLOTEs – Fundamental Laws of Temporal Evolution – datorat lui Tim Maudlin,
filosof al ştiinţei şi reformulat/ transformat
în: Forme/ Lumină/ Opacitate/ Transparenţe/
Expresie) introducea o nouă etapă în activitatea artistică a Danei Constantin (inaugurată în 2016), dezvăluind un dialog inedit
între linie şi culoare, în care linia pare să fie
(aşa cum mărturiseşte artista însăşi) „vioara
întâi”, trasând direcţiile compoziţionale şi suprimând, oarecum, superioritatea culorii.
3, 2022

Album

Monocromiile practicate anterior erau înlocuite cu jocuri subtile
de culori complementare, care creează tente vibrate de griuri colorate. Efectul este de oglindire spectrală, sugerată prin transparenţe estompate, obţinute prin suprapunerile discrete ale straturilor de culoare.
În ciclul FLOTEs, expresia plastică este legată de preocupările
pentru construcţiile liniare, arhitecturale ale naturii. Sinteza
plastică dintre aparenţă şi esenţă este intermediată de reflecţia
abstractă între cele două elemente plastice privilegiate: suprafaţa
şi linia, care (pro)vin tot din observarea directă a ritmului oferit
de structurile din natură.
Am văzut momentul în care s-au născut Umbrele la sfârşitul
lui iunie 2017, într-o vizită în atelierul artistei, care-şi propunea
pe atunci să realizeze un ciclu pornind de la o serie de imagini
în care fotografia era supusă unor manipulări vizuale prin desen
şi culoare. Prezenţa artistei ca/ prin umbră nu este singurul ocupant al spaţiului configurat: umbra se confruntă cu structuri vegetale distorsionate, esenţializate, abia recognoscibile. Pornind
de la materialul fotografiat, care urmăreşte varietatea dinamică a
crengilor, Dana Constantin s-a întors la o mai veche preocupare,
concentrată pe esenţializarea naturii vegetale.
Ciclul Umbrelor a fost pictat abia începând din 2020, fructificând sute de schiţe realizate după o amintită serie de fotografii
în care artista şi-a fotografiat umbra. În ciuda titlului, care ar
putea sugera o recuperare a realităţii vizibile, prin proiectarea unui
element cvasi-figurativ, asistăm acum la o esenţializare drastică:
umbra se „topeşte” într-o structură liniară mai riguroasă decât
în FLOTEs, anulând orice element vegetal, iar motivul ca atare
se esenţializează prin deformări succesive. Dana Constantin şi-a
diversificat şi mijloacele tehnice: dacă Umbrele la Gărâna – 2020
şi Umbrele albastre (2020-2022) sunt realizate exclusiv în ulei
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pe pânză, în celelalte două serii ale ciclului, Umbre la Gărâna –
2021/2022 şi Umbre gri, ea experimentează, utilizând desenul în
creion sau intervenţiile cu pastel cerat. Artista revine la tensiunea
între transparenţă şi opacitate, dar cu alte mijloace, urmărind
estomparea luciului obţinut cu ani în urmă prin suprapunerea
straturilor de văluri/ voaluri realizate în mediumuri flamande.
Dana Constantin continuă să privească concentrat realitatea
pe care o vede, pentru a identifica esenţa dincolo de aparenţă.
Sau, pentru a-l cita pe poet: „o magică vedere/ emisie de ochi/ vremelnică şedere/ a marelui deochi” (Ştefan Augustin Doinaş).
aprilie 2022
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Daniela (Dana) Constantin
S-a născut la 12 iulie, 1962 la TârguMureş, România. A absolvit Institutul de Arte Plastice, Facultatea de
Arte Plastice şi Decorative „Ion
Andreescu” din Cluj-Napoca, Specializarea Pictură, promoţia 1988. Este
artist vizual/ pictor şi profesor universitar doctor la Facultatea de Arte şi Design din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara, România. Are o bogată activitate artistică/ expoziţională derulată în galerii
de specialitate şi muzee de artă din ţară cât şi din străinătate.
În ţară: 19 Expoziţii personale; peste 38 expoziţii de grup;
peste 50 Expoziţii colective; peste 15 expoziţii naţionale;
8 Bienale naţionale. În străinătate: 3 Expoziţii personale,
peste 27 Participări la expoziţii de grup; peste 5 Expoziţii
de artă românească (sub patronajul unor ministere sau
fundaţii culturale); peste 15 Bienale Internaţionale.
Menţionam dintre expoziţii, selectiv: Expoziţie personală 60, Muzeul Naţional de Artă Timişoara, Expoziţie
personală F.L.O.T.E.s, Galeria Calpe, Timişoara, România;
Expoziţia Noi coordonate ale abstracţiei DOI/8, Muzeul
de Istorie „Al. Ştefulescu”, Tg. Jiu, România; Expoziţia
DOI, Academia Română din Roma, Italia; Expoziţia
DOI, Galeria „Galateca”, Bucureşti, Muzeul de Artă
Contemporană „Brukenthal”, Sibiu, Muzeul de Artă,
Timişoara, România; Expoziţia personală Verfuhrung der
Abstraktion, Five Plus Art Gallery, Viena, Austria; Expoziţia
personală, De la Opacitate la Transparenţă, Galeria „Calina
– Spaţiu de artă contemporană”, Timişoara, România;
Proiectul Baroque Urban II – Expoziţia de grup „Women,
All To Woman”, Muzeul de Artă Timişoara, România;
Expoziţia de grup Româno-Koreană Fine Arts Culture
Exchange Exhibitio, Koreea; Bienala internaţională de
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Artă Contemporană Art Encounters – Expoziţia Six Generations for
Timişoara, Eveniment colateral, Temporary Museum of Contemporary
Art, Timişoara, România; Bienala Internaţională de Pictură, Muzeul de
Artă Contemporană, Chişinău, Republica Moldova; Arad Biennial
Meeting point, Arad, Galeria Delta/ Muzeul de Artă, Arad, România;
Expoziţie de grup, Ambasada Română, Oslo, Norvegia; Expoziţie de
grup la Centrul Cultural Român din Viena, Austria; Expoziţii de grup
la Centrul Cultural Român din Budapesta, Ungaria; Expoziţie de grup
la Centrul Cultural Român din Paris, Franţa.
Lucrări, proiecte, selecţie: Seria UMBRA, Ciclul F.L.O.T.E.s, Ciclul
12 IULIE; Ciclul MONOCROMII; Noi coordonate ale abstracţiei DOI/8
2018, DOI/7, 2017; DOI/6, 2017; DOI/5, 2017; DOI, 2014, 2013; De la
Opacitate la Transparenţă, 2011.
Activitatea artistică a Danielei (Dana) Constantin, a fost apreciată
cu premii, distincţii şi diplome de merit, nominalizări, dintre care
menţionăm: Premii şi Distincţii: 2015 – Premiul pentru Excelenţă
la Salonul Naţional de Pictură, ed. III, Uniunea Ariştilor Plastici
din România; 2011 – Premiul Primus inter pares, Salonului Anual al
Artelor Vizuale, Uniunea Artiştilor Plastici din Timişoara, România;
2011 – Diploma Distincţia Culturală pentru întreaga activitate, Academia Româna Filiala Timişoara, România; 2009 – Premiul Special al
Uniunii Artiştilor Plastici din Bistriţa Năsăud, la Bienala Naţională de
Artă Plastică Lascăr Viorel, Piatra Neamţ, România; 1995 – Premiul
Uniunii Artiştilor Plastici din România, Specializarea Pictură, Secţiunea Tineret. Nominalizări: 2015 – Nominalizare pentru premiul
Uniunii Artiştilor Plastici din România, Specializarea Pictură; 2015
– Nominalizare pentru activitatea artistică la Gala Premiilor Universităţii de Vest din Timişoara; 2006 – Nominalizare pentru premiul
Uniunii Artiştilor Plastici din România, Specializarea Pictură; 2003
– Nominalizare la Bienala Internaţională de miniatură Crna Gora
Montenegro, Serbia; 1994 – Nominalizare pentru Premiul Salonului
Anual din Timişoara, România.
De asemenea, Daniela Constantin are peste 20 de participări la simpozioane de creaţie artistică în ţară şi străinătate, peste 20 de apariţii/
publicaţii în dicţionare, enciclopedii, albume, cărţi de specialitate şi
peste 100 de apariţii în publicaţii de presă şi cataloage de expoziţii.
website: www.danaconstantin.com
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1. Daniela Constantin, Umbra Albastră I,
ulei pe pânză, 220 x 100 cm, 2021-2022

2. Daniela Constantin, Umbra Albastră II,
ulei pe pânză , 220 x 100 cm, 2021-2022

3. Daniela Constantin, Umbre la Gărâna 2021-I,
150 x 50 cm, ulei si creion pe panza, 2021

4. Daniela Constantin, Umbre la Gărâna 2021-II,
150 x 50 cm, ulei şi creion pe pânză, 2021

5. Daniela Constantin, Umbre la Gărâna 2021-III,
150 x 50 cm, ulei şi creion pe pânză, 2021

6. Daniela Constantin, Pandemie,
colaj, 29,2 x 21cm

7. Daniela Constantin, Pandemie,
colaj, 29,2 x 21 cm

8. Daniela Constantin, Pandemie,
colaj, 29,2 x 21 cm

9. Daniela Constantin, Pandemie,
colaj, 29,2 x 21cm

10. Daniela Constantin, Seria UMBRE la GĂRÂNA,
ulei pe pânză, 110 x 40 cm, 2020

11. Daniela Constantin, Seria UMBRE la GĂRÂNA,
ulei pe pânză, 110 x 40 cm, 2020

12. Daniela Constantin, Seria UMBRE la GĂRÂNA,
ulei pe pânză, 110 x 40 cm, 2020
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Jazzul – un scurt periplu prin

istoria genului
Partea I

D

IN PUNCT de vedere estetic, JAZZUL
se recomandă ca o artă a emancipării,
creativă, un registru de apogeu al muzicii improvizate. Pragmatic vorbind, genul utilizează
frecvent, în regim spontan tehnica temei cu
variaţiuni dusă la ultimele consecinţe, favorizează o fericită mediere între consonanţă şi
disonanţă, denotă o voinţă a nestăvilitei inovări melodico-armonico-ritmice.

Rezumat
Merită a cita chiar aici în rezumat câteva
inspirate încercări de a caracteriza jazzul, datorate unor distinşi compozitori români precum Cornel Țăranu (fostul meu maestru),
3, 2022
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Laurenţiu Profeta, Dumitru Capoianu: „Jazzul – un complement
al culturii muzicale a veacului XX”; „Jazzul – depozitar al armoniei
funcţionale abandonată în muzica academică contemporană”;
„Jazzul ca o stare de spirit, o trăire”...
Întreaga istorie a muzicii (demnă de a fi studiată) din secolul XX
a fost dominată de două schimbări majore:
1) prima a fost apariţia compoziţiilor clasice care au înlocuit
melodia şi unele forme de armonie cu atonalitate, serialism şi
disonanţă; pomenim, desigur, de a doua şcoală vieneză având ca
reprezentanţi pe Arnold Schönberg şi pe elevii săi Alban Berg şi
Anton Webern;
2) a doua a fost apariţia jazzului şi dominaţia sa asupra industriei muzicii populare în prima jumătate a secolului XX.
Muzica de jazz a călătorit mult în ultimii 120 de ani, de la începuturile sale umile în localurile umbrite din renumitul cartier
Storyville din New Orleans, până la dansurile – pe cât de nebune
pe atât de populare – din perioada swing, trecând prin savoarea
sunetelor urbane ale anilor ’50, explorările şi fuziunile din anii
’60 şi ’70, pentru a ajunge în cele din urmă la poziţia mai ridicată
de care se bucură astăzi ca un gen de muzică sofisticat, plin de
virtuozitate – chiar intelectual, simandicos. [1 p. 12].
În toată această călătorie, jazzul şi-a văzut centrul muzical,
travaliul creator prin toată America, extinzându-se însă şi pe
alte continente, absorbind şi exercitând în acelaşi timp influenţe muzicale pentru a deveni parte integrantă a climatului în
continuă schimbare al lumii moderne. De-a lungul acestei călătorii, scena de jazz s-a lăudat cu câţiva dintre cei mai talentaţi
muzicieni, instrumentişti extraordinari, vocalişti desăvârşiţi,
aranjatori cu har, lideri de trupe inspiraţi şi personaje excentrice
ale lumii muzicii, iar profilurile celor mai reprezentativi dintre
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aceşti artişti excepţionali am încercat să le reunim aici, pentru a
prezenta o perspectivă fascinantă şi plină de culoare a acestui gen
muzical; probabil cel mai spontan şi inovator gen regăsit printre
toate genurile muzicale. „Nu se petrece, în realitate, dispariţia regulii, ci numai dispariţia regulilor valabile până atunci.” [2 p. 178].

Înfăţişarea care răsună
Simplificând atare (aparent) alambicate consideraţiuni, jazzul
întruchipează în fapt triumful maximei, continuei prospeţimi
în exprimare, omagiul adus de interpretul creator publicului
avid de noutate. Astfel că, dacă în cazul muzicii numite academice – ori culte – (preclasice, clasice, romantice, moderne,
contemporane etc.), concretizarea sonoră comportă două etape
distincte, compunerea muzicii – implicit înscrierea ei, definitivă
şi irevocabilă, în partitură – apoi (acest „apoi” însemnând uneori
o distanţare în timp ce durează decenii ori secole) executarea ei
ad literam de către interpret, ei bine, în jazz crearea temei ce va fi
supusă travaliului dezvoltător marchează doar startul/ pretextul/
impulsul iniţiatic, generator al substanţei muzicale propriu-zise.
În jazz există întotdeauna doi creatori, cel care a compus tema,
completat de compozitorul spontan/ interpretul care plăsmuieşte
mereu noi înfăţişări sonore, bazat numai pe schema armonică
(înlănţuirea de acorduri) şi pe structura arhitectonică a temei, în
rest fructificând propria imaginaţie creatoare. Fie şi în ipostaza
compoziţiilor destinate big band-urilor (orchestrelor), chiar dacă
se respectă întocmai notele înscrise pe portative de către aranjor
(orchestrator), apar prevăzute în partitură şi „spaţii albe” (cu indicarea armoniilor) destinate improvizaţiilor solistice ad-hoc.
Constatarea că în acest compartiment sonor tema contează
doar ca un pretext, ca sursă de inspiraţie, explică de ce mult
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timp jazzul s-a bazat nu atât pe teme proprii, originale, cât pe
unele preluate din spectacole revuistice de pe Broadway, din
filme muzicale ori din bagajul pop music. Genericul unui album
din 1958 al grupului lui Julian Cannonball Adderley, Somethin’
Else – denominaţie provenită din titlul creaţiei omonime a trompetistului Miles Davis – vine să exprime în chip elocvent acel
„ceva diferit”, „altceva” definitoriu pentru acest gen.

Disertaţie despre jazz
Apărut în primele decenii ale secolului trecut, jazzul (iniţial
ortografiat cu doi „s”, jass) s-a constituit drept rodul unei unice şi
irepetabile confluenţe a culturilor muzicale de pe două continente,
Africa şi Europa, configurată pe noul continent, mai precis în
teritoriul de sud al Statelor Unite ale Americii (Dixie’s Land),
mai precis în statul Louisiana, încă mai precis în oraşul-port
New Orleans, dar şi în St. Louis şi localităţi limitrofe. Răpiţi ca
sclavi cu două secole înainte, africanii deveniţi afro-americani,
au adus cu sine, cum era şi firesc, zestrea muzical-folclorică tradiţională datând din timpuri imemoriale, în special bluesul şi
work songul ca genuri laice şi negro spirituals (din care a derivat
specia cultivat-profesionistă gospel) ca întrupare muzicală religioasă. Oamenii de culoare au impus în acest creuzet sonor şi
o scară modală definită ca gamă blue, cu treptele a III-a, a V-a,
a VII-a mobile, ca şi o pregnanţă ritmică aparte determinată de
utilizarea frecventă a sincopelor şi a unui anume balans specific
numit swing. Din cultura europeană colportată peste ocean de
emigranţii englezi, francezi, spanioli, italieni, olandezi, greci,
irlandezi, jazzul a integrat elemente şi influenţe ale muzicii de
dans la modă în saloanele vremii pe continentul nostru – polca,
menuetul, marşul, cadrilul – dar în notabilă măsură a preluat
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şi instrumentaţia, mai ales în privinţa instrumentelor de suflat,
precum şi sistemul metric binar (doi şi patru timpi), mai rar cel
ternar (trei timpi). Un notabil aport la geneza jazzului tradiţional
a fost marcat de ragtime (muzică pentru pian, compusă, scrisă şi
nu improvizată, constând în puternica sincopare a unor melodii
de influenţă europeană). Cei mai importanţi reprezentanţi au
fost Scott Joplin, autor a peste 600 de piese ragtime, Tom Turpin
şi virtuozul mânuitor al claviaturii Jelly Roll Morton (care se
lăuda că el şi nu altul ar fi inventat jazzul în 1902 într-un local
din New Orleans!). Să nu uităm de şcoala stride piano (anii
’20-’30) fiinţând în cartierul negrilor newyorkezi Harlem, ilustrată îndeosebi de realizările unor James P. Johnson, Meade Lux
Lewis, Albert Ammons, Fats Waller.
Prin încrucişarea dintre albi (francezi, spanioli) şi oameni
de culoare se născuse o nouă etnie, a creolilor, care au avut o
serioasă contribuţie la cristalizarea începuturilor jazzului. Unul
dintre aceştia, celebrul clarinetist şi saxofonist Sidney Bechet
povestea despre intensa viaţă muzicală pulsând în prosperul,
multiculturalul New Orleans al copilăriei sale, cu ecourile ce
răzbăteau de la Opera oraşului, cu blues-urile prin mijlocirea
cărora oamenii simpli îşi mărturiseau bucuriile, necazurile, cu
fanfarele de negri ce mărşăluiau în lung şi în lat pe străzi în zilele
de sărbătoare (de exemplu, Mardi Gras), dar şi însoţind nunţi
ori înmormântări...
Însă în anii Primului Război Mondial, odată cu închiderea localurilor rău famate din cartierul de moravuri uşoare Storyville,
mulţi muzicanţi din New Orleans, care din acest motiv îşi pierduseră joburile, s-au îmbarcat pe vapoarele cu aburi (steamboats) plutind pe fluviul Mississippi, în căutarea unor noi surse
de subzistenţă. Parte dintre ei şi-au găsit locuri de muncă în
restaurantele din Chicago, alţii au rămas să cânte pe vasele fluviale iar unii au ajuns până la New York, în acest big city fiind
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efectuată – N. B. – la 26 februarie 1917 prima înregistrare de jazz
pe disc din istorie, de către Original Dixieland Jass Band, grup
al cornetistului/ trompetistului alb Nick LaRocca (împreună
cu Eddie Edwards – trombon, Larry Schields – clarinet, Henri
Ragas – pian şi Tony Sbarbaro – baterie). Pe discul cu 78 rotaţii/
minut al companiei „Victor Talking Machine” au figurat piesele
„Dixieland Jass Band One Step” şi pe verso „Livery Stable Blues”.
Migraţia din New Orleans a instrumentiştilor de jazz a generat
şansa ca noul gen muzical să se extindă de la arealul limitat al
unei localităţi, la dimensiunile unui veritabil fenomen artistic
cu răspândire periplanetară! De existenţa amintitei formaţii se
leagă şi o altă premieră – cel dintâi turneu în Europa al unei
trupe de jazz, ODJB cântând la Londra în martie 1919, apoi
la hipodromul din Liverpool, într-un show numit „Joy Bells”.
Stilurile tradiţionale „New Orleans”, „Dixieland” (acesta semnificând maniera în care muzicanţii albi preluau elemente de
limbaj şi expresie proprii negrilor) şi „Chicago” au dominat scena
jazzului până prin anul 1927, mai târziu evidenţiind şi o revenire
între anii 1938-1940 în plină eră swing, intitulată New Orleans
Revival (exponent tipic Sidney Bechet). În jazzul tradiţional timpuriu se făcea auzită improvizaţia colectivă, abia ulterior practicându-se şi improvizaţia solistică. În primele decenii ale veacului al douăzecilea era uzitată formula de componenţă a unui
combo alcătuit din cinci până la şapte-opt membri, grupaţi în
secţiunea melodică (trompetă sau cornet, clarinet, trombon,
eventual saxofon melodic în do) şi secţiunea ritmică (pian, ghitară sau banjo, contrabas sau tubă sau saxofon bariton, baterie
sau traps). Drept personalităţi accentuate ale jazzului tradiţional
s-au impus Joe King Oliver, Louis Armstrong, Barney Bigard,
Baby şi Johnny Dodds, Jimmy Noone, Edward Kid Ory.
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Urmând unei perioade de tranziţie numită şi Swing în gestaţie
(1927-1935), jazzul clasic cunoscut în istoria genului drept Swing
Era (sau Mainstream, Middle jazz – în răstimpul 1935–1945),
dezvoltat cu deosebire în New York, Kansas City, Chicago), s-a
individualizat nu doar prin preponderenţa parametrului ritmic
swing ce i-a dat numele generic, ci şi datorită eflorescenţei fără
precedent a orchestrelor mari de jazz – big bands, tip de ansamblu
de paisprezece până la şaptesprezece interpreţi, conceput în
1923 de pianistul, aranjorul şi dirijorul Fletcher Henderson. O
atare alcătuire instrumentală cuprindea câteva secţiuni distincte,
brass (trompete şi tromboane), reeds (saxofoane, clarinete),
rhythm section (pian, ghitară, contrabas, baterie). Faimoase big
band-uri ale vremii au fost acelea conduse de Duke Ellington,
Luis Russell, Chick Webb, Bennie Moten, Jimmy Lunceford, Cab
Calloway, Earl Hines, Andy Kirk, Benny Carter, Count Basie,
Lionel Hampton, Woody Herman, Benny Goodman, Jimmy şi
Tommy Dorsey, Jack Teagarden, Glenn Miller. „Atavismele şi
arhetipurile latente, germinative în sufletul transmutat al afroamericanilor au ieşit în lume şi-n prezenţă sub acele forme care
pentru libertatea exaltată, cvasi-sălbatică de ordin dionisiac sunt
cele mai nimerite: formele sonore.” [2 p. 179].
Experimentele efectuate în legendarul cabaret „Minton’s Play
House” din Harlem începând cu anul 1945 de către vizionarii
instrumentişti Dizzy Gillespie (trompetă) şi Charlie Parker (saxofon alto, jazzman considerat drept cel mai realizat improvizator
din toate timpurile), au deschis larg porţile jazzului modern,
întruchipat mai întâi de stilul be bop1. Era vizată eliberarea
1

„Numele de be bop a fost un termen creat ulterior de anumiţi gazetari, dar
noi înşine nu ne-am denumit muzica în vreun fel. Era vorba doar despre
muzică modernă, aşa cum o vedeam noi. Îi spuneam doar muzică – şi-atât”.
Kenny Clarke, toboşar de jazz [1 p. 396].
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jazzului din mrejele muzicii de dans şi readucerea lui în sfera
artei destinată exclusiv audiţiei. Alături de cei doi instrumentişti
înainte numiţi, au adus importante repercusiuni înnoitoare în
anii ’40-’50 alţi celebri muzicieni de culoare care se întâlneau
la „Minton’s”, pianistul Thelonious Monk, trompetistul Miles
Davis, bateristul Kenny Clarke, ghitaristul Charlie Christian.
(va urma)
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21
pe strada mea se vând miracole la preţ redus
un soare ce luminează doar pentru tine
ursuleţul matusalemic sau
incredibila plăcere a suferinţei
în cea mai lungă lumină tulbure sunt
sâmburi voioşi gesturi rătăcite 21 de
grame
atârnând tot mai uşor
le aşez pe toate în insectarul zilei
cu grija omului care omoară libelule
la final poţi să asculţi nişte ploi sau nişte
oameni care se urăsc cu sinceritate
ipocrizia nu salvează pe nimeni
măştile nici atât
şi totuşi
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„vissi d’arte”
mâinile lui îmblânzeau întunericul
încrustau litere sub pielea de şarpe
între două războaie las vorbele să mă pătrundă din nou
uite la capătul lumii se cântă Puccini
daţi-mi voie sunt cel mai bun dirijor

@
singurătatea cu toţi oamenii viermuind împrejur
nopţile în care aştepţi luna să ţi se prăbuşească în moalele
capului
să ţi se-nfigă în creier să şteargă tot mai ales chipul privirea
care rulează nonstop peste în timp ce înainte şi după mereu şi
mereu şi mereu
felul în care răsuceşti cuvintele ca un joint nefumat
încă
şi fata care-ţi cântă „no ordinary love”
să te-mpingă puţin
mai suporţi înc-o zi s-apară ca o pisică
borţoasă
la urmă toţi puii ei vor fi morţi
poţi să-i minţi
dar ştii
înăuntru e-un zâmbet dulce ca un măr care aşteaptă
124
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alabastru
o linie verde domoală
surâsul clarobscur al lucidităţii
amintiri dezinfectate
aproape
plutesc
la sfârşitul zilei aş vrea să fi venit Dumnezeu să-mi spună
uite asta-i parola pentru nivelul următor
poţi trece
acum

amo, ergo sum
scriu despre dragoste şi moarte cu-aceeaşi peniţă-nmuiată în
sângele zilei trecute
pe străzi gonesc câteva cadavre frumoase scăldate-n ambrozie
şi iod
croşetez fulare lungi din pene atât de mult material din prea
multe aripi pierdute
scriu despre dragoste şi moarte cu aceeaşi peniţă aceeaşi
culoare acelaşi sânge decolorat
scriu despre dragoste
sfârşitul lumii începe mereu într-o marţi
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Poeme de adormit moartea
de fiecare dată când între mine şi lume
se insinuează nuanţe incerte de galben
cu gust de târziu şi de moarte
am încă libertatea de a-i cere luminii iertare
într-un ungher strivit sub o ceaţă arhaică
în care-mi pot pierde oricând echilibrul
printre arome sofisticate pe care clipa-le
îngăduie
la un ospăţ al niciunei patimi
unde aş putea bănui istoviri premature
ale luminii care se tânguie traversându-mi
slăbită memoria
Miruna Mureşanu
poetă,
Austria
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prin deruta nostalgică a bucuriei de-a fi
(in)coherent şi sisific urcuş
printre nuanţe incerte de galben
3, 2022

Miruna Mureşanu

Poezie

cu gust de răsfăţ şi de moarte
care-mi dau libertatea ca încă să fiu
(între veştede dealuri şi-o vale pustiită a plângerii
locuită de nimeni)
punte arhaică între o lume laică şi-un Dumnezeu încă viu
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amintirile ţin încă o vreme moartea la uşă
sperând ca ea să uite de noi
la căderea în somn de care mă tem cel mai mult
şi atunci încerc să nu mai (a)dorm
dar moartea trece extrem de uşor
graniţa dintre veşnicie şi clipă
prin foşnetul nostalgic al teiului
care respiră odată cu noi amândoi
făcând ca fiecare zi să pară mai lungă
adăugând unei risipiri necesare
chemarea generoasă-a luminii
dintr-un timp ridicol de singur
pe care moartea încearcă să-l prindă în mrejele ei
aşezând peste vechile noastre tăceri îndoiala
prin variante-ale sensului regăsit şi pierdut
în cercul vicios al visării
unde trupul nostru (ne)verosimil de lut
(va)trece spre duh prin Purgatoriul iertării
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în casa cu uşile-nchise
păianjeni şi molii sfioase se dau în spectacol
înnodând umbra mea de luminile stinse
în timp ce eu stau de vorbă cu moartea
trăgând după mine un asfinţit postmodern
într-un poem cu ochi de culoarea castanei
amintindu-mi că poate moartea nu doare
aşa cum îmi spusese altădată bunica
ci doar ne rămâne datoare
prinzând rădăcini prin gesturi mărunte
într-o (des)prindere imaginară de sens
prin tot ce n-am numit ci doar am bănuit a fi
tristeţe în exces într-un potir cu mir de nard
unde acum întind înalt un cort
şi-adorm în eul infinit şi-aproape orb
prin vraja care-mi calcă neştiută pe urme
în timp ce eu demult nu mai sunt
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şi nici nu cred că aş putea să mai fiu
decât un simplu amănunt pe care deseori îl uit
în casa cu uşile-nchise
bântuită de păianjeni şi molii sfioase
care stau acum de vorbă cu moartea
rugând-o să nu mă doară prea mult
iar atunci când se insinuează între oase şi inimă
să lase acolo măcar puţină lumină
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fără să aflu de nimeni nimic
bat ritmic în pereţii uitării
imaginând spovedanii ale zilei de ieri
despre veştile rele împletite cu norii
peste care creşte o iarbă sălbăticită de vânt
prin jocul metanoic al luminii cu umbrele
pe care moartea le mută isteric dintr-o parte în alta
într-un decor primenit de-ntuneric
spărgând cu zgomot oglinzile clipei
care-mi mistuie chipul
încât zilei de mâine nu-i fac niciun reproş
dacă va arunca la coş cuvintele mele
a căror împăcare cu sine
mă costă o întreagă tristeţe de-a fi
a luminii care poartă cum pe-o ghirlandă la piept
inima mea
peste care va creşte o iarbă sălbăticită de vânt
încât înclin (acum) să cred că fără să fi fost demult acolo
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între veştile rele împletite cu norii
sub tâmpla mormintelor de lângă murii sălbatici
aerul greu cu miros de petunii
ar putea reface un zbor rătăcit prin care lăstunii
rescriu un dor îngheţat într-o vatră
prin mâna mea de culoarea iubirii
la o masă de lemn sau de piatră
peste care va creşte o iarbă sălbăticită de vânt
pe care lumina o mută profetic dintr-o parte în alta
într-un decor primenit de celălalt timp
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Poeme
1.
ce-i noaptea asta
fără nici o minciună?
strigă-mă.
strigă-mă până ce-ţi ia gura foc.
să ne jucăm cu bulgări de ploaie.
două jucării artizanale
educate să strice
matriţa clasică a inimilor.
să ne amintim cum ne obligau
să desenăm pe trotuare
gânduri.
gândul meu a fost o pedeapsă.
nu, atunci nu ştiam că o pedeapsă
poate fi trezită
la orice oră a timpului.
diamante moarte
pe eşafoade de catifea.
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2.
am trecut prin zece oraşe
şi nu am văzut nici o maşină de scris.
ţi-am zâmbit lung
într-o câmpie plină cu mucuri de ţigări.
aici nu ne va găsi nimeni.
putem face contrabandă cu viruşii letali
din ovulele caste ale virginelor
din mânăstirile subterane ale oraşului.
aş putea trece pe numele tău
penitenciarul de maximă siguranţă
din capătul unui drum.
singurătatea este ultima frontieră
a cunoaşterii.
ţi-am zâmbit scurt
la lumina unei veioze desenate pe un perete.
era atâta moarte sub farfuriile noastre
încât au trebuit
să ne scoată cu forţa
unul din celălalt.
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3.
nimeni nu vine să te scoată pe cauţiune
din viaţa asta, nu prea ai de ales
redecorezi cuşca ta în continuare,
în fiecare sertar un cuţit şi-o candelă.
eşti antrenat să cumperi pâine
şi cumperi pâine în fiecare zi.
aşa începe orgia singurătăţii
şi nimeni nu va putea spune
– uite, l-am văzut cum îşi smulgea
carnea de pe oase, cu o mână bătea în tobe
şi cu cealaltă smulgea bucăţi grele de carne.
sufletul ud ca o pungă cu apă
mirosind a lichid amniotic.
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4.
picioarele tale nu ating pământul.
sunt zile în care ştiu exact unde eşti,
câte femei ai uitat,
câte lame ţi-au atins obrajii
câte dimineţi te-au întors din drum.
ştiu exact câte minute aştepţi taxiul
în intersecţia dintre două catedrale.
apoi totul devine negru
precum cerul gurii câinelui mut.
am profitat amândoi de aceeaşi inimă.
deveniserăm ipohondri şi sălbatici
niciodată atât de nebuni
încât să oprim caruselul mai devreme
de ora închiderii când oasele noastre
se deşurubau tocite şi avariate
din umilinţa atingerii.
apoi am devenit inutili
ca două viori sparte.
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5.
plouă, am desenat deasupra ta o umbrelă.
strada e goală, cred că plouă degeaba.
tu mă urmezi şi apa e caldă. o beau aşa
direct din cer, hainele nu mai sunt necesare
se desprind greu de piele, sunt moarte
şi-abia acum îmi dau seama
cât de moarte sunt hainele mele.
te ascult cum îmi explici diferenţa dintre
a iubi şi iubire, sunt termeni prea tehnici
pentru gândirea mea
care seamănă cu un sanatoriu
în care totul este pe dos.
ţip, ţip mai tare ca tunetul,
cad, cad mai greu decât ploaia.
îmi pui între umeri o frunză
ca un sărut vegetal.
aşa începe fotosinteza. rapid, tăios,
transferul de lumină
dintre mine şi fulger.
şi ce, şi ce dacă am noroi printre gene?
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6.
fără voia mea
te-ai gândit la mine.
a fost ca o entorsă.
tot ce ţineam în mâini a căzut,
totul s-a făcut ţăndări.
în oglindă nu se vedeau ridurile
în oglindă se vedeau doar drumurile
ridicate pe schele, drumurile acoperite
cu cearşafuri albe.
apoi totul s-a dezlipit de pământ.
chiar şi lumina s-a dezlipit.
somnul s-a înstrăinat de noapte
şi-am rămas mai desculţă ca niciodată
în spatele ochilor tăi.
da, aşa a fost
ca o entorsă.
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7.
ce noapte-i asta
în care toţi şi-au părăsit casele?
te-apropii de ei şi le miroşi mâinile.
uite cum se vând fetele sfinţilor
şi caută prin gunoaie hainele săracilor.
te-apropii de ele şi le miroşi tălpile.
pe trotuarul celălalt
toate cinematografele sunt deschise,
săli pline de-ndrăgostiţi în prima fază a tinereţii,
naivitatea aceea ce duce
la clasicul avort – prima mutilare a conştiinţei.
profesorul meu de religie era mut
şi ne proiecta desene animate cu îngeri.
atunci am înţeles că viaţa-i o recreaţie
între suflet şi trup.
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L AŞTEPT pe George, să-mi aducă banii.
E timpul, chiar a trecut, să recuperez banii
împrumutaţi, mi-a promis asta la telefon.
E drept că se auzea ca de la capătul lumii,
înăbuşit, el îmi zicea că-i la Suceava, cu afaceri, dar că-mi va aduce banii, bineînţeles.
Senzaţia a fost că promisiunea suna nesigur,
ca o vorbă scăpată de cineva care, având alte
gânduri, dorea să te expedieze. De fapt, când
îl împrumutasem, cu mai bine de jumătate de
an în urmă, era alături de un sârb, Zoran sau
Radovan, una din astea sau poate altfel. Un
negricios, cu o mustaţă smocoşită deasupra
unor buze vineţii, subţiri, aflat în foame de
bani. Venise la noi pentru a cumpăra nu ştiu
ce, îi lipseau vreo 500 de euro, aşa că mă ruga
să-l împrumut eu.
3, 2022
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— Cum adică vreo cinci sute?, am întrebat, suspicios.
— Cinci sute, poftim, mi-a zis George, scuturându-şi puţin
umerii, fiindcă era destul de rece, iar el îmbrăcat cam subţire,
tocmai coborât din maşină.
— Şi m-ai găsit pe mine, cel plin de bani, potrivit să împrumut
necunoscuţi.
— Hai, mă, lasă textele astea. Nu suntem prieteni, ce dracu?
— Păi, şi dacă?... Am obligaţia să-ţi finanţez relaţiile de afaceri?
— Măi, dac-ai avea nevoie, eu aş sări pentru tine.
— Atâta că n-am nevoie, şi nu apelez...
În momentul acela a ciripit ceva cu acel Zoran sau Radovan
sau, poate, altfel. Oricum, tot timpul dialogului, sârbul m-a privit
cu o nedumerire şireată, parcă înţelegea ceva, neconvenindu-i.
— Auzi, zice George, e la nevoie, ce vrei? Și tu poţi să fii, să
vezi ce bine când cineva, care poate să te împrumute, se tot codeşte... În plus, i-am zis sârbului, ceva mai înainte, că ei, neamul
lor, şi Dunărea au fost singurii prieteni..., adică nu ne-au pândit
la scurtătură... Şi el mi-a zis că da, e clară chestia asta. Deci şi
numai pentru prietenia asta, adică cineva care nu-ţi vrea răul...
ar fi cazul să ne-ajutăm...
— Ce spui, mă, am strigat eu enervat.
Chestia era că mă aprindeam repede în ultima vreme şi asta
pentru că simţeam că mai la fiecare pas trebuia să mă apăr de
canaliile câtă frunză şi iarbă, care-mi pândesc fiecare pas nesigur
sau prostie. S-a ticăloşit lumea, şi asta din calculul că dacă nu joci
tare şi calci în picioare, n-ai nicio şansă să reuşeşti. Mentalitate
de complexat, bătut peste gură şi, după o aşa experienţă... cu atât
mai îndârjit mă simţeam şi aşa mai departe.
— Ascultă, mă crezi pe mine fraierul de serviciu? Adică-mi
aduci necunoscuţi faliţi, îmi spui două vorbe frumoase şi pe urmă că aş avea eu obligaţia... N-am nicio obligaţie şi mi-ar conveni
să mă cauţi prin altă parte.
3, 2022
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— Omule, îmi dai mie banii, adică în numele meu. Ce tot
spui acolo cu necunoscuţi şi alte chestii. Te-am rugat eu.
— Mă mai gândesc, vorbim altădată... Acuma am treabă.
— Omul are nevoie cât mai repede.
— Asta-i treaba lui. N-are decât să se-ntindă cât îi e plapuma
şi aşa mai departe... În rest, la toţi de faţă şi viitori sănătate.
Credeam c-am închis discuţia, că va pricepe şi va căuta în altă
parte. Aproape sigur că a căutat, la alţii insistând, cine ştie, pentru
un împrumut şi mai mare. M-am trezit cu un telefon după vreo
trei ore. Eram acasă, tocmai intrasem în baie, când Felicia mi-a
adus telefonul, gestul ei, oricât de binevoitor, enervându-mă,
bineînţeles.
— Hai, mă, ce faci, omu’ are nevoie de bani.
— Să şi-i facă, dacă are nevoie, să împrumute din bancă sau
ce crede el.
În fine, am coborât cu 500 de euro în faţa blocului. George mi-a
făcut semn să-i dau de-a dreptul aceluia, ceea ce m-a enervat din
nou. Adică nu-mi spusese că lui îi dau banii, el răspunde? I-a luat
George, deranjat, bolborosind la adresa faptului că eram scârţar,
egoist şi altele. I-am pus condiţia să mi-i aducă el, în cel mai rău
caz peste şase luni, ceea ce George a promis. E drept că nu-mi
inspira prea multă încredere, plus că ideea că am fi prieteni mă
lăsa rece. O invoca atunci când avea interes. Alunecos ca atâţia
alţii, chiar mai rău, pentru că îl ducea mintea destul de mult.
Acum aştept, mi-a promis la telefon, am ocupat loc la masa
cu vedere spre stradă. Cârciuma e veche, animată, cu aceleaşi
mese şi scaune jerpelite, îmbâcsită de fum de ţigară proastă. Mă
lasă rece ambientul, mă interesează strada, George, mai exact
să recuperez rezerva monetară pentru vremuri grele. Acum îmi
scotocesc mintea. La un pahar, atunci când mă treceau toate sincerităţile (era o dată când îl întâlnisem), i-am spus că mă asigur
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pentru cazuri neprevăzute cu o sumă de... George ar putea fi un
tip relativ în regulă, dacă ai putea să-l ţii departe sau, oricum,
să excluzi capitolul bani. Nu se poate, banii îl obsedează. Sunt
– ei şi doar ei – rostul lui de a fi, nu importă căile şi metodele.
Doar pentru asta porneşte de acasă. Să-l vezi atunci, precipitat,
transpirat, siluetă înaltă, încă zveltă, faţă negricioasă, uşor
efeminată, cum se avântă după câştig, pândeşte bancnote, ca un
lup flămând, pune la cale combinaţii şocante, planuri îndrăcite de
bătaie, speculă cu maşini aduse din străinătate, cu apartamente,
vag modernizate, spoite la repezeală, cărora le sporeşte preţul de
vânzare ameţitor. Angajează prieteni, cumnaţi, foste iubite, un
întreg cârd, lihnit şi el după ceva câştig. Pe urmă auzeai câte un
meşter că n-a fost plătit până la capăt. I-a dat mai puţin fiindcă
l-a întârziat, drept care nici vânzarea n-a mers prea bine, că el
n-a acceptat de fapt niciodată suma cutare şi altele. Eventual şi
îndemnul băţos la deşteptăciune din partea lui: să-i pară bine
că-i făcea rost de câştig, acuma şi altădată. Chestia cu specula era
însă partea cea mai nevinovată a făcutului de bani, doar faţada,
prin comparaţie, relativ cuminte, care ascundea chestiuni mult
mai delicate. Avea faimă că, prin anii ‘85-‘86, ar fi fost angajat
într-o reţea înaltă prin care nemţi şi evrei îşi cumpărau dreptul
de a emigra. George, se zicea, era printre cei ce strângeau suma,
plus mita, cea mai mare parte ajungând undeva sus, în buzunare
înalte.
— Hai, mă... ce faci tu cu banii, rezerva aia, cum zici? De te
grăbeşti în halu’ ăsta şi mă baţi la cap... Nu ştii cum e în afaceri,
obligat să aştepţi...
— E numai treaba mea, George.
— Îi ţii la ciorap, ca strămoşii, hă? Hă, hă, hă.
— N-ai priceput ce ţi-am spus? Credeam că am fost pe înţeles.
E strict treaba mea cum gândesc şi mă gospodăresc.
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— Banii sunt făcuţi să circule, află şi tu... boier scăpătat...
— N-ai decât să-i circuli pe-ai tăi.
— Uite, ca să terminăm... Şi-n veci nu mai fac afaceri cu tine.
Îţi dau numărul sârbului, înţelege-te cu el...
— Nu, bre, nu... Cu tine, George, mă înţeleg. Deci, acuma
chiar că mi s-a pus pata: banii, urgent!
Şi George nu mai vine, deşi făgăduise s-o facă. Nu-i adevărat
că timpul trece greu atunci când eşti în aşteptare, din contră. Mai
greu e cu sentimentul că aştepţi pur şi simplu, chiar dacă o faci
dintr-o ambiţie încrâncenată, zicându-ţi: să mai fie şi cum zic eu.
În loc de cel aşteptat văd perechi de îndrăgostiţi strângându-se
unul în celălalt, femei cândva frumoase împovărate de
griji, adolescenţi cu aer distrat sau adormit, o mulţime care
aglomerează caldarâmul peticit, denivelat, murdar.
O femeie elegantă, zveltă, în negru, care mă face să tresar.
O măsor, cum se-ntâmplă de fiecare dată, cumva trepidând.
Îi urmăresc mişcările elegante, paşii studiaţi, apuc să-i văd
trăsăturile îngrijite şi cam triste. Faţa ei arăta fabulos, trăsături
armonioase, croială perfectă, tresar. Pe lângă toate astea, mâna-i
stângă, lipită de corp, inertă, îmi pare şi de data asta un simplu
amănunt. Bineînţeles că George pretinde că s-a cuplat cu ea, e
drept că o singură dată, atâta a acceptat. Soţul ei, un afacerist
versat, afemeiat notoriu, lipsea de acasă, plecat, săptămâni la
rând, cu interesele. Dacă nu cumva ar fi fost separaţi. Deci situaţie propice, subliniase George, şmecher. Plus că bărbatul ei
insinuase ceva complice, la o discuţie de afaceri şi vreo două
lăzi de bere scumpă. Cristina ar fi cedat după destule insistenţe,
acceptase să vină într-o garsoniera a lui... Mai puţin să-şi dezbrace
cămaşa. Pe urmă, faptul că, până la sfârşitul unei lucrări grele,
pasionale, ar fi transpirat a făcut-o să se jeneze puţin. De aici
poate refuzurile ulterioare, fiindcă era o pedantă. Obsedată de
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îngrijirea de sine. Putea fi, la fel de bine, fabulaţie. De la unul
ca George te puteai aştepta la orice. Ceva mai târziu mi-a oferit,
chinuit ironic, cheia întâlnirii cu femeia: George l-a vizitat, în
Germania, pe iubitul sau fostul, cu vreo douăzeci de ani mai în
vârstă, şi acela a zis: dac-o întâlneşti pe Cris, sărut-o din partea
mea. Vorbeşte-i mieros, că-i sensibilă la asta. Ceea ce a şi făcut,
bineînţeles. Imediat ce s-a întors. „M-ai înţeles? ”
Nu răspunde la telefon. Se făcuse târziu, aproape zece seara,
golisem al treilea pahar. Eram aproape de o beţie neplanificată,
pusă la cale chiar fără voia mea şi într-o stare agitată, aiurea, doar
fiindcă nu-mi puteam birui altfel aşteptarea. Trebuia să plec, fiindcă aşteptarea, pe lângă că zadarnică, se întorcea împotriva
mea. Când îi dădusem banii eram convins că îmi complic existenţa. Iar acum, că se-ntâmplase lucrul acesta, trebuia să admit
(halal intuiţie!) că am avut dreptate. Urmau şi alte zile şi, despre
George fiind vorba, alte episoade asemănătoare. Îmi tot venea în
minte, parcă pentru a-mi accentua sentimentul că eram folosit:
ce chestie, să rulezi, dacă aşa or fi stat lucrurile, bani împrumutaţi
pe termen scurt, de ici, de colo, şi fără dobândă. Plus că şi pe
sârb îl folosise, mai mult ca sigur, pe el şi legăturile lui. N-aveai
nevoie decât de minciuni şi explicaţii ieftine, pe lângă tupeul
devenit proverbial.
După câteva săptămâni, întâlnit pe George, pe stradă. Aer dezinvolt, adus el în discuţie problema aceea, cu banii.
— Ai văzut, zice, nici măcar n-am vrut să te evit, trecând
strada sau altele.
— Dar nici nu mi i-ai adus. Banii.
— Bine, mă, dar nu ţi-am promis? Adică ai ajuns atâta de
scârţar!... Păi, adică, cuvântul meu...
— N-ai avut, George, eşti din alt joc.
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— Bine, o să vezi, a zis apăsat, vorbele căpătând cumva sonoritatea unei ameninţări.
A adus banii, la puţină vreme. A sunat din nou pe telefonul
fix. I-a răspuns şi de data asta Felicia. Tot insistând că avea o
problemă, mai exact că problema e în avantajul meu, adică nişte
bani de care eu am absolută nevoie, dovadă că-l băteam la cap
pentru ei, ceva de groază, a aflat că lipseam pentru câteva zile.
Eram, într-adevăr, plecat din oraş. Dar el insista să aducă banii
cât mai repede, fiindcă, pe urmă, se întâmpla sigur să plece din
ţară. Iar nevoia mea de bani era ca de aer, şi prelungeam circul.
Prin urmare, trebuia să vină la mine acasă.
Felicia l-a întâmpinat în hol, nedumerită, neascunzând că
nu şi-ar fi dorit o astfel de întâlnire. El, binedispus, pus pe complimente la adresa ei. E vorba de bani, nu-i aşa, i-a retezat-o
Felicia, atunci să trecem la subiect.
— Eşti aşa categorică de felul tău?” (el, mieros).
— Nici asta nu-i problemă care să te intereseze. Ai venit
s-aduci banii, deci dă banii.
— Păi, da, a zis George, hlizind, dar nu-i aşa de simplu...
Se poate, a zis, la fel de bine şi răzgândi în privinţa termenului,
pentru că promisiunea oricum e făcută, iar el ţine la chestiile
astea... O mică hârjoană, apropouri multe, încercările lui de
tupeist uşor încurcat din pricina refuzului ei de a merge în
sufragerie.
— Vreau banii şi să dispari în câteva secunde, a zis Felicia,
care putea fi, în ciuda aerului cumsecade, oarecum inofensiv, o
tipă categorică...
— Sigur că da, a zis George, se va face voia, stimată doamnă,
numai că...
Fiindcă el condiţionase clar – altfel o să plece cu bani cu
tot – Felicia a acceptat, într-un târziu, să-i lărgească decolteul,
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dezvelind, aproape în întregime, unul dintre sâni. După care,
abia apucând să se acopere, clocotind de furie, a luat în mână o
vază masivă, din ceramică, aflată în preajmă:
— În momentul ăsta, laşi banii şi dispari!
Ceea ce el a făcut, râzând mânzeşte, spunând prin asta ceva
de felul: oricând şi în orice condiţii, el... Irezistibilul. Versiunea
Feliciei, bineînţeles, lovită în orgoliu.
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— Mă, tu vrei să mori... – îi zic, zâmbind
printre firele netunse ale mustăţii care înoată
leneşe în spuma de bere pe care nu am
apucat să o şterg de pe gură. De fapt nici nu
vreau să fac asta. Nu mai vreau nimic în afara
acestei moliciuni, umede şi reci, din moţul
încă efervescent care mă gâdilă pe buză. De
ce m-aş şterge? Toată viaţa am fost atent la
detalii. Internalizate solid! Stâncă, nu alta!
Pune mâna la gură când strănuţi! Şterge-te
la gură după ce mănânci! Nu e frumos să
tuşeşti în nasul celuilalt! Pune mâna! Pune
mâna! Nu pune mâna...! Am fost reglat ca
un ceasornic care bate la fix ora exactă. Nu
a fost rău. Nu prea am supărat trecătorii prin
viaţa mea. Da, da! Prin. Nu, din. Pentru că au
trecut. Nu au rămas. Tic-tac! Ei, tic. Eu, tac.
Ca să fie linişte. Zile după zile. Ani. Facturi
plătite la timp, cumpărături pe termen mediu, uneori mai lung, rechizite, farduri, concedii, tăcere, mă rog, tot ce trebuia, tot ce
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aveau nevoie ăia cu „prin”. Nu mi-a cerut-o nimeni. Am vrut
linişte. Acum e altceva. Nu mai vreau. De un timp e prea multă
linişte. Învăţ să spun, „nu”. Uite na, că nu vreau să şterg spuma
de bere de pe mustaţă! Să stea acolo ţanţoş, inestetic şi obraznic,
până se scurge sau până o ling. Aşa ca o cămilă însetată care
îşi explorează nările. Mă pufneşte râsul la imaginea posibilei
aventuri prin propria-mi nară şi moţul de spumă dispare ca un
puf de păpădie suflat de vânt. Rămâne umezeala. Îmi place şi
aşa.
— Mă! Tu o cauţi cu lumânarea!... ridic vocea şi dau un brânci
aerului, ca şi cum i-aş spune „dă-te mai încolo”, asta în ideea că o
dată cu fileul de aer va pleca şi musafirul nepoftit. Mai iau o gură
de bere, dar nu mai are atâta spumă.
— Nu te apropia de berea mea! Muscă nenorocită!
Se opreşte pentru o fracţiune de secundă, ca şi cum ar îngheţa
în zbor, apoi schimbă direcţia cu un unghi ascuţit şi intră în picaj
pe laterala mesei. Mă priveşte. E imobilă. O privesc şi eu.
— Musca naibii!, zic. În gând, de data asta. Nu vreau să îi
dau repere pentru următoarea mişcare. Citisem pe măria-sa
google,(a trebuit să mă updatez şi eu, că prea se distra Norica
la bombăniturile mele în legătură cu „insta”şi „tik-tok”) despre
ochii aproape perfecţi ai muştelor, cu abilitatea lor de a vedea
instantaneu la trei sute şaizeci de grade şi despre capacitatea de
a anticipa următoarea mişcare. Pe vremea mea, zoologia nu prea
ştia din astea. Auzi! Muşte! Zoologie, internet şi Norica! Ea a
apăsat pe butonul primului „nu” când într-o seară m-a ocolit
ca pe o mobilă şi din mers mi-a aruncat „merg la club, nu ştiu
când vin, culcă-te, nu mă aştepta, că şi aşa te pui în pat odată cu
găinile.” Apoi, ca pentru ea, crezând că am asurzit de tot, şi că
aparatul auditiv nu va prinde sunetul, a mai zis „expiraţii ăştia”.
A fost cea mai lungă pauză între două respiraţii speriate. Parcă
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îngheţate. Dârdâiau. Una sus, la baza nărilor, ca la intrarea într-o
imensă peşteră, iar cealaltă jos, în dreptul plexului, exersând
mişcarea de du-te-vino a unui stilet ruginit şi ştirb. Când şi-au
reluat frecvenţa relativ normală, a ieşit primul „nu”, gutural, dar
perfect auzibil, care a întors-o pe Norica spre mine. Existam! „Ce
ai spus?” „Nu te duci niciunde în halul ăsta!” am repetat. Păpuşa
cool, cu fusta până în buci şi buricul gol, adică nepoată-mea,
studentă şi aclimatizată în casa mea, hrănită în casa mea,
servită cu „chestii necesare” din pensia mea, mă privea ca pe un
extraterestru. Nu ştiu ce naiba a văzut ea, dar mirarea de pe faţa
ei nu am să o uit niciodată. Cum zice ea, a fost funny.
— Mă! Ţie ţi s-a urât cu binele! Stai departe de berea mea!
Musca dă o tură peste pahar, apoi se aşază pe colţul mesei.
Ne privim. Ea cu ochii ei imenşi, ficşi, cu retine tridimensionale,
eu cu ai mei, mici, băgaţi în cap, ascunşi după pleoapele căzute,
dar mobili, umanoizi, bidimensionali. E ceva în umflăturile alea
de ochi care mă pun pe gânduri. O fi un el sau o ea? E bătrân
sau tânăr? La treizeci de zile de ale noastre, viaţa lor poate fi
şi de treizeci de ani sau cine ştie, poate trei sute de ani. Cu cât
fiinţa e mai mică, cu atât, pentru ea, adică pentru fiinţă, timpul
este mai lung, de parcă s-ar dilata. Spaţiul. Timpul. Tendinţa
de dezordine a universului. Entropia. Teorii. Demonstraţii. Şi
musca asta, pentru că este exact în faţa mea şi încă nu am chiorât
de tot, e foarte clar că e mică. Asta în comparaţie cu mine. Sau…
cine ştie? Poate ochii ei mă văd şi pe mine mic şi atunci timpul la
care din noi se dilată? Ce tâmpenii îmi trec prin cap! Şi ce dacă
trec! Important e să nu rămână. Nu mai am timp pentru balast.
Să vină, să plece. Tic-tac! Tic-tac!
— Ai şi tu o Norică? Obraznică, atotştiutoare, arogantă, ce
mai, o tânără de succes şi „trendy”?
Nu zice nimic. Doar mă priveşte. Apoi face o mişcare neaş150
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teptată. Nici nu realizez când şi cum sare pe buza paharului. Da,
sare. Poate şi asta. O fracţiune de secundă mă ţinteşte cu ochii
ei fantastici, apoi cu nonşalanţă îşi înfige trompa în restul de
spumă topită ce lăsase o urmă imperceptibilă pe dunga de sticlă.
Mă aşez mai bine în fotoliu. Asta era! Eram la o bere cu... Dipti.
Musca Dipti.
— Aşa te numeşti de azi, prietene. Dipti, de la Diptera.
— Ordinul Diptera. Zâmbesc. Să trăiţi! Auzi? Ordin! Clasificările astea!
Tot de pe net ştiu. Orice te „intere” dai un search pe gogolică.
La început am bombănit, dar apoi am înţeles că pentru cei în
criză de timp (şi cine are timp ?) e de bine. Pentru mine e ok.
Biblioteca e departe. Anii de zoologie au fost cam demult. Sună
fain, Dipti. Este un nume fără gen. Merge şi la, şi la. Dipti a mea,
parcă auzindu-şi numele, face o chestie nouă. Îşi retrage trompa
din lichid şi începe să îşi frece picioarele.
— Asta-i bună! Mă, tu te speli?
Când am citit, tot pe google-ul Noricăi, că muştele se „spală”
înainte de a mânca, mi-am făcut cruce şi mi-am scuipat în sân.
Ele, cele mai mizerabile insecte, ele care se plimbă pe toţi rahaţii,
ele se spală! Parcă i-aş întinde, ca să se şteargă pe trompă, o
bucăţică din şerveţelele alea pe care le ţin pentru ocazii. Care
ocazii, că Norica nici măcar un ceai nu stă să bea cu mine? „Eşti
demodat rău! Dă şi tu un shot de tequila dacă tot vrei să te dai
interensant!”. Las că beau bere cu Dipti. Din ăsta fără alcool.
De gust. De aducere aminte. Decum s-au dus toate. Decum am
rămas singur în ditamai casa. Decum a apărut Norica, nepoata
unei verişoare, deci şi nepoata mea şi cine ştie mai a cui… De
picioarele pe care nu le mai simt de mulţi ani. De scaunul ăsta
nenorocit în care mă târăsc dimineaţa. De discuţia aia a Noricăi
la telefon. În căşti. Cu voce tare. „Vreo sută de mii de euro. Când
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crapă.” De anii lungi, de dinainte. Fără Norica. Fără nimeni.
Pentru că nimeni nu a putut fi ca…
— Mă, tu ai o Diptesă? Sau un Diptes?
Iar îşi freacă picioarele. Insistent. De parcă ceva de acolo nu
vrea să se dezlipească. Poate o amintire sau o durere ascunsă. Or
fi având şi ele dureri? De oase, clar că nu, dar ştiu eu? La rubrica
de curiozităţi era scris că masculii au o „pată a iubirii” situată
undeva în spatele ochilor, pată care detectează potenţialele partenere în timpul urmăririi aeriene. Adică zboară, se uită în toate
părţile şi în faţă, să vadă unde aterizează, dar nici iubita nu o
pierd din vizor. A naibii muşte! Poate dacă aveam şi eu ochi din
ăştia, nu o pierdeam… Ştiam să spun mai repede „nu”-ul când
am ales alt job, alt oraş. Mă-sa de carieră!
— Mă tu nu apuci pensia dacă mă tot bâzâi! Când îţi trag una
cu pliciul îţi cântă popa prohodul! Chiar pe nasul meu?
Mă scarpin energic pe vârful nasului unde Dipti, nesimţitul,
aterizase mai înainte, dar doar aşa ca o atingere a pistei, urmată
rapid de decolare, un fel demonstraţie aeriană a măiestriei şi
a orgoliului. A orgoliului… Nu am putut să recunosc nici la
Crăciunul ăla că am greşit. Stătea la masa din colţ. Singură. Ne-am
privit. Atât. Acum mă uit după Dipti. S-a dus să facă cunoştinţă
cu „muşcata aia care pute”, cum zice Norica. „Ce drac poate să-ţi
placă la ea? Pute!” Norica şi visurile ei. Greu se abţine. Nu mai
are răbdare. Eu am. Habar nu are ce am scris în testament. Păcat
că nu o să îi pot vedea mecla la citire. De când învăţ să spun
„nu”-ul, nu prea am victorii. E dificil exerciţiul. De cele mai
multe ori par că sunt tot „blegul”. Rareori mă contrez cu ea şi
chiar şi atunci îi dau impresia că e doar un bufeu de andropauză
mintală, dându-i iluzia că sunt senil. Şi prost. Comentez doar
câteodată, când am energie să o contrazic. Ca şi cu Covidul.
„Behăi ca un ţap! Chem salvarea! Măcar ăia de la spital să te
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pună la punct! Eşti încăpăţânat! Ai impresia că le ştii pe toate!
Ce paracetamol şi ceai? Nu trăim în epoca de piatră!” Nu, fetiţo,
nu trăim în peşteri, deşi cam acolo ne este locul. Ne? Da, poate că
şi mie tot acolo, dar e limpede ca lumina ce e toată nebunia asta
pandemică. Chiar nu vezi interesele companiilor farmaceutice?
Că populaţia, zic ei, nu mai încape pe pământ? Că nu mai avem
resurse? Că spitalele bagă oxigen în plămânii falşilor covidiţi
la presiune inadmisibilă ca să mai umfle conturile firmelor de
pompe funebre şi listele ce trebuiesc raportate contra firfiricilor
europeni? Nu vezi… Cum naiba să vezi dacă lumea ta cool se
învârte între Mall şi club. Uneori pe la „facultă”. Şi aia, on-line.
Sau poate vezi şi de aia… Nu, nu m-am dus la spital.
— Da, eşti culmea! Dipti! Marea mă-sii de treabă! Te îneci ca
prostul aici în faţa mea!
Tocmai ce revenise în zbor razant şi probabil pentru că i
s-au defectat ventuzele de pe picioare sau lipiciul de pe ele a
devenit derapant, a alunecat în restul de bere din pahar. Aveam
la îndemână, pe birou, pixul cu care mai scriam şi eu prostii de
gânduri, aşa că l-am luat rapid şi l-am pescuit. Tremura.
— Ţie frică de doamna cu coasa, nu?
— Uită-te la tine! Eşti speriat, singur, şi tremuri.
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A NĂSCUT în 1901, în comuna Mihalţ,
judeţul Alba. A învăţat în localitatea natală şi la Blaj. A absolvit Facultatea de Litere şi
Filosofie. A fost un timp redactor la Societatea
de mâine, arhivar, profesor suplinitor, asistent
suplinitor, cercetător ştiinţific. Ajunge, în
sfârşit, profesor universitar la catedra de istorie a literaturii române, pe care o slujeşte
cu devotament până în ultima clipă, transmiţând „cultul valorilor consacrate, dar şi
efortul de a le recunoaşte şi încuraja pe cele
tinere” (Masca geniului, EPL, Bucureşti, 1976,
p. 388).
Preocupat mai cu seamă de istoria culturii şi literaturii ardelene, urmând exemplul
profesorului său, Gh. Bogdan-Duică, a scris
memorabile pagini despre Ioan Slavici, George
Coşbuc, Liviu Rebreanu, I. L. Caragiale, Nicolae
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Filimon, Alexandru Odobescu, Mihai Eminescu, Ion Creangă.
Ion Agârbiceanu, Pavel Dan, Codru-Drăguşanu, Nicolae Bălcescu,
George Bariţ etc. A fost, de asemenea, printre primii care au anunţat intrarea în literatură a lui Lucian Blaga, interesându-l cu
deosebire, în spiritul tradiţiei ardeleneşti, aspectul etic al vieţii
şi activităţii scriitorilor, punând accent pe caracterul popular al
literaturii şi pe „istorism”.
A studiat şi la Paris, iar în 1928 îşi susţine doctoratul cu teza
Edgar Quinet et les roumains, numărându-se printre cei dintâi
comparatişti, preocupat de felul în care literatura noastră e
receptată în străinătate.
Dintre lucrările sale mai importante amintim: Literatura
Transilvaniei, Povestitori ardeleni şi bănăţeni până la Unire,
Literatura Tribunei, Folclorul revistelor Familia şi Șezătoarea etc.
Alături de acestea, a scris numeroase articole şi studii în
Dacoromania, Studii literare, Anuarul arhivei de folclor, Studii
şi cercetări ştiinţifice, Transilvania, Gând românesc, Tribuna,
Steaua etc.
Ion Breazu a fost un cercetător pasionat al presei, cu deosebire al Gazetei Transilvaniei, Amicul poporului, Biblioteca românească, Foaie pentru minte, inimă şi literatură, sprijinind cu
abnegaţie Almanahul literar, apoi Steaua şi Tribuna din Cluj.
A fost secretarul Astrei într-o vreme deosebită din existenţa
acestei instituţii, dovedind o nemărginită preocupare şi competenţă pentru bunul mers al activităţii ei, interesându-se direct
de desfăşurarea vieţii culturale în toate despărţămintele acesteia.
Stă mărturie în acest sens corespondenţa sa cu Octavian Lupaş
(1908-1972), jurist, publicist, cercetător al trecutului cultural al
Aradului, secretarul baroului de la Tribunalul din Arad, secretar
al despărţământului Arad al Astrei, fost primar al Aradului. El
a vegheat o viaţă la imprimarea conştiinţei de unitate, drept fac3, 2022
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torul cel mai important al dreptului nostru la existenţă pe plaiul
mioritic.
Cluj, 20 octombrie, 1935
Stimate domnule Lupaş,
Regret foarte mult că aceste rânduri nu vă vin de la un om pe
care să-l cunoaşteţi personal. Ele ar găsi poate atunci o înţelegere
mai dreaptă din partea D-voastră.
Am plecat sâmbăta trecută la Arad, cu gândul ca printre cei
dintâi oameni cu care voi sta de vorbă acolo să fiţi d-voastră.
Vă cunoşteam din scris, mai ales din acele portrete de români
vrednici din părţile Aradului, pe care nu odată le-am utilizat în
cercetările mele de specialitate. Aveam aproape certitudinea că
această înrudire de preocupări va forma o punte de apropiere
între noi. D-voastră lipseaţi însă din Arad, spre regretul nu numai
al meu, ci şi al tuturor prietenilor devotaţi pe care îi aveţi acolo,
reţinut la Stâna de Vale de o boală din care mi s-a spus că sunt
speranţe serioase să scăpaţi în curând, nevoind fiind deci să vă
caut cu scrisul, dacă cu vorba nu v-am putut afla.
Vă rog însă ca această introducere să nu vă sperie, că nu vă
cer lucruri prea mari. Doream şi doresc să vă cunosc în noua mea
ipostază de secretar al Astrei şi în ipostaza D-voastră mai veche
de secretar al despărţământului Arad. Când am primit această
însărcinare, întâiul meu scop a fost cunoaşterea exactă a situaţiei
din toate despărţămintele, rezultat al vizitelor la faţa locului, cu
care ocazie aş sta de vorbă cu toţi animatorii lor.
Întâia mare descălecare am făcut-o la Arad, din două motive:
întâi de toate pentru că Congresul forului asociaţiei cu care Astra
colaborează în multe despărţăminte a fost ţinut acolo, duminică şi
luni, iar în al doilea rând fiindcă Aradul, prin înfiinţarea federaţiei
F.A.C.A., mi se pare unul din cele mai interesante puncte din
geografia culturală a ţării, deci, nu regret deloc această vizită.
Din conversaţiile pe care le-am avut cu câţiva astrişti din Arad, îndeosebi cu d-l dr. Iustin Marşieu (1879-1955) – avocat, om politic,
colaborator al lui Vasile Goldiş în anii premergători Unirii, fost
preşedinte al Federaţiei Societăţilor Culturale de pe lângă Astra,
despărţământul Arad şi primul prefect al Aradului după Unire – şi
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dr. Iacob Radu – Canonic, luptător naţional, membru în Comitetul
executive al Consiliului Naţional Român din Oradea Mare în
1919 –, rămân cu impresia hotărâtă că prin actul din martie a.c.
d-voastră aţi deschis o nouă fază în viaţa culturală a acestui mare
centru românesc de la marginea vestică a românismului.
Din Unirea pe care aţi făcut-o, într-un spirit atât de înţelept,
cred că va câştiga fiecare societate în parte şi va câştiga îndeosebi
românismul arădean, care aşteaptă de mult acest gest de la
d-voastră, intelectualii.
Oamenii cu care am stat de vorbă mi-au spus că în acest front
de ridicare a românismului, d-voastră faceţi parte dintre soldaţii
întâielor rânduri. Mi s-a amintit cu elogii de legătura permanentă
pe care o aveţi cu cercurile culturale, de interesul pe care îl purtaţi
bibliotecilor populare, de partea d-voastră în redactarea revistei
Hotarul şi de alte multe fapte săvârşite cu tinerească generozitate.
Iată de ce, stimate domnule Lupaş, m-aş bucura foarte mult dacă
m-aţi ţine la curent cu acţiunea d-voastră culturală, relatându-mi
nu numai despre şovăiri şi greutăţi, la învingerea cărora aş putea
da o mână de ajutor.
Informaţii cu privire la Ion Breazu, la organizarea şcolilor
româneşti pe care le pregătiţi, la bibliotecile populare, la cercurile
culturale, vă stau oricând la dispoziţie, cu toată mulţumirea de
a vi le putea oferi. Vă doresc să vă restabiliţi în grabă, pentru a
putea să vă reîntoarceţi între oamenii care vă aşteaptă cu iubire şi
a reîncepe munca pe care o privim cu atâta încredere.
Al D-voastră devotat,
secretarul Astrei,
Ion Breazu
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Balcanii, otomanii
şi marile puteri*

„Introducerea formulei occidentale (a principiului naţionalităţilor) printre aceşti oameni (din Balcani) a dus la masacre... (ele)
nu sînt decît forma extremă a luptei naţionale dintre vecini reciproc indispensabili, instigaţi de această idee vestică fatală”
Arnold Toynbee

B

Victor Neumann,
isoric,
Timişoara

ALCANII reprezintă o temă importantă
a istoriografiei europene. Religios şi cultural au fost dintotdeauna puntea de legătură
a Europei cu Orientul. Societatea amintitului
spaţiu a fost adesea formată din oameni şi
comunităţi paşnice, fluiditatea identitară fiind
* Mark Mazower, Balcanii. De la sfârşitul Bizanţului
până azi, traducere din limba engleză de Tudor Călin
Zarojanu, Humanitas, Bucureşti, 2019
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o trăsătură dominantă. Integraţi pe
rînd pe rînd, total ori parţial, în imperiile roman, bizantin, otoman, austro-ungar şi ţarist, Balcanii au jucat
şi mai joacă un rol strategic pentru
întreaga Europă. Segregarea în mici
entităţi statale în secolele al XIX-lea şi
al XX-lea a fost rezultatul influenţelor
doctrinare central şi vest-europene
şi mai puţin rezultatul aspiraţiilor
locale. Interesul enorm al marilor
puteri pentru exercitarea influenţei
în zonă a fost însoţit de o asociere
reală – deşi întîrziată –, la cultura şi
structurile politico-administrative
ale Europei occidentale.
Într-o strălucită carte dedicată perioadei postbizatine a Balcanilor, istoricul Mark Mazower rescrie
istoria regiunii dintr-o nouă perspectivă. Pornind de la
numeroase izvoare, prezentînd viaţa socială şi politică
prin locuri şi comunităţi, religii şi limbi, evenimente
şi fapte, el contribuie la o înţelegere a trecutului şi
prezentului regiunii dincolo de tensiunile şi limitele întreţinute de politizata viaţă academică din
regiune. Intitulată, The Balkans: From the End of
Byzantium to the Present Day, 2000 (Balcanii. De
la sfîrşitul Bizanţului până azi, Traducere din limba
engleză de Tudor Călin Zarojanu, Humanitas,
Bucureşti, 2019), cartea savantului american repune
în discuţie istoria întregului areal sud-est european
văzută prin prisma mărturiilor documentare şi nu a
3, 2022
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legendelor, a realităţilor social-politice şi nu a prejudecăţilor cultural-lingvistice ori identitar-politice. Alături de vechea istorie,
autorul narează şi pe aceea nouă, în care include controversata şi
mult disputata „chestiune orientală”, formarea statelor naţionale
şi geneza violenţelor interne şi internaţionale. Urmărind comparativ desfăşurarea lucrurilor, Mark Mazower evidenţiază
atît perioadele lungi în care populaţiile creştină, musulmană
şi iudaică au evitat conflictele, supravieţuind cu propriile lor
tradiţii, cît şi acelea în care prin influenţe vizibile ori invizibile
Balcanii au fost transformaţi cînd „într-o necesitate secretă”
(Leopold von Ranke), cînd într-un dorit şi aşa-numit „butoi cu
pulbere al Europei”.
Care au fost trăsăturile dominante ale segmentului de Europă
în care s-a făcut simţit doar ecoul Renaşterii şi Reformei? Unde
şi cum recunoaştem principalele repere spirituale ale lumii balcanice? Sînt ele mărturii ale continuităţii sau ale discontinuităţii?
Observaţia istoricului ajută la clarificarea lucrurilor:
„În Europa otomană (Balcanii), cea mai mare parte a populaţiei
– probabil în jur de 80% – a rămas creştină. Cînd religia islamică
a pătruns în zona rurală, rareori a adus cu sine limba turcă: musulmanii bosniaci au continuat să vorbească limba slavă nativă;
musulmanul Ali paşa din Ioannina vorbea albaneza şi greaca, nu
şi turca; ţăranii musulmani din Creta vorbeau greaca şi savurau
Erotokritos, poemul epic al insulei, la fel de mult precum creştinii,
din care, dealtfel, se trăgeau cei mai mulţi dintre ei. Dincolo de
zonele din apropiere de Edirne, limba turcă rămînea în Balcani
limba oficială în administraţie, limitată la centrele urbane. Oraşe
precum Bosna-Sarai, Skopje şi Sofia erau insule preponderent
islamice, vorbitoare de turcă, sub control imperial, într-o mare
creştină – aşa cum existau oraşe vorbitoare de limbă germană în
Europa de Est slavă”. (Mazower, op. cit., p. 85).

În pofida convertirilor la Islam, acestea n-au avut loc în masă.
Religia creştin-ortodoxă a rămas majoritară. În al doilea rînd,
limbile locale, greaca, albaneza, slavona, româna, erau limbile
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vorbite de populaţiile creştine, dar şi de convertiţii la Islam. În
fine, o lungă perioadă, amalgamul populaţional din Balcani a
estompat diferenţele comunitar-lingvistice şi chiar pe acelea
religioase, de unde metamorfozele identitare, împrumuturile de
valori şi practici traversînd graniţele religioase. Familiile mixte
şi identităţile multiple au generat perspective comune asupra
problemelor sociale şi economice, contribuind la evitarea conflictelor1. Observaţia lui Mark Mazower acreditează ideea că
timp de sute de ani trăsătura fundamentală a Balcanilor – cu
precădere în satele regiunii – a fost conservarea tradiţiilor, a
bisericilor, a bunelor relaţii dintre comunităţi. Toate fuseseră
posibile mulţumită ecumenismului creştin-ortodox, patriarhiei
ecumenice de la Constantinopol şi protecţiei asigurată de sultanatul otoman tuturor practicilor religioase. Privitor la viaţa sătenilor aparţinînd mai multor biserici, ea se explică prin faptul
că diferenţele cultivate prin dogmele religioase jucaseră un rol
minor comparativ cu evlavia, respectul pentru puterile cereşti,
înţelepciunea şi cunoştinţele despre divinitate:
„Creştinii se foloseau de înţelepciunea musulmană strîngînd mici
obiecte de cult şi luînd pămînt sfînt din moschei sau tekke (loja
dervişilor). În legenda unui martir creştin citim cum o femeie musulmană a fost vindecată de patriarh: acesta refuzase iniţial să o
primească pe motiv că «nu se cuvine să-i acceptăm pe cei străini
de credinţa noastră», dar s-a înduplecat, spunînd că «pe cel ce vine
la mine nu-l voi scoate afară». Aşa cum musulmanii mergeau la
preoţii creştini, îi vizitau şi pe rabinii evrei. Citim, de exemplu,
despre un musulman din secolul al XVI-lea care a jurat, cuprins de
o febră periculoasă, că dacă se va însănătoşi va renunţa la atracţia
sa pentru băieţi. După ce s-a vindecat, s-a gîndit mai bine, dar nu
a îndrăznit să-şi încalce jurămîntul. Fiind avertizat de ulema din
1

Cf. şi Victor Neumann, Tentaţia lui Homo Europaeus. Geneza ideilor moderne în Europa Centrală şi de Sud-Est, Polirom, Iaşi, 2006; Idem, Interculturalitatea Banatului, Univ. Al.I. Cuza, Iaşi, 2015. Idem, Neam, Popor
sau Naţiune? Despre identităţile politice europene, Curtea Veche, 2005.
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oraş că nu se poate sustrage unui jurămînt, a căutat sfatul rabinilor
din Salonic, să vadă dacă nu pot găsi o portiţă de salvare. (I-au
sugerat să încerce cu femei)” (Mazower, op. cit., p.92).

Înţelesul dat religiei trimitea la ritual şi la respectarea datinilor
şi mai puţin la smerenie şi la îndrumare morală. Cultul era „o
formă de asigurare”, iar diferenţele de doctrină erau adesea
necunoscute ori neglijate de ţărani. Coabitarea mai multor comunităţi a condus la numeroase interferenţe, la amalgamarea
practicilor culturale. „Cele mai intime zone ale vieţii personale au
fost influenţate de coexistenţa religiilor” (Mazower, op.cit., p.97).
Coexistenţa a estompat diferenţele dintre creştini şi musulmani,
dintre evrei şi musulmani. De unde căsătoriile mixte, trăsătură
caracterizînd atît elitele, cît şi ţărănimea pentru o lungă perioadă
de timp.
Mişcările religioase din Balcani din secolele al XVII-lea şi al
XVIII-lea indică nu numai o apropiere a ideilor şi credinţelor,
ci şi un continuu transfer de valori. Faptul e impresionant, rar
întîlnit în alte părţi ale Europei. În cartea lui Mazower sînt citate
multe exemple ce demonstrează acest aspect al vieţii spirituale
caracteristic Balcanilor. Leaderii şi ţăranii înţelepţi ai satelor şi-au
dat mîna reuşind adeseori să construiască punţile de legătură şi
un sensus communis. Chiar dacă nu e formulată astfel, fuziunea
orizonturilor a fost prezentă în satele şi cetăţile din regiune,
contribuind la minima armonie socială, la dezamorsarea conflictelor ori la împiedicarea războaielor cu străinii. Înainte de
apariţia ideii de naţiune în jurul anilor 1800, înţelesul spiritual
şi reciprocitatea serviciilor dintre persoane şi comunităţi fusese
substanţa istoriei acestui colţ al Europei. Nicidecum, războaiele
religioase ori purificarea etnică.
Circulînd dintr-o parte într-alta a continentului, învăţaţii
din Balcani au studiat, scris şi publicat cărţi, au multiplicat informaţii, au fost creatori ai punţilor de legătură între Est şi Vest.
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Din păcate, n-au beneficiat de instituţii receptive la înnoiri şi
nici de un public cititor din sînul propriilor lor comunităţi.
Excepţiile unor creatori de vîrf sînt importante, dar nu decisive
în schimbarea mentalităţilor. De aici şi transferul tîrziu de la rural
la urban – sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor –,
respectiv adoptarea setului de valori pretins de modernitate.
Arderea etapelor de către clasa politică s-a dovedit parţial productivă, lăsînd adesea nerezolvate problemele educaţionale, sociale şi economice. Analfabetismul majorităţii locuitorilor regiunii a împiedicat schimbările în ton cu ideile reformatoare
iluministe, schimbări vizibile şi profunde în Anglia, Ţările de Jos,
Franţa, Principatele germane, oraşele-state italiene. Faptul pare
de înţeles, fiind în nemijlocită legătură cu habitatul medieval, cu
excluderea ţărănimii din viaţa publică şi inexistenţa drepturilor
politice ale celor mulţi pe toată durata secolului al XIX-lea. Impactul
contribuţiilor intelectuale remarcabile s-a lăsat aşteptat în Europa
otomană în lunga perioadă de tranziţie de la medieval la modern.
Oraşele erau mai puţine şi au jucat un rol modest în viaţa
social-culturală a locuitorilor, de unde lenta şi întîrziata receptare
a ideilor iluministe. Uneori, s-a întîmplat ca lumea să fi fost
marcată de zvonuri, fanatism şi violenţă. Modernizarea e vizibilă
doar în sînul unei minorităţi reprezentată de intelectualitatea care
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea receptase gîndirea şi
transformările politice vest-europene. Acest segment însă n-a
acordat suficientă atenţie codului etic şi normelor (presupuse
de acesta) promovate de filozofia luminilor. A nesocotit bogăţia
de sensuri ale conceptului de modernitate, rezumîndu-se nu de
puţine ori la o nefericită imitare a lucrurilor. În acest context,
comparaţia lui Mark Mazower dintre oraşele din Balcani şi cele
din Europa Centrală şi Est-Centrală îmi pare exagerată. Sofia,
Belgrad sau Bucureşti nu beneficiaseră de susţinerea necesară
înnoirilor administrative, Imperiul Otoman fiind slăbit în urma
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războaielor de dinainte şi de după 1800. De unde, întîrzierea reformelor. Centre precum Pressburg (Bratislava), Praag (Praga),
Ofen (Pesta), Neusatz (Novi-Sad), Karlowitz (Sremski-Karlovci),
Czernowitz (Cernăuţi), Temeswar (Timişoara) ş.a., cu circa un secol
mai devreme fuseseră încurajate de Casa de Habsburg în fondarea
noilor instituţii administrative, economice şi comerciale.
***
Răspîndirea ideii de naţionalitate în mediile bisericeşti şi
intelectual-laice, precum şi slăbiciunile din ce în ce mai vizibile
ale Imperiului Otoman au atras o transformare a relaţiilor sociale
şi politice. Treptat, noua doctrină identitară însuşită pe parcursul
secolului al XIX-lea avea să provoace rivalităţi teritoriale între
comunităţile din interiorul Balcanilor, conducînd la formarea
celor dintîi state naţionale din zonă. Mark Mazower are dreptate
atunci cînd observă că independenţa lor indică o statalitate
slabă. Întemeierea a fost fie contestată de vecinătatea imediată,
fie stimulată şi controlată de una sau mai multe dintre Marile
Puteri. Cert este că acestea din urmă au arătat un interes pentru
a cuceri zona sau pentru a avea acces la punctele ei strategice.
„Marile Puteri erau puternic implicate în afacerile interne ale noilor
state. Ele le alegeau regii dinte vlăstarele caselor regale europene
care nu aveau obligaţii, le scriau constituţiile şi le selectau consilierii
militari şi civili – de la bavarezii care conduceau Grecia sub regele
Otto în anii 1840 pînă la ruşii care stăpîneau Bulgaria, inclusiv armata
şi Ministerul de Război, în anii 1880. Ele stabileau graniţele şi ajustau
teritoriile la conferinţele internaţionale, impunîndu-şi vrerea asupra
părţilor implicate prin diplomaţie de forţă şi constrîngeri economice.
Și totuşi, controlul lor asupra noilor state nu era pe deplin asigurat
– aşa cum au descoperit ruşii în România şi Bulgaria sau austriecii în
Serbia. Marile Puteri cedaseră în faţa forţelor naţionaliste şi creaseră
state independente. După aceea au încercat să păstreze ceea ce mai
rămăsese din Imperiul Otoman, dar eforturile lor erau zădărnicite
de tendinţa expansionistă a politicii ţărilor pe care le creaseră. În
aceasta constă instabilitatea fundamentală a noii situaţii din Balcani”
(Mazower, op. cit., pp.131-132).
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În timp ce fostele imperii ţarist şi austro-ungar au acţionat
în direcţia extinderii stăpînirii asupra pămînturilor balcanice,
Franţa, Marea Britanie şi Germania au căutat să exploateze resursele economice, asigurîndu-şi totodată un cap de pod în faţa Rusiei, respectiv a viitoarei Uniuni Sovietice. S-a întîmplat
ca unele să-şi exercite o importantă influenţă prin intermediul
intelligentsiei, proiectînd principiul naţionalităţilor şi, ulterior,
ideologiile naţionaliste. Instalarea propriilor idei politice şi a
propriilor lideri nu e decît un semn cu multiple consecinţe în
durata mai lungă a istoriei.
Istoricul Leopold von Ranke observă că Imperiul Otoman a
fost o lungă perioadă tolerat de marile puteri dintr-o necesitate secretă, ele exercitînd asupra lui „o influenţă indirectă, invizibilă”.
Ranke nu greşeşte, dar nu spune cine şi ce fel de influenţă s-a
exercitat asupra zonei. Aidoma altor istorici ai epocii romantice
şi postromantice, el ştia prea bine că teoria etnonaţiunii avusese
un puternic impact în mediile intelectuale central şi sud-est europene. Cu cîteva decenii mai devreme, Johann Gottfried Herder
fusese preocupat de cultura şi identitatea comunităţilor din
Balcani, identificîndu-i natura exotică, trasîndu-i cele dintîi hărţi,
dezvăluindu-i particularităţile de limbă, tradiţie şi folclor. În cartea
Neam, Popor sau Naţiune? Despre identităţile politice europene
am arătat semnificaţia descoperirilor lui Herder, faptul că reuşise
să impresioneze mulţi occidentali prin ideile sale. Exagerarea
specificităţilor ori asocierea ostentativă a est-europeanului de
natură şi de formele primitive de viaţă devenise punctul de plecare pentru teoria speculativă a etnoidentiţii. Din păcate, ceea
ce se vede la o examinare atentă a evoluţiei gîndirii politice,
Europei de Nord şi de Vest „îi era inaccesibilă psihologia colectivităţilor şi setul de valori culturale comune pe care şi-au
întemeiat viaţa şi au evoluat populaţiile amintitului spaţiu. Religia ortodoxă, reprezentînd platforma spirituală dominantă, si3, 2022
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tuată cu mult deasupra particularităţilor lingvistice, era o mare
necunoscută pentru mediile culturale iluministe şi romantice
germane... ortodoxia contrazicea teza dragă lui Herder potrivit
căreia limba e sufletul poporului... Etnicismul a fost (şi a rămas)
un împrumut..., supralicitarea diferenţelor pe criterii etnografice
fiind un artificiu menit să schimbe ordinea interioară medievală
a zonei în conformitate cu modelul occidental....” (Victor
Neumann, Neam, Popor sau Naţiune?, ediţia a III-a, Bucureşti,
2015, pp. 168-169).
De reţinut e faptul că principiul naţionalităţii devenise „o sabie
cu două tăişuri”, iar era ideologiei a supralicitat cultura identitară în
dauna democraţiei. Etnodiferenţialismul sau etnocentrismul avea
să se transforme în cea dintîi referinţă a identităţii statal-naţionale.
Urmările au generat nu doar segregări teritoriale, dar şi tragicele
conflicte pe tot parcursul „secolului extremelor”. Astăzi – după
două războaie mondiale şi un război civil, după două regimuri
totalitare – putem spune fără să greşim că tragediile europene din
istoria recentă îşi au originea şi „în sîngeroasa intersectare dintre
conflictele balcanice (pe criterii etno-culturale ori religioase, n.
m.,VN) şi concurenţa existentă între Marile Puteri. Era religiei se
încheiase; era ideologiei se întrezărea; naţionalismul le-a cuprins
pe amîndouă” (Mazower, op.cit., p.147).
Multe dintre ipotezele şi teoretizările istoricului sînt provocatoare, dar ele se bazează pe o cercetare temeinică a izvoarelor
bibliografice fundamentale. Dincolo de posibilele critici pe
care le vor formula cei cu convingeri subiective, limitate de politicile prezentului, cartea lui Mazower este remarcabilă prin argumentele, exemplele, naraţiunile şi ideile care contrazic lunga
serie de stereotipuri despre istoria Balcanilor. Toate acestea au
fost posibile mulţumită unei perspective dezideologizate asupra
trecutului, redînd în imagini sui-generis adevărurile nespuse ale
unei lumi doar aparent periferice.
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Amintiri din viitor –

recodificările prezentului*

A

LFABETUL DISTOPIILOR este o carte care
se construieşte familiară şi palpabilă din
interiorul unui prezent clădind concurenţial
naraţiuni în care tehnologia, neverosimilul,
disconfortul distopic par insinuări ale literaturii science-fiction în cotidian. Publicat în
2021, la Editura Şcoala Ardeleană, romanul
lui Gheorghe Săsărman îşi deschide aproape
firesc paginile, ca jurnalul credibil al unui călător care are curajul să descrie lumea aşa
cum e. Paradoxal, cititorul nu îşi mai extrage neliniştile din confruntarea cu lumi alternative improbabile, nu îşi mai ia emoţia
din contemplarea exerciţiilor de ficţiune ale
unui scriitor care sondează scenarii în care
tehnologia se întâlneşte cu magicul în forma
sa sumbră. Alfabetul distopiilor e un pasaj spre

Ioana Spătaru-Iacob,
critic literar,
Timişoara

* Gheorghe Săsărman, Alfabetul distopiilor, Editura
Şcoala Ardeleană, 2021
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subterana populată de urzeli tulburătoare, subsolul realităţii imediate
în care haosul pare să se trezească. Ca
urmare, lectura cărţii lui Gheorghe
Săsărman, în contextul social-istoric
actual, devine o meditaţie angoasată
asupra destinului umanităţii, asupra
fatalităţii colective şi a şansei individului de a-şi exercita dreptul la libertate şi demnitate.
De la început, personajul-narator
intră în dialog direct cu cititorul, pe
un ton apropiat, ca şi când ar miza
pe adeziunea acestuia. Îi pune la
dispoziţie codul prin care întâmplările pot fi percepute ca plauzibile.
Rememorarea călătoriilor distopice se face sub forma unui discurs adresat; persoana a II-a plural dă
relatării un aer prietenos, construind o legătură subtilă de comunicare cititor-narator, o solidaritate care
dă senzaţia că povestea îl implică direct pe lector,
creând o puternică impresie de prezent şi participare.
Emoţia lecturii, dinamismul ei sunt emanate de această atitudine a personajului-narator, al cărei scop
pare a fi oracular. Naraţiunile, deşi inexplicabile,
nu sunt străine de zona posibilului şi au muchiile
subversive ale unui avertisment. Totul pare să se
explice – distopia războiului, născut din ideologia
universalismului, cyber-distopiile vieţii virtuale şi
ale nemuririi digitale, distopia religiei universale,
paradisul nefiresc al amazoanelor – prin existenţa
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memoriei universale, a emergenţei şi a zestrei informaţionale
colective. Totul se instalează real, implacabil. Călătorul în lumile
paralele, distopice ale viitorului nu caută multe explicaţii, doar
constată scenariul plauzibil al unor comunităţi orbite ideologic.
Îl experimentează fără prea multe revolte, dar şi fără a se simţi
exceptat, străin, ca şi când a fost recrutat într-o poveste cu o
intrigă rece, mecanică şi foarte posibilă. Fascinaţia acestei cărţi
cu osatura unui science-fiction vine din suprafaţa ei realistă,
foarte aproape de lumea cititorului, aflată azi în criză.
Inexplicabilul este redus la un singur moment. Sursa tuturor
întâmplărilor. Personajul-narator meditează asupra naşterii entităţilor colective, ,,depozitare ale zestrei informaţionale comune,
care ar transcende limitele conştiinţei individuale”. Meditează
concentrat, întins în patul său. La ora unu şi douăsprezece minute, constată că a ieşit din corpul său. Într-o fracţiune de timp,
este propulsat concomitent în zeci de lumi paralele. Revine
în patul său, la aceeaşi oră. În epilog, mărturiseşte dorinţa lui
de a-şi relata experienţele unui singur om, prietenul său, Paul,
care l-ar putea crede. Cu toate acestea, cartea este concepută
ca un discurs, direct orientat spre un cititor-ascultător, singurul
căruia îi încredinţează detaliul spectaculos al apariţiei, în finalul
devenit deschis, la uşa sa, a unui personaj din viitor: Gabriel.
Nota confesivă, purtând accentele oralităţii – interogaţii, exclamaţii, adresări directe – pare să atenueze ritmul naraţiunii, să
sacrifice uneori pulsul faptelor, chiar şi conţinutul personajelor
care există mai mult ca voci. Totuşi, ea este premeditată şi
conferă amprentă aparte mesajului cărţii. Personajul-călător
este un profet, purtătorul unui mesaj – un avertisment pentru
omenire. E semnificativ că adresarea se face la plural – spre un
public care preia întrebările şi neliniştile personajului pentru a
le transporta în lumea sa, într-o oralitate a prevestirii. Textul
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nu este premonitoriu, scriitorul a estompat accentele grave,
apocaliptice, evitând legarea naraţiunii în forme dramatice. El
integrează dialogurile în spaţiul textului construit ca un monolog,
vocile caracterelor nu au rezonanţe acute, descrierile, deşi
evocatoare, nu devin tridimensionale în procesul receptării.
Mai curând decât scriitură, textul pare discurs, meditaţie, are
conturul accesibil al unui eseu, nu se vrea o colecţie de ficţiuni,
ci un jurnal de călătorie, al unui om care trăit experienţa unor
distopii pe care le prezintă ca lumi posibile, semenilor săi. Ca
pe un avertisment.
Intenţia se limpezeşte şi prin figura ştearsă a personajului.
Aflăm în ultima naraţiune A de la Amazonia că ar fi fost
jurnalist, îşi spune Peter, dar intuim că nu e numele lui. Deşi
face în Prolog afirmaţia: ,,Simţeam nevoia unei alte explicaţii,
compatibile cu tiparul materialist”, acceptă cu stăpânire de
sine, fără prea multă rezistenţă, toate scenariile şi lumile în care
se vede transportat. Atitudinile sale au manifestări în surdină:
detaşarea, ironia, uimirea, frica, nevoia întoarcerii acasă,
indignarea. Şi, totuşi, cititorul este partizanul său. Se lasă purtat
în labirintul călătoriilor, fără suspiciune. Adeziunea la discurs
este asigurată prin strategia prozatorului de a nu crea un erou
– acel profil ce se distinge de anumite opţiuni ale cititorului – ci
o voce care răsună în mintea lui, suprapunându-se peste propria
voce internă.
Cartea ridică peisajul psihologic al unor lumi greu de uitat.
Ca în cazul personajelor, decorurile nu sunt în tuşe puternice, au
contururi generale, uşor pliabile peste desenele din imaginarul
cititorului. Exploatarea simbolului în conturarea spaţiului distopic urban are efecte similare. În centrul peisajelor din primele
patru poveşti, se află piaţa – când pustie, când invadată de
mulţime, sursa unei vagi agorafobii. Piaţa ca centru al lumii,
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simbol al legii şi ordinii, al logicii şi echilibrului pare să sufere
o mutaţie de semantică spre o extremă anihilantă. Individul este
anulat de un spaţiu tiranic, un centru închis în propria sa logică,
trasând coridoarele unui labirint predestinat. Uneori, mediul alienării reţine imaginea unei catedrale, turnuri, un arc de triumf,
amfiteatru sau tribună – toate par asociabile cu ideea de ritual
maşinal, pe fondul unei sacralităţi pierdute. Spaţii impersonale –
azilul, hotelul, închisoarea, clinica – preiau călătorul într-un univers al înstrăinării indiferente. Mesajul decorului – individului i
se refuză intimitatea propriei exprimări.
Câteva motive recurente în ţesătura naraţiunii constituie
accente care se aliniază cu cifrul textului. Somnul şi, uneori,
visul reprezintă un moment pe care personajul-narator ţine
să îl amintească, indiferent de tumultul faptelor. Este ca un
hiatus în derularea scenariului. Un refugiu al personajului
care se retrage în uitare. În acelaşi timp, poate reprezenta o
conexiune a călătorului cu corpul său din prezent, de la ora
unu şi douăsprezece minute. Uneori, întoarcerea acasă se face
prin moarte sau somn, prin ieşirea din spaţiul conştiinţei. Nu
în ultimul rând, motivul somnului stabileşte o subtilă relaţie
cu primul paragraf, intrarea în carte, care aminteşte de un alt
călător, Dionis, din nuvela fantastică eminesciană: ,,nu-i oare
realitatea însăşi atât de stranie, încât te întrebi uneori dacă nu
cumva visezi şi dacă ce vezi cu propriii tăi ochi este chiar adevărul adevărat?”.
O altă prezenţă care desenează un basorelief aluziv este cea
a femeii insurgente. Femeia se ipostaziază conform contextului
colectivităţii distopice – în afara ideii de feminitate şi maternitate, cu toate conotaţiile sale. Personajele feminine sunt voci
puternice, protestatare, curajoase, subversive – susţinând discursul rezistenţei, în absenţa clasicilor eroi masculini. Se observă
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că, pe măsură ce naraţiunile se aşază pe o orizontală pretins
aleatorie, deşi trăite simultan, personajul feminin prinde carnaţie
şi o anumită vulnerabilitate. În prima naraţiune, blondina, studenta sunt personaje transparente, generice, dar au replici cu
note înalte; în cea de-a doua, Cordula se confundă cu tonul
unui discurs pătimaş împotriva elitelor care închid populaţia în
milioane de capsule ale unui joc virtual, soluţie a suprapopulării.
În următoarea poveste, o lume încremenită în scenariul religiei
universale este dărâmată pe neaşteptate de apariţia unei femei
seducătoare care îşi foloseşte puterile telepatice pentru a provoca o revoltă a femeilor fără identitate. În ultima naraţiune,
personajul-narator trăieşte o poveste de dragoste cu Dora, o
amazoană care a refuzat amputarea feminităţii. Femeia ultimei
naraţiuni devine – prin dragoste – vulnerabilă, feminină şi purtătoare de viaţă. Nu poate fi întâmplător ca, după o serie de lumi
devastate de esenţa umanităţii şi a valorii individului, în final,
cititorul să primească semnul unei speranţe – prin imaginea unei
luptătoare care îşi asumă experienţa uitată a destinului feminin,
profund omenesc.
Somnul-visul, femeia insurgentă şi timpul-istorie. Timpul
cunoaşte diverse măsurători în această carte care poate fi o
istorie a viitorului posibil. Ore, ani, secole – călătorul simte
mereu nevoia fixării sale în timp – deşi niciodată nu află cu
exactitate momentul în care se află. Ambiguizarea timpului nu
atenuează realismul faptelor, dimpotrivă. Uneori, personajele
se informează reciproc, sintetizând istoria lumii lor. În prima
naraţiune, apare metafora ceasului fără arătătoare, din turnul
Primăriei, iar naratorul dă generos indiciul asocierii cu ceasurile
lichefiate ale lui Dali. O nouă codificare: timpul este nevoia
individului de real, de coerenţă, de logică – timpul sugerează
aspiraţia spre sens şi control. Lichefierea timpului este semnul
unei lumi absurdizate de o logică dusă la extrem, pentru un bine
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colectiv, golit de omenesc. Codificările mesajului se complică
prin titlurile celor şase capitole care alcătuiesc un acronim –
UTOPIA: U de la Universalism, T de la Transumanism, O de
la Oicumenă, P de la Postumanism, I de la Nihilisn, A de la
Amazonia. Neconcordanţa I de la Nihilism este amplificată de
absenţa întâmplării, semnalată de puncte de suspensie. În epilog,
naratorul lasă ,,fiecăruia libertatea de a-şi plăsmui naraţiunea
aferentă cum va crede el de cuviinţă”. Există şi o explicaţie:
nu a putut găsi tâlc în vremea în care omenirea ,,s-a lăsat literalmente dizolvată de nihilism”. În afară de încrederea cu care
călătorul prin universuri distopice simultane lasă cititorului libertate, într-o parabolă a abolirii libertăţii, această provocare
insinuează probabilitatea accesului la experienţe similare pentru oricare dintre cititori. Se circumscrie astfel un cerc al credinţei în verosimilitatea scenariului distopic. Pus sub titlul Alfabetul distopiilor. Ambiguizat de inserarea dihotomiei prin acrostihul UTOPIA. Codificat în desenul reprezentând alfabetul,
din deschiderea volumului, dar şi în cuprinsul de la final. Titlul
face aluzie la iniţiere, intrarea într-o lume definită prin limbaj,
descifrată printr-un cod, cu mesaj esenţial.
Citind cartea, te afli într-un spaţiu de confluenţă, care nu are
neapărat nevoie de confirmare. Scriitura te duce spre zonele
literaturii bune, în care ficţiunea oferă satisfacţie, povestea se
aşază în straturi de emoţii şi reprezentări. Apoi te propulsează
în plin science-fiction, în invarianţii canonului, păgubit de elementul surpriză. După care te ridică în spaţiul interogativ al
meditaţiei asupra prezentului şi viitorului umanităţii. Nu fără a
te ancora în realitatea acută a timpului de azi în care conceptele
de pandemie, război, rasă, minoritate, individ, colectivitate,
democraţie, libertate suportă intervenţii, ajustări, adaosuri. Se
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construiesc reinterpretări ideologice, cu nuanţe extreme. Se
coagulează voci colective. Crizele umanităţii au plecat mereu
de la ideologii.
Regăsim în romanul lui Gheorghe Săsărman acea apocalipsă
a abdicării de la sine de care vorbeşte Jaron Lanier în cartea
sa, You Are Not a Gadget. Reprezentant influent al filosofiei
inteligenţei artificiale, Lanier se referă la cyber-utopie ca la un
cult prin care promovarea majorităţii anulează individualitatea.
Similar, Nicholas Carr şi Andrew Keen evidenţiază pericolul la
adresa democraţiei, reprezentat de vocea mentalităţii de grup,
propagată în mediul online. Se poate afirma că Alfabetul distopiilor intră în dialog cu vocile gânditorilor de astăzi care semnalează germenii unei distopii în realitatea prezentă, captează
ecouri din cărţi precum Brave New World al lui Adous Huxley,
1984 de George Orwell, The Handmaid’s Tale a scriitoarei
Margaret Atwood şi îşi desface propriul comentariu la discursul
aberant al lumilor distopice.
Cartea oferă cititorului ficţiune, un text suplu, suficient de
seducător, imprevizibil şi provocarea unui cod de lectură, compania unui personaj deschis şi un echilibru între lumină şi întuneric care lasă loc de speranţă. Cititorul este invitat la propria sa meditaţie asupra distopiei din interiorul utopiei şi asupra
valorii vocii sale.
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Tihna sfârşitului de drum*

O

RICE DRUM are un sfârşit. Cel puţin
în lumea noastră mică. Aşa s-o fi gândit
şi Ionel Costin după ce a terminat ciclul de povestiri din cartea Drumul, apărută cu câţiva
ani în urmă. Carte care i-a adus un succes
literar remarcabil şi l-a motivat să continue
povestea familiei sale şi a altor maramureşeni
din Transcarpatia. Dar pentru a vorbi despre
cartea Sfârşitul drumului apărută recent la
editura Mirador, trebuie să facem o scurtă incursiune prin paginile cărţii Drumul.
Astfel, aventura fără voie a celor câteva
familii de maramureşeni începe odată cu
plecarea lor spre România, din satele ajunse
sub ocupaţie străină. Autorităţile române
îi îmbarcă în trenuri cu destinaţia noului
teritoriu, denumit Cadrilater, câştigat în urma celui de al doilea Război Balcanic. Aici

Ioan Matiuţ,
poet, editor
Arad

* Ionel Costin, Sfărşitul drumului, Editura Mirador,
2022, 118 p
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primesc pământ, îşi construiesc case
şi colaborează cu populaţia locală formată din bulgari, tătari, turci şi aromâni. Dar locuirea lor aici durează
puţin timp, pentru că în 7 septembrie
1940, în urma tratatului de la Craiova,
teritoriul este retrocedat Bulgariei, iar
populaţia care a fost strămutată aici,
este evacuată.
Aşa se trezesc maramureşenii abandonaţi de autorităţile române în zona
Olteniei, doar cu câte o căruţă încărcată cu ce au mai putut salva din
tărâmul amăgirilor. Tot din cartea Drumul, aflăm
că familia strămoşilor autorului a pornit împreună
cu alţi săteni spre Banat. Aici, după câteva încercări
eşuate de a se aşeza, ajung în comuna Aradul Nou,
azi cartier al Aradului, unde se stabilesc definitiv.
De aici putem spune că încep povestirile din
Sfârşitul drumului. Din ele aflăm că maramureşenii
stabiliţi aici primesc pământ şi se împrietenesc cu
populaţia locală formată în majoritate din nemţi
(şvabi). Prima povestire, intitulată ultimul pahar cu
vin roşu este de fapt un epilog al întregii aventuri familiale. Personajul principal, Florea Iustin, un fel de
stâlp al familiei, se săvârşeşte din viaţă după ce bea
un pahar cu vin, adus de nepotul proaspăt întors din
armată, carevasăzică este tocmai cel care va pune în
pagini de carte întreaga poveste.
Apoi aflăm că maramureşenii stabiliţi aici preiau
unele obiceiuri ale şvabilor, cum ar fi curăţenia stră176
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zilor înaintea zilei de duminică, stropitul cu apă pe timp de vară,
măturatul zăpezii iarna sau punctualitatea specific nemţească.
Câteva povestiri descriu atmosfera socială şi politică a vremii.
Alegerile trucate de către comunişti schimbă radical rânduielile
şi regulile prin ajungerea la putere a unor personaje dubioase
dar utile noului regim. Nici schimbarea banilor care au produs
adevărate drame familiale şi sociale, nu sunt neglijate în demersul narativ al autorului. Aflăm şi întâmplări din timpul
sosirii, staţionării şi plecării soldaţilor ruşi în şi din Aradul
Nou. Pe lângă multe rele pe care le-au făcut, autorul descrie şi o
poveste emoţionantă între un copil, Floricel Lungu, şi un soldat
rus pe nume Grişa. Colectivizarea forţată aduce multe drame
în familiile de maramureşeni dar şi în cele de şvabi din Aradul
Nou. Rezistenţa la această adevărată tragedie pentru ţăranul român este înfrântă dur de către slugile brutale ale noului regim.
Nici viaţa spirituală nu este ignorată şi convieţuirea armonioasă
în respect pentru confesiuni şi tradiţii, dintre ortodocşii români
şi şvabii catolici, are un farmec aparte în unele povestiri.
Cu aceste câteva din argumente sper că am provocat cititorul să se aplece asupra acestei apariţii editoriale. Acest melanj
între literatură, documentare şi istorie orală este cel care dă tot
farmecul şi parfumul de autenticitate cărţii.
Este mai mult decât onorabil demersul lui Ionel Costin, de
a scrie această adevărată carte de identitate a familiei sale şi a
comunităţii de maramureşeni din ţinutul de nord. Talentul
literar a fost susţinut si de pasiunea pentru istorie a autorului,
probată deja prin lucrările pe care le-a scris de-a lungul vremii.
Pe lângă calităţile literare certe, această carte se constituie şi
într-o autentică sursă documentară care, sunt convins, îi va
inspira şi provoca pe cei care vor simţi că au misiunea să ducă
mai departe povestea.
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chei private şi chei publice

D

acă e să ne referim la experienţe cu adevărat
universale, în sensul că, inevitabil, cu toţii am
trecut şi vom trece prin ele acestea sînt naşterea
şi moartea. Bineînţeles, nu poate fi vorba de consemnarea lor directă, în timp real, ci întotdeauna în
legătură cu alţii. Ştefania Mihalache a vorbit despre
prima dintre ele din perspectiva maternităţii, în
Sisteme de fixare şi prindere, pentru ca în volumul de
faţă* s-o abordeze pe cea de-a doua.
Una din definiţiile posibile (şi convenabile) ale
poeziei ar fi exorcizarea absenţei. Titlul cărţii, ca şi
dedicaţia acesteia, par a susţine ideea: „Dă, deci,
drumul la înregistrările akashice,/ haide să accesăm
fişierele,/ eu o să stau aici,/ o să spun o rugăciune-cheie/
ca să deschid uşa Bibliotecii de Lumină.// Tot ceea ce
este, ce s-a făcut şi s-a spus vreodată/ este acolo/ şi
este tot timpul” (Biblioteca de Lumină). Mai departe,
este vorba de un schimb de mesaje între lumi, între
* Ştefania Mihalache, Cronica Akasha, Bucureşti, Nemira,
2021.
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fiinţe aparţinînd, în virtutea condiţiei
noastre efemere, unor lumi diferite
şi care, aparent, nu comunică. Poezia
ar fi, în această ipoteză, repet, o serie
de mesaje criptate cu chei asimetrice
– emiţătorul şi-l criptează pe al său cu
cheia privată, receptorul îl decriptează
cu cheia publică. Cam aşa ar funcţiona
poezia în general, cu un set de convenţii
comune autorului şi publicului, şi unul
specific fiecărui autor în parte.
Poemele se întreţes cu o serie de segmente narative, în caractere cursive,
marcînd o secvenţă temporală a generaţiilor precedente, totodată o istorie personală a tatălui absent,
spusă din perspectiva şi cu vocea acestuia. Un alt
fel de cronică de familie; fragmentele, puse cap la
cap, sînt sintetizate în poemul final, care dă şi titlul
volumului.
O direcţie a volumului e aceea a provocării prejudecăţilor curente. Să zicem, cele asociate doliului (Neverland). Sau, din mai vechea pornire, ca
prozatoare de astă dată, împotriva literaturii de dezvoltare personală, ironia faţă de mesajele cu orice
preţ „pozitive”: „şi te vor biciui/ să te ridici şi să te
iubeşti iar,/ cu iubirea pe care-o ai pusă deoparte/
pentru sinistraţi, refugiaţi, oameni cu boli terminale,/
cărora le spui o să fie bine, ştiu oameni care au învins
asta” (Greul).
Alta, înrudită, ţine de rescrierea liberă a folclorului, ca în Însoţitori, o legendă etiologică ad hoc,
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Baladă, în care basmele, generice, sînt folosite ca sursă de inspiraţie, ilustrativă pentru conflictul generaţiilor feminine, Uşa;
simbolurile sînt şi ele reinterpretate, ca în Vestire, unde lanţul
trofic este văzut din punct de vedere simbolic-uman. Pîinea este,
simultan, imagine generică şi totodată simbolică a hranei.
Întîlnim versuri care formulează memorabil condiţia omului
modern, trăitor în epoci şi lumi succesive, şi care este nevoit să
se adapteze, pe cît poate, acestora: „Succesul este aproape,/ este
acolo unde profeţia întâlneşte mecanismul” (Un tramvai numit
tot dorinţă).
De asemenea, imagini ale unei apocalipse particulare, dominate de ploaie şi frig, posibil amintiri ale copilului care a
trăit ultimii ani ai comunismului: „Mama a vrut să deschidă balconul,/ să nu cumva să ieşi, i-am spus,/ frigul e încă gros/ să-l tai
cu cuţitul,/ dar nu m-a ascultat,/ ea trebuia neapărat să cureţe
balconul de scoici,/ după ce trecea uşor,/ pe dinăuntrul lor,/ o
chiuretă de jucărie” (Să-l tai cu cuţitul). Amintirea tatălui este
complexă, incluzînd, de pildă, o ipostază îmblînzită a geloziei,
teama de a fi înlocuit, prezenţa virtuală a altcuiva în acelaşi rol
Bărbatul din mintea bărbatului
Moartea e prezentă prin imagini de spital, prin amintiri reformulate, prin imagini ale riturilor sau ţinînd de biologie „Când
aprinzi lumânări/ la morţi şi la vii,/ te rogi ca celula viului/ să
continue să moară/ şi celula mortului/ să rămână/ exact aşa cum
este” (Oxigen).
Ori sub forma amînării nedefinite, ca substitut al speranţei:
„Mâine nu, dar poimâine este posibil să vin./ Mâine nu, dar
poimâine sigur am să vin,/ spunea omul cu mere, omul care
stătea mereu în beci,/ printre mere,/ şi aştepta copiii să vină să-i
ceară./ Avea un măr pentru fiecare copil./ Avea mai multe mere
pentru fiecare copil.// O ghirlandă de mere se face de aici/ şi
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până unde trebuie să te duci/ nu mâine, dar poate poimâine.// O
ghirlandă de mere,/ de care stau agăţaţi copii/ ca ornamentele de
Crăciun” (Mâine nu, dar poimâine este posibil).
Obiecte („Ţi i-am legat strâns cu şireturile/ în jurul gleznelor,/
pentru că mi-e teamă/ că nu o să ai cu ce să te încalţi în grabă,/
când vei auzi/ «cu moartea pre moarte călcând»” Pantofi noi),
gesturi („Desenată, o femeie care îi strigă, ascuţit,/ numele/ şi, cu
ea, i-l mai strigă şi alte femei,/ dar eu văd/ cum numele i se scurge
din ureche,/ îi alunecă uşor pe lângă gât,/ printre cearşafurile
de dantelă,/ şi se scurge, prin covorul persan, direct în pământ”
Covorul persan), rituri („E ziua dezlegărilor, carne./ E dezlegare
la carne, carne./ Aluunecă acum de pe oasele acestea,/ uită-le/
cum se uită numai iubiţii unul pe celălalt/ lăsând numai o urmă
subţire de dor,/ ca trecerea lipicioasă a gândacilor printr-o curte,/
într-o noapte de vară,/ ca fosforul alb/ care se autoaprinde/ ca
să lumineze separat/ 21 de grame de abur! Dezlegare) sînt convocate, amalgamate, reinterpretate, pentru a da măcar o iluzorie,
temporară, senzaţie de prezenţă.
Risipită numaidecît – iluziile sînt doar atît şi nimic altceva:
„Somnul pisicilor somnul câinilor somnul oamenilor/ somnul
somnului,/ toate somnurile se împletesc./ Blană cu piele cu os cu
abur,/ din ele se face/ somnul de veci ,/ singurul scut al lumii,/
singura atmosferă/ care opreşte/ stelele moarte în cădere/ şi pe
muritori să-şi mai agaţe dorinţele naive/ de cozile lor” (Scutul).
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Libertatea de a te cuibări în

fotoliu*

Î

N COLECŢIA Romanul Românesc al Secolului
XXI, Editura Limes adaugă în 2021 romanul Anei
Luduşan Fata din copaci, volum cu o postfaţa semnată
de Ştefan Borbelyi. Reputatul critic scrie pe coperta a
IV-a că romanul este „construit pe logica proiecţiilor
autobiografice semificţionalizate” şi că „tehnica romanescă se mulează perfect pe intenţia semantică,
manuscrisul fiind conceput, în chip mărturisit, ca un
roman spart, „fractalic”, care nu evoluează liniar, ci
se compune din retroproiecţii şi notaţii convergente,
sosite în gândurile protagonistei şi ale naratoarei din
varii direcţii.” Iar în postfaţă, după o pertinentă analiză
a discursului epic, scrie „E multă fineţe şi luciditate
literară în ceea ce face Ana Luduşan atunci când
îmbracă tragicul în falduri doar relative. Un scriitor
mai neatent, mai grăbit ar fi ratat prin şarjare aici,
autoarea Fetei din copaci meritând toate laudele
pentru echilibru şi circumspecţie.”
* Ana Luduşan, Fata din copaci, Editura Limes, 2021.
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În prezentarea autoarei de la începutul volumului aflu că doamna
Ana Luduşan „pe lângă cărţi tehnice
şi articole de specialitate a publicat
şi Micul Stalin, roman nominalizat
la premiul Editurii Univers, la concursul de debut în roman din
anul 1998, de un juriu format din
Mircea Martin, Ileana Mălăncioiu
şi Gabriela Adameşteanu” roman
apărut la Editura Seso Hipparion,
Cluj-Napoca, 1999, că a mai publicat
romanul Zin Zin în 2010, la Editura
Institutul European Iaşi şi Maruca la
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2013 şi că
este absolventă a Facultăţii de Filozofie a Universităţii
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, este lector asociat la
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială UBB
Cluj, coordonează Liga Apărării Drepturilor Omului
(LADO), filiala Cluj, din 1998 şi are doctorat în sociologie.
Fac un efort ca să dau la o parte impresionanta
carte de vizită profesională şi literară, intru în lumea
Anei Luduşan şi a Fetei din copaci.
Am nevoie doar de foşnetul foilor şi cuvintele
care au abilitatea, sau nu, să mă ducă în acel „dincolo
de dincolo” în care imaginaţia transformă instant povestea în propriul meu film în care devin personaj,
scenarist, regizor, actor, public, durere sau concept.
Nici nu realizez când devin „fata din copaci” pentru
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că pur şi simplu urcând printre crengile poveştii, cerul devine mai
„al meu” şi cum spune eroina romanului, Stela,
„două lucruri îmi umplu sufletul cu mereu nouă şi crescândă
admiraţie, cerul înstelat de deasupra mea şi legea morală din mine.
Îndrăzneşte să te foloseşti de mintea ta (lat. Sapere aude). Nu-mi
daţi sfaturi. Ştiu să greşesc şi singur! – Immanuel Kant, Critica
raţiunii pure. Oare îşi aminteşte bine celebrul citat din Kant, prin
care filozoful se pune în răspăr cu dogmele Bisericii Catolice şi
îl face pe Om răspunzător de propriile alegeri? Ce departe sunt
zilele studenţiei şi totuşi ce aproape, respiră adânc şi parcă simte
în nări parfumul florilor de tei, teii maiestuoşi din jurul clădirii
Universităţii, din strada Kogălniceanu. Clujul anilor ’70, studenţi
săraci şi flămânzi după carte, flămânzi după filosofie, flămânzi
să devină oameni frumoşi, vorba lui Socrate, dar şi flămânzi
de-adevăratelea. Ce s-a ales de acei tineri, ce s-a ales de capul ei?
O bătrână de şaptezeci de ani, izgonită, în copilărie, din satul ei
natal, de sărăcia instaurată de regimul comunist, norocoasă să
facă şcoală adevărată la Universitatea din Cluj, ghinionistă să
pribegească în tranziţie, la marginea societăţii, incapabilă să îşi
găsească Calea. Toată viaţa a ciulit la vocea morală din ea, o lege
care se întemeia pe viaţa grea, dar cinstită a înaintaşilor ei, pe legea
învăţată de la bunica din partea tatei, că un Om frumos este acela
care dedică familiei, copiilor, satului, tuturor oamenilor vrednici şi
de omenie. Să fii vrednic însemna, după codul moral al bunicii, să
trăieşti din propria ta trudă, să nu te caţări în spatele altui om, să
fii de omenie însemna să respecţi toţi oamenii, indiferent de neam
şi culoare, să îi ajuţi pe cei în nevoi, să dai din puţinul pe care îl ai,
acelora care le ghiorţăie maţele de foame sau celor neputincioşi şi
bolnavi. Aceste valori i-au ghidat paşii de-a lungul anilor, crede în
ele şi acum la bătrâneţe.”

Satul românesc cu traseul dureros al colectivizării este parte
şi din amintirile bunicii mele, amintiri pe care le-am internalizat
pas cu pas în copilărie când oftatul ei şi lacrima ştearsă rapid
însoţea ca o pecete viţelul care pleca la „colectivă”aşa că în mod
absolut natural mă scufund în povestea Stelei şi a familiei ei ca
în propria-mi cristelniţă , ba mai mult pauzele ei de respiro de
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la realitate, ca urcatul în copaci sau ascunsul în Peştera Ursului,
devin extensii ale propriilor mele „pauze” de la realitate din
vremurile încă inocente când căutam esenţa tuturor lucrurilor
trecătoare.
Cu măiestrie şi „fractalic” doamna Ana Luduşan mă trece
apoi prin fabricile „epocii de aur”, mă surprinde cu îmbrăcatul
în mătase al unei clădiri oficiale la vizita „zeilor” comunişti şi
mă cert pentru o secundă. Nu ar trebui să fiu surprinsă pentru
că ştiu cum a fost, dar atât de bine curge textul, păstrând
echilibrul „atunci când îmbracă tragicul în falduri doar relative”
cum spunea Ştefan Borbelyi, încât îmi iert ieşirea din curgere
şi mă întorc rapid la text. Nu scapă de peniţa autoarei nici un
amănunt de pe traseul vieţii unei familii lărgite, totul este aici,
iubirea, ura, invidia, altruismul, durerea, empatia visul şi câte
altele, într-un spectacol prozastic care cuprinde două generaţii
mutilate de climatul politic şi social, dar şi victoria de a rămâne
Om, de a păstra verticalitatea principiilor şi a valorilor morale.
Acestei Fete din copaci de Ana Luduşan, nu numai că nu îi
lipseşte nimic, ci este un preaplin de analiză duioasă şi empatică
a condiţiei umane, o lecţie de statornicie a bunului ADN, o
invitaţie elegantă la introspecţie şi vis. De aceea întoarcerea la
rădăcinile din care cresc repetitiv copacii Anei Luduşan, în care
ne putem şi noi ascunde, devine un prim pas spre libertatea de a
fi un simplu şi împlinit cititor cuibărit în fotoliu.
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S

CRIITOARE prolifică, poet şi critic literar, Simona-Grazia Dima, apare pentru
prima dată, aşa cum se făcea şi ar trebui să urmăm şi azi modelul, în Caietul debutanţilor,
în 1983, la Editura Albatros, iar în volum cu
Ecuaţie liniştită în 1985. De atunci, a editat
cărţi de poezie, critică literară, eseuri, dar şi
traduceri.

Menuţ Maximinian,
poet, critic literar,
Bistriţa

„Simona-Grazia Dima practică o critică
pe care cel mai potrivit am putea-o numi
«iniţiatică», dacă ţinem cont de faptul că
autoarea este şi o foarte bună poetă, ceea
ce face ca momentele sale critice să devină
teste de autoreflexivitate esenţializantă.
Marele dar al Simonei-Grazia Dima
acesta este: de a coborî spre ingenuitate
când scrie despre autori, pentru a-i credita
cu ceea ce au ei cel mai bun, şi anume: «autenticitatea» experienţei proprii, filigranul
fin al vocaţiei. Am putea chiar spune,
* Simona-Grazia Dima, Inelul cărţilor, Editura Limes,
2021
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fără teama de a greşi, că exegeta este
criticul ideal pe care şi-l doreşte cineva: un om de dialog esenţializat, generos, pentru care fiecare carte este
o experienţă existenţială unică, ale
cărei sensuri se cer aduse la suprafaţă,
relevate. Peste toate aceste subtilităţi
de om avizat se aşterne candoarea
proprie a Simonei-Grazia Dima, derivată dintr-un anacronism sublim:
acela de a crede că literatura – sora
mai cenuşie a Spiritului – va mântui
lumea. Simona-Grazia Dima are, însă,
şi aici dreptate, în felul ei propriu, de
conştiinţă pentru care colegul «de
breaslă» e în primul rând un prieten:
pentru un critic generos, cea mai
frumoasă dintre iluzii este tocmai scriitorul despre care se întâmplă să scrie”,

scrie pe coperta IV a volumului Inelul cărţilor, apărut
la Editura Limes, Ştefan Borbély.
Cartea cuprinde aproape 40 de eseuri ce au apărut şi în revistele literare, surprinzând viaţa scriitoricească din intervalul 2009-2021, legându-se între
ele printr-un fir invizibil ce are ca temă centrală creaţia literară.
„Le-am simţit cum se aranjează aproape singure în
capitole, ca şi când ar fi atras atenţia asupra unor
preferinţe şi preocupări constante nutrite faţă de
anumite subiecte şi formule scripturale”,

spune autoarea.
Primul capitol este dedicat liricii, cuprinzând poeţi, mai mult sau mai puţin cunoscuţi dar care au în
comun „darul de a spori la lectură senzaţia de rea3, 2022
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litate... Printr-o inedită şi neprevăzută punere în relaţie a datelor
deja cunoscute”. Astfel, sub genericul „Să apropii, insolitând”, ne
întâlnim cu poezia lui Ion Şugariu, Aurel Munteanu, Ioan Flora,
Ioan Pintea, Magda Cârneci, Dumitru Chioaru. „Frapează, la
Ioan Pintea, conştiinţa vecinătăţii în duh a poeziei şi a credinţei,
poetul fiind şi un eseist avizat pe această inepuizabilă temă”, spune
criticul literar, iar despre Magda Cârneci subliniază că surprinde, la
maturitate, „printr-un adevărat manual chintesenţial de iluminare,
o autoinvestigaţie în versuri a ascensiunii spirituale privite ca o
imersiune în necunoscut”.
Simona-Gazia Dima cunoaşte prea bine lumea poeziei, făcând ea însăşi parte din ea, integrând pe fiecare autor în marea
lume literară şi, în acelaşi timp, propunând o abordare ascuţită,
dar în acelaşi timp lirică a scriitorilor.
Capitolul al II-lea, Asimetria răspunsului, aduce în faţa noastră
şase prozatori şi un spaţiu mai aparte „inedit, original, bogat în
personaje, simboluri, imagini revelatorii”. Ne întâlnim cu Henri
Stahl, Ştefan Ehling, Adrian Ţion, Emil Mladin, Viorica Răduţă
şi Bogdan Teodorescu.
Urmează, sub genericul „Pe firul spaţiului şi al timpului”, o
serie de cărţi ce relatează călătorii sau secvenţe memorialistice,
ducând „la eliberarea de fantasme şi iluzii, dăruind o certă sporire
lăuntrică” (Raisa Boiangiu, Radu Ciobanu, Ovidiu Dunăreanu,
Mircea Petean sunt prezentaţi aici).
Fragmentele de jurnal, notele de lectură, dialogurile purtate
definesc universul creator, drumul literar, dar şi modelele de
structuri sufleteşti. Urmează Efigiile memoriei, evocări istorice şi
studii culturale, pornind de la scriitori precum Corneliu Lupeş
sau Daniel Vighi.
Următorul capitol – Desprinse de matriţă, cuvintele – surprinde
confesiunile unor autori şi creionarea dimensiunii publicistice
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a scrisului lor. Iată, de exemplu, despre dialogul dintre Gabriel
Liiceanu şi Mircea Ivănescu, criticul spune că este plin de
„arome şi savori. Nu fiindcă ar conţine mărturii despre un timp apus
ci întrucât cuprinde un crez poetic, iar în plan secund, prin însăşi
formula adoptată, cea a dialogului jurnalistic relevă pasionant
elementul uman al confruntării dintre două personalităţi”.

Amintim aici şi dialogul dintre Irina Petraş şi Alexandru
Deşliu, „prin ochiul de vitraliu” este receptată „opera originală”,
cu noi viziuni asupra unor texte ale unor scriitori precum Mihai
Eminescu (Ionel Necula, Amita Bhose), Gelu Naum (Isabel
Vintilă), Ion Creangă (Adrian Rachieru).
Ultima parte – Şi ei ne sunt în preajmă – aduce în faţă lecturile
câtorva autori străini proveniţi din câmpul spiritualităţii estetice.
Un alt volum apărut de curând este dedicat strict poeţilor contemporani – Pâinea şi vinul vieţii, Editura Tracus Arte.
„Matură, lucidă, chiar hiperlucidă autoare – poetă, eseistă, comparatistă, îşi trăieşte în versuri sau în critică ecuaţia (ne)liniştită
a vieţii în literatură. Şi a scrisului... Comentează, cu deosebită
pătrundere şi fineţe creaţiile unor poeţi de pe întreg cuprinsul
ţării... poezia, deci, dincolo de orice fruntarii. Poeta rămâne şi un
comentator de seamă al literaturii române contemporane”,

spune, pe coperta IV, Cornel Ungureanu.
Experienţa de profesor, bibliotecar, traducător, muzeograf,
redactor al Academiei Române se vede în modul în care îşi
conturează opera, elaborată cu mare atenţie, pornind de la
evidenţierea unor structuri literare şi lingvistice până la desprinderea unor trăiri subtile prin descifrarea cuvintelor. Această
lirică a prezentului este adusă în volum prin adunarea unor
texte din perioada 2014-2021, autorii fiind grupaţi câte şase, în
cinci capitole, „urmând un sentiment difuz al apartenenţei la o
viziune înrudită”.
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Ne întâlnim cu poeţi din Banat, Transilvania, Muntenia, Oltenia,
Moldova şi Dobrogea, adică din toată ţara, ba şi din Republica
Moldova şi din Diaspora. Are o capacitate aparte Simona-Gazia
Dima de a semnala noutăţile editoriale printr-o critică de întâmpinare bine pusă la punct.
Despre Simona-Grazia Dima, Marian Odangiu afirmă că
„are, cu asupra de măsură, altitudinea estetică, dexteritatea, rafinamentul intelectual şi exerciţiul cultural necesare unor asemenea
operaţiuni de receptare şi „raducere” a ideilor şi esenţelor din textele supuse analizei, detectării acelor coordonate lirice şi omeneşti
ce le particularizează şi le conferă identitate”.

Primul dintre poeţii prezentaţi este cunoscutul Horia Gârbea
despre care spune că
„dovedeşte o complexitate remarcabilă, o anumită etanşeitate a
discursului”.

Despre lirismul unei poete prezente din ce în ce mai activ în
viaţa culturală şi ca un critic literar, Andreea H. Hedeş, autoarea
cărţii de faţă spune că
„arată predilecţie spre lumea ascunsă, unde se petrec mari prefaceri
şi se desăvârşeşte smerit pasionalitatea trăitoare în anonimat”.

Sătmăreanul Radu Ulmeanu este idealist, însă
„are resurse de a înfrunta răul şi este mereu gata să-şi reia interogaţiile de la capăt, ca un talent torenţial, neepuizându-şi capacitatea de a se lăsa uimit de spectacolul luxuriant al existenţei”.

Să faci o critică a criticii de întâmpinare este destul de complicat, nu poţi decât să extragi câteva din ideile criticului şi, în
acelaşi timp, să exemplifici cu citate ce de fapt pot fi o oglindă
a unei epoci literare filtrată prin grila unui critic. Aura Cristi,
Nicoleta Milea, Victor Munteanu, Arcadie Suceveanu sunt alte
nume din multitudinea celor prezentate în acest volum.
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Despre o pâine şi un vin al vieţii este vorba şi în această carte,
ele transformându-se, la Biserică, prin euharistie, în Trupul şi
Sângele Mântuitorului, dătător, prin gustarea acestora, potir de
veşnicie. Metaforic vorbind, gustând din cărţi, viaţa noastră capătă alte sensuri, iar scriitorii, ştim cu toţii că devin şi ei parte a
nemuririi prin cuvântul metaforizat.
Într-o cronică din România literară, Horia Gârbea vorbeşte
despre empatia criticilor poeţi pentru confraţii lor pe care, poate,
uneori îi înţelege mai bine.
„Publicul se va bucura de o lectură, poate nu mai atentă, dar mai
palpitantă, din partea unui poet care se îndeletniceşte, cot la cot cu
el, cu descifrarea textului decât de una catedratică şi aulică”.

Simona-Grazia Dima este un critic care prezintă lucrurile frumoase din cărţile confraţilor, mai mult sau mai puţin cunoscuţi,
considerând că părţile umbroase le putem descoperi singuri,
însă de multe ori trebuie să fim călăuziţi întru cunoaşterea
frumosului Ea nu dă cu barda, nici nu este cazul, ci trece prin
atelierul de creaţie lucrurile care merită să le cunoaştem din
viaţa literară actuală.
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Timpul rotirii lor*

D

Emilia Poenaru Moldovan,
poetă, prozatoare,
Cluj

UPĂ TREI VOLUME de poezie apărute „foc cu foc” într-un singur an – poezii
extrase, evident, dintr-un mai vechi depozit
afectiv, filtrate estetic şi livrate sclipitor – Ildiko
Şerban s-a aşezat temeinic la scris proză, nelăsându-le cititorilor şi criticilor răgazul de a o
plasa într-o categorie: poetă sau prozatoare.
Al doilea volum de proză, apărut tot aşa,
într-o secvenţă ameţitoare după primul volum,
Cuibul din păsări, din 2021, îşi face deja drum
spre cititori cu viteza vehiculului din titlu
– Trenul de zece şi un sfert (carte publicată
ca premiu de proză al Editurii Colorama, Colecţia Cercul Literar de la Cluj/ proză în 2022,
cu o prefaţă semnată de Mihaela Meravei).
Într-un text de dimensiunile unei nuvele,
cu un singur personaj complet, ajuns la acea
conştiinţă superioară de sine, capabil să se
* Ildiko Şerban, Trenul de zece şi un sfert, 2022, Editura
Colorama, Colecţia Cercul Literar de la Cluj/ proză
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scindeze în două voci, una feminină
şi una masculină, Ildiko Şerban
îşi etalează profunda cunoaştere
a sufletului omenesc, parcurge,
prin monologul asistat şi „ajustat”
de propriul alter ego bărbătesc,
povestea vieţilor reale a doi tineri
frumoşi, apropiaţi sentimental, dar
din familii cu origini etnice diferite
(unguri şi români, care se urăsc,
am putea zice, shakespearian, dacă
modelul ardelenesc nu ar fi mai
vechi). Acest „monolog la două voci”
– evidenţiat grafic în carte prin sublinierea în italice a gândurilor
părţii masculine – este obiectivat printr-un banal
cuplu de colegi la o instituţie de asistenţă socială, o
şefă cu subalternul ei care, contrar obiceiului împământenit de ani de zile, de a citi o carte (şi el de-a
moţăi) pe timpul serviciului de noapte, declanşează
un adevărat iad al confesiunilor. Totul pe fundalul
urletului mării într-un decembrie geros – începutul
poveştii celor doi tineri de altă dată – şi a şuieratului
trenului de „zece şi un sfert” care punctează finalul
dramatic al poveştii.
Între aceste borne de factură aproape romantică
(natura participă şi ea la exprimarea sentimentelor,
viaţa tumultuoasă, iubirea pătimaşă, moartea violentă) creaţia epică este la ea acasă, e adevărat, cu
mici inserţii poematice care îi sporesc farmecul.
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Autoarea nu renunţă, în numele „autenticităţii”, la măiestria
literară, ceea ce o situează printre creatorii serioşi, atenţi la frumuseţea arhitecturii textului lor:
„Era tot încremenită în poziţia aia de gânditor. Părea că vorbeşte
cu întunericul ce se ascunsese de lumina pală a becului de pe hol,
întuneric care se ghemuise într-o penumbră pe perete, speriat ca
şi ea, căci brusc, aşa o simţeam.”

Cuminţenia unei relaţii platonice între cei doi tineri – ea dintr-o comunitate maghiară şi el român – care îşi fac planuri de
viitor, naive şi idilice, e ameninţată nu atât de împotrivirea familiilor lor cât de patima unui al treilea personaj care poate muri la
propriu din şi pentru dragoste:
„Odată m-am întîlnit cu Celia acolo. (...) Avea o rochiţă de voal
cu nişte imprimeuri de maci. Văd şi acum roşul aprins al florilor
aruncat pe un fond crem şi cozile macilor imprimaţi pe rochie cum
închideau adâncimea decolteului din care se vedeau foarte explicit
sânii zglobii şi bronzaţi. Era tot pe tocuri, deşi uliţa satului nu avea
trotuare. Atunci m-am gândit, iar, cu puţină invidie, recunosc, că
are un mers de regină şi cumva înţelegeam de ce el caută în unele
nopţi secretul regalităţii ei.”

Din acest triunghi al unei iubiri dincolo de fire, fiecare dintre
cei trei şi-a ales calea: unul alege extincţia fizică, un altul o viaţă
fără niciun orizont, secătuită de orice speranţă, iar personajul
pe care-l întrupează însăşi autoarea, se trezeşte purificat şi bine
„şlefuit” de toate întâmplările de un dramatism tulburător până
la perfecţiunea unui diamant – acel eu sunt, căruia îi află în
sfârşit, înţelesul:
„Abia după şuieratul trenului, peste ani, a început să doară timpul
rotirii lor, dar la fiecare ţipăt scos de fluierul vreunei locomotive,
îi înţeleg şi îi iert.”

Construcţia acestei nuvele e ea însăşi o provocare pentru cititor. Alternanţa confesiunilor personajului căruia autoarea i-a
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predat în totalitate rolul de povestitor cu comentariile „dublului
masculin” (într-un limbaj natural, sincer, nu lipsit de umor) are
menirea de a ţine treze atenţia şi palpitul de la prima până la
ultima pagină a cărţii.
Fie că se va opri asupra temei străvechi a animozităţii pe
criterii etnice sau asupra destinelor unor fiinţe a căror singură
vină a fost că au iubit prea mult, cititorul va privi Trenul de zece
şi un sfert ca pe o fantasmă îmblânzită, transformată într-o cuceritoare poveste spusă de prozatoarea Ildiko Şerban.
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Veronica Balaj sau poezia
caleidoscopică*

E

Adrian Dinu Rachieru,
critic literar, eseist, prozator
Timişoara

XUBERANTĂ, inventivă, „dănţuind prin
lumină/ şi patimi”, Veronica Balaj, înnodând, într-un tablou mişcător, de „viaţă
arzând”, cuvinte rebele, se vrea „un punct
pătimaş”. Aşa fiind, va reciti facerea lumii,
înnoptând în „miezul visării”; va invoca „ditirambi cereşti”, pământul fiind „o naraţiune
evanghelică”; va căuta, dintr-o singurătate
viitoare, „seminţe de iubire”, condamnând
iubirile distilate, „îndoite cu apă chioară”; în
fine, „pe verticala/ dintre/ ţărână şi cer”, trăieşte frenetic mirajul clipei, dar constată că
lumea „nu mai stă pe roţile sale”. Acest „vârtej
de trăiri”, cum observase Alex Ştefănescu, îi
sigilează discursul liric, precipitat şi învălmăşit, regăsibil, desigur, şi în recenta anto* Veronica Balaj, Cotidiene pariziene, Editura Junimea,
2020.

196

3, 2022

Veronica Balaj sau poezia caleidoscopică

Lecturi paralele

logie, croită din zece volume anterioare
(1997-2020) sub titlul Roşu edenic, apărută,
sub sigla Academiei Române, în deja prestigioasa serie (colecţie) O sută şi una de
poezii (cam denivelată axiologic, între
noi fie vorba!)
Comentând, cu ceva vreme în urmă,
volumul Solilocvii/ Soliloquies (la editura
romaşcană Muşatinia, 2016, în traducerea
Evei Halus şi a lui Frank Cooper), notam
că prolifica Veronica Balaj depăna acolo
povestea clipei („victorioasă, vie”), înşirând stări, senzaţii, fulguraţii pieritoare, definindu-se ca un călător
planetar; sau, cum spunea traducătoarea, „un spirit
explorator şi aventuros”, închipuind un peisaj sufletesc,
cu nuanţe suprarealiste pe alocuri. Ca „pasăre nesupusă”, în trudită căutare, descifrând „culorile întrebărilor”, poeta aduna secvenţial impresii, notate în
transă, „întrebări nedescifrate”, „cărări încâlcite” sau
cuvinte de alinare, constatând că „viaţa/ rodeşte din
misterioasa/ lumină/ în forma unui trup de femeie”
(v. Nimfa de cristal). Or, femeia, ca aşteptare-chemare,
se dezvăluie ca un „prag înflorit”, prinsă în jocul de-a
viaţa:
„osteneala, fierbinţeala, pofta/ de-a fi nesăbuită/
stârneşte/ lătratul zilei/ căţelul pământului/ muşcă
şi muşcă/ din gânduri/ mulaje/ de ceară topită/ numi pasă/ o sumedenie/ de subînţelesuri izbăvitoare/
mă apără/ nimic rău nu ştirbeşte/ minutul/ cât jocul
mă prinde/ vânez simţăminte,/ văpăi rătăcite/ din
ochiuri de fântână/ stearpă.” (v. De-a viaţa).
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Fără a exhiba „rănile Evei”, sub „asaltul măştilor”, ea locuieşte
într-un „ocean de aşteptare”; încât, refuzând un „drum mâlos”,
aruncându-şi tentaculele „peste ocean”, şi-ar dori o „nedefinire
mirifică”, precum în aceste Ornamentaţii pieritoare:
„păsări/ înfometate, vineţii/ ascund sub aripi ascuţite/ semnele/
valurilor înspăimântate/ aţâţată şi oarbă/ marea scrie/ hieroglife/
repede vestejite/ năduşite/ de soare/ născute din trufia spumoasă/
niciuna măcar/ nu devine/ ofrandă/ cerului/ sau confesiune/ explozivă/ pilduitoare/ într-un joc/ magic/ spre/ lunecoasa/ ispititoarea/ nemărginire.”

Volumul Cotidiene pariziene (Editura Junimea, 2020) nu
schimba datele problemei. Prozo-poemele adunate aici sunt
„poveşti de viaţă”, rod al călătoriilor, conjugând baia în cotidianitate (culegând „bizarerii temporale”) cu referenţialul livresc, închipuind o geografie (aproape) mitologică. Rezultă, ne
avertizează poeta, un spectacol pentru „întărâtarea vremurilor”,
cu texte izvodite la cald, nicidecum „o poezie elaborată”, cum
crede Daniel Cristea-Enache. Şi nici urmând „modelul optzecist”,
fie el şi „personalizat”. În pofida titlului, acest „joc de-a viaţa” ne
poartă prin diverse locuri, nu se restrânge la fulgurante impresii
pariziene, cu „pârjol de culori” sau întâmplări furişate din vremuri apuse. Dacă la Porte de Solei „poate fi vânat/ poemul” sau
dacă la basilica San Pietro „sfinţii trec prin memorie”, „supuşii
urbei Temeswar” admiră Parade Platz ori bastionul Cetăţii. În
Cifru sentimental aflăm despre „bucata de pământ” a bunicului.
Poezia titulară e scrisă la Ottawa (ca şi altele), micro-naraţiunile
depănând povestea lui Jean, cu armonica lui vişinie; sau, în altă
parte, contemplând, cu „ochi edenic”, fluviul Saint-Laurent (un
loc fantast) ori marea, cu „mâini fosforescente” (şi ea o „vietate
fantastă”). Personaj solar, iscodelnic, mereu în mişcare (în pofida
vremurilor pandemice), Veronica Balaj scrie frenetic. Altădată,
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reînvia „timpuri decapitate”, alungând „memoria unor tristeţi
sihastre” (v. Pasărea de la Belvedere). Sau închipuia, alături de
Michelangelo, o nouă hartă a Creaţiei, îndulcind – sub aburii
primordiali – Judecata de apoi. În Piaţa San Marco, sub un
„cer culpabil”, gustă iluzia nemuririi (v. Privelişte alunecoasă);
„cronicăreasă discretă”, constatând că istoria trufaşă lâncezeşte
lângă sumedenia de „cancanuri imperiale”, s-ar refugia într-o
himerică bibliotecă universală, apărându-se de „valul vremii”
(v. O agapă cu eternitatea). Iată, rezumativ, depoziţia lirică a
Veronicăi Balaj, un pelerin rătăcitor, aşa cum ne-o spune explicit,
împăcând credinţa cu raţiunea:
„pelerin rătăcit sunt/ păcatele mi s-au topit/ în desagă/ razele
soarelui/ crucificate în aer/ asemeni sacrificiului/ suprem/ izbăvesc
de orice vină/ lumina dăruită mie/ rugăciunile îmi ard buzele/ a
spaimă supusă/ nici un cuvânt nu e întreg/ la ora şacalilor/ Pustiul
Iudeii/ e-o mare/ în loc de valuri/ nisipuri mişcătoare/ şi fiecare
bob/ e-o lume/ urcând, coborând,/ între lumină şi seară/ ca o
chemare/ legendară.../ îmi sângerează călcâiele/ căutându-te/ prin
seminţele de nisip/ şi lună.” (v. Pelerin rătăcit).

Bineînţeles, creionând acest „profil”, nu putem ignora cărţile stivuite în timp, premiile obţinute, osârdia de mediator cultural. Şi, mai ales, începuturile. Chiar şi la o fugară cercetare,
observăm lesne că recolta de povestiri, legitimându-i o amânată
intrare în lumea literară, pe care o propunea Veronica Balaj la
debut, în volumul „cooperativizat” În căutarea timpului prezent
(Editura Facla, 1989), s-a văzut grabnic confirmată prin explozia
editorială postdecembristă. Harnica prozatoare şi poetă, intrată
într-un precipitat timp al recuperărilor, a tipărit, într-un ritm
frenetic, un Jurnal de Timişoara (1990), dar şi Parisul fără mine
(1992), chiar în versiune franceză, la o editură din Bruxelles,
două romane (Sărbători amânate şi Vara himerelor) şi un volum
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de proză scurtă (Ploua la Troia, 1995), bine primite. Şi lista se
lungeşte. Putem adăuga, printre altele, volumul de proză scurtă
Puzzle veneţian (în 2008), Areopagus, în acelaşi an, reunind
interviuri cu scriitori din diaspora (coautor: Cristina Mihai),
Piruetă pe catalige (poeme, 2010, în ediţie bilingvă românăgermană, publicat şi la Budapesta), Exil de zi şi noapte, tot poeme,
iarăşi în ediţie bilingvă, română-franceză, de astă dată (2010) şi,
în fine, la Ierusalim, Scut iluzoriu (Editura Zur-Ott, 2012) dar şi
Jerusalem, în română/ ebraică (2013). Plus Cina lupilor, roman
apărut la editura ieşeană Cronica, prin grija poetului Valeriu
Stancu.
Două constatări putem avansa, imediat. Întâi că Veronica
Balaj, poetă şi prozatoare, realizatoare de emisiuni radio-TV se
mişcă dezinvolt în spaţiul mediatic, publicând ritmic, circulând
în lume, beneficiind – graţie abilităţilor, inclusiv relaţionale – de
numeroase traduceri. Apoi că vibraţia lirică şi alerteţea reportericească amprentează şi desfăşurările scriptice, impunând un
ritm precipitat. Fără a insista asupra palmaresului, vom spune,
schiţând un profil totalizator, că autoarea cunoaşte meandrele
sufletului feminin şi schimbă, cu dezinvoltură, mediile, vădind
„resurse culturale”. Observaţia din urmă, indiscutabil corectă
(aparţinând lui Al. Ruja), ar lăsa să se înţeleagă că şi prozatoarea
e atrasă de filonul livresc. Textele Veronicăi Balaj nu sunt, din
fericire, uscate. E multă viaţă (în sensul unor existenţe rememorate ori imaginate), cu încercări aspre şi amintiri mâloase,
cu alunecări în coşmar, viaţa însăşi fiind o „sărbătoare amânată”.
Deci, o mare cantitate de suferinţă, prozatoarea fiind un grefier
al acestui carusel de stări. Şi, în consecinţă, amestecând motivele,
impunând un ton confesiv, grefat pe o alerteţe reportericească.
Jocurile memoriei fragmentează acest timp reinventat, populat
cu fantasme. Vara himerelor (Editura Perenia, 1996), de pildă,
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prindea, într-un roman voit dezarticulat, cu reuşite inserţii poematice, această „nebuloasă interioară”. Nu disciplina epică e,
însă, punctul forte al prozatoarei.
Veronica Balaj a urcat spectaculos şi vădeşte disponibilităţi
care prefigurează o traiectorie de urmărit. Înfrângându-şi productivismul şi lăsând la dospeală manuscrisele (pentru o revizie atentă), ar fi capabilă încă de surprize. Dar, temperamental, Veronica
Balaj, frenetic om de radio, nu are astâmpăr şi, în consecinţă, cum
spuneam, viteza reportericească învinge, deseori, calmul epic.
Iată încă o dovadă. E vorba despre şapte texte adunate într-o ediţie
bilingvă (româno-germană), în traducerea lui Dieter-Heins Kron,
sub un titlu transparent şi inspirat: De şapte ori viaţa/ Sieben
mal das Leben (Editura Mirton, 2004). Cifra magică e respectată;
prozatoarea deschide „vremile” şi ne oferă, fantazând, scotocind
prin „hârţoagele timpului”, şapte felii de viaţă. Totul se desfăşoară
în paralel, suntem preveniţi: „în mintea sa şi în realitate”. Asta
pare a fi chiar reţeta, pendulând cu febrilitate între confesiune
şi rememorare, între evenimentele trăite, narate sub presiune
şi apetitul fantazărilor. Conducând la pulverizarea eu-lui, cum
observa cineva şi supraveghind temperatura afectivă. Fiindcă,
reamintim, „o herghelie de simţăminte în derută” zburdă într-o
proză scrisă, părelnic, cu sufletul la gură. Să nu uităm apoi că
poeta pedalează pe un lirism „oralizat” (cf. Cornel Munteanu). O
poezie caleidoscopică, atrasă de directeţe şi prozaism, cultivând
autoscopia nemiloasă, de vreme ce autoarea recunoaşte că ar fi
„o oglindă hilară”. Maniera secvenţială şi amprenta jurnalistică
sunt de regăsit, aşadar, peste tot.
Nici volumul Mătase şi cafea rece, elveţiană (Editura Eurostampa, 2015), adunând, în versiune româno-spaniolă (traducător: Luminiţa Pigui-Neagoe), opt povestiri, nu se dezice de
ştiuta reţetă: ton sacadat, rafale verbale, sub presiune, notând,
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fără răbdare epică, cavalcada de stări, sentimente, trăiri etc. În
totul, volumele poartă, inconfundabil, amprenta unui stil năvalnic, grăbit, depănând pasional, pe portativul unor seismice
poveşti de cuplu, fie singurătatea femeilor, fie împlinirea lor,
aflând limanul salvator. Avem în Veronica Balaj o cutezătoare
exploratoare a psihologiilor în cumpănă, e drept, fără răgazul
unor popasuri analitice despletite, dezlegând fulgerător, în felurite ipostaze, tainiţele sufletului feminin. Chiar şi în Cotidiene
pariziene, doar aparent un jurnal de călătorie, purtând „moneda
prezentului” (v. Redivivus, Menilmontant), dar reînviind „un
timp învechit”, poeta reia tema-obsesie: femeia ca „aşteptarechemare” (v. De dragul aşteptării), răsădind un „prag înflorit” şi
făcând din aşteptare „o operă de artă”. Amânând, deocamdată,
prin decupajele unei poezii de notaţie, adevărata călătorie (spre
sine), aflând miza religioasă şi temeiul fiinţial.
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Noul proprietar de poduri*

D

ACĂ Mircea Dinescu se visa „proprietar
de poduri”, într-o epocă în care dreptul
la proprietatea privată era îngrădit până la
anulare, Horia Gârbea este departe de a considera podurile averea sa personală, preferând a se lăsa copleşit de măreţia şi grandoarea lor, mai ales de acelea care îi generează
nostalgii şi deconspiră melancolii, anamneze
şi calofilii.
Cel mai recent volum al său, Amintiri cu
poduri, Editura Neuma, 2021, este divizat în
patru secţiuni cu titluri uşor suprarealiste
(Cocorul şi pipa, Messembria, Rana îngerului,
Bufniţa din parc), şi cuprinde, în cea mai mare
parte, texte prezentate la Turnirul Poetic
„Cununa de Lauri” de la Nessebar (2021),
unde poetul, în cadrul competiţiei, a acces în

Lucian Scurtu,
poet,
Oradea

* Horia Gârbea, Amintiri cu poduri, Editura Neuma,
2021
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faza finală, după cum aflăm dintr-o
„Notă despre conţinut”.
Volumul debutează cu un poem
având titlul omonim, neinclus în
prima secţiune, un fel de preambul
lămuritor şi polisemantic, în care
scriptorul se metamorfozează într-un veritabil diarist ce încearcă, cu
imaginaţia-i debordantă, să (re)traverseze „Podurile vieţii mele”, după
cum le defineşte univoc. E drept, ele
nu sunt puţine, dar selecte, inalterabile
şi faimoase prin semnificaţiile istoricizante (şi nu numai), amprentate
adânc în memoria afectiv-emoţională şi evocate admirativ într-o ordine aleatorie,
precum cele din Londra, Viena, Praga, Dresda,
Hanoi, Shanghai etc. Constatăm, seduşi de textele
şi subtextele succedate printr-un avatar de sfumato
amăgitor, că într-un final autorul le trece, aproape
fără să-ţi dai seama, în „patrimoniul” său, adică se
lasă pus în posesie de prestanţa/ farmecul lor, devenind „podar” cu acte în regulă , în prelungirea celor
ale autorului beţiei cu Marx.
Purtându-l paşii pe asemenea „punţi” ilustre, poetul
cade pe gânduri, devine reflexiv, interogativ, parcă
vinovat de a le fi tulburat intimitatea şi contemplat
grandoarea niciodată apuse, chestionându-se uşor
retoric „A trece pe un pod oare să fie/ Un păcat, o
mare trufie?” (p. 5). Şi cum pe sub orice pod curge o
apă, extrapolarea se declanşează instantaneu atunci
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când autorul le arondează propriei fantezii, precum cel peste
Styx („Dar cu Styxul, cum ai să faci?”), conştientizând faptul că,
odată şi odată, tot va trebui să-l treacă.
În prima secţiune a cărţii (Cocorul şi pipa), fundalul este
unul de Orient îndepărtat, dar apropiat empatic autorului care
devine parte componentă a unei lumi alegorice, maniheiste,
apoftegmatice, austere, în centrul cărei primează taumaturgul/
anahoretul persuasiv în solitudinea lui aparent monocordă,
emitent de maxime şi locuţiuni chibzuite menite a descifra dileme şi gnoze impaciente. Metoda folosită este a maieuticii celebrată cu rafinamentul maeştrilor de ceremonii dispuşi nu
numai a „ilumina” pe cei din preajmă, dar şi a le inocula aprioric
ataraxia şi psihanodia ca necesităţi imediate ori mai îndepărtate,
amintind parcă de universul liric al lui Matei Vişniec, din volumul Înţeleptul la ora de ceai. Pentru că de la artizanii săi de
dialog (autorul substituit în discipolul ho), precum înţeleptul
isao nagasaki, învăţatul le quat, magistrul măc dinh chi (dar şi
„europenii” diogene sau marcellus), Gârbea aşteptă marile răspunsuri la întrebările esenţiale care îl copleşesc şi ruminaţiile
care îl frământă, recunoscând franc „mi-am privit viaţa/ şi am
găsit că este/ complicată/ absurdă/ şi de neînţeles”.
A doua secţiune intitulată Messembria (numele antic al oraşului
bulgar Nessebar, situat pe ţărmul apusean al Mării Negre), pare
mai conjuncturală, mai puţin rarefiată de albastrele evanescenţe
şi mai haşurată în evidenţele realităţii cotidiene. Totuşi, în acest
areal mirific, fascinant, aluziile parabolice nu dispar (de data
aceasta unele poeme au o aură kavafisană), scoţând în relief
scintilaţiile, când mai delectabile, când mai acrimonioase,
unor personaje diverse, precum ale comandantului inclement
în apărarea cetăţii antice („plecaţi/ messembria/ nu poate fi cucerită” p. 30), maestrului oyama, despre care se colportează că
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„putea/ să rupă o scîndură/ oricît de groasă/ cu mîinile goale”,
dar şi cele ale autorului însuşi, deranjat până la supliciu, în timpul
unui recital, de o lumpen-proletară care sedusă de frumuseţea
versurilor sale, doreşte ca fiul ei să devină „ilustru poet”. E un
motiv pentru a intui că poetul bate şaua valorii personale (şi
bine face), pentru a pricepe cea a ambiţiilor nesăbuite şi stupide
ale eventualilor făcători de stihuri conjuncturali, cu pretenţii
poeticeşti şi aspiraţii aberante. În opoziţie, un alt recital poetic
devine memorabil „în faţa unor oameni/ care mă cunoşteau”
(p. 35), urmat de stări emoţionale intense, trăiri euforice şi satisfacţii spirituale dintre cele mai elevate, devoalate la paroxism
partenerei de viaţă.
Cea de-a treia secţiune (Rana îngerului) este o veritabilă
„îngeriadă” constituită mozaical din dialoguri şi monologuri
transgresate sub forma unor revelaţii-reverii prilejuite de prezenţa mesagerului divinităţii („tocmai a intrat/ prin geamul
ferestrei…”) în habitatul intim al actantului poetic. Dar heruvimul e locatarul imaginarului său luxuriant („deasupra noastră/ zboară cîţiva îngeri” p. 43) ori poate partener mansuet
substituit epifaniei atât de necesară creatorului, cel care, prin
unicitatea-i psihedelică, intuieşte rarul privilegiu de a-l percepe
senzorial şi ideatic, încredinţat de prezenţa lui concretă, cea care
îl mandatează să exclame arghezian: Este! ( „şi de ce nimeni/ nu
vede îngerul/ şi doar eu îl simt/ în visele mele/ chiar în cele din
care/ am ajuns să lipsesc”).
Ultima secţiune (Bufniţa din parc) este şi cea mai consistentă
(22 de poeme), „ornată” cu un prezumtiv homo ludens în rol de
personaj principal aflat într-o perpetuă mobilitate ontică, rătăcit
prin lumea carnavalescă, pestriţă a vulgului (semi)ignorant (format, printre altele, din portar, poştaş, geamgiu, căprar, barcagiu
etc.), în scopul desluşirii unor adevăruri, sentinţe, simboluri,
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semantici cu substrat etic, mai puţin estetic, şi tocmai de aceea
fiecare poem se încheie la modul cel mai sentenţios posibil. Nu e
cazul poemului vintage (din fericire, singular) unde, după ce sunt
invocate câteva personaje reprezentative ale mitologiei elene
(Egist, Clitemnestra, Agamemnon, Oreste) sau extrase dintr-o
cunoscută dramă shakespeariană (Hamlet, Polonius, Claudius),
pe backgroundul unei contemporaneităţi super-informatizate
şi ultra-tehnicizate, poemul, care demarase promiţător, eşuează
într-o constatare ce se vrea gnomică, dar nu e decât un truism
vădit: „cîte mii de ani/ au trecut de la aceste/ întîmplări fioroase/
şi lumea a rămas/ tot sălbatică şi absurdă” (p. 79).
Poemele din noul volum al lui Horia Gârbea constituie pilonii stabili ale unor „poduri” anamnezice care fac conexiunea
afectiv-spirituală între un poet talentat şi un cititor avizat. Ca pe
sub ele să curgă năvalnic doar imaginaţia dezlănţuită a autorului,
ejectată afin în delta iluzorie a cititorului.
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Biblioteca refuzaţilor

1

C

Andrei Petrea,
poet, eseist,
Braşov

EAR FI dacă ar exista un loc unde
ar fi adunate manuscrisele refuzate
de edituri, unde ar fi salvate gândurile şi
experienţele irepetabile ale unor indivizi cu
sau fără veleităţi literare, un fel de Cimitir
al cărţilor uitate, ca în tetralogia lui Carlos
Ruiz Zafón? Ei bine, locul există: Poetul şi
prozatorul american Richard Brautigan şi
l-a imaginat în romanul The Abortion: An
Historical Romance 1966 şi artistul Todd
Lockwood l-a transpus în realitate în 19902.
Iar cine mai potrivit să ne fie ghid într-o astfel
de zonă decât cel care i-a tradus în română
poemele lui Brautigan şi care înţelege atât de
1

Andrei Mocuţa, Biblioteca Brautigan (un documentar),
Casa de Pariuri Literare, 2021
2
Biblioteca Brautigan îşi are în prezent sediul în
Vancouver, Washington, de ea ocupându-se profesorul John F. Barber. În momentul de faţă, se acceptă doar manuscrise în format electronic. Site-ul
bibliotecii: http://www.thebrautiganlibrary.org/
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bine cum gândea autorul3? Cartea lui
Andrei Mocuţa, Biblioteca Brautigan
(un documentar), apărută la editura
Casa De Pariuri Literare în 2021, reprezintă o experienţă aparte. Autorul,
care îşi descrie cartea ca „parţial studiu
de caz, parţial proză speculativă”, prezintă, în primul rând, sinopsisuri
ale mai multor manuscrise aflate în
Biblioteca Brautigan, grupate pe categorii (Science Fiction, Artă culinară,
Război, Spiritualitate, Dragoste, Poezie,
Aventuri/ Călătorii, Societate): unele
sunt preluate de pe pagina web a bibliotecii doar
cu mici ajustări, altele sunt reimaginate de el. Un
exemplu:

Carol Holobof, „Mama mea”
O asistentă medicală s-a gândit că-l va putea pregăti
pe fiul ei de patru ani pentru moartea fratelui mai
mare, diagnosticat cu leucemie, dacă va scrie o carte.
Povestea e spusă de un băieţel şi nu are mai mult
de 17 pagini. Carol Holobof nu e lipsită de talent,
întrucât situaţiile pe care le crează sunt de o duioşie
şi psihologie fină comparabile cu episoade din
„Micul prinţ”. Moartea văzută ca etapă a firescului,
pe limbajul copiilor. Cărticica ar fi avut un succes
răsunător dacă ar fi fost publicată, a fost semnat şi
un contract după ce mai multe edituri s-au oferit
3

Brautigan, Richard, Ilustrată din Chinatown, Editura Paralela 45,
2018, trad. Andrei Mocuţa
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entuziasmate să o tipărească, însă autoarea a retras manuscrisul
în ultimul moment. Motivul? Fiul ei cel mare s-a vindecat în mod
miraculos. Carol Holobof e convinsă că micuţul ei personaj şi
procesul prin care a trecut scriind cartea au fost factorii care au
dus la salvarea propriului copil. Deşi a refuzat vehement să mai
tipărească manuscrisul, l-a donat Bibliotecii Brautigan, drept
mărturie a experienţei sale revelatoare. În egală măsură, poate fi
o sursă de consolare şi inspiraţie pentru părinţii aflaţi în situaţii
disperate asemănătoare.

Toate aceste mici rezumate mi-au dat o senzaţie foarte asemănătoare cu cea pe care am avut-o atunci când am citit romanul neconvenţional al lui Calvino, Dacă într-o noapte de
iarnă un călător; cu alte cuvinte m-au intrigat, m-au lăsat vrând
mai mult. Genul acesta de lectură e un adevărat exerciţiu de
imaginaţie pentru cititor, care e ispitit să vină cu tot felul de
ipoteze, să conlucreze cu autorul la fiecare pas. Însă nu e doar un
exerciţiu de imaginaţie, ci şi unul de empatie fiindcă în spatele
tuturor acestor poveşti pe care încercăm să le întregim sunt nişte
persoane care au vrut să lase o mărturie în urma lor. Pe lângă
exemplul pe care l-am citat mai sus, m-au frapat cele câteva
rânduri despre autobiografia lui Allain Cocq, un veteran francez
„suferind de o boală incurabilă” care a decis că vrea să-şi pună
capăt zilelor: atunci când i-a fost refuzată sedarea profundă, a
încercat să „oprească orice alimentare, hidratare şi tratament”
şi să-şi transmită moartea live pe Facebook (între timp a murit,
dar nu în Franţa, în Elveţia unde legile privind eutanasierea sunt
mai progresive).
Biblioteca Brautigan (un documentar) devine pe parcurs tot
mai intimă. Printre paginile cu sinopsisuri, Mocuţa inserează câteva texte din colecţia personală, aparţinând tatălui său, scriitorul
210
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Gheorghe Mocuţa, care rămăseseră nepublicate după moartea
acestuia în 2017. Descoperim în traducerea lui Gheorghe
Mocuţa un grupaj de poeme de Paul Verlaine, considerat prea
obscen pentru publicare de editurile din România, cât şi un
dialog între Mocuţa-tatăl şi prietenul său, poetul Petru M.
Haş, care din cauza dimensiunilor restrânse n-a putut deveni o
carte de sine stătătoare. Aceste texte (la fel ca toate cele incluse
în carte, de altfel) au un impact puternic, fiindcă te fac să
reflectezi la câte scrieri interesante se pierd, câte nu vor ajunge
niciodată la un public care să le poată aprecia, cu atât mai mult
cu cât aflăm că unele manuscrise din Biblioteca Brautigan au
fost rătăcite atunci când aceasta şi-a mutat sediul în 2010; îţi
instilează o stare melancolică, un regret că nu vei putea ajunge
niciodată la nişte persoane de a căror existenţă nici nu eşti
conştient. Sau eşti, din moment ce te gândeşti acum, în mod
abstract, la ele?
Cartea nu urmăreşte doar să ne facă curioşi cu privire la autorii
ai căror manuscrise se găsesc pe rafturile fizice sau virtuale ale
Bibliotecii Brautigan, ci este şi un omagiu adus lui Brautigan. De
la diverse texte având legătură cu Brautigan, la traducerea unei
selecţii de poeme ale unuia din mentorii acestuia, Jack Spicer
(unul din iniţiatorii mişcării literare San Francisco Renaissance),
sau la traducerea celui mai scurt „roman” al lui Brautigan, autorul
american nu putea lipsi dintr-o carte care îi poartă numele. Spre
sfârşitul cărţii, Mocuţa include textele rezultate în urma unui
workshop literar în care celor prezenţi li s-a cerut să scrie ca
şi cum ar coresponda cu autorul american. Rezultatele acestui
experiment sunt reuşite şi te fac să te gândeşti că poate ar trebui
să intrăm în dialog mai des cu autorii esenţiali.
3, 2022
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Biblioteca Brautigan (un documentar) e greu de explicat, de
oriunde ai apuca-o, fiindcă nu e atât o lectură cerebrală, cât una
care trebuie simţită, care te lasă cu o nostalgie pentru vieţile pe
care nu le-ai trăit şi cărţile pe care nu le-ai scris.
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Undeva „la nord de infinit”*

E

U NAM văzut niciodată Sălciua de Jos
şi nici Sălciua de Sus, de lângă Câmpeni,
capitala moţilor. Dar după fotografia de pe
coperta volumului, recent publicat de Ioan
Vasile Marcu, am recunoscut specificul peisajului moţesc, o pictură puternic colorată
într-un cald exces tomnatic al frunzelor
din pădurile văilor apusene. E un spaţiu absolut mirific, din care nu lipsesc nici poieniţele luminoase, nici copacii cu frunzele
transformate în flori, nici plaiurile ce-şi topesc sufletul în vreo pajişte. E cu adevărat un
fragment de lume, o lume specifică, numită
de autor La Nord de Infinit (titlul volumului),
din care răsună tulnicele moţilor şi ecoul
şuierat al lui Iancu şi Horea. Sălciua de Jos,
satul naşterii poetului Ioan Vasile Marcu, e

Anton Ilica,
eseist,
Arad

* Ioan Vasile Marcu, La nord de infinit, Editura
Mirador, 2022
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plaiul mioritic, e „al doilea obraz al
omului” (după Lucian Blaga), al celui
ce descinde din baladă:
„Eu sunt acel ce vine din baladă
C-o floare de culoarea veşniciei,
Sufletul meu între cuvinte arde,
Lăsând văpaia-n lumea poeziei.”

Copilăria petrecută în peisajul de
basm al moţilor s-a impregnat cu poezia unui spaţiu neîmpăcat cu uitarea.
Nostalgia s-a convertit în cuvinte,
rânduite în versuri şi strofe, după armonia cântecului coborât din peisajul
tulburător al Apusenilor. Ioan Vasile
Marcu recuperează, prin cuvânt metaforic, o lume
nostalgică, a muntenilor, a peisajului cu peşteri şi
cascade, a poveştilor despre Iancu şi Horea, a serilor
fermecătoare din prispa casei ori răsăriturile de lumină solară dintre vârfuri de ponor. Nostalgia cântă la fel de armonic ca şi dorul. Aşa s-a ivit poetul
dorului din cartea Lacrima de seară (1993), apoi din
volumele lirice Cerul interior (1997), Iarbă pentru
Îngeri (2006) şi La Nord de Infinit. Coperta are ea însăşi
frumuseţea unui peisaj ieşit din pensula unui artist
plastic, ispitit să ia ca model culorile misterioase ale
frunzelor înflorite şi să le asambleze într-un florilegiu
cu aroma florilor de câmp.
Poetul Ioan Vasile Marcu are sufletul dedat cu
bunătate, poetizând armonia din sine şi din spaţiul
cel îndepărtat al apei Arieşului ori al negurilor lu214
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minate de razele soarelui răsărit din Infinit cu privirea îndreptată
spre Nord. La Nord de Infinit! Poetul transpune în cantate emoţiile tari deduse din experienţe de viaţă, reale ori închipuite.
„Îmblânzitorul de cuvinte” încropeşte „tristeţea poetului”, având
„dor de Iancu” în această spectaculoasă „geometrie a trecerii”. Ia
„file dintr-un caiet viu”, în care „au înfrunzit cuvinte” şi în care
găseşte scrisori de dor, „lacrimi nevăzute”, precum şi „neliniştea”
adolescentului” în lupta sa „cu sine însuşi”.
Volumul îmi stârneşte aleanul muzicalităţii concertate a cuvintelor, rânduite într-o armonie extrasă din glasul naturii:
„De-ţi este dor de toate câte sunt,
S-ascuţi un paltin, vara, cum doineşte,
Să simţi cum, toamna, legănat de vânt,
Frunzişu-i se desprinde nelumeşte.”
(Scrisoare de acasă).

Toate arhitectura liricii cântă în ritmul naturii, cuvintele par
îndrăgostite unele de altele, aşteptând să se întâlnească, pentru
iubire, în cotloanele tăinuite ale metaforei:
„Stropi calzi din ploaia dăruirii mele
Picură grei pe-a timpului pleoapă.
Eu îmblânzesc cuvintele, iar ele
Tot izvorăsc din mine ca o apă.”
(Îmblânzitorul de cuvinte).

Ademenit, ca şi Blaga, de farmecul metafizic al folclorului,
motivele populare îi devin resursă afectivă: „Mult mi-e dor şi
mult mi-e sete/ Să-mi zidesc într-un perete, viu,/ cântecul unei
fete…” Fluierul Iancului este „o rază de stea” pentru Poet – ca
urmaş demn al moţului de moţ –, iar simbolul românismului de
aici de pe Arieş capătă înfăţişarea doinei:
„Iancule, durerea mea,
Fluieru-ţi de mi-ai lăsa
3, 2022
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Pe Arieş în casa mea,
Să-mi aducă liniştea.
Cântu-i lin m-o legăna
Dintr-o lume în alta,
Până m-a-nveli roua
Iancule, rază de stea.”
(Rază de stea).

Volumul e o aventură a sufletului, nostalgizat de trecerea spre
Nord de Infinit, un poem al devenirii eternităţii înspre condiţia
umană:
„La-nceput a fost Cuvântul
Mai la Nord de Infinit
Apoi A Creat Pământul
Între Vest şi Răsărit”…

Urmează strofele unui poem cristic, de adoraţie a divinităţii,
care ar putea fi rostit în genunchi ca o rugăciune în faţa icoanei
din care creşte credinţa:
„Doamne, ce ne-ai dat lumină
Şi speranţa altei Lumi,
Te rugăm, cei plini de vină
Iartă-ne, să fim mai buni”

Foarte multe texte merită a fi citate în întregime. Fiecare text
integral caligrafiază câte o metaforă amplă, un buchet metaforic,
croşetat din mici alegorii ori figuraţii stilistice, inspirate de
gândul cel frumos al Poetului: „ochii mei furând lumină”, „mi-e
dor/ de-un cântec de izvor”, „sunt strop din roua pentru îngeri”,
„se-ntoarce luna să ne culce”, „avea sub braţul drept un vers” şi
multe altele.
Ioan Vasile Marcu se înşiruie în rândul poeţilor din spaţiul
ondulat al Munţilor Apuseni (Carolina Ilica, Mihai Beniuc,
Nicolae Horia Nicoară, Traian Dorz), aplicând resursele te216
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matice pe eşicherul de la dor la iubire, de la izvoare la aroma
brazilor, de la ecoul peşterilor la nostalgia satului, de la dragul
părinţilor la prispa casei, de la mirosul ierbii proaspăt cosite la
omagiul adus credinţei întru desăvârşita trecere. Calitatea lirismului izvorăşte din cântecul silabelor, orchestrat într-o armonie
clasică, în care strecoară, ca element de modernitate, câte un
diez sau bemol, dând poemelor strălucire, lumină, graţie şi
inocenţă. Prin acest volum, Ioan Vasile Marcu şi-a consolidat
condiţia de Poet, având încheietura degetului arătător pregătită
să bată la poarta lirismului înalt şi relevant. Apărut în condiţii
grafice de excepţie, într-un format editorial atrăgător şi un corp
de literă spaţiat pentru o lectură plăcută, cu sugestii multiple
de disponibilităţi creatoare, La Nord de Infinit atinge conturul
excelenţei, recomandând un poet talentat al memoriei afective,
atras în mrejele melancoliei de un ademenitor alean liric.
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Unde eşti tu? Cum nu vii?*

O

Felix Nicolau,
critic literar, poet, prozator,
Bucureşti

POEZIE a încolţirii, adică a mersului pe
muchii, scrie Mircea Teculescu în Jocul
şi moartea, volum deschis de un moto preluat
din Omilia 7 a lui Ioan Gură de Aur despre
nenorocirile pe care Dumnezeu le aduce
peste umanitate din prea multă bunătate.
Culmea, volumul de versuri debutează cu
o excelentă proză scurtă, proză de notaţie lapidară, dar cu efect spectaculos şi încheiată în
cheie de anticlimax: „grupurile de tineri care
au ornat băncile cu forme şi zgomote, din
care se va întrupa mâine un alt răsărit, clipa
când ţi se va impune din nou, cu dragoste, să
păstrezi distanţa”.
Dar poetul este un maestru al sonetului,
pe care-l alternează cu poeme ale unei lumini de înviere. În cele mai bune texte este de
remarcat observaţia acută şi o mini-imaginaţie
* Mircea Teculescu, Jocul şi moartea, Editura Neuma,
2022
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a spaţiilor mici, de bloc, numai bune de
inventat ritualuri bonom-ciudate. Când
intervine forma fixă, se poetizează despre divin şi perisabilităţi ce generează
tristeţi existenţiale: „încet, când vor
bate clopote în flori,/ se vor risipi ale
zilei culori” (Dematerializare).
Al treilea registru, pe lângă cel metafizic şi cel al micro-montajelor urbane, este cel aparţinând iubirii delicate şi jucăuşe. Dar toate trei converg
într-o înmugurire de calinităţi cu zumzet auroral. Demersul poetic oscilează
între impresionism ingenuu şi secţiuni
transfigurator-revelatoare prin cotidian.
Un şah à la Ingmar Bergman.
Un sfert de volum se derulează în acest mod, apoi
registrul devine mai grav şi bântuit de o simbolistică
escatologică: „M-au aşezat pe un pat,/ între/ bolnavul
cel drept şi bolnavul cel stâng” (Pavilion strălucind
ca un luceafăr). Poezia de dragoste, îmbinată cu cea
religioasă, este înţesată de imagini construite mai cu
seamă metaforic: „mierea văzului eşti TU, Doamne”,
„roiesc troiţe din lacrimi nestemate”.
Piesajele sunt orchestrate şi simbolizate, dar şi estetizate: „Niciunde nu iubeşte pământul/ mai mult
norii/ ca în Bărăgan” (Uscat). Şi înregistrările simţurilor se produc reverberant, cum ar fi o plecare
dinspre teorii presocratice: „Trupul stă / în mijlocul
ochiului/ care îl priveşte;// obişnuită cu el Lumina
vine,/ îşi pune o clipă mâinile albe/ pe conturul
3, 2022
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inimii” (Secvenţă) pentru a se genera o mutaţie spiritualistă în
final.
De regulă, poetul preferă realul realităţii, fiind un realist, nu
un nominalist. Propriu-zis, discursul istoric sau cel cotidian nu îl
pasionează, cum nici tranzitivitatea. Mai mult decât introspecţia
este importantă transfigurarea şi îngerizarea lumii, deşi îngerii
sunt şi ei întrupizaţi. Gravitatea şi imponderabilitatea negociază
la jumătatea drumului.
O altă power-chord a volumului este cea dedicată sanatoriului
şi spitalului, în tradiţia romantic-simbolistă, dar cu altă recuzită
artistică. Un antecesor cel puţin la fel de valoros ar fi Ion Zubaşcu.
Tentaţia lui Mircea Teculescu este să sublimeze calvarul biologic.
Captivante aceste poeme precise şi spectaculoase: „chip al morţii este boala, legănare/ între vindecare şi clara plecare;/ vor înfrânge hormonale dorinţi/ bolnavii tratând bolnavi cuminţi?”
(Întrebări).
Dincolo de faptul că poetul scrie o poezie a încrederii în
importanţa scrisului, ceea ce prevalează este versatilitatea formelor poetice. Pe spaţiu mic, formele diverse se succedă inventiv. Temele, stabilite ferm de la început, sunt reluate pentru
a fi rafinate şi particularizate. Aşa este tema iubirii, care se
transformă continuu pentru a deveni tot mai concretă: „în
dreapta,/ luminată de fiecare zi,/ soţia mea târzie,/ care mă sărută
cu ochii,/ în timp ce, preocupat, ascult/ cum mâna mea stângă/
şopteşte ceva important/ la urechea mâinii drepte” (Tigru prins
de raze).
Treptat, imaginile devin mai pregnante, contrastele mai marcate. Totuşi poetul nu este un vizual ahtiat de plenum, precum Walt
Whitman, şi niciodată nu adulează integralismul nediferenţiat al
fotografiei, ci practică un gen de pictură metafizică întemeiată pe
selecţie şi accentuări cromatice. Fotografiile devin în poematica
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lui scintigrafii: „Acum am devenit strălucitor/ ca o lumânare, în
sâmburele morţilor”. Extractul de realitate se absoarbe într-o
transrealitate iridiscentă: „dacă eu aş începe să păşesc acum/ pe
nisip, picioarele mi-ar deveni gri,/ griul ar urca până dincolo de
genunchi,/ colorându-se apoi, puţin câte puţin”.
Poetul este un idealist, ceea ce-l ajută să treacă în zbor peste
mizeriile condiţiei umane prăbuşite. Înţelegerea supremă este
acceptarea insignifianţei corporale şi absorbţia luminii necreate
într-un gest isihast dispreţuitor faţă de limitările fizice: „Cu sticla
ochilor spartă/ în zeci de cioburi,/ mă las pătruns de lumină,/
nu mai am mâini, picioare, chip,/ scăriţa din urechea internă/
coboară direct spre inimă,/ acolo unde vor ajunge/ doar cei cu
pasul lin” (Cutia neagră).
Aşadar, Mircea Teculescu este un scriitor frământat capabil
să-şi depăşească frământările, deci şi multiplele surse de inspiraţie, pentru a se regăsi în zenit. Ceea ce face bine sufletului.
Iar poezia poate aprinde sau poate stinge sufletul.
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Poate şi din cauza faptului că este un reputat
cercetător al fenomenului OZN şi al unora
conexe, domeniu unde se află printre cei
mai importanţi specialişti ai lumii, dar şi a
preocupărilor sale riguroase şi constante de
teoria şi istoria genului science-fiction, precum
şi prin desele acţiuni din postura de promotor
al literaturii SF, Ion Hobana (1931-2011) l-a
pus cumva în umbră pe autorul de literatură
de anticipaţie. La final de carieră, putem constata că analistul literar este peste autorul
de texte originale în domeniul ficţiunii speculative. Figură marcantă a genului science
fiction în România şi în Europa, scriitorul
s-a manifestat constant ca prozator, deşi
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ritmul nu a fost foarte susţinut. În tinereţe, activitatea sa este
materializată în volume pentru adolescenţi. Doar o parte, mai
restrânsă, va fi axată pe explorarea temelor şi motivelor SF.
Genul, pare să spună Ion Hobana prin sfiala cu care se apropie
de el, merită toată atenţia, fiind perceput ca un demers literar
extrem de serios. Timp pentru dragoste, ultimul publicat. este
un volum antologic, unul care adună texte mai vechi şi mai noi,
unele fiind însă refăcute. Nu sunt doar stilizate şi „actualizate”,
conform canoanelor şi dotate cu gadjeturile noilor vremuri, ci
au suferit chiar intervenţii ample. Timp pentru dragoste este mai
degrabă un timp al (re)descoperirii unui prozator important.
Putem ghici din prima de ce venerabilul autor nu este unul aflat
în atenţia lumii contemporane sau măcar a breslei scriitoriceşti
şi a fanilor SF: nu mizează deloc pe confruntările războinice primitive, pe sex, crimă, sânge pe toate paginile, monştri fioroşi,
extratereştri flămânzi ori roboţi agresivi. Lumile autorului sunt
blânde, traversate de un fior poetic poate, dar mi ales al blândeţii,
al comunicării, al înţelegerii în substraturile ei cele mai adânci.
Da, poate exista science-fiction e calitate şi fără bătălii, schilozi,
mizerie exibată, demenţă şi alienare la tot pasul...
Fără violenţă! Acesta pare a fi principiul după care se ghidează
autorul. Personajele sale umane au mai degrabă confruntări de
idei. Nu-şi dau o palmă, nu scot pistoalele şi se comportă civilizat
în orice situaţie. Violenţa nu înregistrăm nici măcar atunci când
apar confruntări cu creaturi ale mării sau ale spaţiului. Nu este
o luptă directă, ci una insinuată, un fel de dans ritual, ce poate
duce la sacrificiu în numele atotputernicei ştiinţe, cea care câştigă întotdeauna. Cum spuneam, sângele nu curge tumultuos pe
toate cele cinci coloane de ziar şi nu împroaşcă pagina de carte,
deşi ziariştii sunt peste tot, chiar şi pe fundul oceanului. Sângele
se scurge şi se diluează în apa mării, înghiţit şi pierdut ca şi
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curajosul protagonist, ambiţios şi curios, dornic să-şi facă până
la capăt datoria. Aşa se întâmplă în textele din ciclul Oglinzile
mării. Atât Phil, din Leviatan 1980, cât şi Maria, din Coborând
în albastru, dispar în apele marine. Nu mor, căci în prozele lui
Ion Hobana nu se moare! Se rătăcesc doar în lumi stranii, spre
care autorul doar întredeschide nişte uşi. Nu fixează reflectoare
către dincolo şi nici nu le descrie prea mult. E frig, e amorţeală,
aşa cum i se întâmplă deja amintitului Phil.

Monştri blânzi
Este o lume a unor creaturi misterioase. Ion Hobana are un talent
deosebit pentru a le creiona, fără a le răpi însă identitatea, fără ca
aceasta să vie devoalată nouă în liniile esenţiale. Sunt trimiteri
evidente, dar cu atât mai parşive şi mai derutante, la istoriile
cu creaturi oceanice atât de prezente în literatura fenomenelor
neidentificate. Desigur, autorul este unul dintre liderii mondiali
în cercetarea acestui gen în lume. Constatăm cu surprindere însă
că nu se dezminte nici în literatura propriu-zisă. Ne-am fi aşteptat
să profite de ocazie şi să dea contur apariţiilor insolite descrise
de diferiţi călători, din Antichitate şi până în prezent. Pune lupa,
videocamera, submarinele moderne pe aceste creaturi, le vădeşte
chiar anumite semne de inteligenţă, le structurează un chip ce
permite unele asemănări chiar cu noi, oamenii, ba chiar stabileşte
un contact (destul de echivoc şi destul de repede reprimat prin
vocea unui personaj!), o situaţie de comunicare prin ceea ce par
a fi mesaje luminoase. Relaţia nu este adâncită, iar cititorul (ca şi
autorul, sunt convins!) rămâne cu întrebarea dacă într-adevăr a
fost stabilit un contact cu un necunoscut locuitor al adâncurilor
ori este vorba doar de un răspuns mimetic, fără niciun fel de
intenţie de dialog. Este situaţia din Lumini în adânc:
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„— Ce ar fi să stingem reflectorul? îndrăzni Radu.
— La ce bun? întrebă Stoia.
— Ca să vedem cu ar reacţiona.
— Nu-i o idee rea, încuviinţă Arghir.
Şi lumina globurilor dispăru odată cu cu aceea a reflectorului.
— Aprinde, Viorel! exclamă profesorul.
Feeria prinse iar viaţă.
— Un fototropism sui-generis? murmură Magda. Sau... un
răspuns?”

Monştrii săi, cei misterioşi, sunt blânzi. În cea mai mare parte,
desigur. Nu sunt însă monştri în adevăratul sens al cuvântului.
Uneori sunt puţin conturaţi, iar alteori sunt doar o iluzie, o
promisiune, o... ipoteză de lucru pentru savanţii porniţi spre
descifrarea misterelor lumii, aşa cum se întâmplă în povestirea
Dincolo de tăcere. Bravii cercetători români pun la punct o tehnologie pentru perceperea infrasunetelor:
„–Şi mai e ceva, reluă Alina. Formele şi manifestările vieţii sunt nesfârşite, ca însuşi Universul. Există insecte care pot să vadă spectrul
ultraviolet şi nu disting lumina roşie. Altele sunt foarte sensibile la
mirosuri pe care noi abia le percepem. Poate vom întâlni cândva
fiinţa care comunică prin infrasunete...”

Frumoase, puternice şi deştepte
Femeia nu este neapărat suavă în prozele lui Ion Hobana. Dar
este tânără, frumoasă, hotărâtă şi pusă pe treabă. Cel mai des
se află prinsă alături de bărbaţi în munca de cercetare. Ocupă
chiar poziţii importante, căci autorul nu face nicio discriminare.
Uneori apare şi câte o „rătăcită”, nu neapărat o persoană imorală,
chiar dacă standardele etice impuse de scriitor personajelor sunt
ridicate, ci cumva amorală, în sensul că efectiv nu ştie că ar exista
reguli. Fragmentul îl desprindem din Lumini în adânc:
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„— Sorine, cu tine nu-i a bună! Ai repezit-o şi pe fata aia care-ţi
face ochi dulci...
Ionaşcu replică enervat:
— Poate nu ştii că e logodită cu Dinu...
— Radiotelegrafistul?
— Da... Şi băiatul ăsta a căutat un prilej, că el are intenţii serioase, că ea are un suflet curat, dar naiv...
Stoia părea să se amuze copios:
— Şi ce ai făcut?
— I-am urat casă de piatră şi i-am arătat fotografia nevesti-mi”.

Dar, în celelalte cazuri, tinerele sunt înfiorător de deştepte.
Bineînţeles, nu-l depăşesc pe omniprezentul profesor, însă pare
că ele, doamnele, învârt lucrurile. Iat-o pe deja citata Alina din
Dincolo de tăcere:
„— Prevederea furtunii este doar un aspect din preocupările noastre. Ştii, probabil, că delfinii îi apără pe naufragiaţi de rechini. Dacă
ar putea fi chemaţi în ajutor... Pe de altă parte, cercetări recente
par să demonstreze că frecvenţele joase acţionează pozitiv asupra
organelor interne şi a sistemului nervos”.

Nu, nu continuă în aceste registru. Fata se află la o primă şi
fragilă întâlnire amoroasă. Cu un bărbat, desigur. Uşor-uşor,
tonul devine şoptit, fata visătoare, discursul alunecă spre metaforă... Iar de aici către descifrarea unor altor mistere!
Tragică este soarta Mariei Parmentier, oceanolog, cum se
prezintă singură. De la un conflict iniţial cu reporterul român
Toma Grigoriu se ajunge la o luptă în echipă cu monştrii adâncurilor. Idila născută la mare adâncime nu are nicio şansă, căci
inteligenta şi frumoasa Marie este înghiţită de adâncuri pentru
totdeauna, iar Toma scapă printr-o minune.

Care profesor vă place?
În ceea ce priveşte figurile de cercetători, Ion Hobana propune
profesori serioşi, implicaţi, bine pregătiţi şi care îşi asumă riscuri
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asumate. Suntem astfel departe de figura savantului excentric,
gata să arunce în aer nu doar laboratorul în care lucrează, ci şi
oraşul. Cu atât mai puţin putem întâlni savantul nebun, consacrat
de o literatura şi filmele de groază mai degrabă. Cercetătorul,
în volumul Timp pentru dragoste, este o persoană aşezată, un
spirit tutelar mai degrabă. Nu lucrează la voia întâmplării şi nu
lucrează singur. Figura aceasta este prezentă în mai toate prozele
autorului, un contur exact fiind redat în Cea mai bună dintre
lumi: „Profesorul aşteptă ca asistenta să-i fixeze lentilele de contact şi se apropie de complex. Îndoielile care-l frământaseră se
risipiră brusc. Trebuia să aibă încredere în cunoştinţele şi în experienţa lui, în echipa cu care lucra, în aparatele care nu puteau
să greşească, dacă erau programate fără greş”. Cu toate acestea,
realitatea nu este cea conturată de profesor. Are un pacient fără
memorie, iar aceasta este aproape imposibil de redat. Propune
o soluţie ingenioasă, o simulare a unei călătorii cosmice. Astronautul se regăseşte însă pe bătrânul Pământ şi lucrurile reintră
în normal. Ceea ce demonstrează autorul aici este că tehnologia,
oricât de exactă, de sofisticată şi de indispensabilă, nu valorează
nimic fără omul ce o exploatează. Este o unealtă inertă. De
asemenea, se conturează şi imaginea unui savant integrator,
care este mai întâi de toate om, cu sentimente şi iluzii, un om
capabil să redescopere şi să redefinească oameni şi sentimente.
Profesorii descrişi de Ion Hobana nici nu sunt foarte complicaţi.
Sunt din rândul celor ce pot trece neobservaţi în mulţime. Au
autoritate doar în cercul lor. Nu e neapărat una a funcţiei, ci
una a competenţei, a modului cum reuşesc să descifreze tainele,
să dea soluţii la probleme. În alte situaţii sunt cât se poate de...
umani:
„Am tresărit. Cel despre care vorbeam se apropiase pe nesimţite
de masa noastră.
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— Hello, Bill! Îţi prezint un oaspete din România.
M-am ridicat, ne-am strâns mâinile şi l-am invitat să ia loc.
Am vrut să-i torn vin, dar m-a oprit:
— Nu schimb băutura”.

Tipic american. După cum vă puteţi închipui, scena se petrece
într-un restaurant. Ulterior, „Oaspetele din România” este pus
de savantul american la curent cu unele mistere ale oceanului...

Elemente novatoare
Reporterul este una dintre figurile importante din proza lui Ion
Hobana. Am fost tentat să spun personaj principal, însă nu este
aşa. Nu este nici protagonist secundar, ci unul, ca să fiu exact,
integrator. Jurnalistul apare în Timp pentru dragoste în ipostaze diverse. Sunt puţini scriitori în lume care să fi acordat ziaristului o atât de mare importanţă. Meseria aceasta nu este ironizată, ci tratată cât se poate de serios, ceea ce reprezintă un alt
element novator. Omul de presă nu doar că este diferenţiat în
funcţie de domeniu, de presă scrisă sau de televiziune (şi aici
diferenţierile fiind importante, căci este fie ziarist de ştiinţă,
fie la posturi culturale), dar şi îmbracă diferitele specializări
ale profesiei. Poate fi reporter, dar poate fi şi editor. Ba chiar îl
întâlnim în poziţia de cameramen. Uneori, figura sa capătă o
mare complexitate. Nu este doar om de presă, ci un veritabil
savant. Iată-l pe naratorul din Glasul trecutului, un jurnalist de
televiziune, caracterizând un personaj şi în acelaşi timp pe sine:
„Prin anii ’60, îi luasem lui Teofil Radovan un interviu despre
tăbliţele de la Tărtăria, iar mai târziu participasem împreună
la câteva emisiuni de televiziune despre enigmele trecutului îndepărtat. Devenisem aproape prieteni”. E o imagine frumoasă,
căci, în Drumul spre Marte, mult mai cunoscută odinioară cu
titlul Oameni şi stele, Ion Hobana nu mai este atât de îngăduitor
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cu ziariştii, iar portretul creionat devine mai degrabă al unui
confrate din actualitate. Nici nu ai spune că prima variantă a povestirii a apărut prin anii ’70! Suntem plasaţi înainte de zborul
spre Marte, după o conferinţă de presă cu scântei:
„–Teribil imberbul, dom’le!... Aş putea să jur că se ocupă de
câinii călcaţi pe autostradă şi l-au trimis pe el, ceilalţi fiind în vacanţă.
«Imberbul», un tânăr reporter al unui obscur ziar olandez, se
apucase să polemizeze cu profesorul Lefevre, susţinând că sistemul de propulsie întemeiat pe fuziunea nucleară şi menit să
ducă «Albatrosul» pe Marte prezintă mari riscuri şi că Agenţia
Spaţială Internaţională ar fi trebuit să opteze pentru dezvoltarea
motoarelor-rachetă, care-şi dovediseră utilitatea în recentele misiuni selenare”.

Imberb şi teribil, dar nu e aşa că se pricepe la motoare şi propulsie?

E bine să ne dăm ideile pe faţă?
Ideea şi temele SF sunt evidente în opera lui Ion Hobana. Desigur, o temă are caracter general, iar din ea se pot desprinde o
mulţime de subteme, de idei SF, materializate în subiectul fiecărei
scrieri în parte. Nu e nevoie să angajăm o amplă dezbatere teoretică. Pentru exemplificare este suficient să vorbim de tema
călătoriei în timp, desfăcută de Cornel Robu cu meticulozitate
în 11 paradoxuri. Şi acestea se despart în variante. La rândul
lor, subiectele fiecărei lucrări cu caracter SF îmbracă forma
particulară dată de autor. Intervine dimensiunea estetică, sau,
după expresia folosită cu exactitate de Lucian Ionică, ideea
literară SF. La Ion Hobana există, după cum aprecia Mircea
Opriţă, în prefaţa la volumul Timp pentru dragoste, o abordare a
unui spectru larg de teme: „Celelalte direcţii majore din proza lui
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Ion Hobana vizează alte două teme clasice: aventura spaţială şi
jocurile în timp. Să nu uităm că, la data când apăreau povestirile
ciclurilor Oameni şi stele şi Un fel de spaţiu, aceste teme aveau, la
noi, un aer de noutate ce poate că astăzi, privind de la distanţă,
este mai greu de perceput. Hiperspaţiul, mutanţii şi ciborgii,
cronoplastia, fenomenele psi, lumile contrafactuale şi aventura
intens speculativă a ciberspaţiului din lucrările mai recente
ale SF-ului mondial (inclusiv românesc) eclipsează în bună
măsură experienţele de creaţie posibile în urmă cu o jumătate
de secol”. Există însă o supratemă ordonatoare a scrierilor în
proză ale lui I. Hobana. Aceasta este tehnologia, încrederea în
progresul ştiinţei, permiţând o deschidere către domenii noi nu
doar ale cunoaşterii, ci şi ale existenţei umane. Doar astfel este
pusă în valoare posibilitatea întâlnirii cu fenomene şi creaturi
extraordinare. Contează, desigur, reacţia umană, în primă fază,
în clipele contactului. Ulterior, contează răspunsul, valorizarea
informaţiilor adunate. Este ceea ce se sugera în Dincolo de
tăcere. Dincolo de tăcere nu este linişte, o linişte cosmică ori
una a adâncurilor mării. Pot fi voci, asurzitoare uneori, lumi ce
se desprind din ghemul lor tainic şi se înfăţişează cunoaşterii.
Seamănă cu o decriptare a unui ADN pentru creaturi aflate mai
departe sau mai aproape de noi, căci „formele şi manifestările
vieţii sunt nesfârşite, ca însuşi Universul”, spune un personaj, ceea
ce reprezintă un subiect pentru o nouă... scriere a autorului.
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