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Eveniment

Colocviul Naţional al Revistelor
de Cultură (Literare) din România
– CNRC/L – (Arad, 5-6-7 mai 2016,
ediţia a III-a)

C

olocviul (CNRC/L), cel mai important eveniment
literar de peste an din Arad şi unul dintre cele mai
aşteptate din ţară, i-a avut ca amfitrioni pe preşedintele
Consiliului Judeţean, dl Adrian Ţolea, şi pe preşedintele
Filialei din Arad a USR, Vasile Dan (în dublă calitate: şi de
redactor-şef al revistei organizatoare, „Arca”). CNCRC/L
a propus ca temă de dezbatere: Vitalitatea unei instituţii
– revista literară. Cu subtemele: miză şi inerţie; tradiţie
şi reinventare; cuvînt printat şi imagine electronică pe calculator; revistă pe suport de hîrtie şi revistă pe suport electronic. Moderator: criticul literar Nicolae Manolescu.
Tema nu a fost aleasă întîmplător, desigur: trăim momente culturale speciale în care existenţa şi rostul instituţiei revistei literare sînt puse, oricît de absurd ar părea,
sub semnul întrebării sau relativizate excesiv. Aşa că el,
colocviul, a strîns la Arad aproape toate revistele importante ale USR sau cele care-i poartă egida, reprezentate la
vîrf prin directori, redactori-şefi, redactori cunoscuţi.
Iată-le: „România literară”: Nicolae Manolescu, Gabriel
4-5-6, 2016
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Chifu, Răzvan Voncu; „Viaţa Românească”: Daniel Cristea-Enache,
Liviu Ioan Stoiciu; „Orizont”: Mircea Mihăieş, Cornel Ungureanu,
Adriana Babeţi, Robert Şerban; „Convorbiri literare”: Marius Chelariu;
„Scriptor”: Lucian Vasiliu; „Conta”: Adrian Alui Gheorghe; „Familia”:
Ioan Moldovan, Traian Ştef; „Apostrof ”: Ovidiu Pecican, Amalia
Alumei, „Poesis”: George Vulturescu, I. I. Moldovan; „Mişcarea Literară”: Olimpiu Nuşfelean; „Ex Ponto”: Angelo Mitchievici; „Semne”:
Paulina Popa; „Nase Snahy”: Dagmar Maria Anoca; „Irodalmi Jelen”:
Magda Bege, Regeczy Szabina Perle, Puskel Peter; „Caiete silvane”:
Daniel Săuca, Alice Valeria Micu, Viorel Mureşan; „Nord Literar”:
Gherghe Pârja; „Arca”: Vasile Dan, Gh. Schwartz, Romulus Bucur,
Ioan Matiuţ, Gh. Mocuţa, Andrei Mocuţa, Lucia Cuciureanu, Horia
Ungureanu, Ion Corlan, Lia Alb, Domnica Pop. Lor li s-au alăturat:
Ion Mureşan, Petru M. Haş, Traian Dobrinescu, Ioan Dehelean, Ioan
Vasile Marcu.
În deschiderea colocviului poetul Vasile Dan a lansat următoarea
premisă la tema propusă: „Revista literară este prima instituţie critică
din evoluţia culturii române. Literatura, limba română de astăzi ar
fi de neimaginat fără contribuţia ei. Cultura română n-ar fi evoluat
şi sedimentat atîtea personalităţi, opere fără rolul critic al revistei
literare care a impus valoarea şi a descurajat nonvaloarea, impostura.
Să ne gîndim doar la spiritul „Convorbirilor literare”, la cel al lui Titu
Maiorescu. La igienizarea limbii române, la potenţarea capacităţii ei
plastice, expresive şi de comunicare şi ar fi îndeajuns.” Apoi dl Nicolae
Manolescu a preluat rolul de moderator al colocviului cu o intervenţie
amplă, argumentată, coerentă privind necesitatea revistei literare, azi
mai mult decît ieri. Mai mult fiindcă dispare sau deja a dispărut presa
scrisă, cotidiană, inclusiv suplimentele ei culturale care exercitau un
anumit rol critic. „Revista literară este un ciur în cernerea producţiei
editoriale haotice şi de toată mîna. Ea face selecţie, nu doar propune în
premieră texte literare.” Criticul literar Răzvan Voncu, redactor-şef al
8
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„României literare”, a propus o perspectivă istorică asupra instituţiei
revistei literare arătînd că fiecare mare publicaţie a jucat un rol nu
doar specific, ci şi de ferment intelectual în epocă, chiar ideologic.
Este o dezinformare ideea că nicăieri în lume revistele de cultură
nu sînt subvenţionate de stat. Răzvan Voncu a dat exemple din mari
şi puternice ţări culturale: Franţa, Marea Britanie, SUA, Gemania,
Italia. Eseistul Mircea Mihăieş a regretat „tradiţia” lamentaţiilor
cînd e vorba de abandonarea revistei literare de către sponsori şi alţi
susţinători financiari. Ea, revista, ar trebui să fie mai curajoasă în a-şi
impune statutul propriu pe care îl merită în cultura română, şi atunci
ar fi şi mai respectată. Poetul Ion Mureşan a remarcat vocaţia critică şi
substanţa revistei pe hîrtie în comparaţia cu cea efemeră, inconsistentă,
neselectivă online. Gh. Schwartz a atins, cu umor, problema proliferării
revistelor de cultură în absenţa oricărei mize, a proastei difuzări a
celor care ar merita canale eficiente spre cititor. Criticul literar Daniel
Cristea-Enache a întărit cu argumente convingătoare caracterul de
„instituţie critică” al revistei literare. Poetul George Vulturescu şi-a
folosit intervenţia spre a cere Ministerului Culturii să achiziţioneze
revistele de cultură pentru bibliotecile publice. Poetul Gabriel Chifu,
directorul revistei „România literară”, este cel care a pus punctul pe
„i”. Revista literară nu e o publicaţie oarecare comercială, ci o instituţie
pur şi simplu de cultură, precum teatrul, biblioteca, muzeul. Ea merită
un tratament, în finanţarea de la buget, precum acestea. Poetul Liviu
Ioan Stoiciu a apreciat aerul proaspăt pe care îl aduc anumite cărţi de
poezie publicate mai întîi online, chiar dacă ele vor primi adevăratul gir
valoric atunci cînd vor fi editate pe hîrtie. Eseistul Angelo Mitchievici
a elogiat aşa-zisele „reviste de cultură parohiale”, de provincie, care
ţin în viaţă literatura în zone marginale, mai puţin vizibile la „centru”.
Poetul Ioan Moldovan a apreciat ideea organizatoarei colocviului,
revista „Arca”, de a folosi conjuncţia copulativă şi, iar nu pe cea
adversativă atunci cînd propune pentru formula revistei literare:
4-5-6, 2016
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„miză şi inerţie”, „tradiţie şi reinventare”, „suport pe hîrtie şi suport
electronic”.
Colocviul (CNRC/L), precum oricare altul în care se lansează o
avalanşă de idei adevărate, a rămas cu concluziile deschise pe masă,
spre alegere, potrivit opţiunii fiecărei reviste prezente, potrivit personalităţii publicistice distincte ce o defineşte.
După-masa, la Casa de presă „Jelen” din municipiu, a avut loc
un adevărat maraton de poezie în lectura autorilor înşişi (aproape
30 de poeţi). Surpriză: printre cei care au ieşit la rampă s-a aflat şi
criticul literar Nicolae Manolescu care a citit un poem al autorului cu
un picior gata de plecare spre gară: Lucian Vasiliu. Mai dulce îi pare
drumul (lung) acum la întors acasă, şi-or fi zis poetul. Aşadar, au citit
poezie: Marius Chelariu, Lucian Vasiliu, Liviu Ioan Stoiciu, Adrian
Alui Gheorghe, Romulus Bucur, Ioan Matiuţ, Ioan Moldovan, Traian
Ştef, George Vulturescu, Horia Ungureanu, Domnica Pop, Robert
Şerban, Petru M. Haş, Andrei Mocuţa, Boszormenyi Zoltan, Olimpiu
Nuşfelean, Regeczy Szabina Perle, Gh. Mocuţa, Ion Mureşan, Gh.
Pârja, Lucia Cuciureanu, Viorel Mureşan, Constantin Butunoi, Ioan
Dehelean, Alice Valeria Micu, Daniel Săuca, Monica Rodica Iacob şi
Vasile Dan (amfitrionul întîlnirii).

10
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Vasile Dan, Nicolae Manolescu

Vasile Dan, Nicolae Manolescu,
Adrian Ţolea (preşedintele Consiliului Judeţean Arad), Răzvan Voncu
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Nicolae Manolescu, Adrian Ţolea

Mircea Mihăieş, Gabriel Chifu, Daniel Cristea-Enache
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Robert Şerban, Cornel Ungureanu, Andrei Mocuţa

Gheorghe Schwartz, Ioan Dehelean, Vasile Mic
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Vedere din Sala Consiliului Judeţean Arad din timpul CNRL (primul, Horia Ungureanu)

Lucia Cuciureanu, Lia Alb, Florica Bodiştean, Gheorghe Schwartz, Ioan Dehelean, Vasile Mic
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Patru poeţi: Ion Mureşan, Viorel Mureşan, Daniel Săuca şi Marius Chelariu

Traian Ştef, Ion Mureşan
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Ioan Liviu Stoiciu, Lucian Vasiliu

George Vulturescu
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Ovidiu Pecican, Amalia Alumei

Paulina Popa, Ioan Matiuţ

4-5-6, 2016

17

Eveniment

Colocviul Naţional al Revistelor de Cultură

Adrian Alui Gheorghe, Olimpiu Nuşfelean

Daniel Cristea-Enache
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Ioan Moldovan

Angelo Mitchievici
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Vorbeşte istoricul Doru Sinaci, directorul Centrului Cultural Judeţean Arad

Criticul literar Răzvan Voncu
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Poezie cu Ioan Matiuţ asistat de Vasile Dan

Vasile Dan şi Petru M. Haş
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Gheorghe Mocuţa

Doi poeţi: Vasile Dan şi Ioan Moldovan

Imaginile foto aparţin lui Florin Hornoiu
22
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La o nouă lectură*
Emfaza captivantă de erou al Sudului
Evaziunea lirică şi energiile ce dau în clocot definesc universul poeziei începuturilor lui Gabriel Chifu, din antologia Papirus, poezii, (1976-2015), poezia unui zeu
tânăr contaminat de revelaţia trăirii intense şi a morţii
fericite. Un poem dedicat lui Geo Dumitrescu, în 1979,
demonstrează afilierea lirică a poetului la universul poeziei
şaizeciste, asimilată riguros, cu seriozitate şi determinare, în care modelele tutelare (sugerate de critică) sunt:
Doinaş, înaintea lui Sorescu, Geo Dumitrescu, înaintea
lui Nichita şi Mircea Ivănescu, înaintea lui Petre Stoica.
Pentru criticul Ion Bogdan Lefter, începutul poeziei lui
Gabriel Chifu înseamnă „lumea invadată de semne”, „realul eruptiv” şi parabolele „care dovedesc o mare mobilitate a imaginaţiei”. Abia cu al treilea volum publicat, O
interpretare a purgatoriului, 1982, el ar intra în programul
optzecist şi şi-ar găsi un loc „între poezia parabolică şi

Gheorghe Mocuţa,
poet, critic literar,
Curtici

* Gabriel Chifu: Papirus, poezii (1976-2015), Prefaţă de Dan Cristea,
Postfaţă de Răzvan Voncu, Editura „Paralela 45”, 2016
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bufă a lui Matei Vişniec şi Petru Romoşan
şi cea stranie a lui Călin Vlasie.”
L-am urmărit pe poet recitându-şi versurile, cu acea emfază captivantă de erou
al Sudului, al luminii dunărene, filtrată de
lecturile inerente ale tinereţii şi de aventurile provocate ale eului. De fiecare dată,
căutarea tonului, uşor ezitantă, mi s-a părut
foarte importantă. Cred că această căutare
e o strategie interioară a întregii poezii.
Poemul viaţă lirică dezvăluie formula
optzecistului, aşa cum imaginea vulturului „ciugulit de grăunţe”, ironic-patetică,
îi prevesteşte destinul de creator postmodern, în lupta cu inerţia neomodernismului:
„sufeream cam ingenuu. sufeream cam romantic./ luptam cam abstract. luptam cam serafic./ vedeam îngeri de
culoare neagră/ fâlfâind pe străzi,/ agăţaţi prin pomi şi în
firele de telegraf,/ ei – o emanaţie, un efect secundar al
vremurilor noastre./ metafora mea îndrăzneaţă nu albea
noaptea/ epitetul meu prodigios nu-i învia/ pe cei căzuţi/
sufeream cam ingenuu. sufeream cam romantic./ luptam
cam abstract. luptam cam serafic./ îmi făceam iluzii că
atârn, eşarfă, la gâtul / femeilor strălucitoare în dimineţile
epice de iarnă/ şi cu ele mă duc departe, în districtul inaccesibil./ eram sănătos şi frumos şi voios./ eram gol./ inima
mi-o mutasem în nori. ochii şi urechile le dădusem pe degeaba nu ştiu cui./ eram un vultur ciugulit de grăunţe.” (ce
fel de vultur) La celălalt pol al viziunii, peste ani, poemul
bastonul de orb (2003), cu orbirea conştiinţei, cu surparea
inimii, cu harababura din creier, cu asumarea eşecului,
cu ameninţarea morţii. Descoperirea lumii într-o nouă
lumină şi a dragostei de zeu tânăr şi gol – ca o statuie
24
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antică – ca o nouă trezire la viaţă, deschid perspectiva discursului eliberat de mitologiile şi cântecul vârstelor, cu treptele lor; iniţierea, dragostea, aventurile eului, provocările destinului, simplele întâmplări cu
tâlcul abia insinuat, dorul, harul, explorarea infinitului vieţii, misterul
morţii, obsesia conturării unei poveşti a ţării latine din est. Lectura
propusă în recenta antologie relevă nu doar mişcarea cronologică a
unui discurs, surprins în datele lui esenţiale, ci şi biografismul discret,
alimentat de energiile creatoare, cum ar fi descoperirea „rădăcinilor
luminii” din poemul zăresc într-o râpă rădăcinile luminii (…) E interesant că poetul (sau editorul) reţine în această antologie abia 50 de
poeme din primele cinci volume apărute înainte de revoluţie (Sălaş în
inimă, 1976, Realul eruptiv, 1979, O interpretare a Purgatoriului, 1982,
Lamura, 1983 şi Omul neţărmurit, 1998). Aici găsim câteva efigii-portrete ale eroilor preferaţi: zeiţa din tren, zeul de toamnă, fata cu gene
lungi, copilul său Andrei la cinci ani, figura „îndărătnicului”, o apariţie
ciudată şi alter ego, orbii care defilează pe stradă acumulând „întunericul fiecărei zile” şi, în sfârşit, câteva vietăţi şi simboluri care mişună în
acest univers: dropia, vulturul, o şopârlă identificată cu „şarpele Ouroboros”, bufniţa pe care poetul o alege ca emblemă a versurilor sale,
în fine, copacul desfrunzit în care vibrează imaginea morţii.
Poemele reţinute din volumele de după revoluţie (Povestea ţării
latine din Est, 1994, La marginea lui Dumnezeu, 1998, Bastonul de
orb, 2003, Însemnări din ţinutul misterios, 2011, Ploaia trivalentă,
2015) când şi biografia poetului suferă o importantă schimbare, sunt
peste 150. Accentul volumului şi al destinului literar cade pe anii din
urmă, cu vâltoarea şi zbuciumul sufletesc, cu amplitudinea căutării
şi a explorării unui nou continent. Poetul îşi descătuşează energiile
amorţite sub vremi şi porneşte o nouă campanie, oportună experienţei
libertăţii şi a resemantizării sensurilor creaţiei. Ea echivalează cu o resetare a organismului liric.
Povestea ţării latine din Est
Începând cu poemul din 1994, scurtă biografie – copilăria, poetul îşi
proiectează semnele destinului: Dunărea („norocul meu, singura mea
4-5-6, 2016
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legătură cu zona eternă”), gaura neagră descoperită pe harta lumii şi,
la urmă, descoperirea cadavrului înmiresmat al lui Dumnezeu într-o
râpă de la marginea orăşelului. În volumul Povestea ţării latine din Est,
1994, criticul Răzvan Voncu descoperă, în postfaţă, o primă treaptă,
ca etapă a creşterii profunzimii discursului şi a „condiţiei sintetice” de
a trăi poeticul. Să aibă legătură aceste trepte cu experienţa paralelă a
prozei, cu poetica povestirilor şi romanelor sale? Posibil. Cert este că
utopiile sale poetice (cum este poemul Craiova, noaptea, în lumină)
îl proiectează în miezul unor poveşti în care discursul elegiac se
împleteşte cu experienţa existenţială a trăirii în labirint, a imposibilei
locuiri, a percepţiei vidului şi a sufocării „în burta unui peşte imaginar”. Experienţa somnului şi a morţii, a nopţii şi a luminii, nu se putea lipsi de motivul erotic, exploatat sinergic, în puternic contrast cu
viziunea caragialescă dinspre sfârşitul volumului:
„(…) îmi plăceau/ gleznele tale, degetele, pulpele şi/ sânii, ochii,
buzele, surâsul,/ cum beai şi cum sărutai, cum tăceai,/ vibraţia inimii
tale. Navigator eram/ norocos printr-un labirint de parfumuri,/ de
melodii şi de raiuri. cred că oraşul s-a dezechilibrat,/ s-a înclinat un
pic din cauza noastră: era mai/ greu în dreptul nostru, căci ni se adunau în jur/ mai multe flăcări, mai multă plăcere, mai multă/ lumină,
mai mult mister, mai multă poveste. când plecai// mă uitam după tine
cu mii de ochi” …
Dezolarea şi neliniştea, angoasa şi vidul („golul din prăpastie eram
tot eu”) constituie fundalul volumului La marginea lui Dumnezeu,
1998, o încercare de a pune ordine într-un „univers răvăşit”:
„trăim aici la marginea zdrenţuită a lui/ Dumnezeu unde totul
e îngăduit/ şi nimic nu se poate./ ca o neînvinsă armată romană ca
un ocean cu picioare/ tăcerea vine cântând şi bătând din tobe/ ne
îngroapă.”
În ultimul poem al volumului, micul poem al morţii. începutul lui
Dumnezeu, asistăm la o căutare delirantă şi chinuitoare a sensului
vieţii, al dragostei şi al creaţiei, în prezenţa unui Dumnezeu „orbitor”,
paradoxal.
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Volumul Însemnări din ţinutul misterios, 2011, adună – tematic – poeme ale existenţei, ale identităţii şi diferenţei, ale dragostei
şi morţii. Elementul biografic care răzbate aproape obsesiv şi care
declanşează criza eului este un grav accident de maşină pe care poetul l-a avut în urmă cu câţiva ani şi din care a scăpat ca prin urechile acului. Cu recuperările de rigoare, prilej de meditaţie şi de ordine interioară. Ţinutul misterios ţine mai mult de un interval decât
de un spaţiu; drama condiţiei omului, legată de misterul morţii şi al
supravieţuirii, de semnele pe care trupul le poate transmite în anumite situaţii limită. Tema existenţei e legată direct de cea a trupului
care suferă transformări şi devine principalul vehicul al eului liric; în
primele pagini trupul „atârnă greu”, „e stricat, e greşit/ e mut”; apoi
devine spaţiul, locuinţa mai multor identităţi. Poetul evocă apoi viaţa
paralelă a „trupurilor de rezervă” pe care le-a părăsit şi le-a ascuns
ca pe nişte învelişuri părăsite, asemenea fluturelui care-şi părăseşte
coconul. Există în această metamorfoză, în această fugă de visceral
o căutare a unui tărâm sau a unui punct de sprijin metafizic pe care
poetul îl detectează cu o anumită ştiinţă a dicţiunii.
Fiinţa, un câmp de bătaie
Această filozofie simplă, anume că „Te naşti o singură dată/ şi mori
de mai multe ori” este ilustrată în imagini pregnante care dezvăluie
sau sugerează. Dezintegrarea trupului în atomi e o altă ipostază a
fragilităţii care ne introduce în relaţia cu celălalt, cu jumătatea, cu iubita, în poemul Atomii trupului meu. Dragostea cunoaşte şi ea în viziunea poetului momentele ei de criză, transferată din nou trupului:
„Mă făceam ţăndări de dragul ei, săream în aer cu/ creier, cu plămâni, cu sânge, cu amintiri, cu tot ce aveam/ şi apoi, lângă ea, mă
recompuneam altfel, uimitor./ Mi se părea că mi-am găsit jumătatea în
ea.// Culmea e că şi tu continuai să fii jumătatea mea./ Asta complica
al dracului lucrurile (dracul chiar/ îşi vârâse coada aici!):/eram întreg
doar aşa – eu plus/ două jumătăţi diferite în acelaşi timp! E clar că/
rotiţele mele/ se-nvârteau aiurea.”
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Toată această lecţie de anatomie lirică traduce suferinţa şi spaimele
fiinţei, dar şi misterul legăturii dintre trup şi suflet. De altfel „fiinţa
nouă” care o ia mereu de la capăt îşi construieşte legăturile cu jumătatea
sa şi cu ceilalţi tot printr-o „anatomie”: „Ce anatomie s-a făurit cu noi
doi!/ Ca-n Parisul medieval,/ între mine şi tine/ nevăzute canale subterane s-au format/ şi ne leagă.”
Interesant cum în primul poem din volumul anterior, Bastonul de
orb, 2003, poetul se dedublează – programatic, am spune – pentru a
asista la scena exasperantă a propriei prăbuşiri, a căderii în sine, până
la dezintegrarea trupului. Tot acolo asistăm la o foarte clară întâlnire cu moartea, „pe coridoarele nesfârşite ale insomniei”. Iar motivul
înălţării e prezent destul de timid, ca o încercare de ridicare de pe
pământ „precum puii de pasăre care-nvaţă să zboare.”
Traumatismul trupului după accident, spitalul şi suferinţa declanşează „un delir luminos”, iar fiinţa devine un câmp de bătaie pe
care se întâlnesc trecutul („un vacarm de neînţeles”) şi viitorul („o
linişte mare”). În acest context, plutirea şi înălţarea sunt proiecţii ale
dorinţei de evadare din absurdul lumii şi din suferinţele trupului, iar
ridicarea la cer din final e un „exerciţiu de mântuire”.
Criza imponderabilă a eului
E momentul să o spunem, Gabriel Chifu aduce în poemele sale farmecul prozei şi al poveştii personale în care ne dezvăluie frământarea
interioară şi criza imponderabilă a eului. Chiar şi atunci când schiţează
portretele sau destinele contemporanilor săi, în poeme ca: Vecinul
meu de peste drum, La pescuit, O tăietură pe obraz, Poem comic, O
vizită la mall etc. De altfel, „însemnările” cochetează cu ochiul şi
simţurile prozatorului; unele poeme au în subtitlu această trăsătură,
această tendinţă spre prozaismul care aureolează discursul liric: „o
povestioară în versuri albe”, „un imn”, „un poem epic”, „un ritual
parodic, s-ar zice”, „încă un poem epic”, „o altă povestioară în versuri albe” etc. Tot acest joc al imaginaţiei, al întâmplărilor reluate, al
amintirilor şi corespondenţelor, al fabulelor şi parabolelor îl apropie
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de universul poeziei lui Ioan Flora, cu ingenua sa postmodernitate. În
poemul papirus care devine emblema întregii sale poezii, găsim mesajul profund şi simplu al trecerii şi păstrării viziunii prin scriitură:
„am făcut sul întreg peisajul -/ cerul cu nori şi cu câteva stele,/
apoi văzduhul prin care tocmai/ trecea vântul, tocmai trecea/ mirosul
liliacului înflorit,/ tocmai trecea o umbră.// apoi strada cu biserica din
apropiere/ şi cu casa mea (ce mă cuprindea şi pe mine,/ stând la masă
şi citind).// da, am strâns, am rulat/ tot universul meu, ca pe un papirus.// iar papirusul astfel dobândit/ l-am legat cu o sfoară de cânepă/ şi
l-am pus deoparte,/ la păstrat,/ pentru alte vremuri.” De altfel o parte
din critici au recunoscut în această cartografiere a ţinutului misterios
un apogeu al scriiturii lui Gabriel Chifu şi nucleul unităţii interioare.
De la un volum la altul, programul stilistic al poetului oltean s-a
îmbogăţit şi s-a nuanţat, captând multe din sugestiile poeticii prozei
pe care o scrie cu o anumită încăpăţânare şi aplicaţie (spre deosebire
de poeţii optzecişti care au descoperit genul, după revoluţie: Nichita
Danilov, Valeriu Stancu, Gellu Dorian, Andrei Bodiu, Florin Iaru,
Marta Petreu ş.a.) Nu-i mai puţin adevărat că poetul moşteneşte şi
perpetuează o vigoare soresciană a verbului care celebrează misterul
şi construieşte viziunea:
„Suntem câţiva aici care nu mai ştim/ încotro s-o apucăm./ El ne
vede (noi nu-l zărim) şi ne mustră:/ Ce e cu voi, aţi greşit drumul,
v-aţi rătăcit iar?!/ (…) Ne îndeamnă să-l urmăm: haideţi./ iar noi îl
ascultăm timoraţi,/ plecăm din vieţile noastre,/ din trupurile noastre,
le abandonăm/ ca pe nişte costume decolorate de clovni,/ care nu ne-au
venit bine niciodată./ Ne ţinem după el alergând./ (…) Nu înţelegem
încotro mergem, nici ce ne aşteaptă./ Doar bănuim./ Când vom fi
sus în vârful muntelui,/ n-ar fi de mirare să-l auzim exclamând:// de
aici, n-avem de ales, ne continuăm călătoria zburând.” (Exerciţiu de
mântuire. Ridicarea la cer)
Antologia Papirus ne dă ocazia să citim altfel poezia (şi proza) lui
Gabriel Chifu. E un pariu cu sine şi o provocare a criticii la o nouă
lectură, dincolo de accidentul contestaţiilor scandaloase.
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Mici terori cotidiene*

D

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

ACĂ ÎNCERCĂM să desluşim organizarea volumului de debut al Ancăi Dumitru, manuscris
premiat la cea de-a doua ediţie a concursului de debut
„Alexandru Muşina”, dincolo de cele trei cicluri, Pentru
cealaltă jumătate nu avem destule lunete, Confort sporit şi F
451, putem vedea trei dominante tematice, corespunzînd,
în parte, celor trei secţiuni: una a materiei organice,
una a obiectelor înconjurătoare şi una a universului copilăriei. Imediat putem vedea şi cum ele difuzează una
în cealaltă, sînt supuse unei metamorfoze continue, cum
transgresează diversele planuri ale realului. În trei moduri
diferite, volumul vorbeşte cam despre acelaşi univers, unul ostil, terifiant, însă nu cu totul insuportabil.
Titlul dă seamă şi el de poetica autoarei – un detaliu
secundar, o imagine periferică, luată şi ea dintr-un poem
marginal în economia cărţii „la drumul ăsta lucrează nişte
oameni morţi/ piese răsfirate pe o placă electrică” (Electric
Highway). Nu mai discutăm despre central şi periferic,
* Anca Dumitru, Piese răsfirate pe o placă electrică, Bucureşti, „Tracus
Arte”, 2015.
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despre important şi insignifiant, ci despre
ceea ce e prezent şi mă terorizează, ca om
şi ca poet, aici şi acum.
Rezultă o marginalitate multiplă, aceea
a detaliilor cărora li se conferă reprezentativitate (sau care sînt importante pentru autoare, adică aproximativ acelaşi lucru), un imaginar al anonimatului urban
sau al copilăriei, de asemenea anonime
şi solitare, undeva la periferia oraşului,
ceea ce, la maturitate, duce la o lume a
noncomunicabilităţii „în oraşul de sticlă/ fiecare stă
în incubator// nimeni nu vorbeşte/ sunetele s-ar prelinge/ dezorientate/ ca boabele de mercur// oamenii sunt
agăţaţi/ de ecrane cu cristale// neobosite/ cuvintele trec
prin fibrele optice/ nu răzbat niciodată plasticul”.
Ca imaginar, întîi remarcăm anatomicul, de regulă
patologic şi, fireşte, neliniştitor: „cei care ştiu de unde
porneşte zona zoster/ cei care îşi curăţă encefalul mai meticulos decât bărbierul/ […]/ o jumătate de pară gigantică
împachetată în colesterol”, „peste ochiul imens de ceaţă/
se strecoară un cuţit rece/ cu care se împletesc nervii/ se
descuamează măduva/ se extrage plasma/ se rafinează
trombocitele”; de asemenea, acesta se asociază cu o regresiune pe scara biologicului: „suluri aurii de praf mi se
înşurubează în nări/ mai departe se ascund ca un şoarece
în plămâni/ […]/ mă umplu cu lichide incolore sebum/
microorganisme incestuoase”, „prin materialul cleios/
pâlpâie ultima celulă/ din carnea ta comprimată/ redusă
la mâinile de amfibian”.
Urmează o teroare difuză, însă stăpînită: „îţi prefaci
tălpile în furculiţe noduroase/ degetele în antene drepte de
tuberculi/ în lumânări galbene înfipte în nisip sub panoul
cu vii/ acum o cutie de gheaţă te ţine ghemuit pe podea/
4-5-6, 2016
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hainele îţi pătrund prin epidermă”, cu care s-a acomodat; de asemenea, un imaginar acvatic, fluid, vîscos, respingător şi, în acelaşi timp,
fascinant „acolo călătoreşti prin apă prin ţevi dacă eşti o moleculă/
nu ştiu exact unde ajungi acolo ieşi la plimbare prin întuneric/ prin
pământ acolo unde nimeni nu ştie în ce direcţie bate vântul/ e ca întrun frigider din care lumea scoate orice/ dar nu pune nimic la loc/ ca
într-un bazar negru cleios în care te rătăceşti din prima”, o posibilă
imagine-simbol a condiţiei noastre actuale.
Teroarea continuă, într-un univers mecanomorf, alcătuit din detaliile, din piesele celui ‘obişnuit’, care capătă o dimensiune terifiantă,
aceea a unei agresiuni potenţiale a obiectelor familiare „intru în dulap
fără cheie/ îmi fac loc printre genţi,/ curele, umeraşe, alunec/ printre
mânecile fine ca/ într-o floare carnivoră”.
Cele mai anodine gesturi, cum ar fi mersul la culcare, ajung să
fie însoţite de un întreg rituale de exorcizare a spaimelor: „Înainte să
adorm verific/ dacă dulapul e încuiat/ pe dinafară// dacă a mai sărit/
vreun peşte din acvariu// verific dacă mâinile/ au intrat sub plapumă//
am grijă/ ca nimeni să nu mă ţină/ de ele în somn/ ca algele care
(a)trag/ căluţii de mare”.
Condiţia de (profesoară) navetistă – iată, n-a fost epuizată de generaţia ’80 – duce la ‘impresii’, în sensul din artele plastice, legate de
peisaje văzute din mişcare „deschid cu greu uşile trenului/ curentul mă
face să stau dreaptă/ să strâng ochii fixând vreo casă din depărtare//
între dealurile de gunoi de la augustin/ lacurile cu pescăruşi de la
rotbav/ rapiţa înflorită/ nu moare/ nici între linii/ nici strivită/ de
viteza curenţilor”, sau „de la o staţie la alta călătorilor/ li se întinde
pielea pe şosea/ geamurile autobuzului/ impenetrabile/ arcuite sub
transpiraţie/ amprente şi păr”.
Amintirile copilăriei, din nou, într-o cheie stranie, uşor terifiantă,
amintind de pictura metafizică a lui de Chirico sînt de asemenea
remarcabile: „dormeam pe o sofa mică roşie/ eu voiam în paturile
mari// adunam frunze număram păianjenii din verandă/ acolo era
scrumiera cu multe monede/ piuneze brăţări de ţichi praf// bunica îmi
povestea cum căzuse bomba/ în patul din dormitor/ cum rămăsese în
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picioare doar dulapul cu oglindă de veneţia/ îmi mai zicea că a avut o
femeie în casă/ care nu ştia ce-i aia o fructieră”.
Li se asociază din nou absurdul, unul cu care e cazul să ne familiarizăm „trebuia să traversez linia să merg la bunica şi lumea/ spunea că mai sus a călcat o femeie fix la curbă/ se aplecase după o plasă
cu salată verde/ într-un plop a atârnat mult timp o haină de-a ei/ până
a venit primarul şi a decis că e mai bine fără/ şi i-a tăiat pe toţi”.
Poezia acestui volum e o lentilă distorsionantă care se concentrează
asupra cernelii şi o face să ardă hîrtia, făcîndu-ne să vedem lumea la
lumina flăcărilor ei.
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L

Lucia Cuciureanu,
poetă, eseistă, Arad

A SFÂRŞITUL LUNII APRILIE (2016) am avut plăcerea să-l cunosc pe Dumitru Crudu, minunatul poet,
prozator şi dramaturg din Moldova. La despărţire mi-a
dăruit romanul său Un american la Chişinău şi cartea* lui
Nicolae Spătaru, şoptindu-mi conspirativ: „Nicolae scrie
mai bine ca mine.”
Nicolae Spătaru este un scriitor care vine din dulcea
Bucovină cu menirea de a scrie pentru copii şi adulţi. S-a
născut pe 13 ianuarie 1961, în satul Hârbova, Ţinutul
Herţa. În 1983 a absolvit Facultatea de Limba şi Literatura
Română a Universităţii de Stat din Cernăuţi. Este membru
al Uniunii Scriitorilor din Moldova, al Uniunii Scriitorilor
din România şi al PEN-clubului. Este autorul mai multor
cărţi de poezie, una de publicistică** şi, mai nou, proză.
* Nicolae Spătaru, Îngeraşul purta fustă mini, cu un cuvânt însoţitor de
Nicolae Coande, Editura „Junimea”, 2015, 128 pag.
** Cărţi publicate: Întoarcerea zeilor, poeme, Editura „Hyperion”,
Chişinău, 1992; Ion şi alte revoluţii, poeme, Editura „Hyperion”,
Chişinău, 1996; Noaptea când soclurile îşi recrutează noile glorii,
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Deşi la prima vedere titlul Îngeraşul
purta fustă mini ar putea insinua erotica din Lolita, lucrurile nu stau
chiar aşa. Volumul conţine cinci proze
scurte despre oameni şi întâmplări
ciudate, apropiate uneori de ezoterism.
Topografia aparţine labirintului rural
basarabean, fascinant prin mistica
străveche şi magia tradiţiilor. Nicolae
Coande susţine, pe coperta a IV-a, că
avem de-a face cu: „O carte excelentă,
un prozator de mână sigură.” Astfel
de afirmaţii mă fac deseori să devin
retractilă sau chiar înverşunată în
a descoperi contrariul. Dar să nu
anticipez.
Prima povestire pare mai deşucheată. Tematica e una strict actuală, face parte din viaţa
scriitorilor, când „sitele valorice” par că s-au înfundat,
iar „refuzul de ciur” devine tot mai mare cantitativ. Un
scriitor îşi lansează o carte şi are promisiunea unui critic
literar că va avea o foarte bună cronică într-o revistă de
prestigiu. Nu se întâmplă aşa, criticul trădează şi cronica
este un fiasco pentru scriitorul nostru. Lansarea de carte are loc, iar în prim plan apare o domnişoară foarte
atrăgătoare, misterioasă, de care protagonistul scriitor
se îndrăgosteşte iremediabil, trădând şi el, la rândul lui
poeme, Editura „Junimea”, Iaşi, 1998; Tristeţea recită din Rilke, poeme; Editura „Augusta”, Timişoara, 2000; Cifrele în spectacol, poezii
pentru copii, Editura „Prut Internaţional”, 2005; Reportaje în culori,
poezii pentru copii, Editura „Ideea Studio”; 2008 Pisicul informatician, poezii pentru copii, Editura „Arc”, 2012; Citirea zidului, poeme, Editura „Tipo Moldova”, Iaşi; 2013 Mici insomnii pentru Europa, poeme, Editura „Lumina”, Chişinău, 2013; Revolta clonelor,
publicistică, Editura „Tipo Moldova”, Iaşi, 2013.
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propriile realităţi, viitoarea soţie, totul. După care moare subit. Cauzele
sunt lăsate la îndemâna cititorului, ceea ce nu e rău, avem indicii, nu
multe, dar avem.
Favorita mea este Şi luna era plină, din cauza abordării ironice
a temei comunismului. „În data de 10 noiembrie ‘82, când poporul
sovietic a fost anunţat despre moartea subită a tovarăşului Leonid
Ilici Brejnev, noi aşteptam cu înfrigurare ca America imperialistă, în
câteva zile sau săptămâni, să declanşeze un război nuclear devastator
împotriva Uniunii Sovietice.” Acesta e pretextul. Aşa că în comuna
Sinihău, preşedintele sovietului sătesc a convocat comitetul executiv,
în regim de urgenţă, pentru a lua măsuri. S-a decis să fie cerute măşti
antigaz de la Departamentul Raional de Urgenţă Civilă, adică DRAC.
Urmează nişte întâmplări savuroase, nu le povestesc, dar mi-am amintit cu drag de Cehov, Kafka şi Borges. Şi chiar de Roberto Bolaño,
despre care Mircea Cărtărescu se întreba, într-un recent interviu la
TVR, de ce oare se dau unii în vânt după chilianul deja amintit.
Următoarele trei povestiri sunt la fel de interesante: Jurnalul lui
Dan, o poveste aproape horror despre un student la Litere, Timpuri cu
şerpi şi „şerpoaice”, unde apar şerpi, gemenele Violeta şi Lia, afganţu’
şi întâmplări nemaipomenite, respectiv povestirea Cafeneaua de la
Podul Înalt, unde eroul, redactor şef la o revistă literară, este încolţit
de nişte coşmaruri care nici măcar nu erau din visul lui.
Ca structură, povestirile sunt concepute pe mai multe planuri,
uneori concentrice, alteori încrucişate, pornind de la un realism bine redat, clar, exprimat simplu în propoziţii sau fraze scurte (ceea
ce realizează un dinamism bun al naraţiunii şi al lecturii), după care
începe o plonjare în fantastic sau oniric, ceea ce oferă o altă cromatică,
mai specială, iar acest melanj, repet, face bine imaginaţiei cititorului.
Pentru că este o carte de debut în proza scurtă, îi dau dreptate lui
Nicolae Coande cu citatul de mai sus. Originalitatea, vocea puternică,
atmosfera creată şi retorica lui Nicolae Spătaru, dar şi plăcerea lecturii,
m-au convins.
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„ ectura lui Cioran e un exerciţiu
de micşorare a statuii pe care
obişnuim să ne-o ridicăm nouă
înşine”
interviu realizat de
Ciprian Vălcan cu Paolo Vanini

Cum aţi ajuns să cunoaşteţi opera lui Cioran?
Ca să spun adevărul, prima mea întâlnire cu Cioran se
datorează muzicii. Eu nu sunt muzician, din păcate, însă
pianistul Leonardo Zunica, un prieten drag cu care am
colaborat în cadrul unui festival de artă contemporană,
mi-a împrumutat într-o zi un exemplar din Écartèlement1.
Pe atunci eram student în primul an şi lui Cioran de-abia
dacă îi ştiam numele. Leonardo mi-a dat cartea cu două
condiţii: să i-o restitui în scurt timp şi să nu o recitesc
de prea multe ori. Mi-am încălcat ambele promisiuni, iar
cartea lui se află şi acum pe biroul meu.
Ca muzician, pe Leonardo îl fascinează profunzimea
discursului lui Cioran despre experienţa muzicală ca o
„fugă de timp”, o fugă ce reprezintă simultan nostalgia
pentru ceva pierdut, eternitatea, şi o modalitate foarte
complexă de a recompune această nostalgie prin prolifera1

Sfârtecare (n. tr.).
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Paolo Vanini obţine
un titlu de doctor
cu o teză despre
gândirea lui Cioran
la Universitatea
din Trento (Italia),
unde este profesor
asistent de Filosofia
Renaşterii. În
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rea potenţial infinită a materialului sonor. Dacă ne gândim la fugă ca la o încercare muzicală de a ne sustrage
sau a ne smulge timpului – încercare ce cuprinde în sine o
năzuinţă angelică şi o atmosferă funebră –, avem senzaţia
că numeroasele pagini în care Cioran reflectează asupra
timpului şi diverselor lui manifestări sunt un fel de „fugă
metafizică” de istorie, această degradare supremă a ideii
de eternitate. În Écartèlement Cioran porneşte chiar de
la Arta fugii şi de la Variaţiunile Goldberg şi mărturiseşte
că „în muzică îmi place, ca şi-n filosofie şi în toate ceea
ce face rău prin insistenţă, recurenţă, prin acea revenire
nesfârşită care atinge adâncurile ultime ale fiinţei, provocându-i o desfătare de neîndurat aproape”2 [«en musique, comme en philosophie et en tout, ce qui fait mal
par l’insistance, par la récurrence, par cet interminable
retour qui touche aux dernières profondeurs de l’être et y
provoque une délectation à peina soutenable»].
Ce aspecte din opera lui Cioran v-au atras atenţia la
o primă lectură şi pe care dintre acestea continuaţi să le
consideraţi importante şi astăzi?
Celor care îl întrebau dacă era sau nu nihilist, Cioran
răspundea că probabil era, cu condiţia ca şi o scatoalcă
să fie nihilistă. Când l-am citit pe Cioran pentru prima
oară, senzaţia a fost chiar aceea a unei scatoalce; totuşi,
palma lui avea ceva familiar, prietenesc: nu lovea aşa cum
ne lovesc ameninţările; era ca palma pe care ţi-o dă peste
ceafă un prieten, una care ducea la o apropiere stranie.
Unele scatoalce ne mângâie singurătatea şi poate tocmai de aceea m-am simţit întotdeauna în largul meu în
apropierea lui Cioran. În ultimele pagini din Exerciţii de
admiraţie, Cioran observă că „a scrie şi a venera nu fac
2
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casă-mpreună: vrei, nu vrei, a vorbi despre Dumnezeu înseamnă a-l
privi de sus”3 [«écrire et vénérer ne vont pas ensemble: que l’on veuille
ou non, parler de Dieu, c’est le regarder de haut »]. În general se poate
spune că ori de câte ori scriem despre cineva sau ceva e uşor să ne
simţim superiori persoanei sau lucrului despre care vorbim: delicateţea
şi alchimia deosebită a scrierii lui Cioran stau în capacitatea lui de a
se privi de sus pentru a se descoperi mai mic, pentru a se descoperi
inferior celui care se credea a fi. O idee apărută des în paginile sale e
aceea că absolutul nu are de-a face cu infinitul, ci cu esenţialitatea unui
spaţiu extrem de redus; motiv pentru care, dacă dorim să pătrundem
anumite „adevăruri esenţiale”, trebuie să învăţăm înainte de toate
să ne micşorăm pe noi înşine. Lectura lui Cioran e un exerciţiu de
micşorare a statuii pe care obişnuim să ne-o ridicăm nouă înşine, e o
întâlnire care ne impune să fim la înălţimea mizeriilor noastre. Iată de
ce metafizica cioraniană tinde să ne dezorienteze, ori să se confunde
cu negarea oricărei metafizici, întrucât ne târăşte spre hiperuraniul
josniciei noastre. Din acest punct de vedere, un pasaj care m-a însoţit
mereu în studiile despre Cioran este paragraful din La tentation
d’exister4 dedicat frivolităţii – care ar fi „lucrul cel mai greu pe lume”.
La sfârşitul acestei pagini Cioran mărturiseşte că îşi acuză mintea „de
depravare” atunci când se surprinde acordând o importanţă cât de
mică lucrurilor, deoarece, pentru a deveni frivoli trebuie mai întâi să
ne rupem de toate, „să ne retezăm rădăcinile, să devenim metafizic
străini”. Asta face prostituata din Precis de décomposition5, elevată la
rangul de modelul unui „pironism de trotuar” impecabil, ea care s-a
specializat în „surâsul obosit” şi care ar trebui să-l înveţe pe filosof să
trateze oamenii şi ideile ca şi cum ar fi nişte simpli clienţi.
Care este interpretarea pe care o daţi operei lui Cioran?
Aş dori să vorbesc despre Cioran pornind de la problema utopiei.
Evident, nu e singura chestiune despre care s-ar putea discuta, dar am
Emil Cioran, Exerciţii de admiraţie, trad. de Emanoil Marcu, „Humanitas”, Bucureşti, 2003, p. 215 (n. tr.).
4
Ispita de a exista (n. tr.).
5
Tratat de descompunere (n. tr.).
3
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impresia că întreaga operă a lui Cioran e traversată de dubla imposibilitate a perfecţionării istoriei şi societăţii umane, care este, poate, un
reflex al dublei imposibilităţi a condiţiei umane. Pe de o parte, pentru
Cioran utopia e un vis atât infantil, cât şi ridicol; pe de altă parte însă,
e un vis necesar şi inevitabil din punct de vedere antropologic, pentru
că omul acţionează doar sub „fascinaţia imposibilului” şi pentru că,
în absenţa unui orizont utopic, societatea s-ar scleroza. În Histoire et
utopie Cioran scrie că utopia reprezintă dorinţa creaturii de a revizui Creaţia sau, mai teologic, dorinţa „să refacă Edenul cu mijloacele
păcatului originar, redându-i astfel noului Adam privilegiile celui din
vechime”6 [«de refaire l’Eden avec les moyens de la chute, en permettant ainsi au nouvel Adam de connaître les avantages de l’ancien»].
Pe scurt, utopistul din noi confundă imediat cauzele cu efectele, întrucât pretenţia de a perfecţiona cunoaşterea binelui constituie o sursă
continuă de rău în lume: în acest sens Cioran susţine că istoria e cel
mai bun antidot împotriva utopiei, dar că utopia e oxigenul care pune
istoria în mişcare.
Asta pentru a spune că în refuzul cioranian al utopiei există ceva
„platonic”, deşi autorul nostru e absolut ostil oricărui model teoretic
de kallipolis. Simplificând mult, aş spune că, în Republica, Platon pune
esenţialmente o întrebare: ce trebuie să facă omul pentru a fi părtaş
la adevăr şi a fi drept şi fericit aici pe pământ? Elaborarea teoretică a
unei cetăţi perfecte este acea paradigmă cerească ce ar trebui să ne îndrume spre răspuns; o paradigmă pe care Kant o interpreta corect ca
„ideal normativ”. Cioran, invers, constată imposibilitatea de a înfăptui
binele în sfera istoriei, care e „chintesenţa amăgirii”, şi îşi pune deci o
întrebare profund antiplatonică: De ce omul nu trebuie să facă nimic pe
acest pământ şi să renunţe la însăşi ideea de dreptate?
Sugestia lui provocatoare (şi absolut anti-sartriană) este cea de a
fi frivoli şi dégagés. Însă acest dégagement cioranian nu e doar o provocare; ar putea fi interpretat, „platonic”, şi ca un imperativ orientat
6
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spre detaşare şi deziluzie. O deziluzie la care Cioran aspiră ca la o ţintă
ideală.
În plus, dacă ne gândim că reprezentarea renascentistă a unei
realităţi utopice e legată istoric de imaginea carnavalescă a lumii
răsturnate (cum a demonstrat Mihail Bahtin în clasicul său studiu
dedicat lui Rabelais), ne dăm seama că Cioran vorbeşte despre istorie
ca despre un carnaval sau o farsă sângeroasă tocmai fiindcă a surprins
latura de farsă tragică, şi tragicomică, a oricărei „măşti” şi a oricărui
„ideal”, fie acestea platonice sau nu. Nu întâmplător, adeseori râdem
când citim analizele lui Cioran.
Ce scriitor din secolul XX ar putea fi comparat cu Cioran din perspectiva temelor de reflecţie şi a stilului?
Mă gândesc la Primo Levi, un scriitor care din multe privinţe se
găseşte la antipodul universului lui Cioran. Idealul narativ al lui Levi e
cel al unei scriituri transparente, neambigue, raţionale în intenţia de a
ordona ceea ce privirii i se înfăţişează haotic; o scriere ce îşi asumă responsabilitatea de a-l acompania şi a nu-l dezorienta pe cititor, un angajament asumat de un scriitor de meserie chimist şi care, în realitate,
a prezentat munca, lucrul, ca posibilitate a fericirii umane. Pe de altă
parte, Cioran s-a consacrat imaginii inactive de clochard şi revendica
o anumită iresponsabilitate faţă de propriile scrieri; credea că o carte,
pentru a fi carte, trebuie să-l rănească pe cititor, după cum şi stilul
unui scriitor ar trebui să fie consubstanţial cu ezitările şi şovăirile sale.
Pentru a folosi o expresie cioraniană, o carte trebuie să ofere, fără voia
ei, o „lecţie de perplexitate”.
Deşi incontestabile, aceste deosebiri mi se par superficiale. În conţinutul lor mai profund, Cioran şi Levi prezintă câteva convergenţe
neaşteptate. Mă gândesc în primul rând la o lectură comparată între Précis de décomposition şi I sommersi e i salvati, două texte care se plasează
voit în afara filosofiei, dar care sunt totuşi profund filosofice, propun
două „genealogii ale fanatismului” orientate spre scepticism, abordează
4-5-6, 2016
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„zona cenuşie” a existenţei omeneşti şi cercetează fără scrupule limitele
şi posibilităţile intelectualului, un adevărat entrepreneur d’idées.
Cioran şi Levi au luptat mereu, chiar dacă din perspective diferite,
contra obscurităţilor stilistice ale celui ce simulează o gândire profundă
apelând la complicaţiile inutile ale unui jargon incomprehensibil;
poate tocmai datorită clarităţii lor au fost deseori înţeleşi greşit. Levi,
fost prizonier la Auschwitz, a fost acuzat de antimodernism fiindcă
a spus că a comunica este o datorie şi că a ceda farmecului filosofic
al incomunicabilităţii e un gest de laşitate intelectuală; Cioran, care
în tinereţe simpatizase cu mişcarea românească de extremă dreapta,
a fost etichetat ca reacţionar fiindcă a scos în evidenţă numeroasele
incongruenţe ale revoluţiilor, fiindcă a avut neruşinarea de a scrie că
un revoluţionar e un reacţionar în potenţă şi că o revoluţie nu e revoluţie decât în virtualitatea ei.
Undeva la mijloc se găseşte raportul obsesiv al celor doi scriitori
cu propriul trecut, care îi poartă pe amândoi la răscrucea paradoxurilor. Pe de o parte, un chimist care nu renunţă la idealul raţionalităţii,
ci compune un „tabel periodic” al propriului scepticism; pe de alta,
un „delirant preocupat de imparţialitate” care încearcă să reconstituie fragmentele propriei lucidităţi, dar constată că cedează ispitei de
a exista. Totuşi, niciunul din cei doi nu ignoră durerea ca „materie”
constitutivă a lumii, a istoriei şi omului. Iar dacă pentru Levi „e frumos să povesteşti după ce ai trecut de nenorociri”, pentru Cioran faptul de a scrie e o modalitate de a nu ucide şi de a nu se sinucide, de a
se vindeca sau cel puţin de a se suporta mai bine. O modalitate de a se
despovăra de obsesia de a fi el însuşi, de a fi om.
Vi se pare corectă opinia exegeţilor care îl consideră pe Cioran principalul continuator al lui Nietzsche în secolul XX?
E dificil să-l dăm uitării pe Nietzsche, mai ales în măsura în care
pentru Cioran el reprezintă unul din cazurile limită ale filosofiei, unul
din gânditorii care au eliberat filosofia de lanţurile argumentării sistematice. Cioran parcurge totuşi un drum pe care Nietzsche nu ar fi
42
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păşit niciodată, pentru că nu te poţi consacra şi idealului deziluziei, şi
imaginii supraomului (surhomme) în acelaşi timp. Din punctul meu
de vedere, a face din Cioran un continuator al lui Nietzsche comportă
riscul de a-l transforma pe Cioran într-un „profet al decadenţei” care
nu reverberează decât cele mai funeste prevestiri ale predecesorului
german, neglijând însă (cum ziceam înainte) componenta cea mai
frivolă şi dezvrăjită a scepticismului cioranian. Scriitorul român recurge frecvent la previziuni apocaliptice, însă ca un „clarvăzător” prea
puţin nietzschean ne aminteşte latura ridicolă a oricărei speranţe eshatologice, ridiculizându-şi astfel propria atracţie spre ce e mai rău. Spre
deosebire de Nietzsche, Cioran a admis scurtcircuitul transfigurărilor
sale. Rămâne doar o genealogie a eşecului, care îl împinge să accepte
faptul că fiecare se agaţă cum poate de steaua lui rea…
Cum e receptată actualmente opera lui Cioran în Italia?
În ultimii ani, numeroase au fost iniţiativele şi publicaţiile dedicate
lui Cioran în Italia, ca dovadă a interesului viu pentru gândirea unui
autor ce se afirmă tot mai pronunţat ca punct de referinţă indispensabil pentru înfruntarea crizelor şi absurdităţilor panoramei contemporane. În aprilie anul trecut, cu ocazia comemorării a douăzeci de
ani de la moarte, Universitatea din Trento a consacrat gânditorului
român un colocviu internaţional de două zile („Cioran e l’Occidente:
Utopia, esilio, caduta”, „Cioran şi Occidentul: utopie, exil, cădere”),
care s-a dorit nu doar o recunoaştere a valorii filosofice a operei cioraniene, ci şi un omagiu figurii sale personale. Când îl aduci pe Cioran
în mediul academic există întotdeauna o senzaţie de stânjeneală, dar
experienţa din Trento a fost entuziasmantă şi, de altfel, s-a încheiat
într-un mod mai puţin formal: mai precis, cu un concert pentru pian
dedicat temei fugii, compus de duetul pianistic format din Leonardo
Zunica şi Maria Ala-Hannula (Ebony Piano Duo). A fost probabil cea
mai bună cale de a ne lua rămas-bun de la un filosof care datorează
mult muzicii.
4-5-6, 2016
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La colocviu au participat cercetători, profesori universitari şi nu
numai, care în ultimii ani au contribuit mult la reînvierea interesului
pentru Cioran, publicând diverse texte, interviuri şi epistole inedite în
Italia. Le sunt deosebit de recunoscător lui Massimo Carloni, Antonio
di Gennaro şi Giovanni Rotiroti, al cărui zel s-a dovedit fundamental
pentru crearea unui grup de cercetare care în viitor va realiza multe
altele în legătură cu Cioran şi moştenirea sa.
Traducere din limba italiană:
Cornelia Dumitru
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Carmen Neamţu

Vitrina cu spectacole
Teatrul Clasic „Ioan Slavici”
din Arad – Crima din strada
Lourcine de Eugène Labiche.
Traducere: Violeta Popa. Regia: Alexandru Mâzgăreanu.
Decor: Romulus Boicu. Costume: Alexandra Mâzgăreanu.
Muzica: Alexandru Suciu. Piesa este o comedie bulevardieră
şi îi are în distribuţie pe
actorii: Ștefan Statnic, Cecilia
Lucanu-Donat, Alex Mărgineanu, Marian Parfeni şi
Ioan Peter.

C

ONSIDERAT PRECURSOR al suprarealismului şi
al teatrului absurd, Eugène Labiche (1815-1888) a
fost unul din cei mai prolifici comediografi ai secolului
al XIX-lea. Criticii literari i-au remarcat tehnica teatrală
impecabilă şi simţul caricatural în portretizarea lumii
micii burghezii din epocă. Mai cunoscut pentru piesele
4-5-6, 2016
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Nuntă cu bucluc, Pălăria florentină sau Praf în ochi, Labiche a scris nu
mai puţin de 176 de piese de teatru.
Comedia Crima din strada Lourcine, piesă într-un act, s-a jucat
pentru prima dată în 1857, fiind apreciată drept „o bufonerie feroce
şi încântătoare”.
După un chef scăldat în băutură, Lenglumé se trezeşte a doua zi cu
o durere de cap groaznică şi cu umbrela cu cap de maimuţă pierdută.
Lângă el doarme un bărbat necunoscut, care se dovedeşte a fi fostul
său coleg, Mistingue. La masă, soţia îi citeşte din ziar despre o crimă.
O femeie e ucisă, iar bărbaţii sunt convinşi să ei sunt criminalii, mai
ales că descoperă prin buzunare obiecte incriminante: o bucată de
cărbune, o bonetă, o buclă, un pantof de femeie. Induşi în eroare de
un articol dintr-un ziar vechi, cei doi bărbaţi îşi canalizează energia
pentru a-şi salva viaţa cu orice preţ. Dovezile compromiţătoare trebuie să dispară, iar martorii la crimă trebuie eliminaţi.
Regizorul Alexandru Mâzgăreanu concepe montarea în jurul umbrelei verzi pierdute, care tronează, supradimensionată, în centrul
scenei. În jurul ei creşte paranoia personajelor, care fac orice numai să
iasă basma curată din această încurcătură. De aici şi comicul montării.

Actorii Ioan Peter și Cecilia Lucanu-Donat, coborâţi parcă dintr-un tablou suprarealist
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Ștefan Statnic (stânga) și Alex Mărgineanu, într-o montare reconfortantă,
pe scena arădeană de teatru

„Ce m-a atras la Crima din strada Lourcine, dincolo de existenţa unui
mecanism comic extrem de bine pus la punct, cu răsturnări de situaţie
la fiecare jumătate de pagină şi gaguri la aproape fiecare replică, a fost
faptul că vorbeşte cu mult cinism despre o problemă de moralitate”,
mărturiseşte regizorul Alexandru Mâzgăreanu.
Regizorul dovedeşte fler în alegerea actorilor care să-i servească
montarea. Ştefan Statnic joacă nuanţat, fără a-şi pierde aplombul pe
parcursul înaintării în „încurcătură”. Lenglumé este un rol pe care îl
conduce inteligent şi care îi oferă posibilitatea de a comunica nu doar
prin cuvinte. Mimica, gestica îi e studiată, iar rezultatul e un personaj
proaspăt, de tot hazul. Alex Mărgineanu, în rolul prietenului Mistingue, nu reuşeşte să depăşească stadiul „mahmurelii” şi rămâne într-un
rol linear, sărac, în comparaţie cu spumosul Lenglumé, dar poate fi
perfectibil. Marian Parfeni (Justin) şi Cecilia Lucanu-Donat (soţia
Norine) reuşesc să fie pete de culoare în spectacol. Dicţia îi ajută, iar
costumele foarte reuşite completează spaţiul elegant al piesei. Ioan
Peter (Potard), cu mustaţă şi joben, e coborât parcă dintr-un tablou
suprarealist. Când complice la „întâmplarea neîntâmplată”, când pro4-5-6, 2016
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fitor, actorul trece rampa şi susţine cu brio comedia de situaţii. Ar
merita nominalizat la un eventual premiu pentru rol secundar.
Regizorul optează pentru intermezzo-uri muzicale cântate live de
actori, acompaniaţi de instrumentişti profesionişti. Artificii menite să
puncteze evoluţia conflictului şi să accentueze problemele de moralitate ale subiectului. „Decorul auditiv”, foarte tare, acoperind textul rostit, nu este cea mai reuşită propunere pentru această punere în scenă.
Muzica (compusă de Alexandru Suciu) nu mi s-a părut ideală, fiind
prea sobră, prea serioasă pentru o comedie, poate mergea o partitură
ceva mai cantabilă, mai veselă, mai jucăuşă. Probabil că regizorul a
mizat pe contrastul dintre muzică şi comicul întâmplării, dar nu cred
că i-a reuşit pe deplin. Cu toate acestea, merită să (re)vedeţi spectacolul Crima din strada Lourcine. E o montare reconfortantă numai
bună pentru un sfârşit de săptămână. Vă va binedispune timp de o oră
şi 40 de minute.
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Ioan Paul Colta

Kuchi-e. Stampe japoneze din

perioada Meiji

M

UZEUL DE ARTĂ DIN ARAD continuă acţiunile
culturale de calitate, cu care şi-a obişnuit publicul
în ultimii ani, prin organizarea unei noi expoziţii-eveniment, de talie europeană, intitulată Kuchi-e. Stampe
japoneze din perioada Meiji.
Deschisă pe 12 mai a.c., în prezenţa unui public numeros, cu un cuvânt introductiv din partea Adrianei
Pantazi şi a lui Ioan Paul Colta, în calitate de curator,
expoziţia face parte dintr-un demers mai amplu, care se
manifestă astăzi în întreaga lume, de recuperare şi revalorizare a stampelor japoneze de la sfârşitul epocii Meiji (18681912).
Kuchi-e. Stampe japoneze din perioada Meiji a reprezentat prima expoziţie pe această temă organizată în
România, şi totodată, o premieră europeană.
Stampa japoneză din perioada Meiji (1868-1912) a
constituit până de curând un subiect neinteresant pentru cercetători şi colecţionari, care continuau să fie focalizaţi asupra gravurilor ukiyo-e (lit. „imagini ale lumii
4-5-6, 2016
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trecătoare”) din perioada Edo, în care regăseau acea fascinantă Japonie a samurailor, gheişelor sau a actorilor kabuki.
Gravura Meiji a fost, în general, asociată cu perioada decadentă a
stilului ukiyo-e, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, revirimentul acesteia de după 1890 scăpând aproape cu desăvârşire din vederile
experţilor în domeniu.
Schimbările majore produse odată cu sfârşitul perioadei Edo
(1603-1868), cu abolirea guvernării dictatoriale a shogunilor din dinastia Tokugawa, urmată de redeschiderea graniţelor Japoniei spre
restul lumii, după câteva veacuri de izolare forţată, au determinat trecerea rapidă, dramatică, de la o societate de tip feudal la o naţiune
modernă, care s-a materializat în planul artelor prin preluarea culturii
europene, dublată de un dezinteres accentuat pentru vechea civilizaţie
niponă şi valorile ei artistice (Carmen Brad).
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, când unele voci cu autoritate în
domeniu se pregăteau să proclame sfârşitul stilului ukiyo-e şi, implicit,
a xilogravurii tradiţionale, Japonia, care tocmai încheiase procesul de
modernizare, de asimilare a tehnologiei şi a civilizaţiei occidentale,
a început să conştientizeze pericolul pierderii identităţii culturale
proprii. Această revelaţie a trezit interesul pentru istoria şi artele autohtone, şi pentru revalorizarea xilogravurii japoneze tradiţionale.
O reîntoarcere în trecut, după douăzeci de ani de occidentalizare
intensă, a fost însă imposibilă, unele aspecte ale civilizaţiei apusene
fiind atât de puternic asimilate încât nu au mai putut fi date la o parte.
Reacţia împotriva modernizării accelerate a dus la o sinteză proaspătă,
născută din impactul Occidentului asupra sensibilităţii japoneze.
În acest context, în care artiştii japonezi au început să-şi reafirme
propria sensibilitate artistică, sunt create primele stampe kuchi-e.
Termenul de kuchi-e defineşte un tip de stampă japoneză policromă
produsă, cu aproximaţie, în ultimele două decenii ale perioadei Meiji
(c.1890-1912). Cuvântul kuchi-e, în traducere literală imagine a gurii
(engl. mouth-picture), se referă, într-o manieră descriptivă, specifică
multor termeni japonezi, la o xilogravură (sau uneori o litografie) care
era inserată la începutul (aceasta fiind „gura”) unei reviste literare sau
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a unui roman. Această lucrare-frontispiciu, imprimată pe o coală de
hârtie, pliată în trei segmente, conţinea cel mai adesea, o imagine, care
încerca să surprindă esenţa povestirii.
Kajita Hanko (1870–1917) a fost cel care a definit poate cel mai
bine caracteristicile unei stampe kuchi-e. El a făcut o diferenţiere
între ilustraţiile de carte obişnuite şi kuchi-e, spunând că ilustraţiile
urmăreau firul narativ al unui roman, având menirea de a facilita
înţelegerea acestuia unor oameni mai puţin literaţi, în vreme ce stampele kuchi-e trebuie să fie privite ca lucrări de artă independente, cu
o anumită profunzime, mult peste cele deţinute de o simplă ilustraţie.
Kajita Hanko era de părere că în elaborarea lucrării artistul trebuie
să capteze întreg sentimentul unui roman şi caracterul personajului
principal.
La momentul apariţiei primelor cărţi ce conţineau stampe kuchi-e,
tiparul modern, care utiliza plăci din metal, înlocuise aproape total vechea tehnică a xilogravurii pentru tipărirea textelor în cărţi. În
comparaţie cu noua tehnologie, xilogravura, presupunea o muncă
dificilă, în echipă, reprezentând o formă de multiplicare foarte costisitoare.
Cu toate acestea stampele kuchi-e se bucurau de o mare popularitate în epocă, datorită farmecului lor aparte şi, totodată, aveau un rol
important, acela de a întări legătura celor care le priveau cu moştenirea
culturală niponă, cu tradiţia xilogravurii japoneze. Astfel, stampele au
beneficiat, în pofida costurilor de producţie ridicate, de cei mai buni
meşteri gravori şi mai ales imprimatori, cele mai reuşite exemplare
fiind asemănătoare, din punctul de vedere al execuţiei, stampelor din
ediţiile de lux din perioada Edo, de tip surimono.
Spre deosebire de subiectele stampelor din anii 70’ şi 80’ ai sec.
al XIX-lea, care se concentraseră asupra aparenţelor exterioare ale
efectelor modernizări, subiectele gravurilor kuchi-e au fost legate îndeaproape de cele ale romanelor pe care le însoţeau, ele reflectând astfel evoluţia culturii şi societăţii japoneze, oferind o perspectivă vizuală
mai intimă asupra vieţii, a emoţiilor interioare şi a fanteziilor oamenilor din epoca Meiji.
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1. Yamanaka Kodō (1869 –1945), Bijin şi licurici, xilogravură, 1913, colecţia Adrian Ciceu.

2. Tsutsui Toshimine (1863–1934), Femeie la izvor, xilogravură, 1909, colecţia Adrian Ciceu.

3. Ogata Gekkō (1859–1920), Bijin în peisaj de iarnă, xilogravură, 1912, colecţia Adrian Ciceu.

4. Odake Kokkan (1880–1945), Toaleta de dimineaţă, xilogravură, 1911, colecţia Adrian Ciceu.

5. Hirezaki Eihō (1881–1968), Parfum de prun, xilogravură, 1914, colecţia Ioan Paul Colta.

6. Mizuno Toshikata (1866–1908), Usokae, xilogravură,1906, colecţia Ioan Paul Colta.

7. Takeuchi Keishū (1861–1943), O zi de toamnă plăcută, xilogravură, 1910, colecţia Ioan Paul

8. Takeuchi Keishū (1861–1943), Bijin cu umbrelă, xilogravură, 1910, colecţia Ioan Paul Colta.

9. Takeuchi Keishū (1861–1943), Lady Tiger, xilogravură, 1914, colecţia Ioan-Liviu Orleţchi.

10. Tsutsui Toshimine (1863–1934), Felinar de grădină, xilogravură, 1910,
colecţia Ioan -Liviu Orleţchi.

11. Terasaki Kōgyō (1866–1919), Brocard de toamnă, xilogravură, 1906,
colecţia Ioan-Liviu Orleţchi.

12. Shimazaki Ryūu (1865–1937), Matsukaze, xilogravură, 1913, colecţia Ioan-Liviu Orleţchi.
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Umbra lui Max Reger la Weiden
„O, suflete! Să nu-i uiţi pe cei morţi…”
(Hebbel, Requiem)

M

AX REGER a fost un compozitor, profesor universitar, dirijor şi pianist provenit din Bavaria, unde
a trăit între 1873 (născut la 19 martie, la Brand) şi 1916
(11 mai, mort la Leipzig) şi de la moarte lui se împlinesc
o sută de ani. El este socotit cel mai mare organist de la
Bach încoace şi, alături de César Franck, în Franţa, cel mai
însemnat compozitor romantic pentru acest instrument!
Weiden, din Bavaria, este un orăşel aflat lângă graniţa
cehă, în care Reger a trăit 26 de ani ai vieţii şi în care s-a
format ca muzician şi, totodată, este şi oraşul de adopţiune
al autorului acestui modest articol.
Niciun alt compozitor german din epoca de tranziţie
dintre romantici şi moderni nu este atât de intens discutat
şi reconsiderat de istoria muzicii şi estetica muzicală ca
Max Reger!
Diviziunea în etape a vieţii muzicianului şi aceea a
târziului său emul şi admirator, autorul acestor rânduri,
prezintă, prin comparaţie, o similitudine şi o simetrie.
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Reger şi-a trăit prima jumătate din viaţă la
Weiden, pentru ca apoi, după studii, stagiu militar, să ajungă profesor şi dirijor în centre muzicale
germane ale vremii.
Autorul articolului, în schimb, şi-a trăit prima
jumătate din viaţă în România, unde a învăţat
carte, şi cea de-a doua jumătate în Germania, tocmai la Weiden.
Nu e adevărat, cum susţin criticii, că Reger ar fi
fost copil-minune. A avut, neîndoielnic, aptitudini
deosebite, care au fost remarcate de învăţătorul lui,
pe nume Adalbert Lindner, care era şi organistul
Max Reger
bisericii locale şi compozitor amator. El reuşeşte
să-i convingă pe părinţii micului Max să-l dea să înveţe muzica la un
nivel superior. Adalbert Lindner se hotărăşte să reia legătura cu fostul
său profesor de la Academia de Muzică din Turingia, faimosul muzicolog Riemann din Sondertshausen. Îi trimite şi manuscrisul primelor
două compoziţii ale elevului său: o sonată pentru vioară şi pian şi un
cvartet de coarde.
Acestea sunt primite cu multă bunăvoinţă, iar, drept urmare, tânărul Max Reger, la 17 ani, este primit să studieze cu Aribert Riemann
în clasa lui din Sondertshausen. Locuieşte pe gratis la profesorul său,
fiind îngrijit şi răsfăţat de soţia acestuia ca un fiu. Studiază atât orga,
cât şi compoziţia, muzicologia. După un an, familia Riemann şi clasa
de studenţi se mută în oraşul Wiesbaden.
La Wiesbaden, Max Reger, studentul preferat, are o iubire adolescentină nefericită. Un abces pe gât, despre care se bănuia că ar fi
cancerigen, precum şi convocarea sa militară (care este foarte scurtă)
îl dezechilibrează. Începe o viaţă dezordonată, bea, lipseşte de la cursuri, se ceartă cu profesori şi prieteni. Profesorului şi mentorului său
nu îi rămâne altă alternativă decât să-i înştiinţeze familia. În urma
insistenţelor, Emma, sora lui, vine la Wiesbaden şi-l ia acasă pe rebelul Max. Ajuns din nou la Weiden, în sânul familiei, într-o stare
de decădere, dezamăgire şi neputinţă, este considerat de cei apropiaţi
un ratat. Singura lui îndeletnicire care are puterea să-l bucure, să-l
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satisfacă, este cântatul la orgă în biserica Sfântul Mihail şi compunerea pieselor pentru acest instrument. Se întâmplă ca tânărul organist,
care a ajuns la un nivel superior în compunerea şi execuţia muzicii
de orgă, să-l întâlnească pe Karl Straube, organist titular al faimoasei biserici Sfântul Thomas din Leipzig, deci, urmaş depărtat al lui
Johann Sbastian Bach. Este o legătură de prietenie, dublată de stimă
şi recunoaştere reciprocă. Legătura va dura pentru tot restul vieţii, şi
Straube va fi acela care îi va executa lucrările la Leipzig şi în multe
oraşe germane. Tot el va căuta un editor de prestigiu pentru Max
Reger, va influenţa receptarea lucrărilor lui.
Max Reger a compus în orăşelul Weiden (4.000 de locuitori în acea
vreme) un număr de şaizeci de lucrări, opusul cu numărul 60 fiind o
sonată în tonalitatea Re minor, în patru părţi. E interesant că această
sonată este prima creaţie a lui Reger cu care autorul acestui articol a
făcut cunoştinţă! Am ascultat-o în anul 1971 la radio, şi ţin minte că a
fost cântată la marea orgă a bisericii Sfântul Thomas din Leipzig (orga
lui Bach!), artistul fiind Otto Kästner. Am avut, ceva mai târziu, ocazia
să cumpăr discul (pe care îl am şi în ziua de astăzi) la Bucureşti. Impresia sonatei asupra mea nu mai este azi atât de covârşitoare ca acum
aproape cinci decenii. Începutul maiestuos şi sfârşitul, numai aparent
optimist, încrezător, şi un interludiu liniştit înainte izbucnirii finale,
mi-au rămas întipărite în memorie. Două alte sonate, din perioada
incipientă de la Weiden, m-au impresionat mai puternic. Prima, tot
în Re minor, poartă numărul opus 19, are o desfăşurare ciudată, este
bizară şi a fost prelucrată de autorul ei, în scopul unei şi mai lesnicioase
editări, la două piane. Am auzit-o în ambele forme, audiţia preferată
fiind aceea cu formaţia denumită„Duo d’Accord” din München. O a
doua lucrare iubită din această perioadă este fantezia mediană opus
52 nr. 2 din trei, după un coral evanghelic de Philipp Nikolai, Când
morţii se vor scula din morminte. Am avut norocul să ascult bucata
(care ţine 12 minute) la marea orgă romantică din domul din Fulda.
Tot pe această linie este o altă mare fantezie, pe motive danteşti, care
se intitulează Inferno-Fantasie, disperarea care emană din ea fiind
asemănătoare atracţiei unei pâlnii negre care te absoarbe în neantul ei.
Trebuie neapărat menţionată aici performanţa profesorului german
4-5-6, 2016
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Edgar Krapp din Bamberg, pe orga domului din Passau. Este cea de-a
doua mare orgă ca mărime şi intensitate din lume, te copleşeşte, pur şi
simplu, o audiţie echivalează cumva cu o călătorie cu o navă cosmică
pe o altă planetă.
Variaţiunile pe o temă de Bach pentru pian solo este piesa de
rezistenţă a întregii perioade de la Weiden. Executantul preferat
este profesorul Kurt Seibert, originar din Weiden, despre care va
mai fi „vorba” în acest articol în cele ce urmează. Fascinaţia pe care
ţi-o produce, ca ascultător, partea fugată, acel final de vreo 12 minute de erupţie fierbinte, e greu descriptibilă. Am avut aproximativ de
douăzeci de ori ocazia (în vreo zece ani) să-l ascult pe stimatul profesor, care este, aş zice, locţiitorul lui Max Reger pe pământ, executând
această interesantă bucată, care există şi pe CD!
E cazul să discut aici, pe scurt, relaţia dintre moştenirea muzicală
a lui Johann Sbastian Bach, mai ales aceea scrisă pentru instrumentul
preferat, orga, şi aceea a lui Max Reger. Acesta scrie: Într-o accepţie
sau alta, noi toţi suntem copiii, continuatorii lui Bach! El este părintele
întregii muzici, ne inspiră pe toţi! În afara lui Bach, Reger îi înţelege
şi îi admiră pe Mozart, pentru el, o minune a lumii, pe Beethoven, pe
Brahms, al cărui urmaş direct se consideră, iar dintre contemporani pe
Richard Strauss. Multe dintre compoziţiile sale majore sunt variaţii pe
temele acestora. De asemenea, Schubert şi chiar Wagner sunt invocaţi
în mod creativ de Reger. Voi analiza unele dintre aceste compoziţii.
Dar mai întâi să continuu cu povestea vieţii lui Max Reger. În anul
1901, atunci când târguşorul Weiden a devenit strâmt pentru muzicianul în plină dezvoltare, Max îl determină pe tatăl său, învăţătorul
Josef Reger, să se pensioneze mai repede şi să se mute cu familia la
München, unde mai aveau rude. Cu toate că nu era recunoscut de
critică (o parte a ei îl considera un paseist, creator de lucrări ponosite
în forme revolute, cealaltă parte, un modernist de prost gust), totuşi,
au fost unii care îi recunoscuseră adevărata valoare. Aşa se întâmplă
că i se oferă un post de profesor. Acceptă, situaţia lui materială se
îmbunătăţeşte într-atât încât îşi permite să se însoare cu o tânără
văduvă, Elsa von Bayensky, de origine nobilă. Adoptă două fetiţe şi
îşi începe viaţa familială propice, care compensează neliniştea febrilei
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sale activităţi de muzician concertant (organist, pianist, dirijor, acompaniator) şi compozitor. În privinţa valorificării propriilor lucrări, îşi
dezvoltă un uimitor spirit negustoresc.
În legătură cu relaţia lui Reger cu criticii vremii, iată o verosimilă
anecdotă din scrisoarea compozitorului către criticul Göttel, răspuns
la articolul acestuia despre el. Citez:„Mă aflu în cea mai mică încăpere
a locuinţei mele. Şed, şi ţin în mână articolul Dumitale. Deocamdată,
el se află înaintea mea; după scurtă vreme, va fi în dosul meu! Cu stimă:
Max Reger.” Umorul său caustic, cinic, uneori grosolan (ca aici), avea
o putere penetrantă şi deconcerta!
Puţin mai târziu, Reger, care avea veleităţi şi talente dirijorale, îşi
vede visul împlinit: este numit profesor universitar la Conservatorul
regal din Leipzig şi, simultan, dirijor la faimoasa orchestră din Meiningen. Pentru această orchestră au compus şi Brahms şi Richard Strauss.
Max Reger, acest straşnic băutor, fumător, veşnic oscilant între euforie
şi depresie mintală, este un muncitor neobosit. El compune neîncetat,
şi în timpul turneelor lui prezintă succesivele lucrări încă proaspete,
cu orchestra, la pian sau orgă.
Vreme de un deceniu, compozitorul atât de activ nu a avut serioase
probleme de sănătate. După aceea, începând cu anul 1910, atacurile
de cord şi alte serioase simptome se înmulţesc; are două prăbuşiri,
din care se reface cu mare greutate. În urma unui ultim şi fatal atac
de cord, moare la Leipzig, într-o cameră de hotel, la numai 43 de ani
împliniţi, lăsând în urmă o operă vastă, diversă şi originală.
Organistul bisericii Sfântul Thomas din Leipzig, prietenul intim
şi mentorul Karl Straube, scria într-o relatare despre prietenul Reger,
imediat după moartea acestuia:„Zăcea pe pat, într-o poziţie care nu
trăda niciun zbucium, cu o expresie a feţei de-a dreptul paşnică, cu
ochii larg deschişi, cu ziarul local pe piept. Pe masa din faţa lui erau
notele, proaspăt ieşite de la tipografie, ale compoziţiei sale Opt cântece
sfinte opus 138, partea I, titlu: Omului îi este dat să vieţuiască doar o
scurtă perioadă pe pământ”… Data: 11 mai 1916.
Altfel decât ar trebui, nu pot decât să enumăr câteva dintre lucrările
sale, în diverse ramuri ale muzicii simfonice, de cameră, de muzică
bisericească sau orgă solo, corale, lied etc.
4-5-6, 2016
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În Variaţiunile pe o temă de Mozart op. 132, în care e vorba despre tema mozartiană din Sonata în La minor, impresionează mai ales
prin alternarea celor mai diferite variaţii într-un context eterogen.
Tema este totdeauna recognoscibilă, deşi orchestraţia, scrisă pentru
orchestră de cameră, are tendinţa de a induce în eroare. Fuga finală,
compusă în spiritul lui Bach, este de o voioşie fără seamăn. Variaţiuni
pe o temă veselă de Adam Hiller, tot pentru orchestră, este de o energie debordantă şi chiar exuberantă. Finalul, aşa cum se obişnuieşte
la Reger, este liber şi în acelaşi timp convenţional în formă, fiind cea
mai lungă fugă „à la Bach” din opera regeriană. Suita pentru balet (op.
130) şi Suita pentru un balet nobil-cavaleresc sunt lucrări tonice, uşor
de înţeles, plăcute.
Tot astfel, Simfonietta, care a fost iniţial prezentată la curtea
Ţarului la St. Petersburg, în actuala sală Glinka. La polul opus este lucrarea Prolog simfonic la o tragedie, pe care autorul rândurilor de faţă
o consideră cea mai valoroasă creaţie a lui Reger. Şi cea mai sinceră,
cea mai contorsionată, mai expresivă. Sora mai mare a amintitei
lucrări Inferno-Fantasie pentru orgă solo pe teme danteşti. În această
creaţie pentru orchestră mare, şi care se distinge prin cromatismul
prelucrării instrumentale, compozitorul îşi priveşte, lucid, neînfricat,
propria moarte faţă în faţă. Păcat că niciodată nu am auzit la Weiden,
München sau în vreo altă parte această cutremurătoare confesiune şi
ştiu că ea se execută extrem de rar. Singura înregistrare meritorie pe
care autorul o cunoaşte este aceea a lui Colin Davis cu Orchestra Radioteleviziunii Bavareze. E muzică mare, tragic-eroică.
Foarte cunoscute sunt, în schimb, cele trei suite pentru violoncel
solo (le-am auzit recent, chiar în două interpretări diferite) şi o parte
dintre lucrările pentru pan solo. Dintre acestea, Vise la şemineul propriu op. 140, alte variaţiuni, de data aceasta la o Berceuse de Chopin,
foarte tonice, optimiste. Un solist tânăr, pe nume Joseph Moog, m-a
încântat executându-le. Să nu uităm lungile şi complicatele concerte,
unul pentru pian şi celălalt pentru vioară. Artişti foarte mari, spre exemplu, Rudolf Serkin (pian), le-au avut în repertoriu.
Cvartetele (6) sunt inegale ca valoare, mai măiestre în privinţa
alegerii şi conducerii temelor sunt trio-urile pian-vioară-violoncel,
mai ales cel în Mi minor, nr. 2.
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Pe un plan superior de realizare artistică se află ultima lucrare
compusă de compozitor, care este un cvintet pentru clarinet şi cvartet de coarde. În ultima vreme s-a cântat (eveniment deosebit!) şi la
Weiden, în sala Max Reger, această lucrare, solista fiind clarinetista
israeliană Sharon Cham, care trăieşte la Hanovra în Germania. Restul instrumentiştilor de mare renume internaţional, prietenii solistei.
Cvintetul cu clarinet de Reger s-a cântat în combinaţie cu alte două
cvintete cu aceeaşi compoziţie instrumentală, de Mozart şi Johannes
Brahms, şi a avut un succes frenetic!
Între ultimele creaţii ale marelui compozitor Max Reger sunt cele
două requiem-uri. Primul este inspirat de poezia omonimă a dramaturgului Hebbel, al cărei prim vers l-am luat ca motto la acest articol,
iar cel de-al doilea este orchestraţia la un text latin. Primul s-a cântat foarte recent la Weiden (Orchestra Radioteleviziunii Bavareze, cu
corul, dirijor Karlheinz Steffens), concert radiodifuzat. Al doilea requiem, după părerea mea, mult mai tragic şi, de aceea, mai subiectiv,
mai personal, nu se execută (de ce?). Discul, semnat de Roland Bader,
corul şi orchestra Radioteleviziunii „din Nord” Hanovra, e superb şi
cutremurător!
Iată că am ajuns, în final, la prezentarea personalităţii compozitorul analizat, la„cultul Max Reger”, în oraşul Weiden.
Toate clădirile legate oarecum de viaţa lui (locuinţele familiei,
şcoala, biserica cu orga pe care a cântat) există, s-au restaurat. O secţie
a muzeului local e dedicată lui, camera lui, pianul etc., manuscrisele
găsite, sunt păstrate cu sfinţenie.
Există două grupări organizate în jurul operei compuse de Reger, pentru prietenii muzicii serioase din oraş: grupul Propagatorii muzicii de
cameră, iniţiat de familia Thomas în întrecere amicală, şi (antagoniştii
acestui grup) Zilele Max Reger, toţi împreună propagatori ai acestei
muzici. În acest an centenar Reger, concertele şi recitalurile sunt organizate tot anul de către specialişti şi entuziaşti. Fie ca ecourile acestor nobile străduinţe să ajungă, datorită revistei de cultură„Arca”, şi
în oraşul Arad! Umbra lui Max Reger din Weiden să se prelungească
până la Arad!
Arad, 19 mai 2016
4-5-6, 2016
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Călin Chendea,
redactor al revistei
„Arca”, Arad
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U TRECUT mai bine de 20 de ani de când Paul
O’Neill (n. 1956) fonda la New York, în 1995, grupul
Trans-Siberian Orchestra (TSO). Din biografia publicată
pe site-ul trans-siberian.com aflăm că O’Neill şi-a început cariera muzicală în anii ’70 în calitate de chitarist
de turneu al operei rock Jesus Christ Superstar. Apoi, a
lucrat pentru firma de management muzical Leber-Krebs
Inc. din Manhattan. Printre clienţii de marcă ai acesteia s-au
numărat nume celebre din acea perioadă precum: Aerosmith,
Ted Nugent, AC/DC, Def Leppard şi Scorpions. În timp ce
lucra pentru Aerosmith, ca manager la albumele Classics
Live I (1986) şi Classics Live II (1987), Paul O’Neill a avut
o relaţie fortuită cu trupa americană Savatage, pentru care
a produs câteva piese: Hall Of The Mountain King, Gutter
Ballet, Streets: A Rock Opera şi Dead Winter Dead. Munca
de producător l-a apropiat de basistul şi clăparul Jon Oliva,
de clăparul Bob Kinkel şi de chitaristul Al Pitrelli, dar şi
de inginerul de sunet Dave Wittman. Adică, de cei care
aveau să devină principalii colaboratori ai lui O’Neill’ în
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uriaşul proiect numit Trans-Siberian Orchestra. În cele două decenii
de activitate, grupul TSO a depăşit 10 milioane de albume vândute. De
mare succes s-a bucurat trilogia legată de marea sărbătoare creştină a
Crăciunului – trei albume distincte, de fapt, trei opere rock, în care
textul e la fel de important ca şi muzica.
Christmas Eve and Other Stories a fost prima apariţie discografică
(1996) şi cea mai bine vândută (peste trei milioane de exemplare). Este
vorba despre un tânăr rătăcit într-un bar, tocmai în Ajunul Crăciunului,
unde întâlneşte un bătrân misterios care îi spune o poveste despre
efectul magic al Crăciunului asupra umanităţii.
The Christmas Attic (1998) – povestea unui copil care explorează
mansarda unei case vechi în Ajunul Crăciunului.
The Lost Christmas Eve (2004) – istoria unui om de afaceri în vârstă
de 40 de ani care şi-a abandonat fiul nou-născut într-o instituţie de
stat şi modul în care Ajunul Crăciunului l-a determinat să-şi corecteze
această greşeală.
În anul 2000 au lansat Beethoven’s Last Night, prima lor lucrare care
nu a conţinut muzică de Crăciun. Albumul, o altă operă rock, relatează
povestea fictivă a ultimei nopţi din viaţa lui Ludwig van Beethoven,
când diavolul, Mephisto, vine după sufletul său. Cu ajutorul Destinului
şi al unor trucuri involuntare, Beethoven reuşeşte să-l fenteze pe
diavol, care în final îi permite să-şi păstreze sufletul.
Night Castle este cea de-a cincea operă rock TSO, lansată în 2009.
Povestea gravitează în jurul unei fetiţe care zăboveşte pe o plajă până
noaptea târziu, când întâlneşte un străin misterios, care însă nu o
pune în niciun pericol. Dimpotrivă, în timp ce construiesc împreună,
la lumina focului, un castel de nisip, străinul îi spune o poveste care
o poartă prin lumea întreagă de-a lungul istoriei. Night Castle este cel
mai de succes album de top TSO, reuşind să atingă poziţia a cincea
în topul albumelor revistei „Bilboard” şi locul întâi în clasamentul
albumelor rock al aceleiaşi reviste.
TSO a avut, an de an, şi o bogată activitate concertistică, mai
cu seamă în preajma sărbătorii Crăciunului. Revista „Bilboard” a
cotat band-ul ca fiind în topul primelor zece ale primului deceniu al
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noului mileniu, în ceea ce priveşte numărul de bilete vândute. Astfel,
producţiile lor live au reuşit să adune, de-a lungul anilor, peste 10
milioane de spectatori, în peste 80 de mari oraşe, vânzările biletelor
depăşind 280 milioane de dolari, din care TSO a donat peste 11 milioane
pentru diverse acţiuni caritabile. Concertele lor beneficiază de un
fabulos show de lumini à la Pink Floyd, iar în turneele premergătoare
Crăciunului au avut, practic, două trupe de concert, una pe coasta de
est şi cealaltă pe coasta de vest. Lucru care nu surprinde prea mult, dat
fiind faptul că albumele şi concertele lor sunt mega-producţii la care
participă foarte mulţi muzicieni.
Letters from the Labyrinth este cel deal şaselea album de studio TSO, lansat
spre sfârşitul anului 2015 (noiembrie).
În premieră, unul neconceptual, căci
nu mai avem de-a face cu o operă
rock, fiecare piesă fiind poveste de sine
stătătoare. Şi la acest album au lucrat
numeroşi muzicieni, membri ai grupului
sau invitaţi.
Paul O’Neill – compozitor, textier,
chitară; Jon Oliva – compozitor, claviaturi, chitară, chitară bas; Al Pitrelli – chitarist principal; Chris
Caffery – chitară; Angus Clark – chitară; Luci Butler, Mee Eun Kim,
Vitalij Kuprij, Jane Mangini, Derek Weiland – claviaturi; Johnny Lee
Middleton, David Zablidowsky – chitară bas, Asha Mevlana, Roddy
Chong – vioară; John O. Reilly, Jeff Plate – tobe; Dave Wittman
– chitară, chiatară bas, tobe; Jeff Scott Soto, Kayla Reeves, Russell
Allen, Jennifer Cella, Adrienne Warren, Lzzy Hale – solişti vocali. Plus
orchestra de coarde şi suflători.
De ce tocmai Scrisori din labirint? Paul O’Neill, creierul proiectului
TSO, explica într-un interviu pentru http://chicagoconcertreviews.
com că motivul alegerii acestui titlu este legat de pasiunea sa pentru
istoria antică. După cum se ştie, într-o insulă a Cretei au fost descoperite
ruinele marelui labirint construit de regele Minos. Legenda spune că
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în acest labirint locuia Minotaurul, o creatură din mitologia greacă
reprezentând un om cu cap de taur. O’Neill s-a gândit la acei oameni
care au ajuns primii la ruinele labirintului ars cu mii de ani în urmă.
Acestora li s-ar fi transmis o mulţime de imagini şi informaţii din
trecutul îndepărtat, asemeni unor scrisori.
Time & Distance este prima piesă a albumului. După câteva acorduri
ferme de chitară bas, un cor de soprane ne aduce aminte de prima
perioadă Nightwish. Textul, metafizic, sună pe alocuri ca o rugăciune:
“And the journey so long ago begun/ is not over till we’re all saved/
and our lives and God are one/ through the distance./ Lord please
stay close by our side!”
„Şi călătoria care a început cu mult timp în urmă/ nu se va sfârşi până
când nu ne vom mântui cu toţii/ iar viaţa noastră şi a lui Dumnezeu
va fi una/ dincolo de distanţă./ Doamne, te rugăm, fii lângă noi!”

Madness of Men, piesă instrumentală, o prelucrare a lui Paul O’Neill
şi Jon Oliva după Ludwig van Beethoven. Debutul în forţă, titanic,
beethovenian, este dat de chitara bas, preluată de pian, într-un dialog
acompaniat de chitara electrică, iar mai apoi de tobe. Pianul este,
indubitabil, liantul sound-lui, care credem cu tărie că nu-i displace
nici titanului din Bonn, oriunde s-ar afla.
Prometheus, cea de-a treia piesă. Aceiaşi compozitori, O’Neill şi
Oliva, cu o altă versiune rock inspirată din creaţia beethoveniană.
Pianul conduce, practic, întreaga piesă, acompaniat fiind de pronunţate
riff-uri de chitară electrică. Totul generează un sound tipic TSO, bine
cunoscut din albumele anterioare.
„Războiul rece s-a încheiat. Este uimitor cum s-a dărâmat zidul
Berlinului fără să se tragă un glonţ şi fără să se verse o picătură de
sânge. Asta se datorează în principal lui Harald Jäger1”, declara Paul
O’Neill pentru squintyt4e.livejournal.com
Vocea puternică a lui Jeff Scott Soto, fost solist vocal la Talisman,
Journey şi Yngwie Malmsteen Band, pune în valoare textul piesei în
care e vorba despre căderea zidului Berlinului.
1

Colonel Stasi care, ignorând ordinele superiorilor săi, a deschis un punct de trecere
al frontierei Zidului Berlinului la 9 noiembrie 1989.
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“There comes a time to decide,/ there comes a time to choose sides,/
for in a world in the dark,/ a single voice is a spark that ignites.”
„Vine un timp pentru a decide,/ vine un timp pentru a alege de ce
parte eşti, într-o lume aflată în întuneric,/ o singură voce este o
scânteie care aprinde.”

Sunt amintite apoi o serie de personalităţi care au schimbat în bine
destinul omenirii:
“Einstein and Edison/ Tesla and Eddington/ Prometheus was the
one/ that first showed us/ how far minds could see/ changing destinies”
„Einstein şi Edison/ Tesla şi Eddington/ Prometheus a fost cel care/
ne-a arătat mai întâi/ cât de departe ar putea vedea minţile/ schimbând destine.”

Mountain Labyrinth este o altă prelucrare simfonică. De data aceasta
a lui Paul O’Neill după Modest Mussorgsky. O piesă instrumentală, cu
un început lent, tainic, datorat instrumentelor cu coarde şi cinelelor.
Apoi, chitarele electrice generează un ritm tot mai alert, care pare a se
rostogoli asemeni unei sfere cu diametrul în creştere continuă.
King Rurik, o altă bucată instrumentală, compoziţie a lui Paul
O’Neill şi a ucraineanului Vitalij Kuprij – unul dintre cei patru clăpari
TSO. Calitatea acestuia din urmă îşi pune amprenta asupra piesei,
care debutează cu un solo de keyboards, continuat de puternice riffuri de chitare, care dau greutate şi amploare. Spre final se revine la
tema iniţială, la aceleaşi clape ale lui Vitalij Kuprij. Titlul piesei face
referire la prima cronică a Rusiei Kievene, la un viking pe nume Rurik,
care şi-a aşezat reşedinţa în Novgorod, după ce a fost ales conducător
comun al mai multor triburi slave şi finice, pe la 860. Apoi şi-a extins
autoritatea şi asupra Kievului. Cronica îl desemnează ca întemeietor
al Dinastiei Rurik, dinastie care a fondat statul Rusiei Kievene şi a
mutat capitala la Kiev, până la invazia mongolă din anul 1240, (cf.
Wikipedia.org).
Următoarea piesă, Prince Igor, este dedicată urmaşului direct la
tron al regelui Rurik.
Instrumentele cu coarde sunt în prim-plan la început, apoi orga
ne transpune într-o lume magnifică. Piesa de rock simfonic este
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o prelucrare-fusion după trei compozitori ruşi Nikolai RimskyKorsakov, Alexandr Borodin şi Alexandr Glazunov şi este realizată de
aceiaşi Paul O’Neill şi Jon Oliva.
What the Night Conceives, una dintre piesele cele mai dure ale
discului. Principalele argumente ar fi riff-ul chitarei bas – cu tentă de
hard & heavy – şi vocea solistei Kayla Reeves, care, poate la fel de
bine ca şi Joan Jett, dă o şi mai mare forţă sound-ului hard-rock. Şi
versurile sunt pe măsură:
“the sun goes down/ the light it leaves/ the mind can’t imagine/
what the night conceives
the siren wails/ she flirts, she calls/ promise nothing/ but she offers
all”
„soarele apune/ lumina dispare/ mintea nu-şi poate imagina/ ce
zămisleşte noaptea
vaietele sirenei/ ea flirtează, ea cheamă/ nu promite nimic/ dar oferă
totul”

Forget About the Blame – un cover după Johnny Green.
Într-un interviu acordat site-ului squintyt4e.livejournal.com,
O’Neill mărturisea că a aflat pentru prima dată despre această piesă
prin 1999-2000, pe când TSO pregătea albumul Beethoven Last Night.
A primit atunci de la un fan pasionat de muzică o casetă cu piesa lui
Johnny Green. Lui O’Neill i-a plăcut atât de mult acest cântec încât
i-a promis acelui tânăr că îl va include
cândva pe un album. Ideea celor două versiuni a preluat-o din teoria lui
Confucius despre armonie, în virtutea
căreia Roşul reprezintă Soarele – perspectiva masculină, iar Albastrul reprezintă Luna – perspectiva feminină.
Când fiecare parte o va înţelege pe
cealaltă, va rezulta o armonie care va
cuprinde întreaga naţiune. Pe pagina de
facebook a trupei găsim o minunată grafică a artistului american Greg
Hildebrandt, un yin-yang sub forma a două păsări Phoenix de foc care
se întrepătrund, una roşie şi una albastră.
4-5-6, 2016
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Textul piesei ne introduce într-o atmosferă încărcată, tulbure,
tristă. Momentul în care o relaţie amoroasă este în cădere liberă şi doar
o anumită inerţie o duce mai departe. Robin Borneman interpretează
versiunea “Sun”, în vocea lui simţindu-se durerea izvorâtă dintr-o
inimă frântă, înlănţuită şi ferecată.
“If love is strong then we will make it/ the burned out flame we can
relight./ There’s nothing I can do/ I’m now a part of you and/ I can’t
take living separate lives”
„Dacă iubirea e puternică, atunci şi noi o putem face aşa,/ putem
reaprinde flacăra stinsă./ Nu mai am nimic de făcut/ acum sunt o
parte din tine şi/ nu pot accepta să trăim vieţi separate”.

Not Dead Yet. O altă compoziţie vocal-instrumentală a duo-ului
O’Neill – Oliva. Un hard-rock clasic, în care se remarcă în mod
deosebit riff-ul chitarei bass a lui Jon Oliva şi vocea excepţională a
lui Russell Allen, nimeni altul decât solistul bandului american de
metal progresiv Symphony X. Versurile exprimă o revoltă împotriva
atrocităţilor din lumea bancară.
“I was used/ so confused/ debts would mount/ couldn’t count/ but I
never did nothing I hid”
„Am fost folosit/ atât de confuz/ datorii creşteau/ nu le puteam
număra/ dar niciodată n-am făcut ceva ruşinos”

Past Tomorrow – una dintre cele mai lente piese ale albumului.
Pianul şi instrumentele de coarde susţin partea instrumentală, iar
melodicitatea este dată şi de vocea liniştitoare, plină de căldură a
solistei, Jennifer Cella. Textul ne proiectează într-o lume transcendentă.
“Eternity/ itself has shores/ we will meet/ again once more/ of all
there is/ to learn in life”
„Eternitatea însăşi/ are ţărmuri/ pe care le vom întâlni/ încă o dată/
de la orice/ ai ceva de învăţat în viaţă”

Stay – o baladă, un cover după Savatage – trupă americană de
heavy metal fondată de Jon Oliva la sfârşitul anilor ’70.
Este uimitoare intensitatea creată de chitara rece şi vocea tristă
a solistei Adrienne Warren. Versurile ne cheamă să zăbovim, să rămânem într-o lume a viselor.
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“Times change/ you never did/ life came/ you overbid/ join us…
Stay/ here where the dreams tend to stray/ here you’re safe”
„Vremurile se schimbă/ tu n-ai făcut-o niciodată/ viaţa a venit/ tu ai
plusat/ vino cu noi ....
Rămâi/ aici unde visele tind să vagabondeze/ aici eşti în siguranţă”

Not the Same. O altă compoziţie a lui Paul O’Neill. O piesă liniştită, nostalgică. Pianul este doar un background sonor pentru atât
de expresiva voce a solistei Karla Reeves. Textul se vrea un mesaj
împotriva ignoranţei şi agresiunii, dar, din păcate, nu e suficient de
sugestiv.
“I heard a note/ in the dark/ where it slipped into my mind/ and
somehow still remains”
„Am auzit o notă/ în întuneric/ unde a alunecat în mintea mea/ şi,
cumva, persistă”

Who I Am – o altă piesă hard, dură, bombastică, în care, din nou,
riff-urile chitarelor bass şi electrică fac introducerea şi dau tensiunea
necesară. Apoi corul e înălţător şi rezonează perfect, în simbioză cu
tobele. Versurile vorbesc despre problema timpului care se scurge
implacabil…
“Do you hear what I say?/ every life’s numbered days/ joined with
hourglass sand,/ feel it run through your hands.”
„Auzi ce-ţi spun?/ fiecare viaţă numără zile/ alăturate nisipului din
clepsidră,/ pe care-l simţi cum ţi se scurge printre degete.”

Lullaby Night – o altă prelucrare a lui Paul O’Neill, după Johann
Sebastian Bach, de data aceasta. Un cântec de leagăn nu putea începe
mai bine decât cu pianul, nu-i aşa?! Şi probabil că nu putea continua
mai bine decât cu o orchestră de coarde. Totul este menit să te trimită
într-o minunată lume a viselor. Dacă persoana iubită nu e aproape
pentru a fi luată în braţe, i se poate trimite un link să asculte piesa, ale
cărei acorduri sunt un duios şi cât se poate de melodios gând pentru
o noapte bună şi lină.
Albumul se încheie cu Forget About the Blame, versiunea “Moon”.
Paul O’Neill a invitat-o pe Lzzy Hale – solista vocală a trupei americane
de hard rock Halestorm – să interpreteze acest cântec. Şi Lzzy o face
magistral, cântând cu multă pasiune, cu patimă, cu o revoltă dusă
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până la aversiune. Versurile fac un
apel disperat la iubirea care n-are cum
să dispară dacă a existat cu adevărat.
Iar partenerul, devenit tot mai distant,
e invitat să-şi expună doar dorinţa
inimii sale, uitând de durerile pe care
le-a pricinuit şi de vina pe care-o
poartă.

“But you sit right there/ like you don’t care/ if we try real hard/ we’ll
get somewhere ‘cause.
It’s all about the lovin’/ it’s not about the pain/ tell me what your
heart says,/ forget about the blame!”
„Dar tu stai acolo/ ca şi cum nu ţi-ar păsa/ dacă ne străduim din
răsputeri/ o să răzbim, căci
E totul despre iubire,/ nu despre durere/ spune-mi ce-ţi doreşte
inima/ uită de vină!”

Letters from the Labyrinth conţine 15 piese, şapte dintre ele fiind
compoziţii proprii, cinci sunt prelucrări simfonice după compozitori
clasici, celelalte trei fiind cover-uri. Albumul a ajuns pe locul şapte
în clasamentul celor mai bune 200 de albume ale revistei „Bilboard”
şi chiar pe locul întâi în clasamentul albumelor rock ale aceleiaşi
binecunoscute reviste americane.
Trans-Siberian Orchestra – un proiect grandios, cu mulţi muzicieni
de clasă, cu producţii artistice fabuloase.

80

4-5-6, 2016

Poezie

Constantin Novăcescu

***
aş putea oare să văd
aş putea oare să cred
aş putea oare să spun
plânge
faţa aceea-ncremenită-n oglindă
doar lacrimi
scânteiază calea
amurgul sufletului
şi zborul înalt
în ochiul de înger
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***
dă-mi Doamne
ochiul îngerului
aproape
şi desfăşoară jocul ascuns
grav
tăcut
fără nume
fără limită
fă să răsară
floarea iubirii

***
pătruns de liniştea cercului
încremenit într-un punct
pe linia orizontului
aşteptând
tu
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***
prea târziu ca să poţi
prea tăcut ca să fii
cioplesc cuvinte
într-un amurg
sângeriu
înger singur
la orizont

***
număr încrustat
în lumina ochiului nevăzut
labirint
unulebunuleunule
trezeşte-mă
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***
cum altfel decât
să te privesc
să te ascult
să te simt
să te ştiu
cum altfel
decât să te iubesc
în amurg

***
doar ruga neîntreruptă
învăluind treptele scării
stropi de lumină în poartă
amurgul
deasupra pustiei
şi nisipurile
nisipurile ce înfloresc
în eter
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***
fără nume
fără putinţa
cuprinderii-n
formă
fără chip
unul
ascuns în sine
în negură
„beţia nectarică”
a vestitorului

***
sufletul absorbit în lumină
pecetea scânteilor de foc
şi liniştea atotcuprinzătoare
sub matricea
deschisă
a numărului
umbra îngerului în înalt

4-5-6, 2016

85

Poezie

Gellu Dorian

Disperările
1. (Stai prironit pe crucea din tine)
Stai pironit pe crucea din tine, nimeni nu te
întreabă de ce sîngerezi,
nimeni nu te înţeapă în coaste, în afara
durerilor tale din care tot vrei să fugi
şi mai tare de afunzi.
Cînd observi nepăsarea, vezi de fapt
faţa celor părăsiţi, lăsaţi la voia întîmplării,
întîmplare din care nu vor să iasă
pentru că nu şi-au propus să ajungă undeva,
ci să rămână aici, unde îşi zidesc penitenţe
care nu-i lasă liberi, dar îi fac fericiţi,
aşa cum sunt cei care cred că deţin totul,
iar totul este ceea ce ei ştiu. Atît de puţin,
adică o imensitate de fapte pe care nu şi le asumă
ca înfrîngere, ci ca pe o victorie într-o bătălie a lor
cu nimeni.
Gellu Dorian,
poet, Botoşani
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de unde ei au tot coborît.
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Tu părăseşti crucea şi mori pentru totdeauna
într-o viaţă imaginară.
2.
Pe faţa de masă, faţa ta obosită. Afară sunt ceilalţi
ale căror feţe sunt bătute de vînt, udate de ploi.
Celelalte scaune sunt libere. Aşa cum liber
este tot aerul de afară pe care
feţele lor fericite îl ating. Ei bănuiesc
doar că aştepţi pe cineva. Şi le dai doar parţial
dreptate, pentru că tu, cu siguranţă, aştepţi pe cineva,
dar numai tu ştii pe cine, ei habar n-au.
Nu le vei spune niciodată. Poate va trece şi pe la ei,
şi singur va trece,
dar nu vor şti că a trecut şi cînd. Masa lor
are faţa veselă peste care stau coatele
sprijinind un fel de cer care se termină în gura
cu care tună şi fulgeră.
Tu bănuieşti doar că în cerul lor se plimbă
acelaşi gînd ca în cerul tău. Dar lor
nu le stă în gînd gîndul tău. Pari obosit
pentru că vii de departe şi mergi şi mai departe.
În fapt în acelaşi loc din tine. Poate că şi
lor le este dat un astfel de loc, dar nu ştiu,
nu vor să se uite în ei, ci doar în afară
de unde iau doar ceea ce li se oferă
fără a da nimic în schimb. Ce să dea, de fapt?
Cercuri de viaţă mereu rostogolindu-se
prin spaţiul acesta mic din imensul spaţiu
despre care nu vor să afle nimic. Pentru că
ei ştiu totul, dar absolut totul şi în mintea lor
nu mai încape nimic,
în inima lor nu mai încape altă inimă,
iar sufletul li se ascunde cu fiecare pas
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pînă cînd îi părăseşte fără să afle că au
avut aşa ceva.
Dar ce importanţă mai are,
cînd eşti sigur că la masa ta ei nu vor sta
niciodată, pentru că faţa ta obosită
aşezată pe faţa de masă obosită
nu îi îmbie cu nimic. Fug de tristeţe şi
habar n-au de disperare, ca fetele mari
cînd simt că cineva străin le intră în sînge
şi habar n-au cum să-l numească,
bănuiesc doar şi fac cruce, suspină adînc
ca şi cum şi-ar pironi sufletul ca pe o piele
peste coastele printre care ar putea fugi
dintr-o clipă într-alta. Cînd vor fi sigure
că aşa va fi, se adună în ele
şi-i dau nume acelui necunoscut care le-a
umblat prin sînge cu fericirea călătorului
care ştie că mîine va fi şi mai fericit în altă parte.
La altă masă, în altă parte unde se naşte
o altă parte, pînă în clipa cînd prin ochi
se vede în tine firişorul de disperare la care
n-ai fi vrut să ajungi niciodată. Dar aşa ceva
este imposibil şi te împaci cu locul în
care ai decis să rămîi,
cu faţa obosită pe faţa de masă de pe care au
curs firimiturile atîtor vieţi
de pe urma cărora n-ai aflat nimic, ai bănuit doar
şi priveşti în deşert fericirea
care face din libertatea de afară
aerul pe care ai vrea şi tu să-l respiri.
Dar mîine va fi doar mîine.
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3.
Azi colorăm gîndurile negre în roz. Pe deal
se vede umbra unei femei coborînd,
cu cît se apropie, femeia îşi trage umbra pe trup,
şesul devine un pat întins
în care nu încăpem de fericire. Fără umbră pe ea,
femeia pare un ţambal pe strunele căruia
îmi las degetele slobode ca nişte căţei
la ţîţele căţelei moartă la naştere. Cerul
e roz iar gîndurile negre fug odată cu umbrele lor
peste dealul de după care se aud voci înfundate.
Sunt vocile unor copii nenăscuţi,
trupurile lor subţiri ca firele de iarbă
sunt bătute de vînd. Par pletele lui Dumnezeu supărat.
După ce străbatem patul pas cu pas,
dereticăm cu fire de iarbă şi flori aşternutul. Nu
se mai aud zgomote, trag husa peste ţambal
şi femeia se retrage în umbra ei,
urcă dealul,
gîndurile redevin negre, iar cerul sîngerează
prin ochiul prin care intrăm să privim
cum e dincolo. Şi dincolo e la fel, numai
că nu mai putem vedea dealul, umbra,
femeia, şesul, iarba, florile, ci doar ideile
de copii nenăscuţi ale căror bărbi
sunt pieptănate de degetele lui Dumnezeu.
Colorăm atunci totul în albastru şi spunem
acesta e cerul în care vom iubi de aici înainte
tot ce nu am iubit pînă acum. Intru în
umbra femeii şi mă nasc fericit
a doua oară. Numai aşa nu voi mai muri
în patul din care a fugit femeia a cărei umbră stă
la uscat pe sîrma gardului dintre rai şi iad
alături de miliarde de alte umbre
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ale căror trupuri au rămas sub aşternuturile
pe care nu le mai deretică nimeni, doar
ploile, vînturile, zăpezile, soarele sunt
vizitatori vremelnici prin lanurile
care privite de sus par a fi cerul
din care am plecat de curînd. Acolo
totul e cenuşiu şi foarte mulţi dumnezei
care nu se mai înţeleg între ei. Bănuim
doar că printre ei stă pitit şi Dumnezeu
cel adevărat care stă de vorbă cu noi
şi ne spune de ce trebuie să colorăm
gîndurile negre în roz. Gînduri negre
sunt cu duiumul, iar vopsea de asemenea.
4.
E cineva în aşternutul meu şi nu respiră,
stă lipit de trupul meu şi încearcă să
copieze gesturile mele, pentru că eu în somn
fac gesturi mari cu mîinile, iar ochii îmi
călătoresc peste tot pe unde nu am putut
ajunge peste zi. Nu mă lasă deloc să dorm,
pielea lui este umedă şi rece,
cînd îl atîng nu ating nimic, doar un gol
afurisit de adînc în care alunec ca într-o
apnee din care sar ca din morţi, iar morţii
sunt la locurile lor, doar eu nu-mi mai găsesc locul
în aşternutul în care mă strecor noapte de noapte
ca într-o placentă din care mă nasc
în fiecare dimineaţă şi nu am cui spune mamă.
Stau treaz şi lîngă mine nu mai e nimeni,
deşi trupul acela îl simt lîngă mine
fierbinte ca talpa unui fier de călcat
peste faţa de masă peste care în zori
ne vom aşeza coatele şi ne vom povesti visele,
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eu pe ale lui, el pe ale mele,
dar nu se va auzi nici o vorbă, doar gînduri
şuroind prin faţa ochilor care privesc în gol
trupul gol ca aerul pe care-l respir
şi trăiesc. Fericit că nu am fost singur
încă o noapte, plec peste zi să-l caut
prin oraşul din care toţi cunoscuţii au plecat
să mă caute pe unde bănuiesc ei că aş fi.
Şi aşa trece ziua, vine noaptea şi
mă uit la aşternutul plin de riduri ca la faţa
unei femei care şi-a făcut din fiecare cicatrice
glorie asupra timpului. Mă aşez întins pe faţa ei
şi simt cum îmi fură respiraţia, somnul,
visele, lăsîndu-mă gol şi treaz
ca o fereastră prin care intră pe furiş
razele unor stele care de mult s-au îngropat
într-o gaură de vierme şi încă scintilează
ca ochii pisicii noaptea în podul plin cu şoareci.
Cînd se strecoară din aşternutul meu,
simt prin cameră paşii tuturor femeilor
care ar fi dorit să se furişeze în patul
în care acum simt doar pielea lor umedă
şi golul imens, sufocant
în care cad. Dar din aşternutul meu
mă strecor doar eu, ca o dîră de sînge
care vorbeşte nimănui şi
nimeni îi răspunde. Ştiu cine respiră acum
în locul meu, ştie şi el că toată viaţa
eu am făcut acest lucru în locul lui.
5.
De mai multe ori pe zi mă descopăr în altă parte
decît acolo unde ar fi trebuit să fiu. Acolo e
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altcineva care poate că ar fi trebuit să fie
cu mine. În locul lui nu pot fi eu, deşi acolo
ar fi trebuit să fiu. Trece şi acel moment, trece
şi ziua, fără să fiu afectat cîtuşi de puţin
de absenţa mea din mine. Atunci se ridică din privirea mea
cel căruia trebuia să-i fi răspuns în vreun fel,
mă priveşte, nu-l văd, îl simt şi cred că din clipa următoare
va adormi în locul meu, în timp ce eu
mă voi lupta cu somnul pînă în zori cînd
mă voi trezi în locul lui şi voi alerga toată
ziua prin aerul pe care doar el îl va respira.
Alteori, ziua trece fără să mă găsească în vreun loc anume,
tocmai atunci eu împart firul în patru şi-l
împletesc în şuviţe pe capul unei femei
care mă visează şi eu sunt năuc într-o realitate
din care nu pot ieşi decît mort. Şi de aici încolo
începe totul. Nu spaima de a nu fi fost acolo
unde trebuie şi a ajunge acolo unde nu ar fi
trebuit să fiu mă face viu, ci absenţa
care umple gura celorlalţi cu vorbe
din care sunt recompus ca o statuie dezgropată
după multe milenii. Încep să vorbesc
şi cei ce mă ascultă nu înţeleg ce spun, ceea ce
mă face şi mai viu şi mai aproape de disperare.
Dar nimic din părţile zilelor prin care am trecut
nu seamănă cu părţile zilelor prin care nu am fost.
Şi aşa visul femeii din care ies viu
este mult mai adevărat decît
realitatea din care ies mort. Locul în care nu am fost
şi nu voi mai fi în locurile prin care am fost
rămîne singura secundă dintr-o zi
prin care voi despleti şuviţele din părul despicat
în patru cînd nu era cîtuşi de puţin necesar să fac acest lucru.
Acum sunt în plină zi şi în golul ei, nu.
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6.
Alte fapte stau sub numele meu, cele pe care
mi le pun în cîrcă alte fapte care-mi fac
portretul ţesut în acrilice pe o pînză de in
care a ţinut cîteva zile de vară cerul albastru
la jumătate de metru de pămînt. Eram acolo,
nicio îndoială pe faţa mea pictată astfel
de gurile vorbăreţe tolănite pe fotoliile de nuiele
ale teraselor care se află pe locul unor
străzi peste care am trecut cîndva cocoşat de speranţă
ca vulturul deasupra prăzii. Dar nimeni nu
mă vedea cum mă tăvăleam prin cer
în timp ce el devenea încetul cu încetul
pînza bine întinsă pe şasiul răstignit pe şevaletul
unui pictor care arunca vopsele din culoarea
cărora îmi apărea chipul speriat, ochii imenşi
sub sprîncenele negre şi dese, nasul mirosind
florile albastre de in aruncate din cer pe pîmînt,
gura un lacăt închis peste bărbie, urechile
încă neconturate stăteau în pensulele năclăite
de lenea cu care eram tras din mine cu un forceps
pe care nu-l aveam la îndemînă.
În timp ce faptele mele pe care le-am tot adunat
de-a lungul vieţii zăceau uitate şi puteau
alcătui chipul pe care doar eu izbuteam să-l
scot dintre umbrele aruncate într-un abator
din care măcelarii fuseseră izgoniţi prin alte ţări
de unde nici numele nu le-a mai venit înapoi.
Aceste două chipuri stau în mine ca într-un
şifonier costumele de mire şi cel de înmormîntare.
Le mai scot la aer din cînd în cînd,
dar lumea încă n-a terminat de vorbit despre
ceea ce crede ea că eu am făcut şi
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habar n-am. Şi ăsta va fi chipul meu
pe care, privindu-l din mica mea realitate,
nu mi-l voi recunoaşte, convins fiind pînă la urmă
că eu cel adevărat sunt eu cel fals.
7.
Hi, hi, hi – rîdeţi voi dar coteţul e gol. Ştiu,
nu e rîsul vostru, alticineva a pătruns în voi
şi bănuiţi doar că e fericirea care vă gîdilă pielea
în care v-aţi aşezat comod şi nici în ruptul
capului n-aţi vrea să mai fiţi în pielea altora
care rîvnesc la un ceas de linişte şi ăla
să nu fie ultimul.
Ce bine e să nu mai fii tu
cel care a visat să ajungă altceva decît
ceea ce i-a fost menit să fie. Şi ajungînd
acolo unde toate sunt altfel decît în realitatea
tristă din care a fugit, nu mai vede nimic
în jur. Pe faţa lui stă lăbărţată fericirea
ca o femeie în al cărei corp au intrat
toţi bărbaţii la care n-a putut să ajungă
şi acum îi face arşice şi-i aruncă afară
ca pe nişte fetuşi prematuri. Gura i se
schimonoseşte şi nu-şi dă seama că în scurt timp
nimeni nu-l va mai recunoaşte. Ei şi, atîta
timp cît lui i se întîmplă acest lucru minunat
ce mai contează. Rîdă toţi în straiele lor
în care el nu mai rîvneşte să ajungă.
Totuşi, coteţul e gol, porcul e în tigaia altuia,
mîine va veni şi încă va fi iarnă, pielea
lui se va strînge pe trup ca o teacă udă
pusă la soare, în care nu va mai intra
sabia cu care şi-a retezat capul
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fără să-şi dea seama,
căzînd la pămînt ca din ciocul unei ciori
nuca furată din zbor din creanga nucului
dintr-o grădină străină. Şi atunci nu va mai putea
privi, afară va fi linişte, în el va fi furtună,
primăvara, un cîmp prin care va privi cum toate
se întorc la locul lor, numai el nu-şi va ma găsi
locul nici chiar în locul în care a stat pînă atunci
şi a rîs fără să-şi dea seama că de fapt
inima lui se risipea într-o inimă fără inimă.
Hi, hi, hi, inima lui va fi lacrimă.
Hi, hi, hi – se va auzi în lacrima lui.
Numai că el a rîs la început, iar acum
cine rîde la urmă, în pielea aceluia încap
toţi ceilalţi, care, iuţi ca oţelul,
s-au făcut sabie şi aşteaptă sîngele tînăr
să le umfle venele, ca nişte rîuri ce trec
prin preajma caselor din care ies fetele
bune de aşternut peste florile cîmpului,
cînd coteţul iarăşi va fi plin, iar rîsul
va fi desenul feţei lor fericite în care
se tolănesc femeile prin sîngele bărbaţilor.
8.
Pe acoperişul pustiu vine o pasăre şi ciuguleşte
ochii casei prin care privesc pînă acolo unde
îmi este permis să văd. Şi mie îmi este permis
să văd pînă departe, adică pînă acolo unde
pasărea ciuguleşte ultimile firimituri ale zilei
de mîine. Şi ziua de mîine de mult s-a şi terminat,
iar eu mă pregătesc să dorm lîngă mine cu
gîndul că trezindu-mă va pleca mai departe
trupul meu iar eu voi sta locului să-mi curăţ
straiele din care am plecat. Nu e uşor lucru
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să ciuguleşti scamele care s-au aşezat pe rever,
să scoţi din buzunare toate resturile degetelor
care au scormonit după fericirea unei secunde
pe care n-ai atins-o încă. Şi ea se apropie,
se apropie şi dispare dintr-odată în alt colţ
al patului unde se oploşelte printre cute
şi tace mîlc, să nu o aud cum trăieşte ultima ei
viaţă din care tocmai am plecat. Şi drumul e
lung, e foarte lung, încît trebuie să-l încep
cu un popas la una din mesele la care am stat
de atîtea ori înconjurat de chipuri care treceau
cu privirea peste mine pînă pe acoperişul pustiu
al casei pe care s-a oprit o pasăre să ciugulească
lumina din ochii peste care s-au tras storurile,
iar femeia din care ai ieşit face duş
cu razele soarelui, gemînd uşor de plăcere
sub trupul tău greu care s-a înmormîntat acolo
şi speră să se nască mîine în altă lume
despre care a auzit el că nu există.
9.
În acest trup nu mai e nimeni. Dar cu nimeni
am stat toată viaţa de vorbă şi viaţa a trecut
atît de uşor încît toţi s-au bucurat de ea
şi acum se întorc liniştiţi la casele lor
unde îi aştept cu viţelul gras rumenit şi vinul
brumat păstrat special pentru această întoarcere
a lor dintr-o lume pe care n-au înţeles-o. Ei
vorbesc şi eu îi ascult.
E atîta veselie încît aud morţii cum îi ceartă pe cei vii
că întîrzie prea mult într-o viaţă de nimic.
Ei cred că sunt într-un vis din care nu pot
privi realitatea în care au rămas aşa cum
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rămîn în cîrciumi cei cărora Dumnezeu
le va mai oferi un pahar pe care-l vor preţui
ca pe un frate sosit acolo cu buzunarele pline.
Ştiu că nu sunt acolo şi vorbesc în şoaptă
să nu-i aud că spun cuvinte frumoase despre
mine aşa cum n-au făcut-o niciodată. În
locul lor nu e nimeni şi cu nimeni îşi vor
petrece restul vieţii de nimic.
Şi aşa de fiecare
dată cînd se trezesc dimineaţa şi văd în locul
meu cerul gol ca un pat deşternut.
10.
Dacă nu este în tine, nu-l căuta pe Dumnezeu
în altă parte. Nu-l vei găsi, chiar dacă icoanele
ţi-l arată aşa cum sunt fotografiile celor dragi,
plecaţi fără întoarcere, mute, învăluite în ceaţă.
Tu eşti înalt şi puternic, iar el
stă în tine pitit şi te lasă liber şi al tău. Atunci
cînd umbli peste tot şi vrei să ţi se arate, el
este în tine şi tu nu-l simţi, pentru că nu la el
te gîndeşti atunci, ci numai la tine, la ale tale
şi mai puţin la ale lui. Nu este trist cînd nu
i te arăţi, ca tine cînd disperat strigi la el
să se arate şi să-ţi vorbească supus gîndurilor tale
pe care i le-ai smuls cu forcepsul şi crezi
că ai şi ajuns acolo unde ele au ajuns
de cum s-au născut, şi el
nu se iveşte cîtuşi de puţin din ungherul
în care stă pitit şi aşteaptă să-i descoperi
umbra în ochii cu care-l cauţi năuc peste tot,
dar dacă e întuneric acolo, întuneric e şi
în faţa ta, chiar dacă lumina-ţi dezvăluie totul,
numai pe el, nu, numai pe el, nu.
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Cînd îl simţi în tine, aşa cum respiri, nu trebuie
să mai rătăceşti peste tot, eşti mulţumit
că răsare soarele acolo unde eşti,
şi el e acolo şi-n tine,
eşti fericit că-ţi bei cafeaua pe care o gustă şi el
cu buzele tale,
eşti fericit că în ochii femeii tale îl priveşti pe el,
eşti liber pentru că el este în tine şi nu mai trebuie
să-l strigi disperat prin turla unei biserici,
să te audă şi să vină la tine, să stea în faţa ta,
să-ţi aprindă ţigara pe care nu el ţi-o dă,
să bei vinul lui pe care i l-ai cerut,
să leneveşti cu el împreună, să-ţi laşi aproapele
doar în grija lui, să crezi că tot ceea ce tu nu poţi face
nu faci din cauza lui –
dacă tu eşti mulţumit că el este în tine
şi el este şi te aşteaptă să fii în el
cum este el în tine.
11.
În apropierea ta mişună tot felul de oameni şi
crezi că printre ei este şi cel căruia ai putea să-i spui
toate păsurile tale. I le spui într-un final cînd
crezi că nespuse te vor îngropa şi mai adînc
în uitare. Este posibil ca abia atunci să fi înfipt
în inima ta pumnalul. Poate că abia atunci, scos,
să sîngerezi pînă la marginea patului din care
ai plecat tocmai pentru că te simţeai singur,
acolo se va întinde un cîmp alb şi brăzdat de cute,
iepurii se vor ascunde în tufele de mărăcine,
vulpi hămesite vor înroşi zăpada cu sîngele lor fricos,
prin luneta puştii tale vor zbura îngerii iepuraşilor,
degetul îţi va înţepeni pe trăgaci, pe masa
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ta nu vor mirosi copanale rumene, prietenii
vor căuta altă masă, iar tu vei privi în pămînt
ca în cer, unde mila nu este la fel cu
bucuria de la masa de-alături. Dai atunci a lehamite
din mînă, ca şi cum ai şterge o pînză de păianjen
dintr-un ungher unde a-i vrea să te oploşeşti
pentru un timp. Toţi cei din preajmă cred
că îi chemi şi cad în plasă ca musculiţele
ameţite într-un pahar cu vin oţetit. Îţi vor unge
rănile cu el, te vor coborî de pe crucea din tine,
îţi vor cînta şi se vor bucura de firimiturile
rămase de la ultima ta cină, fiind convinşi
că de înviat nu vei mai învia decît în trupul
lui Iisus, căruia doar lumina i-au văzut-o
şi au împrăştiat-o ca pe un praf peste straiele
curăţate în zori de femeile care ştiu să adulmece
mirosul bărbatului iubit pentru totdeauna.
12.
Veselia din sufletul meu este a inimii mele, inima
mea este o rană ca o colină plină cu flori peste care
trece femeia căreia i-am făcut loc în trupul meu
ca într-un mormînt din care va învia. Pe acolo trece
şi sufletul meu, fericit ca un mire prin faţa altarului.
Sufletul meu este un cîntec continuu prin care
trece o femeie care se ia după cîntec şi ajunge
la buzele mele în momentul cînd am terminat
de cîntat. Se aşează cu buzele ei pe buzele mele
şi cîntă mai departe, pînă cînd veselia din inima ei
este chiar rana ca o colină plină de flori prin care
trece bărbatul căruia i-a făcut loc în trupul ei
ca pe o cruce de pe care va coborî plin de
cicatrici ca nişte muguri de begonii într-un vas
udat de inima ei săngerînd cu sîngele meu.
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Mai departe ştim cu toţii că suntem veseli pentru
că drumurile noastre duc la o sărbătoare. Acolo
ne vom privi ochi în ochi şi ne vom vedea
sufletele hoinărind pe coline ca nişte răni
din care se vor ivi inimi ca nişte boboci de
begonii pe balconul rămas singur să se bucure
de frumuseţea pe care noi o risipim pe drumurile
fără întoarcere.
Azi e bine şi încercăm să strecurăm
această zi în ziua de mîine, care se simte răsărind
peste colina de pe care vedem coborînd
umbrele noastre vesele ca nişte copii
fugiţi din braţele părinţilor.
13.
Hotărîm să ne refacem viaţa. Bănuim doar că
pasul următor nu e în gol, dar el alunecă şi mai adînc
într-un noroi cleios din care sperăm să răsară
firicelul de iarbă peste care să calce tălpile picioarelor
noastre, tinere şi neobosite, pînă cînd iarba se
face de coasă, pe fîneaţă apare femeia plină de
bucate, la un picnic după care ne tăvălim
peste iarnă în fîn, după sticla ferestrelor prin
care ochi nesătui ne scanează şi ne redau gurii lumii
ca într-un malaxor pe care l-am fi dorit abandonat
la fier vechi.
Dar sîngele apă nu se face, în
apa lui ne scăldăm şi răspundem numelui nostru
la apelul pe care cineva sătul să ne tot aştepte
ne scoate în afara geamandurii, undeva în larg
unde apele se fac sînge în venele noastre
prin care au curs două vieţi subţiri ca trestiile
tăiate acum de seceri ştirbe, al căror
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cîntec sec nu l-am ascultat niciodată ca acum
cînd ştim că de refăcut nimic nu se poate reface,
chiar dacă ploile fac reavăn pămîntul, iar
cîrciumile sunt pline de beţivi ale căror umbre
dorm liniştite în ei ca în sarcofage mumiile.
14.
Nu mai poţi face nimic şi atunci încerci să pui
în ordine mesele la care ai stat, cu cine ai stat, cînd,
ce-ai băut, ce-ai mîncat, cu ce fel de femeie ţi-ai
aşternut patul în care ai dormit, cu ce fel de femeie
te-ai trezit şi ai făcut copii, cînd te-ai întors de la
ultima masă la care ai stat singur şi o mie de voci
ţi-au sunat în cap, încît ai decis să nu-ţi astupi
urechile cu ceară şi să poposeşti în prima insulă
care-ţi va ieşi în cale, şi în cale ţi-a ieşit un
suflet şchiop care, împreună cu sufletul tău şchiop,
s-a ridicat într-un picior şi a mers mai departe
pînă cînd dintr-odată ai putut să faci semn cu
mîna în faţa cerului, să se ştie că încă exişti, mai
departe, mai departe, mai încet, tot mai încet
sufletul nemîngîiet îndulcit cu dor de viaţă, dar n-ai
mai şchiopătat ca pînă atunci, ai putut chiar
sări coarda, şotronul, ai putut chiar întoarce capul
de cîte ori ai vrut după oricîte femei ai văzut, doar
atît, ca acum cînd în faţa ta stă masa întinsă la care
te aşezi şi nu mai visezi la nimic, ci te întrebi
cît vei sta acolo, cu cine, pînă cînd, ce vei bea,
ce vei mînca, ce fel de femeie te va aştepta în pat,
dacă te vei trezi şi de ce...
15.
Dacă nu vom găsi o cale, noi înşine vom fi una,
nu vom trece Alpii, nu vom avea cu noi elefanţi,
nici oşteni să despice munţii în două, vom
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fi singuri şi ne vom face luntre şi punte, fără
a-i cere nimic luntraşului, care va fi acolo unde va fi
mai bine plătit, ci vom fi duşi de o iluzie pe care
am purtat-o cu noi toată viaţa ca pe o comoară
pe care o vom pierde atunci pentru totdeauna, de
care nu vom avea nevoie, pentru că odată plecaţi
în urma noastră mesele vor fi pline, femeile
vor fi fericite, viaţa, o miză în care toţi vor crede
aşa cum ai crezut şi tu în iluzia care rămîne aici
unde este nevoie de ea.
Nu scopul este cel ce transformă miza într-o
perspectivă pe care o descoperi abia după ce
toate disperările s-au topit ca nişte sloiuri de gheaţă
peste apa cărora plutesc în derivă
sute de vieţi care nu văd nimic înainte,
nimic înapoi, ci doar în sus o cale pe care deşi
toţi au mers nu este deloc bătătorită.
Prin noi trece calea. Dar nu prin noi se întoarce.
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tineri
tineri
rebeli şi renegaţi
doi frumoşi singuri
într-o mulţime de oameni
tot ne întrebăm
ce vom păţi
că ne iubim?
vom fi condamnaţi la moarte
prin nemurire
şi închişi în rai?
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ziua îndrăgostiţilor
ţi-am făcut un cadou din mine
tu la rândul tău
mi-ai făcut un cadou din tine
şi tot aşa ne-am făcut cadouri toată ziua
până când am devenit
un punct
din mai multe puncte
cu propria gravitaţie

viaţa de azi
viaţa de azi
nu este un drum şerpuit sau drept
cu mărăcini şi pietre
şi cu intersecţii nesemnalizate
viaţa de azi
este o autostradă
cu gropi
fără bandă de refugiu
cu ieşiri şi intrări
suprapuse
şi prost semnalizate
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murim
murim
când cădem
ca o colivie de cristal
şi sufletul devine
un papagal liber
dar mut

când apusul...
când văd apusul
în momentul acela
trec rapid pe sub soare
să văd răsăritul cu tine
ţinându-te de umăr
iubita mea
pe cealaltă parte
a globului
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restaurantul chinezesc
în restaurantul chinezesc
putem să ne servim direct la masă
de pe o bandă rulantă
cu creveţi în forma inimioarelor
cu ceai cu aroma sărutului
cu iubirea sub formă de sushi
cu fericirea îmbuteliată în sticle reciclate...
şi totul cu bani puţini

seara
când duios am ridicat trandafirul
ce ţi-a căzut în baltă
iubito
ţi-am sărutat mâna înflăcărat
iar inelul de pe degetul tău
s-a ars
şi cenuşa sa
mi-a acoperit pantofii lucioşi
în acea seară penibilă
luna se sufoca
vidată

106

4-5-6, 2016

Anna Kalianková

Poezie

noaptea
când stăteam rezemaţi
sub bolta
porţii lui Brâncuşi
eu de un stâlp
tu de celălalt
auzeam
mirosul tuturor săruturilor dulci
din lume
iar în noaptea aceea fastuoasă
stelele se ciocneau cu voie bună
între ele
unele de altele
pline cu şampanie
cu o cireşică
înfiptă pe o rază
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transparenţă
de atâtea ori
ne-am întâlnit pe marginea prăpastiei
aceasta ridicându-se
de fiecare dată tot mai sus
până când norii nu treceau prin noi
uitându-ne peste umăr
foarte atenţi
noi puteam vedea
animalele sălbatice de cristal
păscând din sculpturi de gheaţă
lăsând excrementele pe zăpadă

strada noastră
strada noastră
din aceleaşi piese de puzzle
se asamblează de fiecare dată altfel
numai balta din mijlocul drumului
nu se schimbă
asemenea unui om
care şi-ar reînnoi intestinele
dar conţinutul lor nu şi nu
balta aceea rezistă
de parcă seceta nici n-ar conta
şi angajaţilor primăriei
încă nu le-a venit ideea
s-o impoziteze
108
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regulament
a venit iarna
şi luna a îngheţat
în apele lacului
de aceea s-a interzis
pescuitul la copcă

luceafărul afacerist
luceafăr
tu
luceafăr
cu tine am avut deja o neînţelegere
acuma două secole în urmă
iar acuma ai venit cu o propunere de afaceri
să deschidem o spălătorie nocturnă
afaceri deci
numai afaceri
eu propun nişte uscătorii pentru creiere
pentru că spălătorii sunt destule...
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imaculat cu pată albastră
ce bine mă simt
în acest castel din gheaţă
cu turnuri înalte
înfipte în zăpezi adânci
nu mai cânta la pianul de fildeş doamnă
pentru că emoţia
şarpelui nou născut
din ferestre cu ramele din sticlă
deschise spre puritate
îmi suge pieptul din interior
vino să bem vodcă cu gheaţă
şi să mâncăm ciocolată albă
vino să alunecăm
prin blănuri dalbe
îmbătaţi de mirosul crinilor
vulpea polară
a mârâit deja de două ori
în cuşca ei din ţurţuri
iar tu doamnă cu părul perlat
eşti transparentă
şi eu văd cum inima ta albastră
îţi pompează timpul lichid prin vene
sfeşnicele de argint
cu lumânări incolore stingându-se
aprind romantismul
pe îngheţata cu frişcă
urme albastre
110
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imaginea nedeformată
contemplam
imaginea clădirii din piatră
pe suprafaţa bălţii
a trecut o maşină în viteză
imaginea se scurgea
nedeformată
de pe faţa mea
şi hainele mele
uscate

patinoarul ideal
norii plini cu zăpadă
s-au îndesat pe pământ
iar noi
am început să patinăm
pe cerul senin
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primăvara
seara poiana
s-a oglindit
în cer
dimineaţa cerul
s-a oglindit
în poiană

contra ioan matiuţ
ieri în cădere am trecut pe lângă mine
de aceea m-am oprit puţin
azi mai cad
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carte
până la urmă am găsit-o
în catalogul digital,
v-am spus că e la dvs.
cartea, domnule
bibliotecar
fiţi bun şi nebun
şi găsiţi-o, cum se poate ?
mâine-poimâine vă dispare
şi scaunul de sub fund
şi veţi zice că n-aţi observat
nu mă interesează
povestea cu roşcata-n vârstă
care ţipa şi unde-a pus-o,
găsiţi-o că altfel
nici dracu n-o găseşte
staţi liniştit, nici eu nu suport
să repet cuvinte, doar ştiu că totu-i
într-un singur exemplar
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film tăiat
maşini de tuns
oamenii trec
pe dedesubt
cei înalţi
dispar
ca diezurile
nu există cenzură

mergeam
era clar că mergeam înainte
pe-o bicicletă
şi vorbeam la telefon
când de fapt vorbeam
cu mine

poate m-am plictisit
aminteşte-mi şi luni te rog
îmi place să las spaţiu între cuvânt
şi semnul întrebării
boxele date la maxim
sunt ventilatorul
114
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adio chat
toate fetele care şi-au mâncat mucii
când erau mici
sunt acum căsătorite
şi cu doi copii
când mă scarpin pe buca stângă
se aud orăcăieli
apoi deschid borcanul
şi primul castravete
e un rinichi cu bube
ieri am văzut o cărămidă în formă de cal
părea că stă aşezat
ce bucată!
jerry seinfeld spunea că orice zid
trebuie vopsit în aur
dar cu întârziere
cam atât despre viitor
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cerceii
firele care unesc
pereţii
creează spaţii unde lucrurile
nu vor mai fi niciodată
dincolo
nu există podea
sau lift
doar căprioarele
care zboară
în vişinii
veşnici
lovindu-se una de alta
şi urcând mai departe
ca un ultim strop de bere
caramelizat
ca într-un final
cerceii tăi cu roboţei
să tremure
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profesor
uneori mă uit în spate
n-am călcat pe nimeni
degetele-mi miros
a săpun a usturoi
pun apa în pungă
mă scarpin
la final găsesc
turcul începe să numere
stau fără carnet
mănânc chipsuri extra deep
devin un explozibil
irlandezii noştri
aplaudă
trişti şi obosiţi
labe de ţigancă
m-au omorât în gară
umbrele negre
se închid
lângă şinele cu picuri
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Restituire
Auzeam în fiecare moment
Cuie argintii care traversau îndelung
Mâinile şi picioarele Domnului
Și tot atunci, mie
Îmi restituiau neîncrederea
De la un capăt la altul.

De ieri

Al. Francisc,
poet, Canada
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Aş fi vrut să aud
C-ai ajuns în braţele mele
Și mă uit împrejur,
Îmi scutur chiar şi mâinile
Dar nu dau de nimeni.
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Prea târziu
Era mult prea târziu
Să mai fi zis TATĂL NOSTRU
Și să îmi fi făcut şi o cruce
Aşa c-am lăsat glonţul
Să treacă prin mine
Și poate prin tine.

Schimbare
Toată viaţa
Am stat p-un picior
Și nu m-au lăsat nici măcar să îl schimb
Dar aş vrea să stau şi eu pe două
Sau chiar jos,
Ca tot omu’.
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Pe drumul meu
Sunt presăraţi poeţi
Care strigă la mine
Să le ascult versurile
Dar eu,
Le răspund creştineşte
Că nu aud tocmai bine.

Aşteptare
În spatele tău senzual
Mi-au ridicat o spânzurătoare
Și stau şi m-aşteaptă nervoşi
În timp ce tu, detaşată
Îţi faci unghiile
Și-ţi pui gene false,
Știind c-am să vin.
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Artă
Nu cu multă vreme în urmă
Am învăţat de la soartă
Cum se scrie o poezie
Dar după o lună sau două
De prisosinţă
Avea să îmi treacă.

Închisoare
Am fost încarcerat
În singura închisoare
De unde nu se mai scăpa niciodată
Sau poate că da,
Către o groapă exterioară
Săpată în grabă.
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Camil Petrescu:

primele scrieri, primele vibraţii

C

Lucian-Vasile
Szabo,
istoric, Timişoara

A ELEV, Camil Petrescu a avut mai multe încercări
literare, mai ales pe tărâm poetic. Pe la 15-16 ani,
face eforturi pentru a publica, deci trimite materiale la
reviste. Alexandru Macedonski îi publică o strofă la poşta redacţiei în „Literatorul”. Autorul depune una şi în
cutia poştală a revistei „Semănătorul”. I-a fost teamă ca
publicaţia să nu subcombe. Nu şi-a întrerupt apariţia
atunci, însă nici poezia lui C. Petrescu nu a apărut, fiind
orientată către... coşul de gunoi!1 Urmează o pauză, însă
nu de şapte ani cum va susţine el, căci aşa cum relevă
Mihai Ilovici, în 1914, devenit student la filosofie acum,
tânărul scriitor ajunge colaborator la revista „Facla” (şi nu
la Rampa, ambele dirijate de N. D. Cocea, admirat mult de
scriitor în acea perioadă. Prima serie a revistei „Rampa” se
sfârşise în 1913)2. Facla a pornit la drum în 13 (26) martie
1910, fiind o publicaţie de stânga, extrem de virulentă. La
ea au colaborat nume mari ale literaturii române, într-o
1

Detaliile, povestite cu mult umor, apar într-un interviu pe care autorul i
l-a acordat lui Jack Berariu, în „Rampa”, XVI,4119, 12 octrombrie 1931.
2
Mihai Ilovici, Tinerețea lui Camil Petrescu, Editura Minerva, București, 1971, p.54.
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perioadă când caracterul aventuros şi controversat al lui Nicolae D.
Cocea era mai puţin cunoscut. Aici i se va tipări lui C. Petrescu articolul „Femeile şi fetele de azi”3, un titlu definitoriu pentru explorările
lui jurnalistice, nu doar literare. Va fi urmat de altele pe aceeaşi temă,
dintre care amintim: „Pălăriile lor”4 şi „Nimfele grădinilor”5. Asemenea lui Ioan Slavici sau contemporanului său Constantin Noica, C.
Petrescu nu putea ignora misterul feminin în jurnalistică!
Sunt trei eseuri, speculaţii mai corect spus, unde autorul face jurnalism de opinie pe teme mondene. Primul dintre articolele menţionate
relevă admiraţia foarte tânărului scriitor şi publicist pentru eternul feminin, tema fiind cea a progreselor înregistrate de industria
înfrumuseţării, având ca rezultat menţinerea doamnelor în formă şi
întârzierea în înfăţişarea semnelor îmbătrânirii cu cel puţin 15 ani.
Sunt invocate rezultatele obţinute în institutele de înfrumuseţare din
Occident, ştiinţa fiind şi ea pusă în slujba frumuseţii feminine. Această
preocupare pentru perfecţiune este însă ameninţată, crede entuziastul
C. Petrescu, de... feminism6, de un egalitarism prost înţeles. Există,
totuşi, o speranţă, conchide autorul: „Sau poate, cine ştie, numai femeile urâte vor continua să ceară să devină bărbaţi, cele frumoase vor
prefera să rămână ceea ce sunt...” Afirmaţia este riscantă, dovedind
o neînţelegere privind egalitatea în drepturi, ba chiar uşor misogină.
„Pălăriile lor”, următorul articol din serie pune o problemă la fel de
gravă, cea a pălăriilor de damă cu boruri largi. Îi cam incomodează pe
domni când e vorba de sărutat, dar au avantajul (subliniat şi de Eminescu: „Şi de o fi sub pălărie”...) că oferă o anumită discreţie. „Nimfele
grădinilor” se ocupă de divele din Cişmigiu, care „Poartă boneta albă
şi, peste sânii debordanţi şi formele opulente, poartă şorţ de asemenea
alb”7. Sunt muzele, mai multe ca pe vremea lui Homer. O întoarcere
la publicistica sa din acea perioadă ne relevă un jurnalist implicat, cu
un stil vioi, cu o bună disciplină a argumentării, dar şi unul capabil
de subtilităţi. În anii 1915-1916, înainte de a pleca voluntar pe front,
îşi va face ucenicia la publicaţia „Cronica”, editată de Tudor Arghezi
şi Gala Galaction. În mod evident, stilul celui dintâi îl va fi influenţat.
3

„Facla”, V, nr. 113, 31 ianuarie (13 februarie) 1914.
Idem, V, nr. 126, 13 (26) februarie 1914.
5
Idem, V, nr. 136, 23 februarie (8 martie)1914.
6
„Femeile și fetele de azi”, „Facla”, V, nr. 113, 31 ianuarie (13 februarie) 1914.
7
„Pălăriile lor”, „Facla”, V, nr. 136, 23 februarie (8 martie)1914.
4
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Un articol, intitulat modest „Un moralist”, analizează câteva perle de
limbaj ale unui profesor de şcoală militară. Individul pare semianalfabet. Iată o mostră: „Care nu are unde mânca să nu credeţi că este
aceasta o povară pentru şcoală, care n-are unde să doarmă şi unde să
mănânce”8. Înregistrăm astfel o primă intervenţie din lungul şir dedicat de autor apărării limbii române.
Studenţi, militari şi...demagogi
Tot în paginile „Cronicii” va publica fulminantul articol „Universitatea şi războiul”. A fost scris după confruntările desfăşurate cu câteva
zile înainte între studenţi şi forţele de ordine pe străzile Bucureştiului.
El însuşi student, C. Petrescu va adopta o atitudine ironică faţă de
izbucnirile colegilor săi, zeflemeaua colorând acest text publicistic
relativ întins. În acelaşi timp, este unul de punere în lumină a atitudinii disonante, duplicitară de-a dreptul, a unor lideri ai tinerilor
pătimaşi. În acţiunile din 10 septembrie 1915, studenţii, care până
atunci se mărginiseră la violenţă verbală, în discursuri înflăcărate şi
ameninţări directe, au trecut la fapte, incendiind gazete progermane
şi filoaustriece, devastând redacţii şi ameninţând ziarişti9. Mai mult,
ajunseseră în conflict cu jandarmii. Cereau viforos ieşirea din neutralitate a României şi intrarea în război de partea Antantei şi Rusiei. Tinerii studioşi şi arbitri morali, în acest caz, erau grupaţi într-un
Centru studenţesc şi editau publicaţia „Fulgerul”. Florica Ichim va reproduce într-o notă frânturi relevante din această publicaţie deosebit
de virulentă. Un pasaj este edificator: „Nu în umbra nopţii, dar la lumina zilei vom aştepta în stradă pe nemernici, pentru a îneca în sânge
ticăloşia lor. Curgă deci sângele”. Duşmanii erau persoanele care aveau
idei diferite de ale domnilor din această grupare...
C. Petrescu nu avea cum să fie de acord cu aceste poziţionări,
care depăşeau deja stadiul exaltării şi al tonului ridicat. Se ajunsese la
violenţe de stradă, personalităţi marcante fiind insultate. Ioan Slavici
va povesti în amintiri de aceste incidente cu necunoscuţi, dar şi cu
alţii. Nicolae Iorga va scuipa ostentativ către el! Pentru a nu se ex8
9
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„Cronica”, I, nr. 17, 7 iunie 1915.
Florica Ichim, editoarea publicisticii lui Camil Petrescu, aminteşte publicaţia „Seara”,
însă şi cotidianul „Ziua” a fost pus la zid în acele zile, iar de suferit a avut şi Ioan
Slavici, directorul acestuia.
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pune, luase obiceiul de a se plimba pe la periferie, însoţit de soţia sa,
care îl proteja. Pentru aceasta a numit-o „guvernanta mea”. Scriitorul
şi jurnalistul ardeleano-bănăţean avea la acea dată 67 de ani. Atitudinea lui C. Petrescu în articolul citat va fi de a pune lucrurile la punct.
Tonul ironic la adresa organizaţiei Centrul studenţesc nu trebuie să ne
înşele. Autorul înaintează pas cu pas, consemnează faptele de „vitejie” ale tinerilor, analizând meticulos situaţia militară a comitetului de
conducere a grupării. Va reieşi că, din 18 persoane, doar cinci vor contribui efectiv la război, din care doar doi pe front, iar trei în serviciul
medical. Constată o situaţie surprinzătoare: „Recapitulând deci, vom
constata că din 18 membri ai Centrului studenţesc unul e plutonier
în infanterie; altul în batalionul de specialităţi, trei sunt la serviciul
sanitar şi restul scutiţi, dispersaţi şi amânaţi”10. Ipocrizia nu se opreşte
aici, la liderii studenţilor prezentaţi publicului cu numele. Ziaristul
aminteşte cu imparţialitate că există şi numeroase cereri de amânare a
examenelor pentru studenţii aflaţi sub arme. Concluzia conţine o notă
amară, formulată cumva şi pentru a-şi exprima propriile îngrijorări şi
speranţe, căci ziaristul-student va pleca el însuşi la război, după câteva
luni. Acum defineşte impostura: „E trist însă că aceşti studenţi prin
forţa împrejurărilor n-au timpul să anunţe lumii cu glas profetic că
vor contribui la mărirea patriei, nu numai cu glasul, dar şi cu sângele
lor. După cum ştim însă cu toţii, sarcina aceasta şi-a luat-o însă Centrul studenţesc şi comitetele ziarelor de propagandă”11. Problema era
extrem de sensibilă, căci persoanele avute se puteau folosi de prevederile legii, care le dădea dreptul de a nu ajunge pe linia frontului, ci la
„partea sedentară”, dacă puneau la dispoziţia armatei un automobil12.
Război în cizme de lac
Tot în „Cronica” va publica şi articolul „Iluzii periculoase”. Este un
text fundamental, premonitoriu, dovedind capacitatea de analiză a
autorului care abia împlinise 22 de ani. Maturitatea respiră nu doar
din modul în care descifrează imaginea viitorului din datele prezentului, ci şi din detaşarea obiectivă în a aprecia realitatea. Se porneşte
de la un articol apărut în presa franceză. Aici, un ofiţer va demonta
10

„Cronica”, I, nr. 3, 13 septembrie 1915.
Ibidem.
12
Mihai Ilovici, op. cit., p. 91.
11
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pas cu pas „legendele false – zilnic falsificate – pe care ignoranţa sau
reaua-credinţă le răspândesc în opinia publică asupra războiului”13. Se
ajunge şi la situaţia din România, cu disputele ei înflăcărate şi contondente pentru şi împotriva intrării în luptă, cu greaua decizie privind
tabăra în care se va lupta. Acum sunt redate astfel de legende false
(dovedite şi ironii de joasă speţă) de pe plaiuri mioritice: „Aş aminti
scrisoarea unei doamne institutoare, care, într-un ziar de seară, apostrofa pe ofiţerii noştri că nu trec în Ardeal «ca să nu-şi strice cizmele
de lac» (textual). Sau aş aminti discursul unui viitor ministru, care, la
una din întrunirile războinice, de anul trecut, în avântul oratoriei şi
în pauzele entuziaste ale sălii, se întreba: «Ce, oare armata română se
teme de guturai, de nu îndrăzneşte să intre în război iarna?»”.
Vor fi amintite şi altele, subaprecierea forţei armate şi a strategiilor
adversarilor figurând la loc de frunte. Acum va da ziaristul o probă
de clarviziune, intuind campaniile dificile de mai târziu. Articolul era
scris cu trei luni înainte ca trupele României să declanşeze atacurile din
Transilvania, fiind repede prinsă în cleşte în Dobrogea. În mai 1916,
C. Petrescu scria: „Când, mai târziu, înaintările grele peste culmile
împădurite şi văile desfundate, luptele sângeroase şi nesfârşite de uzură,
micile înfrângeri parţiale (atât de matematic fatale oricărei campanii)
vor ţine în loc victoria, se va vedea ce crimă s-a făcut pregătind naţiunea
numai pentru o campanie de operetă”14. Suntem cu câteva luni înainte
de intrarea României în război, iar foarte tânărul gazetar anticipează
dezastrul. Va fi cumplit, căci avertismentele formulate de el, formulate
în baza informaţiilor culese cu ochi proaspăt de jurnalist implicat, se
vor împlini, depăşind imaginaţia. În decembrie 1916, trupele Puterilor
Centrale (formate din germani, austrieci, unguri, bulgari şi turci) vor fi
stăpâne peste Bucureşti şi peste două treimi din România.
Camil Petrescu avea însă de îndeplinit un destin personal în această
aventură uluitoare. Când vor începe otilităţile va încerca să meargă pe
front, dar va fi respins, pe motiv că era prea plăpând. Se oferă voluntar,
iar atunci este trimis la şcoala de ofiţeri, în conformitate cu statutul lui
de student în prag de absolvire. Ajunge cu trupele Ardeal, vexat permanent de haosul, indisciplina şi corupţia din Armată. Va fi rănit, iar
apoi va ajunge prizonier, fiind plasat în lagăre din Ungaria. În 26 iulie
(8 august) 1917), tânărul sublocotenent, aflat într-un punct fierbinte
13
14
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Ibidem.
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de pe frontul din Moldova, este declarat mort15. După mai bine de
opt luni de lagăr, „strigoiul” se prezintă la Regimentul 16 Suceava. Era
după preliminariile de pace semnate la Buftea, în 20 februarie (5 martie) 1918 şi cu puţin înainte de Pacea de la Bucureşti, din 24 aprilie (7
mai) 1918. Această pace „definitivă” a durat până la sfârşitul lui noiembrie, când soarta războiului s-a schimbat, iar armatele Puteriilor
Centrale au fost nevoitesă părăsească România. Formalităţile de aducere „la viaţă” a combatantului „ucis” din eroare vor decurge foarte
greu. Demobilizat, Camil Petrescu ajunge la Bucureşti, unde trăieşte
în sărăcie. Singurele lui venituri vor fi din gazetărie, astfel că a trebuit să scrie la presa apărută sub ocupaţie. În toamnă, va colabora la
Scena, un cotidian artistic (!) condus de foarte controversatul personaj
A. de Hertz. Printre colaboratori vom regăsi însă nume importante
ale literaturii şi jurnalismului românesc, Ioan Slavici fiind unul dintre
acestea. Aici, noul venit va scrie cronici de teatru, însă şi alte articole
pe teme literare. Deşi acum va face gazetărie culturală, temele jurnalismului de opinie îşi vor face loc nestingherite. Astfel, o cronică la
piesa Azilul de noapte, de Maksim Gorki, va fi prilej pentru a discuta
situaţia din Imperiul Țarist, aflat în plin proces de a deveni Uniunea
Sovietică16. Referitor la reprezentaţie, cronicarul va lăuda jocul actorilor, o supralicitare născută şi din bucuria faptului că autorităţile de
ocupaţie permiseseră spectacole ale trupelor româneşti. Este perioada
în care scrie piesa Jocul ielelor (inspirată de un episod din război) şi îşi
pregăteşte examenul de licenţă, pe care îl va susţine în martie 1919.
Cu armata, spre Banat
Camil Petrescu a fost un jurnalist implicat. Tinereţea şi-a dedicat-o
gazetăriei, chiar celei generaliste, deşi a scris cu sârg mai ales articole
politice. Tot în anii formării sale a avut ocazia să trăiască vremuri istorice. Anul 1919 l-a găsit în Banat, o zonă care nu era deloc liniştită.
În martie şi aprilie, când armata română înainta spre Budapesta,
aceasta nu avea puterea de a trece de Teregova, pentru a înainta spre
Caransebeş şi Reşiţa, căci de Timişoara şi Oraviţa nici nu putea fi vorba.
Abia la începutul lunii august vor părăsi trupele sârbeşti de ocupaţie
ultimele localităţi din partea de Banat atribuită prin Conferinţa de
15
16

Mihai Ilovici, op. cit., pp. 132-133.
„Teatrul Național: Azilul de noapte, cu dnii Ciprian și Orendi”, „Scena”, II, 284,
23 octombrie 1918.
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Pace României. O mare parte din fostul comitat Torontal va rămâne în
componenţa Regatului Sârbo-Croato-Sloven. Suntem însă în 22 iulie,
data când trupele Armatei române ajungeau la Lugoj.
Cu acest prilej va scrie Camil Petrescu o relatare emoţionantă, care
va îmbina rafinamentul reportajului cu vibraţia sentimentului profund. Articolul se intitulează „Sunt ei...”: „Douăzeci şi doi iulie. Dea lungul şoselelor, bocancii soldatului român ridică nori de pulbere
liberă din pământul robit al Banatului. În sunetele mujicilor, în uralele
mulţimii, sub ploaia de flori, ei intră astăzi în ţinuturile visurilor lor şi
ale noastre. Au răscolit drumurile Banatului şi parcă au pus drumurile în mişcare. Ochii celor ce, de peste 1000 de ani, aşteaptă sub genunchiul barbar, sunt astăzi numai flăcări, căci sălbăticia strigătelor
de bucurie e făurită din toată ura celor zece veacuri. Cei care au ieşit
cu mic cu mare de-a lungul drumurilor nu au văzut nicicând armate
româneşti. De aceea, vor să-şi umple ochii de priveliştea rară”17. Cinci
ani mai târziu, de data aceasta într-un ziar de mare tiraj, gazetarul, cu
o bună experienţă jurnalistică acum, nu va ezita să declare că toată
gazetăria e... reportaj, făcând şi o particularizare pe categorii, aproape,
foarte aproape de teoria comunicării jurnalistice din prezent: „În fond,
toată gazetăria e reportaj – reportaj de întâmplări diverse, reportaj de
fapte ştiinţifice, reportaj de evenimente istorice, de opinii autorizate,
de frământări sociale şi psihologice”18.
O intrare a armatei române descrie şi Roman Ciorogariu, de data
aceasta în Oradea. Se petrecea cu trei luni înainte. După cum vom
vedea, abordarea stilistică nu diferă prea mult: „Pe când am ieşit eu
de la biserică, la ora 11 şi jumătate, se iveşte prima patrulă de roşiori,
în frunte cu locotenentul Teodorescu, împodobiţi cu lilieci, floarea
primăverii. Publicul imens, adunat pe piaţă, credea că sunt francezii,
fiindcă pe români îi socotea de nişte sălbateci, şi erupe în frenetice
«Vive la France»; soldaţii le răspund «Vive la Romania», după ei vehicule cu soldaţii împodobiţi şi aceştia cu lilieci aruncaţi asupra lor şi
cântând «La arme». M-au podidit lacrimile”19.

17

„Banatul”, I, nr. 30, 23 iulie 1919.
„Adevărul”, XXXVII, nr. 12.449, 25 august 1924.
19
Roman Ciorogariu, Zile trăite, Revoluţia, Universitatea din Oradea şi Fundaţia
Culturală „Cele trei Crişuri”, Oradea, 1994, p. 159. Autorul a fost un important ziarist
şi editor, având un rol deosebit la „Tribuna poporului”, ulterior doar „Tribuna”, din
Arad, la începutul secolului al XX-lea.
18
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-AM CUNOSCUT acum trei decenii, fiind arădean.
Am avut ocazia să lucrăm împreună la editarea volumului meu Ziarul „Românul” şi Marea Unire, apărut în
1988, la Editura Politică din Bucureşti, unde lucra pe vremea aceea profesorul Liviu Mărghitan.
Mi-a rămas în minte grija cu care se ocupa de apariţia
cărţii în cele mai bune condiţii. Era meticulos, grijuliu şi
devotat muncii sale. Nu lăsa să-i scape nimic, pe cât era
cu putinţă.
Era bine pregătit; un istoric devotat şi capabil, meticulos şi fără compromisuri. Avea un spirit jovial, pus
pe glume, dar serios peste măsură. Te impresiona cu
cunoştinţele sale istorice, pentru care avea totdeauna argumente de netăgăduit.
Era un coleg bun, cu spirit camaraderesc şi totdeauna generos. Cât timp era la Bucureşti am corespondat o
vreme în legătură cu apariţia cărţii mele, astfel ca lucrurile să fie rezolvate în cele mai bune condiţii.
Setul de scrisori primite de la el nu sunt datate, dar edificatoare în ceea ce priveşte scopurile lor. Redăm câteva
din scrisorile primite de la el pe diferitele teme; mai întâi
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subiectele scrisorilor care se referă la apariţia cărţii mele, apoi e vorba
de situaţia banilor lui de la C.E.C., rămaşi de la tatăl său şi însuşiţi pe
nedrept de către o oarecare funcţionară de la C.E.C. Arad.
„Stimate d-le Profesor,
Ar fi bine dacă s-ar putea organiza lansările în zilele de 7, 8, 9 sau
8, 9, 10 decembrie (1988, n.n.). Eu fac tot posibilul ca în zilele acestei
săptămâni să fie expediate cu prioritate spre Arad cât mai multe exemplare din lotul celor 3000. Mi s-au făcut promisiuni că mâine se vor
face coletele (vineri).
Dacă vă parvine cartea vă rog să daţi un telefon la 46.27.83.
Cât priveşte banii de deplasare la Arad, dacă Comitetul nu află o
soluţionare o să merg pe cheltuiala subsemnatului, deoarece o asemenea acţiune nu poate fi ratată din pricina a patru sute de lei.
Nădăjduiesc ca lucrarea să vă facă o bună impresie.
Cu deosebită stimă,L. Mărghitan”
O altă scrisoare se referă la aceleaşi chestiuni: lansarea cărţii şi
problema banilor ce i-a sustras funcţionara de la C.E.C. :
„Mult stimate d-le Profesor,
Tipografic lucrurile evoluează excelent, azi 9 XI, fiind deja în redacţie cu viza bun de difuzare primele o sută de pagini. Tovarăşul director a dispus să fie respectate întocmai cerinţele Dvs. Privind foaia
de titlu, aşa că şi în această privinţă totul este limpede.
Am vorbit despre lucrarea respectivă şi tovarăşului ministru Manea, care mi-a spus că ar fi deosebit de bucuros dacă i-o veţi oferi cu
dedicaţie.
Vă rog, ca între timp, să luaţi legătura cu Truţă şi cu tovarăşul Floareş
în vederea unei lansări triple: la Arad, Ineu şi Sebiş sau Hălmagiu. Nu
am nimic împotrivă dacă se intenţionează şi alte lansări: la Lipova sau
la Pecica, Nădlac. Rămâne să se stabilească pe plan local.
Alăturat scriu şi plângerea subsemnatului spre a se încerca o cât de
mică tentativă de pedepsire a răufăcătorilor.
Ab initio pornesc de la ideea că nu intenţionez să obţin nimic ce nu
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ar fi aparţinut familiei mele, muncii cinstite, oneste a părinţilor mei.
Ar fi ridicol ca eu să mă iau pe nedrept de o funcţionară a cecului din
Arad.
Dar amestecul acesteia (nu dezinteresat) a fost atât de flagrant şi de
ilegal încât frizează de-a dreptul incredibilul.
Tatăl meu, Mărghitan Livius (prenumele cu S final) a avut depusă la
CEC suma de 75.000 lei (anexez copia livretului CEC). Eu, Mărghitan
Liviu (prenumele fără S final), figurând cu drept de scoatere şi legat
testamentar.
Văzând că bătrânul meu părinte suferă de ramolisment cerebral
(fapt dovedibil cu certificatele medicale) Zorici Axente şi nepoata, au
pus la cale lichidarea sumei.
Carnetul CEC fiind la mine , adică la Bucureşti, funcţionara a propus declararea pierdută a livretului (inclusiv a talonului ce se dă odată
cu livretul).
Cu un zel deosebit (oare acesta intră în atribuţiile ei de serviciu?)
a completat cu propria mână cererea tatălui meu adresată unităţii nr.1
CEC, Arad, după care s-a ocupat de afacere până la scoaterea sumei
de la CEC.
După alte intervenţii, în cursul lunii septembrie a.c. în prezenţa
avocatului Ianotă Eugen, directorul Mihuţa ne-a arătat respectivul act
spre a ne justifica în privinţa „legalităţii” operaţiunilor CEC.
Spre surprinderea d-sale cererea nu era corect redactată, deoarece
Zorici Viorica nu a trecut corect numele reclamantului „Livius”, ci
„Liviu”, adică eu. Mai mult decât atât, semnătura autentică este tot
„Liviu”, nu „Livius”, ceea ce niciodată tatăl meu nu a făcut, să omită S-ul
din final. Mai mult decât atât, semnătura este realizată nu cu clasica
peniţă, din holul pentru public, ci e făcută cu pix sau stilou, având
o trăsătură fină, ceea ce este în contradicţie cu scrisul tatălui meu a
cărui mână grea de cazangiu apăsa puternic asupra instrumentului de
scris.(Alăturat vă trimit o fotocopie a semnăturii autentice).
Este deosebit de bizar cum s-a reuşit să se scoată din documentaţia
CEC-ului pe baza reclamaţiei scrise de către un Liviu, semnată tot Liviu,
livretul chipurile pierdut al lui Livius (oare este indiferent pentru organele CEC dacă cineva se numeşte Petru sau Petre ?). Fără nici o
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formală atragere atenţie asupra nepotrivirii de nume dintre semnatar
şi CEC-ul revendicat, lucrurile au evoluat în modul cel mai firesc.
Aici se pare că s-a trecut în mod intenţionat cu vederea, deoarece
era imperios necesar să i se solicite refacerea cu toate datele corecte
a respectivei cereri. Or acest lucru nu s-a făcut, ci s-a eliberat suma
susmenţionată, cu toate că era o depunere „pe termen” şi nici nu se
împlinise un an.
Mai mult decât atât, este mai mult ca sigur că nici celelalte forme
scrise ce au urmat până la lichidarea sumei n-au fost completate cu
propria mână de către tatăl meu, ci aceeaşi Zorici Viorica a operat în
continuare.
Nu este deloc exclus ca directorul CEC, căruia i-am atras atenţia
asupra nepotrivirii de nume să fi dat dispoziţie să se adauge ulterior
acel S final, lucru ce se poate constata. Dacă acest detaliu a fost retuşat,
cu siguranţă că Zorici nu a fost singurul făptaş în această ruşinoasă
afacere.
Cu deosebită stimă, L. Mărghitan”
Cartea mea fiind aproape gata, Liviu Mărghitan îmi trimte contractul să-l semnez, făcând unele precizări, după cum urmează:
„Mult stimate D-le Profesor,
Alăturat vă trimit contractul cu rugămintea de a trece şi numărul
buletinului de identitate. Totodată vă mai rog să anexaţi o copie xerox
a certificatului de naştere al copilului, deoarece fără acesta impozitul
este mai substanţial.
Dar faptul cel mai important este următorul: în spaţiul ce suprapune rubricatura e bine să specificaţi ce anume din lucrare se va achita pe numele Dvs. Acum, având la îndemână cartea puteţi face toate
precizările necesare.
Drepturi de autor pentru Iulian Negrilă, din lucrarea Ziarul „Românul” şi Marea Unire, se vor acorda pentru:
1. Nota asupra ediţiei 100%
2. Antologie de texte 100%
3. Fotografii
40%
Semnătura,
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Cred că în săptămâna asta vor ajunge cărţile în Arad şi se va putea
declanşa acţiunea – „lansarea”. Aştept chemarea din Arad.
Personal mai am o mare rugăminte...juridică. Dacă d-l procuror
ar putea să obţină câteva date referitoare la acţiunea civilă pe care am
iniţiat-o , avându-l avocat pe Eugen Ianotă, cu nr. de dosar 3736/88, la
care am făcut recurs la Tribunalul Judeţean şi figurează sub numărul
1632/88.
Îl rog să vă anunţe, dacă e posibil, dacă să merg în continuare, sau
nu, bazându-mă pe spusele menţionatului avocat (care până acum n-a
prea dat dovadă de dibăcie deşi avea în sprijin argumente apreciabil
de solide).
În cazul în care veţi obţine un răspuns vă rămân îndatorat amândurora şi să îmi daţi un mic telefon cu DA sau NU.
Cu stimă deosebită, L. Mărghitan”
O ultimă scrisoare păstrată din acea vreme se referă la aceleaşi
chestiuni:
„Stimate d-le Profesor,
După o tatonare destul de îndelungată l-am abordat pe d-l director.
Având în vedere penuria generală a instituţiilor de natură culturală
– vedeţi că Aradul n-a avut nici măcar insignifianta sumă de 500 lei
pentru organizarea unei lansări a „Românului...”, atât s-a putut da ca
drepturi de autor.
Rămâne ca eventual la o altă lucrare, care o să apară în condiţii mai
faste, sau eventual după o redresare a fondurilor să se producă şi în
chestiunea care ne interesează... oarecari reparaţii.
N-am nici o veste în legătură cu chestiunea avocaţială. După câte
văd nici avocatul Dvs. nu se arată prea zelos.
Rămân în aşteptarea unui răspuns, L. Mărghitan”
(Scrisorile se află în biblioteca personală)
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UROPA ARDE! Vestea războiului a trecut ca un fior
prin sufletul electrizat al populaţiei din stradă. Uneltirile ascunse şi impertinenţa Serbiei trebuiau pedepsite.
Dovezile complicităţii lor senzaţionale în odiosul asasinat
de la Sarajevo erau clare. Dar nu era numai asasinatul
ducelui moştenitor, pentru care patriei nu-i mai ajungea
judecarea, condamnarea şi executarea autorilor materiali
ci se cerea reprimarea hotărâtoare a unor stări de lucruri
rele ce durau de mai mult timp.
Odată cu ştirea, Corsoul arădean de duminică, şi-a
pierdut treptat calmitatea obişnuită, oamenii oprinduse grupuri – grupuri să o discute. Unii se întorceau de la
Mureş, unde, de pe digul înălţat cu pământul din fundaţia
Palatului Cultural au privit cu încântare întrecerea vâslaşilor.
Nu era prima din acest an. Chiar au remarcat că de pe
ştrandul de pe malul drept al râului, mutat spre Tribunal, în
dreptul parcului Salacz Gyula (M. Eminescu), mulţimea
în costume de baie era mai animată. În primăvară au fost
construite câteva cabine noi, ridicate pe calupi din beton,
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care au fost imediat închiriate de lumea bună a oraşului. Pontoanele
metalice concepute de inginerii fabricii Weitzer, cu bazinul desenat
direct pe luciul râului, au fost date cu albastru strălucitor. Erau ancorate cu solide cabluri metalice, pentru a rezista izbirilor cu plute
nestrunite. Deşi vremea era schimbăcioasă, se arăta o zi călduroasă,
bună pentru stat la soare şi chiar baie. Cele trei duşuri, acţionate cu
un mâner din sârmă ce atârna deasupra capului, se închideau singure.
Apa scoasă din noile fântâni adânci ale apeductului săpate de firma
Zsigmondi din Budapesta, era rece dar curată, bună la băut. Aproape
de intrare, într-un loc vizibil şi însorit Iosif Herţeg şi-a instalat aparatura nouă din Budapesta aşteptându-şi clientela. Oricine ştia că Iosif
Herţeg şi-a deschis un atelier fotografic pe Foray ut (str. I. Meţianu),
corespunzător cerinţelor moderne şi executa tot felul de poze artistice
la preţuri convenabile. Primăria i-a permis, pentru o sumă substanţială,
dreptul de a fotografia pe ştrand. Un băiat îl ajuta să monteze nişte
cartoane uriaşe cu portrete filigranate asemenea biletelor de bancă, pe
care scria mare: „Fotografii artistice la preţuri speciale. Fotografilor
amatori le acordăm favoruri”. Clienţii trebuiau să vină la el. Ştia bine
că prin regulamentul licitaţiei era îndreptat să-i pozeze numai pe aceia
care singuri cereau acest lucru.
Pe Andrassy ut. (Bd. Revoluţiei) omnibuzul berlinez cu imperială,
încărcat de reclamele lui Pikler Sandor şi Scheiber Lajos, zăbovea de
ceva vreme în faţa hotelului Central. Deşi era ora de plecare şi motorul pornit, în vehiculul mascat de fum, care tremura pe roţile bandajate în cauciucuri pline, nu a urcat aproape nimeni. Groaza unui
viitor plin de neajunsuri făcea ca tihnita plimbare, tura de Corso, de
la Feher Kereszt (Hotelul Crucea Albă) la Palatul Neuman şi înapoi,
să se transforme în zbuciumul agitat al unei mulţimi neliniştite. Vorbele treceau din gură în gură, punând la încercare fantezia fiecăruia.
Cei mai informaţi aminteau despre Războiul Burilor din Africa de
Sud sau de cel Balcanic, căutând asemănări şi deosebiri. Cele mai
neînchipuite combinaţii, cele mai bizare relatări şi mai încornorate scornituri îşi făceau drum de fulger prin mulţimea scufundată
în presimţiri sinistre. Se vorbea despre aeroplane, baloane dirijabile,
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submarine, crucişătoare, automobile cuirasate, mitraliere şi tunuri cu
repetiţie. Oricum, strategia militară s-a schimbat ca şi uniformele. Au
dispărut zorzoanele ofiţerilor, ca şi culorile vizibile ale veşmintelor.
Şi lancea ulanilor a fost desfiinţată ca ineficace. Combatanţii trebuiau
să se facă una cu pământul, îngropaţi în şanţuri şi acoperiţi de plase
împănate cu ramuri şi frunze. Era preludiul ameninţătorului „Război
al Popoarelor”. Restaurantele, berăriile şi cafenelele s-au golit ca prin
farmec, spre disperarea patronilor.
Primii au ieşit muşteriii berăriei lui Poezl Mikşa, frecventată de
boema ungară locală, compusă din actori, ziarişti, pictori şi câţiva
instrumentişti de la Conservatorul de Muzică. Industriaşii din cafeneaua spaţioasă şi ventilată a lui Huzo Istvan şi-au sorbit în grabă
berea Dreher răcită cu bucăţi mari de gheaţă, pregătindu-se şi ei de
plecare. Cănile ceramice, întărite cu zamac, ilustrate şi acoperite cu
inscripţii au rămas pe masă în neorânduiala grabei ultimei înghiţituri.
Ieşind în stradă, patronii marilor stabilimente au renunţat la automobilele înşirate lângă trotuarele de pe Deak Ferenc ut. (strada Mihai
Eminescu) şi Fabian ut. (strada Ştefan Cicio-Pop) îndreptându-se pe
jos spre centrul oraşului. Ajunşi în dreptul teatrului municipal, au
zărit grupul comercianţilor, care discuta aprins în faţa căfanei Konig.
Naţionaliştii români grupaţi în apropierea Hotelului Trei Crai ţinut
de Gavrilette Mikloş, încercau să desluşească posibilele demersuri viitoare ale Bucureştiului. Nu au trecut multe zile de când ziarul „Pesti
Lloyd” a făcut precizări despre scutul defensiv al patriei la graniţa cu
România şi Serbia. O latură a ţării enorm de lungă care trebuia apărată
cu forţe vii, ceea ce evident îi slăbea puterile.
Ştirea a ajuns şi la Căminul muncitorilor unde într-una din sălile
consiliului se discuta despre situaţia textilistelor de la fabrica de bumbac Hungaria. Era agitaţie mare acolo, din cauza amenzilor direcţiunii
pentru cele mai mici greşeli. Se discuta cazul Irenei Horvath ţesătoare
pe războaie Roscher, căreia i s-a reţinut leafa pe trei zile. Totul s-a
întâmplat din vina montatorului care uitând să regleze bătaia suveicii,
care a mers aiurea prin urzeală producând un „kicsopasz”, cu vre-o 3040 fire rupte, iar firăreasa a reclamat. La aflarea veştii de război, în sala
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supraaglomerată deja, tensionată de ameninţări şi încărcată cu fumul
ţigărilor ieftine, au mai intrat câţiva din spectatorii şezătorii culturale
de curând încheiate. Tovarăşul Malasits, nici nu a reuşit să-şi încheie
fraza încriminatoare adresată patronilor americani de la Aradi Pamutarugyar (ITA), deoarece, ca la un semnal, din pieptul proletariatului
îmbrăcat de sărbătoare a izbucnit: „Jos Serbia!, Moarte ucigaşilor!”
Trecând de primul şoc, deşi se apropia prânzul, publicul alarmat
i-a asaltat cu sălbăticie pe cei câţiva vânzători de ziare, apăruţi ca din
senin strigând din răsputeri „Renkivuli kiadas” (ediţie specială). A
dispărut foamea de mâncare, aşa cum a s-a stins şi setea. Acum şiau dat unii seama şi de dispariţia ofiţerilor atât de frecvenţi altădată
prin localuri. Puţinele informaţii epuizându-se, locul însufleţirii a fost
luat treptat de nesiguranţă şi prudenţă, mulţimea îndreptându-se spre
casă unde erau aşteptaţi cu prânzul duminical. Doar în curtea hanului
Boul Roşu, un agitator socialist mai invoca din toţi plămânii „Nieder
mit England”, (Jos Anglia) odată cu domnia lor în Egipt, Indii, Africa
de Sud.
Seara la opt, muzica militară a Regimentului 33 din Cetate a reînviat extazul. În mod sigur, războiul de pedepsire al sârbilor nu va dura
mult. Veştile sunt optimiste. Numai de nu s-ar amesteca englezii. Anglia să-şi vadă de treaba ei, fiind şi aşa vinovată de măcelul popoarelor
din întreaga lume. În dorinţa ei de extirpare a concurenţilor germani,
Anglia a lăsat dâre de sânge şi mormane de oase. Oricum, răzvrătirea
muncitorilor din Ulster, ameninţa să nu poată fi rezolvată fără tulburări.
Trebuie găsit vreun chip ca Perfidul Albion să fie dărâmat pentru a nu
mai periclita pacea Germaniei şi a Europei. Dar Rusia? Această putere
asiatică trebuie scoasă din teritoriile sale apusene de azi. Rusia îşi are
locul numai în estul Europei. Franţa aştepta întoarcerea preşedintelui
Poincare din Rusia, care tocmai şi-a terminat vizita făcută ţarului şi
care n-a aflat de război decât în plină mare. Ajuns în port, la întrebarea
repeţită şi hotărâtă a unui ziarist dacă Franţa, în cazul unui război
germano-rus va rămânea neutră, ministrul preşedinte a declarat că
„Franţa va face ceea ce îi vor dicta interesele”. La Berlin mişcarea a
fost enormă. Când împăratul Wilhelm a vestit mulţimii adunată în
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curtea castelului ordinul de mobilizare, clopotele au început să bată
iar aclamările nu au încetat. A fost o izbucnire de nedescris. În strigăte
frenetice de „Ura” şi în cântarea interminabilă a imnului patriotic
„Wacht am Rheim”, străzile s-au umplut, într-un singur gând: „Cu
Dumnezeu pentru Rege şi pentru patrie”.
Bulevardul Andrassy, schimbat într-o adunare poporală demonstra pentru război. Noaptea nu a aflat liniştea de altădată. Muzicile
ziceau pretutindeni, localurile de petrecere fiind ticsite. Nimeni nu
voia, nimeni nu putea să doarmă. La berăria Kass spectacolul cu fotografiile mişcătoare a adus lume multă, iar la Kanya Geza orchestra de
femei a umplut sala până la refuz.
Dimineaţa, Aradul adormit a fost ridicat în slavă cu strigătele
ulanilor. În gară, zugsfuherii (conductorii) cercetau atent peronul
pardosit în cuburi mărunte de calamit galben. Din primul tren a coborât feciorimea românească chemată sub arme. Feţele lor luminate
nu trădau amarul din suflet şi tristeţea celor rămaşi acasă. Trenuri
soseau mereu cu transporturi noi şi splendida gară răsuna de grai
românesc. Treceau pe străzi cântând însoţiţi de lăutarii din sat. Feciorii erau îmbrăcaţi în straie de sărbătoare cu desagi în spate, opinci şi
sumane împodobite. Au venit la chemarea Înălţatului Împărat. Unii
purtau cufere din lemn, jiluite şi ferecate cu zăvoare metalice făurite
de meşterul fierar. Peste vopseaua verde, învăţătorul a scris îngrijit,
cu litere albe de tipar, numele recrutului, satul şi numărul de casă.
Le purtau pe umăr, aplecaţi sub greutatea poverii. Înăuntru se aflau
mai ales de-ale gurii: sticla cu ţuică, brânză, pâine, afumături de
porc, borcane cu untură şi ce s-a mai strâns din grădină: ceapă, ardei,
roşii... De dimineaţa până seara Aradul a devenit un furnicar agitat
de soldaţi români care au schimbat faţa oraşului. Şi unde te învârteai
numai de români dădeai. Vorbă românească, doină românească până
şi tricolorul României era pretutindeni, de parcă nu era alt neam în
oraşul ăsta decât cel românesc. Printre valurile albe, ce se zbăteau în
talazurile agitate de pe străzi, se vedeau punctele negre ale reverendelor preoţeşti. Ici colo şi câte un învăţător uşor de recunoscut după
veşminte. Erau gătiţi ca de sărbătoare, în straie de oraş şi pălărie din
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fetru, cu ponoseala stofei evidentă.
La începutul lui Cuptor o bună parte a trupelor arădene a plecat pe
front. Nu se ştia unde, dar cu nădejdea, că în mod sigur, acolo vor fi
victorii. Înainte de plecare la gară, pe câmpul din faţa Cetăţii şi în Piaţa
Libertăţii (P-ţa Avram Iancu), s-au văzut ceremonii militaro-religioase cu o mare mulţime de privitori entuziasmaţi, care au ovaţionat glorioasa armată.
În faţa companiei aliniate stătea călare pe un roib, căpitanul-comandant cu sabia de ceremonii ţinută în semn de onor. Era însoţit
de Oberlientenant şi un Cadet-oficier. Gradele inferioare făceau
corp comun cu trupa: câte un Feldwebel, un Rechnungs-Unterofficier, Zugdfuhreri, mai mulţi caporali şi Gefreiteri. Se mai distingeau:
cornişti, toboşari, pionieri şi sanitari, dotaţi cu toate cele necesare. Privindu-i aşa echipaţi, le recunoşteai greu feţele ascunse sub cozorocul
capelelor din postav. Şi ai noştri, ca majoritatea armatelor europene,
şi-au schimbat uniformele şi echipamentul, adaptându-le altor strategii militare. A trecut vremea când strălucirea uniformei mărea moralul armatei, micşorându-l pe cel al adversarului. Nasturii metalici şi
fireturile strălucitoare au devenit un pericol mai ales pentru ofiţeri,
care fiind astfel mai uşor reperaţi erau primii omorâţi sau capturaţi.
Fiecare soldat ducea pe picioare aproape 25 kg de echipament, hrană
şi armament. Raniţa din spate, burduşită cu strictul necesar atârna cel
mai greu. Nici nu ştii cum încăpeau atâtea: mantaua cu glugă, cămăşi,
izmene, ştergar, batistă, ciorapi, obiele, foarfece, briceag, aţă, ace, 10
nasturi, livret individual, pachet cu pansamente, semn de identitate,
perie de bocanci şi de haine, hrana pe două zile. La acestea se mai
adăugau puşca cu repetiţie Mannlicher cu baionetă şi centiromul cu
port-trei cartuşiere, un sac de pesmeţi, foaie de cort cu 3 beţe, ţăruşi,
sfoară, dop, gamela-marmită, bidonul pentru apă, lopata Linemann.
Totul ca la carte. Se ştia doar că armata se conduce după regulamente.
Ele prevedeau clar confortul viteazului soldat rămas sub cerul liber, în
tranşee, sau la marginea unor sate înfricoşate de prezenţa lor. Povara
era convenabilă mascării, campării pe timpul odihnei şi libertăţii în
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ofensivă.
Mai bine de o lună s-au instruit în cetate. Acolo li s-au amintit cele
învăţate ca recruţi. Ştiau că pregătirea lor depindea de căpitanul-comandant de companie, care alcătuia programul zilnic după dorinţa şi
ştiinţa lui fără a da nimănui nici o socoteală. El avea întreaga răspundere
asupra sănătăţii, disciplinei, moralei, educaţiei, instrucţiei şi a echipamentului oamenilor din subordine. El ţinea şi gestiunea bănească, cu
obligaţia de a-şi forma instructori şi comandanţi pricepuţi, dotaţi cu
toate cele necesare. El avea dreptul la recompense şi pedepse, uşurând
serviciul soldaţilor buni şi ţinându-i din scurt pe cei răi. Rezultatele
erau singurele ce contau, dar mai ales cunoaşterea armei şi ochirea. Zi
de zi programul începea la şase dimineaţa prin îmbrăcare, aranjarea
şi curăţenia camerei de dormit şi a celorlalte încăperi ale cazarmei.
După o oră, se servea frufstiukul, care consta dintr-un pahar de cafea
şi pâine. Urmau orele de instrucţie, lupte, avant-posturi, serviciul de
siguranţă în marş, gimnastica, instrucţia de carte, marşuri, organizarea gărzilor, gimnastica, tragerea la ţintă, vizita medicală, corvoadele
interioare şi exterioare, ducerea la biserică, baia, inspecţia cailor,
exerciţii cu efecte de război şi altele. Soldatul mai participa la şcoala
de tragere şi exerciţiile pregătitoare asupra serviciului în campanie,
raportul regimentului unde erau de faţă: caporalul de zi gefreiter-ul
ca Inspections-Gefreiter, sergentul major al batalionului (felwebel) ca
Inspections-Felwebel, ofiţerul subaltern al batalionului izolat ca Bataillions-Inspections-Officier, căpitanul de zi sau Regiments-Inpections-Officier şi Kasen-Inspections-Officierul.
După atâta instrucţie, moralul era desigur, ridicat. Arhimandridul
Augustin Hamsea a încheiat ceremonia din Piaţa Libertăţii, rostind
o energică şi duioasă cuvântare, stropindu-i cu apă, peste capetele
descoperite. „Dumnezeu a voit ca prin glasul Majestăţii sale să luaţi
armele şi să apăraţi o cauză sfântă, să intraţi în război care este cel
mai îndreptăţit din câte a văzut vreodată istoria, să apăraţi pământul
strămoşesc, casele şi familiile voastre. Fiţi nebiruiţi de cale, foame
şi sete, buni la inimă şi cinstitori pentru avutul străin. Să distrugeţi
duşmanul care ani de-a rândul a subminat dezvoltarea statului şi a
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societăţii noastre” a încheiat ierarhul. Firea răbdătoare a ţăranului
român era deja ştiută încă din luptele cu Napoleon: nebiruit de cale,
foame şi sete, bun la inimă şi cinstitor pentru avutul străin. Un singur
dezertor nu se pomeneşte din satele româneşti.
Europa arde! Cartea lui Ion Broşu, poetul teolog care mai ieri îşi
bocea pachetul cu scrisori, portocalii albastre, violete, rămase necitite
de iubita lipsită de simţire, a devenit anacronică. Este momentul altor
poeţi, mai răzvrătiţi, ca Aron Cotruş care perora că „Demonul distrugerii azi râde / La cea mai mare sărbătoare a lui!”
Sute de mii de-ai noştri vor pieri fără rost şi fără urmă. Kanonenfutterul (hrana, nutreţul de tun) tuturor marilor războaie ale monarhiei
vor fi iarăşi românii căci dacă n-ar fi ei cine s-ar jertfi pentru ţară şi
măritul împărat. Peste puţin timp, versurile lui Cotruş, răscoleau tot
oraşul „Printre ruine moarte, peste cetatea arsă / Se plimbă mândrul
Satan şi râsu-i se revarsă”. Iertăm trecutul şi aducem aceste jertfe fără
cel mai mic gând ascuns, în nădejdea unui viitor mai omenesc.
Şi inima ţi se strânge la acordurile sfâşietoare ale unui clarinet
învelit în lacrimile durerii celor rămaşi acasă; singuri, bătrâni, orfani
de pe acuma şi flămânzi, iar din depărtare se desprindea la început
abia şoptit, apoi din ce în ce mai clar: „Înălţate împărate / împacă-te
nu te mai bate”.
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Pe drumul lupilor

Î

Radu Ciobanu,
scriitor, Deva

N JURNALUL SĂU SIBERIAN, Sylvain Tesson*, acest
ciudat globetrotter al zilelor noastre, mărturisea două
motive care l-au determinat să-şi asume şase luni de recluziune într-o cabană din grandioasele singurătăţi ale
Baikalului: oboseala şi nevoia de a recupera nişte lecturi
restante.** Amândouă sunt consecutive stilului de viaţă al
călătorului dedicat, vocaţional şi totodată cultivat: lungile
drumuri per pedes în care nu poate lua cu sine decât vreo
două cărţi esenţiale necesitau o pauză de repliere. Noua sa
carte la care am ajuns recent***, anterioară jurnalului siberian, explică tocmai sursele acelei oboseli: drumul neverosimil de 6000 de kilometri pe care l-a străbătut singur,
pe jos, călare sau cu bicicleta, pornind dintre vestigiile
coşmareşti ale gulagului sovietic din Iakuţia extremu* Sylvain Tesson, În pădurile Siberiei. Ediţia a III-a. Traducere din
limba franceză de Liviu Dascălu. Bucureşti, Editura „Philobia”, 2015.
Premiul Medicis 2011
** Vd. şi Radu Ciobanu, Chemarea „sălbăticiei”, în „Euphorion”, nr.
4/2015, pp. 68-69.
*** Sylvain Tesson, Axa lupului. Traducere de Sorina Dănăilă. Iaşi,
„Polirom” [Hexagon. Cartea de călătorie], 2014.
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lui Nord-Est siberian, traversând tundra,
taigaua, stepa mongolă, deşertul Gobi, platoul tibetan, înaltele trecători ale Himalayei şi jungla indiană, până la Calcutta. În
general, remarcă Tesson, în arealul asiatic,
marile deplasări umane au creat drumurile de la Est spre Vest. Acesta, de la Nord
spre Sud, este o excepţie, frecventat doar
de haitele migratoare de lupi şi de evadaţii
din gulagul sovietic, din Iakuţia şi Kolîma, pentru care direcţia Sud era singura
soluţie. Este o axă a lupilor, deci, dar şi un
drum al evadaţilor, pe care nimeni altcineva nu s-ar încumeta. Doar un temerar
ca Sylvain Tesson, tentat mereu să sfideze
imposibilul şi care, de data asta, a fost animat nu numai de obişnuita chemare a depărtărilor care îi
pune în mişcare pe călătorii autentici, ci şi de un motiv de
ordin moral, venit tot din lumea cărţilor şi mărturisit de
el însuşi.
În 1956, a apărut la Paris o carte extraordinară, dar care
a intrat imediat într-un ostil con de umbră. E intitulată À
marche forcée, iar autorul ei e Slavomir Rawicz, un fost
ofiţer polonez, arestat de ruşi în 1941, pe când avea 24
de ani, şi condamnat la 20 de ani deportare în Iakuţia,
sub cercul polar. Condamnat doar pentru că era polonez.
Cum, de altfel, s-a întâmplat şi cu ucrainenii, şi cu balticii, şi cu tătarii, şi cu evreii, şi cu basarabenii, deportaţi
doar pentru că erau ceea ce erau, adică virtuali „duşmani
ai poporului”. După şase luni de lagăr, împreună cu un
leton, un lituanian, un iugoslav, un american şi un polonez, Rawicz evadează. Spre sud, desigur, singura zare
deschisă. „Singura lui speranţă? – scrie Tesson – Moartea sau evadarea [...] Nu au provizii, nu au hărţi, echi4-5-6, 2016
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pament sau arme” şi totuşi nu ezită să înfrunte „Asia Centrală, una
dintre regiunile cele mai ostile şi mai sălbatic sublime [subl. RC] ale
planetei”. Patru dintre temerari mor pe drum. Rawicz scapă şi scrie.
Precum Varlam Şalamov, precum Soljeniţîn şi atâţia alţii. Pentru că
dat este ca de pe urma întâmplărilor crâncene să rămână întotdeauna
vreun urmaş de-al lui Phemios care să povestească. Dar povestea lui
Rawicz este primită cu un scepticism agresiv pe care Tesson, după ce
a străbătut acelaşi drum, îl explică azi, plasându-l corect în contextul
politic de atunci: „Cartea apare într-o epocă în care Europa nu vrea să
ştie nimic despre tragedia carcerală rusească, arhipelagul Gulag nu a
fost încă descoperit [...] Soljeniţîn este încă în lagăr, iar în democraţiile
occidentale comuniştii sunt încă aureolaţi de victoria asupra Germaniei naziste. Şi iată că un polonez, pretinzând că ar fi scăpat din
taigaua infernului, zugrăveşte o frescă a ororii concentraţionare.” Polonezul e contestat, acuzat de impostură, prezentând drept realitate
de el însuşi trăită o fabulaţie neverosimilă. Specialişti diverşi, cu sau
fără ghilimele, îi analizează frazele, i se contabilizează inadvertenţele
şi contradicţiile. Concluzia: e imposibil ca vreun evadat să poată răzbi
un astfel de drum. Rawicz minte. Singurul care nu pune la îndoială
adevărul lui Rawicz e Sylvain Tesson. Când i-a descoperit cartea, prin
anii ‘60, era un adolescent sedus de aventură şi depărtări. Citind-o, s-a
adăugat şi revolta împotriva terorii comuniste. Povestea lui Rawicz
a devenit pentru el o fixaţie care s-a transformat în aspiraţia de a-i
face dreptate ofiţerului polonez, reconstituind el însuşi, pas cu pas,
întregul drum spre libertate al aceluia. A reuşit s-o facă peste patruzeci
de ani, când din gulag mai rămăseseră doar nişte ruine şi o seamă de
supravieţuitori risipiţi prin marile pustietăţi. De la aceştia a aflat că
mulţi alţii, înainte de Rawicz, şi-au luat lumea-n cap pe aceeaşi axă a
lupilor. Polonezul a fost însă primul care a şi povestit. Iar Tesson al doilea,
adeverind: „Drama oamenilor cu o existenţă romanescă – scrie el, ca
un fel de concluzie – e aceea că, deseori, atunci când îşi povestesc viaţa
sunt consideraţi mitomani.” Ceea ce, într-un fel, chiar sunt, dar, în
cazul lor, e vorba de „mitomania” proprie spiritelor creatoare, pe care
şi Tesson însuşi şi-o asumă de vreme ce, reflexiv cum e, constată din
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proprie experienţă că „A te îndepărta mult prea mult de adevăr e un
pericol care, de altfel, îi paşte pe mulţi scriitori-călători. Când realităţii
îi lipseşte grăuntele de savoare, tentaţia este enormă să cauţi, pe teritoriul ficţiunii, câteva mirodenii şi să chemi în ajutor imaginaţia!”
Sylvain Tesson este un temerar, dar nu din categoria aventurierului
frust, preocupat doar de a-şi oferi „senzaţii tari”, ci unul animat în
primul rând de curiozitate, de dorinţa de a cunoaşte lumea şi a se bucura de ea. În amintitul jurnal siberian, odată instalat în singurătate, îşi
manifestă curiozitatea de a afla în sfârşit dacă are „o viaţă interioară”.
Aici, în Axa lupului, e mereu vie curiozitatea pentru oamenii pe care-i
întâlneşte, a căror extraordinară varietate şi expresivitate tipologică
face, de altfel, tot farmecul cărţii, mai mult decât peisajele fantastice
şi confruntarea cu ipostazele dure ale naturii. Dar aceasta graţie faptului că, întâi de toate, Tesson e un scriitor nu doar „talentat”, ci şi cu
un crez şi o viziune umanistă asupra lumii şi vieţii. El nu e doar un
narator sec, ci şi un comentator care vede lucrurile cu ochii propriei
formaţii şi experienţe. Raţional şi lucid, îşi propune scopuri insolite,
despre care e convins că, în ciuda aparenţelor, nu sunt insurmontabile. Nu-şi ascunde nici intenţiile, nici îndoielile, nici sentimentele de
satisfacţie sau descurajare care îi însoţesc, călătoriile. „Ceea ce îmi
propun – mărturiseşte el acum, în pragul acestei rute ce poate deveni sinucigaşă – este să străbat drumurile evadării pentru a aduce
astfel un omagiu tuturor călătorilor stepelor, tuturor înfometaţilor de
orizonturi, tuturor pionierilor care defrişează spaţiul şi neobosiţilor
care ştiu că a te opri înseamnă moarte [subl. aut.] În plus, acest itinerar mă fascinează pentru că se află într-o ruptură totală cu direcţia
tradiţională a migraţiilor omului în această regiune a lumii.” Şi,
totodată, vrea să celebreze „spiritul de evadare” care i-a mânat în luptă
pe dezesperaţii care au înfruntat toate riscurile abia bănuite pentru
a-şi redobândi libertatea. Riscuri, de fapt pericole foarte concrete, pe
care nici el, Tesson, nu le cunoaşte în întregime, lista lor sporind pe
parcurs din spusele rarilor localnici pe care-i întâlneşte. Ele îi suscită
din când în când câte „o profundă ameţeală a imensităţii” sau mici
puseuri de îndoială: „Cum o s-o scot la capăt cu cei 6000 de kilometri
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de pământuri pustii? De unde am să iau puterea de a nu abandona?”
Dar răzbeşte de fiecare dată fiindcă şi-a indus din start convingerea că
are „Tocmai ce-mi trebuie mie: determinare, prea puţin interes acordat trupului şi, apoi, voinţa de a merge mereu mai departe, indiferent
ce s-ar întâmpla.” Şi i se întâmplă multe.
Poate cele mai interesante părţi ale acestui itinerar sunt cele care
străbat teritoriile fostei Uniuni Sovietice şi Tibetul. Pentru că pe ambele porţiuni călătorul e însoţit de amintirea sau, în Tibet, de realitatea încă vie a unui regim represiv, care-i suscită reacţii şi reflecţii
memorabile: „În Rusia nu-ţi baţi capul cu raţionalitatea lucrurilor.”
Aventura începe odată cu săptămâna petrecută în transsiberian, de
la Moscova, unde se închinase la statuia lui Vladimir Vîsoţki, până în
Far Est, la Neriungri, via Novosibirsk. În transsiberian are percepţia
disoluţiei timpului: „Alunec uşor într-un soi de hibernare feroviară.”
Fenomenul se petrece odată cu pătrunderea în tărâmul slav, stăpânit
de mesteceni şi votcă: „Un mesteacăn ascunde întotdeauna altul şi
jocul acesta de-a v-aţi ascunselea se prelungeşte aşa până la Pacific.”
În timp ce, în vagonul restaurant, „Ludmila cea blondă, grasă şi beată
criţă se încăpăţânează să-mi servească, de îndată ce termin borşul, un
pahar după altul de votcă cu lapte.” Ubicuitatea votcăi, cu cele mai
neaşteptate utilizări, are în viziunea lui Tesson şi o explicaţie politică
întru totul plauzibilă: „Prin aceste locuri, votca este cel mai bun prieten al guvernanţilor, capacul ce ţine cazanul sub control. Fără el, câte
răscoale n-ar izbucni!” Fiindcă, zice Tesson, nicicând vreo revoluţie
n-a fost condusă de beţivi. Iar la Ulan-Ude, în Buriatia, când şamanul
Anatoli îl binecuvântează de drum lung „miruindu-l” cu votcă, află
că ea e învestită şi cu puteri magice. Dispoziţia etilică a Ludmilei din
vagonul restaurant se va dovedi de acum încolo starea firească a celor
mai mulţi dintre oamenii pe care-i va întâlni călătorul. Şi tot cei mai
mulţi îşi vor exprima scepticismul, considerându-l oleacă dus cu pluta
de vreme ce şi-a pus în gând să străbată un astfel de drum singur, doar
cu un toiag şi cu ce poate duce într-o raniţă. Dar ei recunosc că au fost
şi alţii, da, ştiu ei, au fost, dar nu se ştie dacă au şi ajuns.
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Scăpat de Ludmila, de la Neriungri încolo, un fost miliţian îl duce
cu o maşină de pe vremea lui Brejnev, cale de 24 de ore, până la locul
în care se mai văd ruinele lagărului din care a evadat Rawicz în urmă
cu vreo 60 de ani. Priveliştea e pustie, sinistră şi radioactivă, după cum
avertizează de peste tot panouri ruginite. „Aici întotdeauna îţi vine
greu să deosebeşti ceea ce e părăsit de ceea ce este locuit. Rusia este
imperiul destrămării.” Din acest loc îşi porneşte Sylvain Tesson, pe
jos, odiseea sa. Lumea pe care o întâlneşte de acum până la trecerea în
Mongolia, e una a dezmoşteniţilor de toate felurile, care şi-au dobândit un singur lucru, dar de mare preţ: libertatea. E un amestec de foşti
funcţionari administrativi, gardieni şi deţinuţi, rămaşi aici după abandonarea lagărelor, pentru că nu mai aveau unde să meargă: de locurile
natale îi despart mii de kilometri şi zeci de ani: la ce ar mai pleca?
Unii, deloc puţini, sunt nostalgici: „Democraţia ne-a adus două lucruri: pornografia şi publicitatea.” „Dar nu şi electricitatea...”, vine o
completare dinspre cei care se simt abandonaţi de guvernările postsovietice. În izbele solitare sau de prin satele rispite la distanţă de zile
unele de altele, trăiesc oameni în general singuratici, bizari, urmaşi,
unii, ai deportaţilor din vechime, alţii sectanţi, alţii fugari sau pur şi
simplu refuznici în căutare de libertate. Iată-l pe Viktor, rascolnicul:
„Ce spune Viktor? Nimic. În afară de faptul că locuieşte singur aici, cu
un topor, ca să nu-i fie frig, cu o puşcă pentru ca să nu-i fie foame, şi
cu Biblia, ca să nu-i fie frică.” Mai sunt şi decembriştii, urmaşii lor, urmele lor: „Peste tot unde au trăit, decembriştii au adus cu ei lumină.”
Trecerea lor şi-a lăsat semnele în eleganţa vreunei case răzleţe sau
în câte o biserică din poiana vreunei păduri. „Iar uneori – constată
călătorul – mai e şi câte o siberiancă cu ochii de smarald, la fel cu Jenia
din seara aceasta, care aminteşte la rândul ei, că puţin sânge nou a fost
transfuzat, acum 180 de ani, în pădurile pierdute dincolo de Baikal...”
Decembriştii şi, în general intelighenţia exilată au fost singurele surse
de cultură răsfrânte asupra acestui areal sălbatic şi vast. Altfel însă,
„Din sânul imensităţii siberiene, desfăcută ca un coşmar, nu se poate
naşte nicio cultură adevărată. Dacă e prea vastă, geografia anulează istoria, e clar lucrul ăsta.” Tesson are şi capacitatea de a sintetiza concis,
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în câte o frază integratoare, specificul unor întinse arii etnogeografice. Cum se întâmplă şi la trecerea în Mongolia, când mai priveşte în
urmă la turla bisericii din Kiahta, ultim semn al monoteismului european „la frontiera lumii nomade”: „Mongolii – reflectează el – fii ai
câmpiilor, credincioşi ai orizontalităţii, nu ştiu să ridice spre cer nimic
altceva decât fuioare de fum care scapă prin deschiderea de sus a iurtelor.” Pentru ca, după ce s-a asociat o bucată de drum cu trei călugări
vaganţi, alături de care a experimentat ipostaza de „vagabond mistic”,
să ajungă în Tibet şi să se lovească de „o problemă majoră: chinezii”.
Constatarea sa tristă e aceea că „Beijing a făcut din Tibet o raclă păzită
pe care colonii nu doresc s-o vadă străbătută de turişti lăsaţi cum e
mai rău, adică de capul lor.” Aici începe să-şi simtă din nou libertatea
periclitată, supravegheată, suspectată.
Iar libertatea e bucuria cea mai durabilă şi mai substanţială a
călătoriei sale, în ciuda pericolelor şi obstacolelor ivite pe parcurs: lupii, dar mai ales urşii din miile de kilometri străbătuţi prin păduri,
„huliganii”, cuvânt descoperit aici, în realitatea postsovietică, vântul
înnebunitor care l-a însoţit fără istov din stepă, peste deşert, până în
trecătorile înalte ale Himalayei, lipsa apei şi momentele depresive din
pustie: „De jur împrejur, stepă rectilinie. Niciun copac lângă care să te
uşurezi sau de care să te spânzuri. Simt strânsoarea imensităţii ca pe un
laţ care mă sugrumă.” Există totuşi, mai puternice, bucuriile compensatorii, specifice călătorului dedicat, singurul care ştie să le aprecieze
savoarea, care este una a intimităţii. Prima dintre ele este singurătatea
în ipostaza ei prielnică tonusului moral, pe care Tesson o caută şi ştie să
se bucure de ea din plin: urmând cei 600 de km spre Sud, câţi numără
doar coasta estică a Baikalului, jubilează: „Înaintez fericit şi singur.
Am lacul, mi-e de ajuns. Iar când mă satur să-i contemplu oglinda,
intru în pădure.” Alţi doi aliaţi de nădejde ai adevăratului călător sunt
focul şi cartea: focul „E un prieten drag pe care-l pot face să apară în
fiecare zi de sub degetele mele, o mică divinitate plină de viaţă, care
îmi încălzeşte sufletul, cârnaţii şi mâinile. Îmi place să citesc poezie la
lumina micului meu foc.” Să citeşti poezie în pustiu, la lumina unui
foc din ciulini şi balegă de cămilă! E o voluptate care nu le e dată decât
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marilor hoinari. Spre deosebire de recluziunea voluntară într-o cabană,
unde poţi să-ţi iei câte cărţi vrei, la drum lung soluţia descoperită de
Tesson e poezia: „Să spui versurile mergând. Să-ţi ritmezi recitarea. Să
acordezi stanţa cu cadenţa nomadă [...] A avea aspra ta o antologie de
poezie, trei sute de grame de hârtie, e ideal şi totodată inepuizabil.”
Drumul pe urmele evadaţilor a durat din mai până în decembrie.
Nu rămâne nicio îndoială că şi Slavomir Rawicz l-a făcut. Pentru că
„...nicio ideologie nu va reuşi vreodată să pună lacăte imposibil de
deschis.” Dar, după şase luni, ajuns epuizat la Calcutta, într-o Indie
„a multitudinii şi foşgăielii”, aşterne ultimele cuvinte ale acestei aventuri: „Simt cum mă cuprinde o mare sfârşeală. Pentru prima dată îmi
doresc să mă întorc acasă. Am ajuns la capătul drumului.”
În predilecţia care se manifestă azi pentru literatura nonficţională,
jurnalele de călătorie ocupă primele locuri. E însă bine să fim circumspecţi şi să ştim a face deosebirea dintre cărţile scrise cu clar scop
lucrativ, de către aventurieri lipsiţi de har şi de acces la metafizic, strict
descriptive şi mizând exclusiv pe senzaţional, şi cele ale scriitorilorcălători, în care senzaţionalul stă în capacitatea acestora de a descoperi realitatea ascunsă ochiului comun cum şi în modul lor de a o trăi
şi transmite, însoţită de un mesaj umanist. Iar unul dintre marii virtuozi ai acestui gen e fără îndoială Sylvain Tesson, pe care-l percepem
la adevărata sa valoare şi graţie splendidei traduceri a doamnei Sorina
Dănăilă.
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Dumitru Vlăduţ,
eseist, Timişoara

UPĂ MAI MULTE lucrări în care a adus puncte de
vedere originale privind versificaţia românească, a
oferit un sistem eficient privind publicarea textelor poetice româneşti în vers tradiţional şi principii de textologie
rectificând o seamă de erori de editare în special din opera lui Macedonski, dar şi din cea a lui Eminescu, a propus principii de tehnoredactare computerizată şi a atras
atenţia asupra importanţei interpretării filologice şi stilistice, I. Funeriu a revenit la începutul anului 2016 printro foarte atrăgătoare carte de lexicologie apărută la editura timişoreană Brumar, cu titlul Biografii lexicale. Este
o carte asupra vieţii trecute şi prezente a multor cuvinte
româneşti, tratate nu în maniera dicţionărească, ci prin
incursiuni largi în istoria lor începând cu etimologia,
continuând cu transformările lor în timp până la forma şi
semnificaţia actuală, unde apelul la istorie, mentalităţi şi

* I. Funeriu, Biografii lexicale, Timişoara, Editura „Brumar”, 2016
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cultură, spiritul asociativ dau amplitudine
demersului filologic. Autorul cărţii vrea o
despărţire radicală de studiul limbii române văzut ca o gramatică aridă, ruptă de
dinamica vie a limbii, ca şi de evoluţia sa
istorică. Acest tip de abordare îşi are unii
înaintaşi, nu prea mulţi. Încă Ovid Densusianu, într-un studiu din 1906, Limba
noastră ca icoană a vieţii culturale, spunea apăsat: „O limbă nu este numai un
complex de sunete, de forme combinate
şi schimbate într-un fel sau altul; ea mai
este semnul unui anumit fel de gândire,
unui anumit fel de viaţă, expresiunea
stărilor sufleteşti şi de cultură determinate de împrejurări. Din cuvintele pe
care le aveam altădată sau le-am păstrat încă, din altele pe
care le-am primit mai târziu, ni se desluşeşte trecutul ori
putem înţelege şi judeca timpul de azi; singur un cuvânt
uneori ne reînviază o lume întreagă de odinioară şi ne
poate spune mai mult decât şiruri de însemnări istorice;
şi e destul ca să prindem din vorbirea de toate zilele câteva forme pentru ca să putem spune cum gândim şi ce e
cultura noastră”. De aceea Lucian Blaga avea să spună că
„Limba este întâiul mare poem al unui popor”. Constantin Noica va desprinde mai târziu într-o seamă de studii
şi cărţi prin lexic (Rostirea filosofică românească, 1970,
Creaţie şi frumos în rostirea filosofică românească, 1973,
Viaţă şi societate în rostirea românească, 1973) excelenţe
ale gândului şi filosofiei româneşti, iar G.I. Tohăneanu, în
mai multe cărţi, în stilu-i inimitabil, a descris viaţa cuvintelor din perspectiva lingvistului, însă cu raportări asidue
la manifestările lor în cultură, în ştiinţă şi viaţa de toate
zilele, dar mai ales în forma cea mai înaltă de concretizare
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a acestora, literatura. El a legat programatic studiul limbii de cel al
literaturii.
I. Funeriu nu îşi propune să demonstreze excelenţa limbii române
sau virtuţile ei în a exprima aptitudini ale gândului, aşa cum voia Noica, să desprindă un mod de gândire, de psihologie, de viaţă şi cultură,
cum voia Densusianu, deşi se foloseşte şi de maniera acestuia din urmă
spre a stabili biografia multelor sale cuvinte. Mergând pe un drum propriu, el se află mai aproape de G.I. Tohăneanu, de care se deosebeşte
însă mai întâi prin reducerea, dacă nu eliminarea comentariului stilistic şi estetic asupra cuvintelor examinate, ca şi prin temperarea fervorii şi afectivului, deşi implicarea şi dialogul cu cititorul există şi la autorul Biografiilor lexicale. La I. Funeriu analizele cuvintelor servesc în
multe locuri la evidenţierea unei idei de interes mai general, el dorind
să instruiască şi asupra unor norme ale comportamentului lingvistic.
Vorbind, de pildă, de mass-media, management şi computer, el vrea
să demonstreze latinizarea limbii române şi prin împrumuturile din
engleză, după cum, discutând despre bormaşină, aspiră să-i combată
pe puriştii patrioţi adversari ai împrumuturilor sau să pună în relief
valoarea circulaţiei cuvintelor atunci când examinează vocabula peşte.
Sunt multe alte situaţii de acest fel. Folosindu-se de instrumentele
lingvistului el realizează o seamă de portrete, de fizionomii ori chipuri
lexicale româneşti, prin apelul, cum am spus, la dinamica vie a limbii,
la manifestarea cuvintelor în realitatea culturii, istoriei şi literaturii, la
perspectiva istorică şi părăsirea manierei gramaticii aride, de disecţie
asupra unui corp inert. Autorul cărţii doreşte să facă agreabil studiul
limbii române în condiţiile în care programa şcolară e săracă, lipsită
de ingeniozitatea şi metodele menite a-şi apropia elevii. El scrie de
asemenea pentru un public mai larg, alcătuit din intelectuali oneşti,
bine intenţionaţi, interesaţi de probleme de limbă, nu pentru filologii cu înaltă profesionalizare. Pentru acest public oferă la început un
tablou al legilor fonetice şi atrage atenţia asupra diferenţei între cuvintele moştenite şi cele împrumutate.
I. Funeriu mai are o ţintă importantă. Convins că româna este latina
vorbită neîntrerupt în aceste locuri de două mii de ani cu modificările
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intervenite în timp, pledoaria sa pentru romanitate intervenind de
aceea în mai multe locuri ale cărţii, el observă cu tristeţe predarea
mecanică a limbii strămoşilor noştri romani, neconectarea ei la limba
română de azi, învăţarea pe de rost a declinărilor şi a conjugărilor. Nimeni nu-i învaţă, de pildă, pe elevi să raporteze latinescul silva la neologismele româneşti silvic, silvicultură, silvestru, rezultatul fiind detestarea limbii latine şi considerarea ei în mediul vorbirilor neinstruiţi
adecvat ca „limbă moartă”. Tirul său se îndreaptă de aceea, nu o dată,
împotriva partizanilor dacismului limbii române, practicieni ai unui
lăutărism lingvistic, cuprinşi de febră tracomană, bunăoară că româna a dat naştere limbii latine şi nu invers, că axis mundi se găseşte
în Munţii Făgăraşului, că epicentrul civilizaţiei terestre îl constituie
Munţii Retezat ş.a. Există chiar astfel de „învăţaţi” care clamează imperativ revizuirea Dicţionarului explicativ al limbii române în sensul
teoriilor lor.
I. Funeriu îşi alege cuvintele nu neapărat din relaţia cu lumea
cărţii sau culturii, ci şi în urma unor întâmplări sau contacte cu oamenii simpli, precum meşterul reparator de acasă, cu elevi de şcoală
primară care deformează grav sensul unor vocabule, cu inşi ce merg
la farmacie etc. Ştiind că un cuvânt precum telemea, prin terminaţia
accentuată a este de origine turcească, va căuta în Franţa acest produs
în magazinele turceşti, căci în cele autohtone nu există, într-un moment când îl doreşte. Iată, aşadar, şi urmări practice ale ştiinţei limbii.
Tonul tratării nu e de aceea nici el grav profesoral, arid, nici didactic,
ci de implicare, conativ, în manieră publicistică, cu analogii din realitatea cunoscută de auditori pentru buna înţelegere a unor concepte.
Pentru a face sensibilă valoarea de circulaţie a cuvântului latinesc generic peşte faţă de numele particularizatoare care sunt de alte origini
(slavă, cu excepţia lui şalău), I. Funeriu scrie, de pildă, în finalul unui
articol: „Peştele este o bancnotă de 100 de lei, bibanul, carasul şi ceilalţi
sunt, fiecare, monede de cel mult «doi bani»” (p.42).
Există mai multe trepte ale alcătuirii acestor biografii, fără ca ea să
fie rigidă, căci odată selectate, cuvintele sunt auscultate şi străbătute
în multe direcţii. Autorul ne precizează mai întâi dacă e vorba de un
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cuvânt din fondul principal al limbii sau de un neologism, spre a exemplifica apoi prin numeroasele expresii pe care le formează prin sensurile secundare, ca şi prin familia de cuvinte, în cazul celor ce aparţin
fondului principal. Urmează apoi identificarea etimologiei cuvântului
discutat, a sensului şi formei din limba sursă, pentru a căror aflare I.
Funeriu dovedeşte ştiinţă filologică, orientare şi olfacţie lingvistică. Se
întâmplă nu o dată ca veriga între sensul actual şi înţelesul originar
al cuvântului să slăbească serios în cursul timpului sau să ajungă a fi
doar aparentă.
Ionel Funeriu reface acest drum cu sprijinul instrumentelor lingvistice (dicţionare, lucrări de istoria limbii, culegeri de literatură
populară ş.a.), dar şi cu acela al investigării contextelor culturale şi istorice. Vorbind, de exemplu, despre potică, împrumutat din maghiară,
care, la rândul său l-a luat din greacă, el ne spune mai întâi că pentru
istoria limbii române cunoaşterea formelor vechi ne ajută să înţelegem
direcţia schimbărilor lingvistice, că poezia populară este un rezervor
de asemenea date prin conservarea unor cuvinte precum potică, din
cauza rigorilor prozodiei, precizând apoi scurt: „Dicţionarele, atlasele
lingvistice, glosarele înregistrează faptele de limbă vechi şi dialectale
pentru a nu se pierde legătura cu trecutul” (p. 215). Elocventă este
arta stabilirii legăturilor semantice între sensul actual şi cel originar al
cuvântului în multe situaţii, dar invoc mai întâi cazul lui trivial, care
înseamnă azi banal, vulgar. La începuturi, el însemna însă încrucişare
a trei drumuri (tres + via). El scrie, în consecinţă, interogativ: „Ne
putem întreba acum legitim: ce legătură semantică poate fi între trei
drumuri şi… banalitate sau vulgaritate? Teoretic aproape niciuna. Şi
totuşi, o punte se întrevede! Pe vremuri, locurile de popas – crâşma,
birtul, spelunca, hanul sau cârciuma – se bucurau de excelent vad comercial tocmai pentru că acolo unde se întretaie două, trei sau mai
multe drumuri se adună mai mulţi muşterii (…). În acele locuri,
fără pretenţii subţiri, se făceau şi se desfăceau afaceri, se legau ori se
destrămau prietenii, se chefuia, se tăifăsuia (…) Locul era perceput,
după caz: fie banal sau popular, fie indecent sau vulgar, adică, până
la urmă… TRIVIAL” (p. 35-36). La fel se întâmplă între tenis, jocul
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sportiv de azi, şi verbul a ţine de la care provine primul cuvânt neologic. Investigarea se desfăşoară tot interogativ: „Ce legătură ar putea fi
între tenis şi a ţine? Niciuna la prima vedere. Dacă facem însă un efort
recuperator şi ne răsucim către rădăcina cuvântului, coborând până
la rădăcina lui latinească, găsim explicaţia. Verbul nostru provine din
lat. teneo, tenere, tennui care însemna «a ţine ceva, a stăpâni, a ocupa».
Asemenea românei, franceza l-a moştenit şi ea, dar în forma tenir”
(p.29). Intervin acum în sprijinul lingvistic consideraţiile de natură
istorică şi culturală. Francezii din Normandia, ne spune mai departe
cercetătorul, practicau sportul de azi într-un mod rudimentar şi fără
norme riguroase şi, înainte ca unul dintre parteneri să lanseze mingea, îşi avertizau adversarul prin vocabula imperativă: tenez! (ţine!).
Englezii au preluat acest joc, i-au impus reguli precise, acceptate şi
de francezi şi au adaptat fonetismului lor cuvântul avertizator francez
tenez, rostindu-l tennis! În acest fel s-a impus cuvântul în toată lumea
sportivă, inclusiv la francezi. Şi în cazul lui duminică, numele ultimei
zile a săptămânii a cărui origine se află în latinescul domus ( = casă
impunătoare), autorul cărţii parcurge o întreagă istorie culturală şi
lingvistică anunţând: „Cum s-a ajuns de la domus la duminică este o
istorie întreagă, pe care încerc s-o rezum călcând peste detalii” (p.72).
Cunoaşterea mentalităţii antice latine îl ajută pe I. Funeriu să descifreze sensul latinescului auspicium în alcătuirea internă a căruia intră
două cuvinte: avis (= pasăre) + specere (= a observa cu atenţie). El
însemna deci observarea cu atenţie a zborului păsărilor, obicei practicat de breasla prezicătorilor. Din semnificaţiile desprinse de aceştia
în urma acestui studiu, individul se simţea protejat, ocrotit, sub bune
semne. Astfel de descinderi devin agreabile şi nu mai puţin instructive
istorisiri ori povestiri despre cuvinte.
Alteori I. Funeriu observă evoluţia semantică imprevizibilă a unor
cuvinte, cum e cazul lui provocare, cuvânt care originar avea sensul
de instigare la ură sau bătaie, pentru ca azi să aibă înţelesuri meliorative precum încurajare sau „cauză declanşatoare a unei acţiuni”. Tot
el atrage atenţia asupra verdictelor etimologice înşelătoare, cum e cazul lui „casă de păstrat bani” despre care se spune că ar avea obârşia
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în germană sau italiană, când în fond originea mai îndepărtată e tot
latinească, şi anume capsa (= cutie) care în franceză a dat caisse însemnând „casă pentru valori: bani, bijuterii”, precum în „Caisse d’épargne”
(= Casă de Economii).
Un fenomen asupra căruia I. Funeriu stăruie cu deosebire este etimologia originară a cuvintelor, căci, spune el, „Cuvintele circulă de
la o limbă la alta, asemenea trenurilor, de la o gară de alta” (p. 184),
iar dicţionarele notează ultima poposire a cuvântului. Dicţionarele, de
pildă, indică românescul algebră ca provenind din francezul algèbre,
când în fond punctul de pornire e în arabă: „al – ğabr”. Tot aşa, massmedia, indicat ca fiind de origine engleză (un americanism, de fapt)
provine, de fapt, din două cuvinte latineşti: medium şi masa.
Metamorfozele cuvintelor în trecerea de la semnificaţia iniţială la
starea actuală îi interesează pe lingvişti, chiar dacă nu şi pe vorbitorii
obişnuiţi. Aceştia, spune autorul cărţii, „sunt interesaţi în primul rând
să fie înţeleşi de partenerul de dialog şi, la rându-le, să înţeleagă ce le
comunică acesta. Vorbitorii sunt asemenea şoferilor amatori cărora
nici că le pasă de principiile de funcţionare a motorului cu ardere
internă: ei vor doar să ajungă teferi la destinaţie” (p. 171). I. Funeriu se
dovedeşte un virtuoz în urmărirea traseelor acestor metamorfoze ale
cuvintelor atât sub raportul semnificaţiei, cât şi al formelor, în acest
din urmă sens el ţinând seamă de legi ale schimbărilor fonetice, căci el
nu se situează sub zodia lăutărismului lingvistic. Identificat în latină,
cuvântul e urmărit în toate limbile romanice, examinat amplu în
română, „palpat” sub raportul comportamentului în manifestările neologice sau în graiuri spre a i se vedea legăturile inextricabile cu limba
de origine. Dacă discută, de pildă, etimologia lui computer, care este
englezească, dar latinească cea îndepărtată (computare = a socoti), el
urmăreşte termenul în principalele limbi neoromanice, trăgând concluzia că româna îşi întăreşte filonul romanic chiar când împrumută
din engleză.
Vorbind de usturoi provenit din latinescul allium atunci când
discută termenul mujdei (must + de + ai), el identifică termenul cu
modificările necesare în franceză (ail = usturoi), dar şi în graiurile
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ardeleneşti conservatoare (ai) şi într-un frumos derivat adjectival din
sintagma „cârnăciori aioşi”, aflată în Ţiganiada lui Ion Budai-Deleanu.
Latinescul silva e găsit în neologismele româneşti silvic, silvicultură,
în nume proprii precum Silviu, Silvia, în derivate de la silvaticus precum a se sălbătici, sălbăticiune, avis e aflat în neologisme ca avicultură,
avicol etc., care ar trebui să facă parte din strategia didactică a predării
limbii latine.
Reflexele unor cuvinte sunt identificate nu o dată chiar în toponimie, antroponimie, hidronimie şi oiconimie.
Maniera lui I. Funeriu de analiză a cuvintelor îngăduie din plin
incursiuni culturale, pe care chiar le reclamă şi de care profită din plin.
Cele mai elocvente ni se par în primul rând explorările privitoare la
numele zilelor săptămânii prin apelul la mitologia antică şi creştină,
la practicile religioase, la derivatele şi familiile de cuvinte, la reflexele
acestor nume în ocupaţii, toponimie şi antroponimie etc.
Ce ni se pare binevenit în abordările lingvistice ale lui I. Funeriu
este tutela spiritului critic. O dovedeşte atunci când discută portretul
pasional al limbii române realizat de G. Călinescu în cunoscuta Istoria
literaturii române…unde divinul critic vedea excelenţa limbii române
în elementul latin şi ignobilul în elementul slav. Împotriva acestei teze,
el identifică în română şi termeni dezagreabili veniţi din latină şi, invers, de origine slavă, desemnând frumosul şi nobilul. Concluzia este
de aceea fermă: „Să eliminăm, aşadar, excesele, să analizăm cu sânge
rece argumentele, să nu ne lăsăm seduşi de şarmul stilistic, dar mai
ales să nu jurăm integral, necondiţionat şi fără discernământ critic pe
cuvintele magistrului, fie el şi «divinul» George Călinescu” (p.95). Se
ştiu, de altfel, limitele argumentării prin autorităţi.
Dacă I. Funeriu apără cu ardoare valorile latinei ca bază a culturii
şi unităţii europene, tot el previne asupra urmărilor exagerărilor latiniste, amintindu-ne etimologismul de acest fel al unor reprezentanţi
ai Şcolii Ardelene, dar mai ales valoarea terapeutică a celebrului meniu în spiritul acestui etimologism oferit de Al. Odobescu unor academicieni şi cunoscut sub numele de Prandiulu academicu. El găseşte
astfel de similitudini exageratoare latiniste şi de combatere în spirit
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popular sănătos şi în Gargantua şi Pantagruel, celebra operă a lui
Rabelais.
Dincolo de alcătuirea acestor agreabile portrete lexicale, autorul
ţinteşte şi alte probleme de interes nu numai pentru lingvişti: ortografia, etimologia populară, hiperurbanismul, accentul, numele, toate
tratate judicios. Plecând, de exemplu, de la realitatea că „numele este
un destin”, că acesta este o povară greu de purtat în situaţii imprevizibile, el vine cu exemplificări de prenume consternante din antroponimia românească actuală şi atrage atenţia asupra imperativului
reflecţiei în momentul alegerii lor. Ni se demonstrează de asemenea
cât de important este accentul în privinţa sensului cuvintelor, cât de
necesară este evitarea hiperurbanismul sau identifică puncte vulnerabile în ortografia românească adoptată în 1993. O semnalare specială
merită combaterea purismului, a patriotismului pretorienilor limbii
române gata să intervină de oricâte ori româna adoptă un neologism
necesar.
I. Funeriu a scris nu numai o frumoasă carte de portrete lexicale,
ci şi una de agreabilă pedagogie lingvistică.
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Virgil Diaconu şi poezia
postmodernă*

D

IRECTORUL REVISTEI „Cafeneaua literară” din
Piteşti e un cunoscut poet militant care ţine pasul
cu vremea şi atinge punctele vulnerabile ale existenţei
în postcomunism, dar şi un critic exigent şi polemic
care atacă problema ierarhiei şi mutaţiei valorilor (sunt
cunoscute eseurile sale îndreptate cu patimă, dar uneori cu îndreptăţire împotriva unor istorii literare şi împotriva poeziei lui Mircea Cărtărescu). Ancheta lui Virgil
Diaconu, iniţiată şi defăşurată în ultimii ani în revista
„Cafeneaua literară” şi apărută recent în volumul Poezia
postmodernă. Anchetă, Editura „Feed Back”, 2015, s-a
născut la 30 de ani de la începutul discuţiilor despre noul
canon occidental căruia revista „Caiete critice” i-a dedicat
un număr special, în 1985. După o perioadă de obsesii şi
discuţii polemice, ridicate de noul curent-canon, lucrurile s-au mai liniştit abia după apariţia studiului lui

* Virgil Diaconu, Poezia postmodernă. Anchetă, Editura „Feed Back”,
Iaşi, 2015
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Mircea Cărtărescu şi pledoaria lui pentru
Postmodernismul românesc. Marin Mincu
a purtat şi el stindardul discuţiilor până
la apariţia antologiei Canon şi canonizare
(2003) şi apoi a voluminoasei Panorame
critice a poeziei româneşti din secolul XX.
Apariţia Istoriei critice a literaturii române
a lui Nicolae Manolescu părea să încheie
discuţiile teoretice şi listele deschise cu
postodernii români, propuse de criticii
importanţi. Despre postmodernismul românesc au scris între timp cărţi importante Daniel Corbu, Mircea A. Diaconu,
Iulian Boldea, Ion Bogdan Lefter şi alţii.
Ancheta lui Virgil Diaconu debutează cu studiul propriu, de peste o sută de pagini, o sinteză critică a problematicii la noi şi o reevaluare a fenomenului, fără complexe.
Critic, dacă nu reticent faţă de unele idei ale lui Mircea
Cărtărescu, teoreticianul Diaconu îşi construieşte propria
viziune, mergând la sursele americane şi româneşti. El
procedează la o reordonare a discuţiilor depsre concept,
distanţându-se de instanţele oficiale ale lui Cărtărescu şi
Manolescu. Pledoaria poetului piteştean pentru opera
autentică, dincolo de influenţe şi remanenţele livreşti e
argumentul principal al acestei anchete şi al raţiunii de
a fi al unui scriitor puternic, cu un temperament vulcanic, dar disciplinat. Dacă Virgil Diaconu nu are nimic de
pierdut prin aplicaţia studiului şi lansarea întrebărilor, au,
în schimb, de pierdut, o seamă de autori care nu au luat
în serios ancheta sau dovedesc o oboseală cronică faţă de
subiect: Adrian Suciu, Nicolae Silade, Radu Ulmeanu, Al.
Petria, Nicolae Prelipceanu şi chiar Șerban Foarţă.
Printre cele mai serioase răspunsuri se numără cele
date de Mircea Bârsilă, Liviu Antonesei, Marian Victor
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Buciu, Daniel Corbu, Călin Vlasie, Simona Grazia Dima, Gheorghe
Grigurcu, Adrian Alui Gheorghe, Felix Nicolau, Adrian Dinu Rachieru,
L I S, Ștefania Mincu, Florin Dochia şi Radu Voinescu. Rămâne un
mister refuzul de a participa la anchetă a celor mai importanţi poeţi şi
critici optzecişti. Sau, poate, un moft.
Cei mai mulţi respondenţi sunt la curent cu ideile critice ale lui
Virgil Diaconu şi cu ideea cam exagerată, provocatoare a „Guvernului
literar generaţionist”, „o fabrică a succesului pentru oficiali şi suporteri.” Invocând ideile lui Gh. Grigurcu despre generaţia 80, ale lui Alex
Ștefănescu despre „sindicatul succesului” şi ale lui Liviu Ioan Stoiciu
despre „clanul dominant”, Virgil Diaconu şi-a atras dispreţul sau ignorarea unor optzecişti oficiali, ajunşi, unii, în manualele şcolare. Lupta
pentru idei se transformă pe nesimţite în luptă pentru putere, pentru
dominarea pieţei literare. În locul dialogului, „canonicii” au ales reacţia
strategică a tăcerii, ignorării şi indiferenţei. Cât priveşte pe cei 66 de
respondenţi, opiniile lor sunt „fie favorabile poeziei postmoderne, fie
defavorabile, în marea lor majoritate, fie indecise şi/sau ambigue.”
Atât Mircea Cărtărescu, cât şi Nicolae Manolescu au o viziune
centralist-ideologică, reducţionistă, făcând abstracţie de centrele şi
şcolile din provincie care s-au sincronizat din mers cu operele postmodernismului şi cu ideile lui, nu întotdeauna prin poezia americană,
ci şi prin filiera franceză şi germană. E cazul scriitorilor timişoreni din
jurul revistei „Orizont” (Petru Ilieşu, Daniel Vighi, Mircea Mihăieş,
Viorel Marineasa, Adriana Babeţi, Marcel Tolcea, Eugen Bunaru,
Ion Monoran etc.), dar şi al scriitorilor ieşeni, clujeni ş.a.m.d. Că
doar soarele postmodernismului trebuia să răsară la Bucureşti ...
„Handicapul „provinciei” a fost şi va fi greu de depăşit, într-o lume
globalizată, y compris pulverizată. Dacă la Centru gălăgia e mai mare,
nu semnifică deloc vreun criteriu de valoare perenă, o detaşare de
mărirea şi decăderea modelor. Iar existenţa, în ultimul deceniu, a
Internetului multiplică, practic, la nesfârşit, arhipelagul poetic postmodern şi căile de comunicare.”, scrie Florin Dochia, ca răspuns la una
din întrebările anchetei.
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Pe de altă parte, ancheta de la „Cafeneaua literară” s-ar putea proiecta într-un „Salon al refuzaţilor” care îşi reclamă dreptul de a exista
şi de a se manifesta. De a nu fi ignoraţi de istoria literară. Ceea ce
se cam întâmplă, din păcate. Atât în cadrul generaţiei, cât şi, mai abstract, în postmodernism.
Intenţia lui Virgil Diaconu de a clarifica raportul dintre optzecism
şi postmodernism nu e una greşită. Poate puţin inadecvată. Ce a ieşit,
iarăşi nu e clar: nu prinde contur ideea postmodernismului sincronic,
deşi balanţa înclină spre modelul occidental. Adevărata postmodernitate românească, rezultat firesc al unei societăţi postcomuniste/
postindustriale, abia de acum începe. Odată cu apariţia cărţilor importante de la începutul noului mileniu, indiferent de generaţie, şi
odată cu apariţia unei noi generaţii care vede altfel literatura.
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Pasaj către literatura

Europei de Est

C

HIAR DACĂ A TRECUT mai bine de un an de la
apariţia traducerii în limba franceză a romanului Martei Petreu, Acasă, pe Cîmpia Armaghedonului1,impactul
acesteia pe piaţa literară franceză persistă. Anul 2015 a
fost perioada de promovare a Martei Petreu (alături de
alţi autori români traduşi şi publicaţi în Franţa) în Europa Occidentală de către Institutul Cultural Român,
iar reacţiile au apărut cu promptitudine. Recenziile din
presa scrisă de limbă română au fost deja menţionate,
deoarece lansările din Franţa au fost un prilej de întâlnirea personalităţilor locale cu cele din spaţiul românesc,
aşa încât cronica de faţă se va concentra pe ecourile din
blogurile de specialitate şi pe legătura dintre traducătoare
– Florica Courriol şi scriitoare.
Apreciată încă din 2005 de revista Lire ca fiind poeta
care îşi foloseşte „cuvintele pline de violenţă şi blesteme”2
1

2

Luiza Caraivan,
Timişoara

Marta Petreu, Notre Maison, dans la plaine de l’Armageddon. Éditions
L’Age d’Homme: Lausanne, 2014. Traducere și prefață Florica Courriol.
http://www.lexpress.fr/culture/livre/mais-qui-sont-les-poetes-roumains_810720.html
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în poemele – spectacol, Marta Petreu
face acelaşi lucru şi în romanul Acasă,
pe Cîmpia Armaghedonului. În proză,
acest lucru este cu atât mai evident cu
cât traducătoare este forţată să găsească
expresiile potrivite pentru ca fiecare moment autentic din spaţiul românesc să
fie pe înţelesul cititorului francofon şi
să păstreze, în acelaşi timp, veridicitatea
istorisirii. De multe ori, doamna Florica
Courriol apelează la note de subsol pentru a clarifica anumiţi termeni specifici spaţiului ortodox est-european, bucătăriei româneşti sau spaţiului literar
românesc – cu precădere acolo unde autoarea face trimiteri către operele unor scriitori români.
În interviul3 publicat în decembrie 2014, în revista
„Apostrof ”, Florica Courriol subliniază cât de exigente
sunt editurile franceze, reflectând atitudinea publicului,
care nu doar citeşte ci ar trebui să şi achiziţioneze romanul
tipărit. Doamna Courriol este conştientă de puterea de
convingere a publicaţiilor online, nu doar a presei scrise,
căci viteza de distribuţie şi de reacţie este cea impusă de
ritmul secolului al XXI-lea, corelându-se cu capacitatea
de a ajunge în faţa cititorilor din colţuri îndepărtate ale
lumii.
Începând cu anul 2013, cronicile din Franţa anunţă
traducerea romanului de către doamna Florica Courriol şi lansările programate pentru 2014. Numărul 90 La
Lettre stârneşte interesul cititorilor cu o ediţie dedicată
scriitorilor români, unde Cristina Hermeziu prezintă4
3
4
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temele centrale ale romanului doamnei Marta Petreu: destinul şi blestemul. După lansările oficiale, la care participă atât autoarea cât şi
traducătoarea, versiunea franceză a romanului are parte de o expunere favorabilă, prin recenzia publicată în luna mai a anului 2014, de
Florence Noiville în Le Monde Des Livres. De altfel, scriitura Martei
Petreu a fost remarcată în mod constant în Le Monde, începând cu anii
19905.Prezenţa celor două românce în spaţiul francez este remarcată
şi de Levure littéraire6, care descrie traseul literar al acestora. Un alt
website interactiv, care oferă cititorilor ocazia să îşi publice opiniile
online este Bebelio7. Aici citim comentarii atât pro cât şi contra traducerii romanului doamnei Marta Petreu, susţinătorii şi cititorii acesteia luându-i apărarea în faţa criticilor, dovedind încă o dată că orice
formă de publicitate este binevenită. Atât timp cât se vorbeşte despre
un scriitor, acesta trebuie să fie conştient că romanul său nu zace pe
un raft de librărie sau de bibliotecă. Comentariile sunt înregistrate dea lungul anilor 2014-2015, ceea ce dovedeşte faptul că lansările din
2014 au fost doar punctul de pornire pentru atragerea cititorilor francofoni.
Există numeroase cronici şi în 2015: Emmanuelle Caminade în L’or
des livres8 oferă o imagine de ansamblu a romanului, propunând celor
interesaţi să comenteze pe blog scriitura complexă a Martei Petreu.
Alţi cronicari care invită lectorii la discuţii pe blog-uri pe marginea
versiunii franceze a romanului sunt
https://www.actualitte.com/recherche?q=petreu
http://tentless8.rssing.com/chan-5631688/all_p25.html
http://felixcontant.over-blog.com/2014/12/lecture-notre-maisondecomplexees-insoumises.html
http://www.bief.org/fichiers/publication/3332/media/8395/LettreBief90.pdf
5
http://www.lemonde.fr/recherche/?keywords=petreu&qt=recherche_globale
6
http://levurelitteraire.com/marta-petreu/
7
http://www.babelio.com/livres/Petreu-Notre-maison-dans-la-plaine-de-lArmageddon/623840
8
http://l-or-des-livres-blog-de-critique-litteraire.over-blog.com/2015/06/notre-maison-dans-la-plaine-de-l-armageddon-de-marta-petreu.html
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dans-la-plaine-de-l-armageddon-marta-petreu.html
http://femmes-de-lettres.com/2013/04/05/804/
https://passagealest.wordpress.com/category/nouvelles-publications/
Toţi remarcă prezenţa noii generaţii de autori/ traducători care
vine cu un suflu nou pe piaţa franceză, pentru a trezi interesul comercianţilor de carte şi nu doar a cititorilor ocazionali.
Aşa cum constată şi doamna Florica Courriol, rămâne în sarcina
traducătorului din limba română să facă reclamă cărţii pe care a tradus-o, preluând îndatoririle unui agent literar, meserie care lipseşte
din România. Nu este uşor ca Occidentul să înţeleagă Orientul, sau
măcar această parte a lui reprezentată de Europa de Est. Însă este
oportunitatea scriitorilor români de a reduce distanţa dintre cele două
lumi şi de a combate ignoranţa Vestului, cu ajutorul traducătorilor.
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Între fluidizare (meta)textuală şi

intuiţie dispusă-n holograme*

G

ABRIELA GLĂVAN reușește, în lucrarea Viraj în
ireal. Modernități particulare în literatura română
interbelică, apărută în 2014, la Editura Universității de
Vest, să aducă la suprafață, din subteranele receptării, din
alambicatele ei culoare, texte emblematice, etalon, canonizate, sau, la celălalt pol, texte care par, printr-un acut
spirit de imitație, clonele acestora, în care nivelul estetic
se confruntă cu o reală inapetență a criticii la formă și
sens. Nume considerate minimaliste în istoria literaturii
române și, prin urmare, plasate adesea la capitole nesemnificative ale acesteia, în anexe sau liste de autori, își
vor găsi, în cartea de față, pagini valoroase de reflecție și
fecundă interpretare. Gabriela Glăvan folosește, la vedere,
un aparat critic novator, intransigent și elegant à la fois, de
captare a sensurilor rămase neinterpretate. Sunt scanate și
stimulate, reanalizate, cu proaspete resurse interpretative,

Simona
Constantinovici,
Timişoara

* Gabriela Glăvan,Viraj în ireal. Modernități particulare în literatura
română interbelică, Editura Universității de Vest, 2014.
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toate spațiile de slab ecleraj hermeneutic, dintr-o multitudine de studii dedicate literaturii din perioada interbelică și
postbelică.
Parcursul urmează o linie incitantă, de
curioase aranjamente textuale, făptuite,
în timp, de-o literatură ambițioasă, aflată,
și azi, prin unii reprezentanți, în plină
dimensiune creatoare: de la Caragiale la
Urmuz, trecând prin Blecher, ajungând
la optzecistul Ion Lăcustă sau la nobelizabilul Mircea Cărtărescu, la, mai apoi,
reprezentanții grupului de la Târgoviște
(Costache Olăreanu, Radu Petrescu,
Mircea Horia Simionescu) și, închizând,
aproape circular, conștientizat, deloc întâmplător, discursul academic, centrat pe literatura interbelică, cu inconfundabilul poet și traducător timișorean Șerban Foarță.
Discursul fluid sau fluidizarea discursivă e practicată de
tânăra profesoară universitară cu succes. Există, în această
carte, o acută propensiune spre limbajul abstract, aproape
filosofic, aș spune. Ceea ce aduce nou această abordare
este tabloul conexiunilor dintre autorii investigați, autori
ce par a nu se întâlni întotdeauna pe axa compoziției literare, dar care, cu toții, se dovedesc a fi căutători de elită ai
spațiului sacru, ai identității nealterabile. Gabriela Glăvan
găsește acele punți semantice, pregnante, care pot constitui un real punct de plecare în trasarea unei noi istorii a
literaturii române. Astfel de studii complexe, chiar dacă
se opresc doar asupra unei perioade din istoria literaturii,
generează reflecții asupra fenomenului literar, în ansamblul său.
Cu titlul Viraj în ireal, autoarea se situează în proximitatea autorilor cercetați, foarte aproape, epidermic, aș
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spune, de centrul de gravitație semantică a textelor investigate. Virajul este, în același timp, și miraj, dac-ar fi să uzăm, pe calea paronimiei, de un alt termen eminamente literar, este supradozare la nivel
emoțional, hipnotică atingere a nucleului ideatic, din pagini de proză
care se încăpățânează să susțină destine la limită. Virajul ar fi și sursa
vie, autentică, de inepuizabile instalări în substanța eterată sau profund corporalizată, a textelor recuperate, replasate pe șinele unei
ambarcațiuni hermeneutice (post)moderne.
Cercetătoarea fenomenului literar nu se hazardează în a utiliza un
metalimbaj pretențios, centrat pe o terminologie absconsă, dimpotrivă,
discursul său absoarbe resursele vii ale limbii române, cu o aplecare
specială spre finețea stilistică a perioadei interbelice, retruvabile la
marii critici, la emblematicii ei scriitori. Cu vădite rădăcini în estetica
de tip cultural, gen Tudor Vianu, scriitura Gabrielei Glăvan se lasă
vrăjită și de aerul tare al ultimelor decenii, în care aparatul bibliografic
nu poate rămâne indiferent la noutate, căutarea filologică, în general,
la noile teorii ale literaturii, ale limbajului.
Cartea e alcătuită din șapte părți. În prima, Romanul românesc
interbelic – repere critice, deschideri, opțiuni. În jurul canonului, se
discută, după cum se poate observa și din titlu, cu precauție și echidistanță, păstrându-se corectele limite, despre conceptul de canon,
în spațiul literaturii românești. Autoarea chiar punctează, în acest sens,
printr-o triadă protectoare, de tipul dezbateri, variante, contestații, rolul pe care modernitatea românească l-a avut în definirea canonului
literar. Acest fapt dovedește că, semantic vorbind, avem un concept
în curs de aprofundare în terminologia ultimelor decenii. Se vorbește
despre modern, modernism, modernitate, despre canon și canonizare,
despre contextele în care acești termeni funcționează, generând teorii
și mutații conceptuale de luat în considerare, mai cu seamă la nivelul poeticilor textuale romanești. Gabriela Glăvan parcurge istoriile
literaturii române, toate curajoasele încercări de cartografiere fidelă a
acesteia, ajunge de la Eugen Lovinescu la Ion Negoițescu, de la George
Călinescu la Nicolae Manolescu și la criticii actuali, Ion Bogdan Lefter,
Corin Braga, Carmen Mușat sau Bianca Burța-Cernat.
4-5-6, 2016
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În capitolul secund, Precursorul I.L. Caragiale – simptomele unei
modernități aparte, se încearcă o scoatere în exergă a figurii celui mai
„vizitat” autor român, clasicul, canonizatul I. L. Caragiale. Tânăra hermeneută se oprește la noțiunea de kitsch, raportându-se pertinent la
studiile lui Ștefan Cazimir și Matei Călinescu. Sau, într-alte pagini,
asistăm la focalizarea autoarei pe un aspect literar dominant, „deriva sensului”, la capacitatea textului de-a se închide până la totala
obscurizare semantică. Cu posibilitatea de a fi recuperat ulterior și,
eventual, înțeles prin interpretare. Personajul din scrierile caragialiene, încadrat ca-ntr-o ramă, între uman și funcțional, anticipează, în
viziunea sa, eroii povestirilor urmuziene.
Convinsă că nu se mai poate scrie ceva viu, referitor la lumea momentelor și schițelor caragialești, care să stârnească interesul cititorului ultrașcolit, autoarea se mulțumește să treacă în revistă aspectele
forte, imuabile, care, de fapt, au favorizat intrarea în canon. Foarte
atentă și extrem de selectivă cu ceea ce apare la capitolul bibliografie
sau în notele de subsol, autoarea nu se oprește, ar fi și imposibil, la
drept vorbind, asupra unor cărți ale ultimilor ani, dedicate lui Caragiale. Lipsesc, credem, două nume din bibliografia obligatorie, atunci
când vorbim de Caragiale, Marta Petreu (Filosofia lui Caragiale, Editura Polirom) și Ioana Pârvulescu(În țara miticilor, Lumea ca ziar. A
patra putere: Caragiale, Editura Humanitas). Amândouă au scris cărți
importante despre acest autor, dar care nu se încadrau, probabil, în
unghiul de cuprindere și de pertinentă analiză al cărții de față.
Capitolul Urmuz și instituirea canonului singular este coagulat în
jurul Paginilor bizare, al lecturilor fidele, asumate – cum este cea a
lui Ilarie Voronca –și al rolului de stimul creator pe care acestea l-au
jucat în literatura română, de la apariție până în prezent. O altă fațetă
neignorată este capacitatea acestui scriitor atipic de a crea admiratori
pe bandă rulantă, chiar dacă, în aparență, scrierile sale postulează
o acută criză a limbajului. Precursor al avangardismului, „Urmuz,
premergătorul”, cum l-a numit, într-un celebru articol Geo Bogza,
scriitorul suicidar își va câștiga notorietatea prin inventarea unui stil
unic, necatalogabil. Consangvinele principii de generare a textului lit170
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erar, de netăgăduit, pe care le-a prefigurat, prin raportare la o întreagă
viitoare avangardă, certifică supremația sa în ordonarea și reevaluarea
ulterioară a canonului literar românesc.
Gabriela Glăvan punctează faptul că Arghezi a însemnat mult în
afirmarea și consolidarea ulterioară a locului lui Urmuz în literatura de la noi. Delimitează mai multe perioade de receptare a textelor
urmuziene, dar nu cade în capcana de a se plasa categoric într-una
dintre tabere. Sintetizează, cu ochi deprins în a surprinde ineditul,
tonalitățile provocatoare, analizează și clasează voci felurite din diapazonul interbelic sau contemporan al criticii. Părând a rămâne în limitele bibliografiei, cu orice preț, autoarea se, de fapt, desprinde subtil și
promovează discret, cu succes, propriul demers interpretativ.
În M. Blecher – maestrul și umbra. O paradigmă în devenire, autoarea aduce argumente solide pentru „modelul Blecher”, companion de
elită fiindu-i, de această dată, Mihai Zamfir, cu binecunoscuta lucrare
Cealaltă față a prozei, în care, prin activarea terminologiei semiotice,
de tip structuralist, marca Rifatterre, se dezvoltă o teză extrem de
temerară și de efervescentă, în același timp. Spune autoarea, într-un stil
elegant, păstrat constant, pe toată lungimea cărții, fără anomalii sau
incongruențe în zona expresivității: „Un aspect interesant al relației
dintre textul romanului și textul critic provine, în cazul de față, dintr-o
încercare a celui de-al doilea de a urmări, cu un ochi transferat adesea
din spațiul privirii în cel al locuirii, adică în chiar interstițiile textului,
generarea unei lumi narative din expunerea discursivă a traiectelor
unei conștiințe oscilând între neliniște, criză și uitare de sine. Se impune cu precădere un discurs ce vizează constante, forme specifice,
expresii tipice, viziuni complementare, simetrii interioare, modele
textuale menite să reveleze țesutul organic, păstrând încă urmele fluidelor ce i-au conferit viață și autenticitate.”
Captează, de asemenea, cu fermitate, în firele discursului său academic, câteva puncte de noutate, cum ar fi imaginarul fotografic, referirile la imagine și la arta fotografică, cu aplecare spre sensul instituit de
acestea, direct sau indirect, în scrierile lui Max Blecher. Reamintește
unde situează, de obicei, critica punctul zero al textului definitoriu
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pentru acest autor, Întâmplări în irealitatea imediată. Apoi, boala, descoperirea trupului, crizele și angoasa identitară, ce impact au acestea
în substanța creației, în straturile de profunzime ale unei opere literare, de ce devin inegalabil de fine și de umanizate aceste scrieri, ce au
în plus față de altele, puternic ficționalizate? Cochetând cu medicina,
fascinată de corporalitate, de însemnele trupului ca materie ce ni s-a
dat, pe care, de la naștere până la moarte, încercăm să o decodăm
adecvat, Gabriela Glăvan trece de tabuuri, pășește curajos printre
locurile comune, ignorându-le fățiș. Cu un limbaj suplu, cu inserții
neologice, care nu produc defel note discordante la nivelul discursului, cu privirea exersată în a decoda derapajele de viziune, clivajele
conceptuale și existențiale, dar și molcomele, tandrele apucături ale
unor creatori pur sânge, autoarea trece cu aer glacial-nonconformist,
printre statui și preconcepții, instaurând finalmente un mecanism de
convingeri influent-creative.
Următoarele capitole ale cărții, H. Bonciu, Constantin Fântâneru –
extreme, deviații, obscurizări și Grigore Cugler în orizontul avangardei,
traduc nevoia de descoperitor al oricărui intelectual, până la urmă,
sau afinitatea cu o literatură așa-zis marginală, o literatură care nu a
fost, din păcate, îndeajuns analizată, uitată pe rafturile bibliotecii interbelice, rămasă într-o nedreaptă paralizie hermeneutică. Romanele
lui H. Bonciu, Bagaj… și Pensiunea doamnei Pipersberg, sau romanul
Interior al lui Constantin Fântâneru, prozele scurte ale avangardistului Cugler, miniaturalele fantezii textuale, asemănătoare celor urmuziene, toate poeticile situate cumva în afara canonului, avangardiste, o
provoacă pe autoare la o lectură creativă, atentă cu jocurile de limbaj,
cu spațiile de desfășurare ale absurdului, cu detaliile unui ontologic
straniu și, nu în ultimul rând, cu feluritele poziționări practicate, până
acum, în studiile de critică literară.
Ultimul capitol, În orizontul postmodernismului – elemente ale imaginarului modernității interbelice în literatura contemporană, strânge,
cum s-ar zice, rândurile, și țese o, până la un punct, punte viabilă,
o schelă fantezist-elevată, de legătură între avangardă, atât de rebelă,
atât de neclar definită, și postmodernism, atât de fluid disipat într-o
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imensă conștiință a contrariilor. Spumoasă, potrivit marcată încadrarea lui Șerban Foarță într-un atare proteic periplu imaginativ, în fabuloasa descendență caragialescă, chiar dacă eu aș fi tentată să-l văd ca
pe un în curs de canonizare autor, mereu cu aura aceea de clasicism
aninată la reverul unor versuri atipice. Pentru Foarță, punctul, virgula,
ordinea cuvintelor sunt elemente de decență și intransigență creatoare,
de ludice metamorfoze și savante pliuri subcutanate. Scormonitor de
mare clasă în magma fierbinte a literaturii de pretutindeni, admirator
al inepuizabilelor valențe creative, admirator al clasicilor, al romanticilor, al avangardiștilor, el se situează imperturbabil pe o margine înfloritoare de artistic suprem, declanșator al canonului prin el însuși.
Mare iubitoare de fandacsii, pe care știe să le poarte cu stil și rafinament, Gabriela Glăvan seduce printr-o abilă descătușare de energii
textuale. O pagină de-a sa miroase, parcă, a sertar de secol XIX, în care
levănțica și bijuteriile alese, pietrele acvamarine, poate și-un carnețel
cu margini aurite, își găsesc discret loc și impulsionează la relecturi
necesare.
O foarte plăcută călătorie propune, așadar, Gabriela Glăvan, una
abil strunită, cu viraj năucitor de constructiv în poezia irealului, o
călătorie prin pagini de literatură interbelică, demnă de a fi oricând
(re)descoperită, într-un timp care pare să se zgârcească, din ce mai
mult, cu superlativele în receptare.
Compartimentată cumpănit, păstrând echilibrul și stofa fină, marca Dior, a retușurilor proprii unei teze de doctorat, avându-l ca ghid
pe profesorul și criticul literar Cornel Ungureanu, Viraj în ireal este
temelia, proba incontestabilă a maturității unui tânăr intelectual timișorean.

7 aprilie 2016, Timișoara
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Haiku. Pauză. Poezie*

D

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

OMNICA POP publică într-un interval de timp
foarte scurt, nici un deceniu, şapte cărţi de poezie
şi e prezentă în nu ştiu cîte alte antologii. A început cu
haiku-uri (Clepsidra cu stele, editura „Mirador”, 2009) în
care impresionează. Din puzderia de autori români de
haiku-uri din ultimele decenii, aşa cum spuneam deja,
puţine nume se pot reţine. Cei mai mulţi autori ratează
genul: scriu după ureche într-o specie totuşi canonică,
dificilă, de inspiraţie, am zice noi, exotică. Nu şi Domnica
Pop. Cel puţin în gîndire. Clepsidra cu stele (titlul filtrează
o metaforă) era o carte densă, valoric fără căderi, ceea ce
este rar la un debut. Dar şi cu o stăpînire a retoricii specifice ieşită din comun. Domnica Pop reuşea acolo, credibil, să ofere perspective unei sensibilităţi lirice accentuate şi disciplinate canonic (terţine, 5-7-5 silabe), colorate
cumva, uimitor, româneşte prin teme şi aluzii folclorice.
Să-şi aproprieze adică haiku-ul, să-l împământenească.

*Domnica Pop, Viadeserta, Editura „Trinom”, 2016, p. 84
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Între timp poeta şi-a extins registrul
stilistic contaminată poate şi de „piaţa lirică”, de aerul competitiv în care se scrie
astăzi. Avea în mînă o carte forte, haiku-ul,
la care aproape a renunţat. Prin asta poeta
a cîştigat, dar şi a pierdut. Pierde rigoarea
de prestidigitator al canonului, suflul lui
subtil şi indicibil, depersonalizarea poemului împinsă spre perfecţiune, spre
atingerea golului absolut (zen). Cîştigă
prin tensiune existenţială, nelinişte, tematică eterogenă, aflată nu o dată la
antipozi – religie vs ştiinţă, Christos vs
Newton („Isaac Newton/ somnul tău/
spală pămîntul//se face izvor/ de Iordan…”, p. 22).
Ceea ce marchează însă acum cu evidenţă Viadeserta
este o stare de anxietate ce gîtuie nu o dată textul. Poeta
calcă pe o gheaţă subţire, în vîrful degetelor: „de ce/ nu
sînt altceva// de ce/ nu sînt altundeva// de ce mă sprijin
de hîrtie// un copil mare/ cu turnurile visului/ arhitrave”,
p. 74). Ceea ce complică şi mai mult noua experienţă
lirică a Domnicăi Pop este frisonul religios ce trece netransfigurat estetic direct în versuri: „faţă în faţă/ cu apa
lui Heraclit/ ştiu că-i veşnic/ doar ce trece// ca sunetele
perene/ din clapele pianului/ împrăştiate duios// să lege
naşterea lui Christos”, p. 8).
Aliteraţiile cultivate cu obstinaţie în poeme, rimele
interioare (verb cu verb, gerunzii cu gerunzii, participii cu participii, adeverb cu adverb), subminează, nu o
dată, sugestiile subtile ale unei sensibilităţi poetice totuşi
confirmate: „ce-i limpede/ în vreodată// ce-i adevărat/ în
niciodată/ eu nu ştiu/ să culeg realitatea/ flori de păpădie/
şi-atunci// ce-mi sînt mie/ ochii răstignitului// Cauza cui/
Efectul”, p. 83.
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Din fericire, poeta se regăseşte pe sine, din cînd în cînd, şi în
această carte, în mici oaze în care inspiră eterul unui sentiment indefinit: „astăzi/ va fi o zi// stau în grădină/ nu gust niciun măr/ca Eva
nechibzuită// toată seara/ voi asculta/ mersul lunii”, p. 30. Mai ales
ultimele trei versuri o recuperează pe poeta haiku-urilor de altă dată.
În fine, cred că Viadeserta e o carte de criză, uneori inevitabilă în
scris, ce poate anunţa în schimb un nou tărîm liric la care să ancoreze
poeta.
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Sublimul marsupial:

trasoare bucureştene*

O

RICE CORPORAŢIE respectabilă are un departament de resurse umane. Pentru că Gelu Diaconu este
unde dintre cele mai sofisticate corporaţii, el conţine şi subdepartamente la departamentul Resurse umane („Vinea”,
2016). Primul este resurse interioare şi înglobează clipuri
autoreferenţiale. Un clip autentic este scurt şi relevant.
Exact aşa şi aici. Minimalismul – ca orice minimalism
de bun-simţ – maschează diverse esenţialisme. Poemele
sunt pilite cu o pilă bastardă, până dispar orice fundiţe şi
emoticoane. Melancolia doar nu poate fi şlefuită până la
disparenţă. În rest, ne aflăm aproximativ în piese eugenionesciene în care fiecare detaliu te pune pe gânduri, în
ciuda insignifianţei lui.
Propulsându-l pe gelu ca superactant al acestei poezii
eficiente, mozaicul realităţii se sudează într-un tot niţel
caraghios, de fapt acut criticabil. Ambientul este unul
cenuşiu, când comunist, când post-comunist rapace, fără
mare diferenţă între ele.

Felix Nicolau,
critic literar, poet,
prozator, Bucureşti

*Gelu Diaconu, Resurse umane, „Vinea”, 2016
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Sentimentul precumpănitor
este alienarea. Nimic din agitaţia
şi sofisticăria tehnică nu este
apetisant pentru gelu. Nu tragedie, ci tristeţe ironică decurge
de aici. Viziunea melioristă este
posibilă doar prin aburirea lentilelor, deci prin modalitatea tiresian/ borgesiană a descoperirii resurselor interioare şi a nesocotirii pitorescului exterior.
Spaţiul (a)poetic este Bucureştiul capitalist, dar şi cel
comunist, cu amintirea întreprinderii Vulcan. Impresia
este că nu s-a schimbat nimic prin trecerea de la gelu tânăr
la gelu bătrân (53 de ani). „Ductil ca aurul”, timpul nu
poate atinge esenţele. Lumea a rămas la fel de pestriţă şi
absurdă în secolul XXI ca în secolul XX. Melancolia, însă,
scapără poezie, aşa că trecerea prin toată această butaforie
nu a fost chiar fără folos. Mai puţin sexualitatea, beţia şi
limbajul deocheat, Gelu Diaconu este un Ch. Bukowski
dâmboviţean cu scriitură sinceră şi directă, onestă.
Şi în grupajul fantezii, înrudirea cu Bukowski se vădeşte
prin inserţiile culturale menite să compenseze deziluzia
cotidianului. Mai există şi un filon de spleen simbolist al
târgurilor provinciale. De multe ori, oraşul prin care se
învârte gelu pare un loc în care nu se întâmplă nimic. Minunile însă sunt la tot pasul dacă ai ochi pentru ele: în autobuzele şi tramvaiele jegoase lumea scrie poeme pe afişe,
iar sărutul dat iubitei transfigurează citadinul kafkian.
Chiar dacă oamenii au feţe de plastic şi par tranchilizaţi
există mai mult ca prezentul (grupajul al treilea). Brazii de
plastic salvează brazii vii, iar poezia scoate antene după
ora stingerii, odată cu deşteptarea gândacilor. Există posibilitatea sublimului, aşadar, sau cel puţin a fericirii marsupiale, dar marea certitudine este resemnarea, oboseala.
În „zona de confort”, gelu vorbeşte de la egal la egal cu
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marile minţi ale omenirii (recente); cum a ieşit în Bucureştiul-rigolă,
cum lumea devine neinteresantă. De aici şi funcţia retroproiectivă
a glugii hanoracului, singura capabilă să focalizeze imaginaţia spre
„mingea originală Tango” care pluteşte pe cerul capitalei, cea cu care
„Mario Kempes a bătut în finală Olanda/ la campionatul mondial din
Argentina ’78”.
Ca şi cum nu ar fi citit niciodată despre teoria adaptării a Lindei
Hutcheon, acest trubadur metropolitan are viziuni de o puritate
dickensiană, mereu tulburate de inserţii vulgare ori simboluri ale puterii: „gelu a ieşit din dosul uşii stacojii/ păşind nesigur peste pragul
înzăpezit/ o volgă neagră/ parcată ceva mai încolo/ era ca un cărăbuş
uriaş dat cu zahăr pudră// liniştea era întreruptă/ de scârţâitul şoşonilor
vreunui trecător// uimirea lui gelu/ în faţa întregii nemişcări// zgomote
îndepărtate, surde/ veneau dinspre bulevard şi de mai departe/ iar gelu
tresărea speriat de foşnetul zăpezii afânate/ care cădea pe trotuar/ de
la streaşină sau de pe/ crucea stâlpilor singuratici şi resemnaţi” [(gelu
nu mai ştie)].
Beatnik deja obosit, el recurge la compensaţii culturale prin practicarea unei orbiri faţă de peisaj. Numai aşa se poate înlocui hâda realitate, pe care nici nu se mai oboseşte să o deconstruiască: „e 22.15 în
Drumul Taberei/ Bucureşti România/ gelu a băut două pahare de garrone/ cu lămâie şi apă minerală// acum se uită la un film – / New York
te iubesc – / fără să ştie încă/ în ce relaţie se află cu oraşul său/ după
53 de ani de convieţuire// se gândeşte că lucrurile/ merg oricum spre
finalul/ absolut previzibil/ indiferent ce facem pe parcurs// acum/ că
david bowie nu mai e/ lui gelu îi zbârnâie în cap/ let`s dance şi under
pressure// nici freddie n-a mai fost/ la un moment dat/ însă lucrurile
au mers mai departe// ultimul performance pe scenă al lui bowie/ a
fost în 2007 la Royal Albert Hall/ comfortably numb cu david gilmour// într-o zi n-o să mai fie// nici gilmour/ şi totul o să meargă mai
departe// într-o zi nici gelu/ n-o să mai fie/ şi totul va fi/ ca şi cum n-ar
fi fost” (***).
Aproape proustiene percepţiile din volum, filtrate mereu prin
amintiri, afecte şi senzaţii. De aici şi impresia de îndepărtare, de pu4-5-6, 2016
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ritate intangibilă: „la cum a fost înainte/ şi se gândeşte la tipul/ care
a început să cânte la pian/ fără să fi studiat vreodată/ sau la fata care/
după un vis/ a început să descrie/ un oraş pe care nu îl cunoştea//
gelu ştie/ că lucrurile astea nu depind/ de gustul unei prăjituri// toate
astea există/ pentru că au fost aici şi înainte/ când gelu nu se născuse/
iar aromele prăjiturilor/ îi aduc aminte doar de copilărie/ sau de
întâmplările/ pe care le credea uitate// dar ce a fost înainte/ nu ţine de
amintire/ ci de vis” (gelu visează – 2).
Poate fi ceva mai elegant şi mai seducător decât aşa resemnare?
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Avantajul (poetic al)
bilingvismului*

C

ÎND DESCHIZI ACEASTĂ CARTE, te întrebi ceo fi vrut să spună autorul. Curînd te prinzi că n-a
vrut să spună ceva. A vrut să spună. Punct. Ceea ce, incidental, îl implică şi pe ceva. De unde, de pildă, o precipitare a spunerii: sintaxă condensată, cuvinte de asemenea condensate ori o juxtapunere de planuri „privirea ta
să îndrăznească voci/ ca o detracare tectonică/ vocea actorului şerpuind prin sală// ecoul/ celălalt ecou/ precum
liniştea pânzei de păianjen/ să-ţi înalţe sub carne un zbor”.
De unde formule goale, recunoscute ca atare, pretext
de legitimare a unui conţinut comun şi, în acelaşi timp,
de şocare, de provocare a cititorului: „o ţin tot aşa// ochii
tăi/ încălţaţi cu/ somn moale// trupurile noastre/ nodurile lipsei/ de dincolo// sunt atâtea inerţii în oraşul ăsta/
de-ţi vine a scoate poeţi din/ seminţele de dovleac// eu nu
spun nimic” (tot aşa, nu spun nimic).

* Mihók Tamás, Winrar de tot, „TracusArte”, 2015.
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Cred că o parte din farmecul acestui volum vine din bilingvismul
iniţial al poetului. Ca un copil, ai la
îndemînă o mulţime de noi jucării,
cuvintele, pe care le poţi întoarce pe
toate feţele, le poţi ciocni între ele
ca să vezi dacă sar sau nu scîntei, le
poţi compara, şi numărul operaţiilor
pe care le poţi face asupra lor e
limitat doar de limitele imaginaţiei.
Avem, deci, o deosebită plăcere a
cuvintelor: dezonorificare, „spui catastif onorariu tacrir”; „apoi pierd pluralul pe sub cămaşă/ pierd gameţii
aşa cum îi ştiam/ şi tot ce bîigui/ e
un început trist de poem/ cât o revendicare// avantajul
poeziei e fraged/ ca un joker pe care nu ştii dacă-l posezi/
un mântuitor all in/ dacă-n viaţă o faci lată/ fiartă/ sau
de oaie”. Ori imagini insolite (şi riscate) „gust de fracţie
umedă”, rebeliuni timide în faţa unor clişee lingvistice
„clar de soare”, jocuri de cuvinte (nu întotdeauna izbutite), bunăoară, cel din titlul volumului, uneori bazate pe
traduceri „pe fb/ plouă cu pisici şi câini/ ar spune englezul/ rece şi bonom”.
Cuvintele se atrag de asemenea prin jocul rimelor:
„distanţa dintre noi frizează chimia precum/ din flaconul
bürger de doi litri golit un vacuum./ dau două beri goale
pentru una plină cântă dan/ în ton mundan./ soarele ne
arde aprig azi. cazi. în pupila ta văd zemoase verbe./ sucul
e stors de verde. merde”. Un joc care continuă la nivelul
conţinutului printr-unul al avansurilor şi retragerilor,
cu o ingenioasă manevrare a planurilor „fuma noţiuni
sub streşini negre/ noţiuni livide şi străvezii// frânt de
drumuri/ venisem la ea/ cu o coală a patru/ nescrisă//
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ne-am aşezat/ îi făceam ocheade lui dumnezeu/ ţigara e o autoironie/
ce te scapă din situaţii jenante/ i-am spus// m-am jurat/ dar n-a fost
să fie/ mi-a răspuns// dar ocheadele?// dezonorificări// şi-am fumat
două zile/ cât două nopţi/ şi ne-am jucat de-a coincidenţa/ pe hîrtia
unui poem/ nescris” (ea), şi unde fantasmele livreşti se combină cu
reminiscenţele urbane (orădene): „ca-ntr-un şir al canonicilor”. Tot
aşa, cîteodată tonul poemului e simpatic: „te iubesc şi-ţi spun/ cîinii se-nşală/ criticul literar se-nşală/ sfinţii se-nşală/ e nevoie doar de
linişte”.
Discursul poetic se desfăşoară coerent (în limitele coerenţei asumate de către poet) în poeme cu un schelet narativ, cum ar fi răscoala
din paişpe, tristan apoi poetul pd, disjunctă.
Un fragment din cel de-al doilea poem amintit mai sus sper să
convingă pe toată lumea că Mihók Tamás e un poet de urmărit şi a
cărui evoluţie ne va oferi surprize: „el va fi precursorul/ tristan tzara el
va fi cel care va observa că viaţa e un metro paişpe din paris/ sau dacă
nu el/ un admirator de-al lui/ să zicem un postdecembrist/ şi după ce
îşi va consuma ideile/ înaltele idei/ tristan tzara va înflori trecutul/ îşi
va calibra versul în cadenţe de minge/ îşi va coase privirea pe orbita
cerului transparent de surd/ spunându-i/ ne-i plasat ascuţit în sânul
unei mari poveri/ vom dada la o parte ierni vom dada la o parte veri/
iar pe bâlbâiala lui vor călca mulţi// când muzeele adorm/ tristan va
dispărea pe un pegasus/ iar poetul/ postdecembristul poet/va strânge
vapori de timp pălării şi traume/ măşti şi poveşti”.
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Literatura poveştilor repovestite*

I

Ioan Matiuţ,
poet, editor, Arad

ONEL COSTIN este un scriitor arădean, autor a patru
cărţi, din care două de proză. Cartea de faţă, Visul din
tranşee. Nuvele şi povestiri, apărută la editura „Mirador”
2016, este o continuare firească a celei anterioare, Drumul
apărută la aceeaşi editură în anul 2015. În Drumul, autorul povesteşte cu talent călătoria făcută de familia sa,
din Maramureşul de Nord, azi teritoriu ucrainian, până în
Cadrilater, unde au fost deportaţi pentru a popula teritoriile intrate în administraţie românească. De acolo, atunci
când graniţele şi orânduirile s-au schimbat din nou, familia autorului împreună cu alţi consăteni, au ajuns intrun sat din Banat, unde au fost primiţi cu reticienţă, iar de
aici au plecat în Aradul Nou, un cartier al Aradului, unde
trăiesc şi astăzi urmaşii lor.
În cartea Visul din tranşee. Nuvele şi povestiri, autorul
rememorează şi apoi redă prin scris, povestiri auzite în
tinereţe de la bătrânii din familie şi din satul maramureşan
de origine. Cartea conţine cinci proze scurte, numite
de autor nuvele şi povestiri. Prima, intitulată Visul din

* Ionel Costin, Visul din tranşee. Nuvele şi povestiri, Editura „Mirador”,
2016

184

4-5-6, 2016

Literatura poveştilor repovestite

Lecturi paralele

tranşee care dă şi titlul cărţii, este o
poveste tragică de dragoste dintre un
tânăr din Dragomireşti-Maramureş,
pe numele său Grigore Cosor, şi Rozalia, o fată frumoasă din sat. Tânărul
este luat în armata imperială, luptă pe
frontul din Galiţia în primul război
mondial şi ajunge prizonier la ruşi.
Din lagărul unde era încarcerat, se
înrolează voluntar într-un corp de
armată român care urma să lupte împotriva nemţilor. Luptă pe fronturile
din Moldova unde este rănit uşor
după care se întoarce acasă istovit,
dar cu Rozalia în inimă, ceea care i-a
dat puterea să ducă toate acestea.
Ajuns acasă, află că iubita lui s-a
căsătorit cu fiul preotului din sat. Pleacă într-o noapte geroasă spre casa unde locuia Rozalia şi soţul ei, iar dimineaţa aceasta îl descoperă spânzurat de crengile unui
copac din apropierea casei. Multă tensiune şi dramatism
în această proză. Se observă o rigoare specifică istoricilor,
în prezentarea evenimentelor vremii. Această proză scurtă
are şi toate calităţile unui excelent scenariu de film.
A doua proză, Primarul, descrie viaţa de zi cu zi dintr-un
sat din Maramureş, pe numele său Roşcova, populat
de ucrainieni. Este surprinsă atmosfera specifică satului cu preocupările şi problemele sale legate de pământ,
inundaţiile de primăvară, muncile grele la pădure etc. Personajul principal este primarul Danilov, iubit de comunitate şi devotat acesteia, care ajunge chiar parlamentar la
Bucureşti. Din această poziţie, el se implică în rezolvarea
multor probleme specifice zonei pe care o reprezenta. În
final, se întoarce în satul său, la vechile obiceiuri.
A treia povestire, Florica Popii, începe cu o descriere frumoasă a zonei Vişeului de Sus. Popa Andreica şi
4-5-6, 2016
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a lui preoteasă, personajele principale ale povestirii, neavând copii,
se hotărăsc să înfieze o fetiţă a cantorului bisericesc din Moisei, care
avea o familie numeroasă şi o situaţie materială precară. Florica, aşa
o chema pe fetiţa înfiată, se integrează bine în noua familie şi duce o
viaţă împlinită.
Prostul satului este următoarea proză scurtă în care autorul ne
prezintă viaţa dură a satului românesc de odinioară, în care cei slabi
ori bolnavi sunt victime ale celor pe care nevoile vieţii, sărăcia şi muncile grele i-au transformat în oameni duri şi insensibili la problemele
celor din jur. Aşa s-a întâmplat şi cu Ionuc, fecior frumos şi priceput la
cântatul din ceteră. După o şezătoare stropită bine cu pălincă, în urma
unui scandal făcut pe uliţele satului, a fost ridicat de jandarmi şi bătut
până la inconştienţă. Rămas cu sechele psihice serioase şi mutilante,
o duce din ce în ce mai greu, mai ales după ce îi mor părinţii. Devine
un fel de nebun al satului, poreclit „Dumduş” pentru că îl îngâna pe
toboşar atunci când acesta făcea obişnuitele anunţuri prin sat. În cele
din urmă, părăsit de toţi şi batjocorit, este găsit îngheţat lângă un
pârâu. Sătenii deplâng soarta acestuia dar nimeni nu-şi asumă înmormântarea creştinească a acestei fiinţe tragice.
Ultima povestire, Hanul Ţapinarilor, descrie atmosfera unui han
din Pasul Prislop, în apropiere de Borşa, cu poveştile şi întâmplările
pitoreşti şi interesante ale personajelor aflate acolo într-o seară de septembrie a anului 1929.
În toate aceste povestiri, sunt surprinse foarte bine datinile şi obiceiurile din Maramureş duse din generaţie în generaţie şi păstrate cu
sfinţenie, precum şi spiritul viu al satului. Autorul reuşeşte să transmită multă emoţie, sentimente, tensiune, tragism, forţa dar şi slăbiciunile fiinţei umane. Toate acestea împreună cu talentul narativ incontestabil al lui Ionel Costin, provoacă satisfacţia unei lecturi împlinite. Abundenţa de regionalisme dă o notă de autenticitate şi de farmec
iar autorul se simte dator să explice într-un glosar, la sfârşitul cărţii,
cuvintele mai puţin cunoscute din graiul maramureşan.
Ionel Costin şi-a câştigat deja un loc binemeritat în literatura arădeană iar cartea de faţă este o cărămidă importantă dintr-o
structură literară solidă, pe care, sper, autorul o va duce la capăt. Dacă
se va lua în serios.
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Subliminalul poetic*

A

UTOAREA ACESTEI CĂRŢI are în palmares un
număr apreciabil de volume, ceea ce reprezintă, de
obicei, garanţia unei experienţe poetice din ce în ce mai
vizibile odată cu trecerea timpului. Aşteptarea albă este
confirmarea acestei aşteptări.
I-am citit versurile şi am meditat asupra lor. Rândurile
care urmează sunt rezultatul acestui dialog.
Ideea care mi-a dominat lectura este aceea a unei benefice ezitări între tentaţia unei postmodernităţi care
urmează a fi confirmată şi miza pe tradiţia verificată de
şirurile de înaintaşi. Cele două componente coexistă,
paşnic, în cuprinsul tuturor textelor şi tocmai în capacitatea de a le concilia permanent rezidă măiestria autoarei.
Rezultatul este o unitate în eterogenitate, pe care cititorul
este invitat cu abilitate să o accepte.
Semnele evidente ale postmodernităţii sunt de natură
stilistică şi textuală. În plan stilistic, frapează abundenţa
pasajelor care, extrase din context, par a fi proză curată,

Doina BogdanDascălu,
Timişoara

* Silvia C. Negru, Aşteptarea albă (Versuri), Drobeta Turnu Severin,
Profin. Editură & Tipografie, 2015, cu un Argument de Gheroghe
Mihai şi o Postfaţă de A. V. Maliţa
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camuflată însă prozodic, prin spargerea sintaxei în fragmente dispuse
în versuri diferite: „Trăim în secolul XXI/şi ni se pare/că cerinţele sunt
mai mari decât în secolul XX” sau (despre o peniţă) „O primisem în
dar de la tata,/care aprecia efortul de a scrie” ori „Avem îndrăzneala
articulării/înainte de 40 de ani”. Anticipând, adaug însă că, uneori
cel puţin, senzaţia de exprimare voit prozaică („numai eu cumpăram
pantofi confortabili/şi-i ofeream, onestă”) este atenuată de includerea
fragmentului respectiv într-un context care îi calmează banalitatea:
„Pentru paşii aceştia/numai eu cumpăram pantofi confortabili/şi-i
ofeream, onestă, neavând îndoieli/la freamătul poeziei”.
Aceeaşi senzaţie de agresiune asupra confortului cotidian vine şi
din numărul considerabil de neologisme, cărora, până acum câteva
decenii, li se refuzaseră cetăţenia poetică, ca cele care urmează (în ordinea din carte): diferenţiere, emblematic, comensurabil, emfază, vindicativ, decanta, fulminant, contabiliza, periclita, recentisim, epatant,
cognoscibilitate, opaciza şi multe altele de acest fel. Şi de data aceasta,
însă, autoarea nu ezită să îndulcească şocul lexical produs de cuvinte
ca cele de mai sus, prin uşurinţa cu care inventează vocabule al căror
inedit produce efect stilistic: desfira, sumbrizare, veşmântat etc., la care
îl adaug pe ingeniosul mirungere (adică: „ungere cu mir”).
În plan textual, prezenţa postmodernismului asumat este trădată
numaidecât de alăturarea aparent haotică de cuvinte şi de fraze, care
îşi au, fiecare în parte, sensul lor, dar a căror înlănţuire lasă impresia
unei capitulări în faţa aleatorului. În realitate, aici nu este vorba decât
despre ducerea până la exces a unei tendinţe manifestate pe întregul
parcurs al secolului al XX-lea, de evoluţie entropică a artei în general
şi, prin urmare, inclusiv a poeziei. Numai că, în cuprinsul acestei stări
de dezorganizare deliberată, dăm peste insule de poeticitate autentică,
pe care cititorul de toate vârstele nu poate să nu le interpreteze ca atare:
„Celor singuri le cădeau pe umeri/scrisori/ca nişte eşarfe de amurg”,
„iluziile matinale se scurg în caietele simple”, „La ceas vestit, te poate
bea/tăcerea mea, tăcerea grea”, „Ne vom privi/prin ochiul unui astru”,
„se aude/gângurit de stea polară”, „cum floarea-n mugur odihneşte” şi
aşa mai departe.
Tot din panoplia unei îndelungate tradiţii poetice este desprins şi
procedeul verificat al aliteraţiilor, care, fără a produce efect imediat,
188

4-5-6, 2016

Subliminalul poetic

Lecturi paralele

reprezintă un factor de coerenţă textuală. Exemple se găsesc peste
tot, fie că este vorba de aliteraţii simple, ca acestea: „Caută capătul
drumului”, „sâmburii sufletului”, „clipa aceasta de mare mâhnire”, fie
de alteraţii triple: „râde de fragilitatea fiecărei fiinţe”, „s-au prins perechi în panoplii”.
Reflexul lexical al aliteraţiilor sunt repetiţiile, şi ele la fel de abundente, dar care au la această autoare structuri personale, scoase din tiparele ştiute. Faptul că aceste structuri sunt recurente le confirmă caracterul neîntâmplător. De pildă, o structură originală este următoarea:
„tăcerea mea, tăcerea grea”, „oglinda ei, oglinda mea”. La aceasta, sunt
de adăugat formule la fel de proprii ale unui fel de superlativ inedit,
obţinut prin reduplicarea unui cuvânt: „oamenii-oameni”, „adânculadânc”, „omul-om”, „adevărul-adevăr”. Mai rar, deşi la fel de eficace
stilistic, este chiasmul: „trup fără suflet/ şi suflet fără trup”.
Recurgerea la astfel de procedee specifice poeticii tradiţionale
nu este întâmplătoare, căci ei îi revine rolul extrem de important de
echilibrare a celeilalte tendinţe, postmodernă. Voinţa de echilibru textual nu este verbalizată, ci doar sugerată de obsesia dualităţii: „treceau
perechile”, „s-au prins perechi/în panoplie”, sau „deschiderea în două
a Muntelui”, „două aripi bat sincron” ori „mă pot replia/ca-ntr-o
oglindă”.
Distribuirea, aparent întâmplătoare, a unor nuclee tradiţionale în
alternanţă cu altele, postmoderne, este amprenta unei personalităţi
poetice şi, totodată, cheia cu ajutorul căreia poate fi şi trebuie să fie
citită această carte. Cu atât mai mult cu cât efectul durabil al acestei
distribuţii este unul subliminal, el imprimându-se în cititor înainte
chiar ca acesta să fi devenit conştient de el. Este momentul în care
subliminalul se întâlneşte cu inefabilul, producând plăcerea generată
de text. Ceea ce este apanajul poeziei adevărate.
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D

E LIVIUS CIOCÂRLIE mă leagă multe amintiri
din studenţie: mi-a fost dascăl. El miza pe Luminiţa
Dobrescu, iar noi, studentele, pe Roy Black. A câştigat
Luminiţa Dobrescu, desigur, era Festivalul „Cerbul de
aur” din 1969. Dar am avut şi noi dreptate, Roy Black a
luat premiul juriului. Singurul consens a fost în cazul lui
Cliff Richard care a avut cel mai bun concert din festival.
Ce e, de fapt, cu Urmare şi sfârşit*? Urmare înţeleg,
e în bună regulă, dar de ce sfârşit? Doar pentru că LC
are avantajele vârstei? Domnule profesor, şi studentele
îmbătrânesc alături de Dvs., cum s-a întâmplat şi cu Cliff
Richard. Care are titlul de Sir. Fără să exagerez, distincţia
o meritaţi şi Dvs. din plin.
Am cartea în faţă, cu o dedicaţie „de la capătul drumului”. Un jurnal nedatat, livresc, jurnal de întâmplări,
multe dintre ele trăite tolănit direct pe canapea, într-un
„cloud” plin de jocuri şi de teoria jocurilor în literatură,
* Livius Ciocârlie, Urmare şi sfârşit, Bucureşti, Editura „Tracus Arte”,
2016, 280 pag.
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respectiv în critica literară. „Am şi teme
false.” – ne anunţă LC. Mi se acordă şi
circumstanţe atenuante, chiar din mottoul cărţii, pe care-l citez pe de-a-ntregul:
«Nimic, în critica literară, nu mi se pare
mai greu de făcut decât un articol despre o carte alcătuită din asemenea (...)
reflecţii discontinue, heteroclite şi, adeseori, contradictorii, care au fost scrise
în răstimpul mai multor ani şi fără nici
o idee preconcepută. (Henry de Montherlant, Cu toate focurile stinse)». Deşi
la prima vedere ar putea părea un amalgam de impresii, note, mici cochetării
sau alintări, avem de-a face cu o scriitură
bine şlefuită, revăzută şi rescrisă pe parcursul mai multor
ani. Există un instrumentar folosit, gen Kundera, aşa cum
există şi un arhitect de talia lui Gaudi, ba chiar şi un generator de sintagme, acorduri şi cuvinte potrivite, englezii îi
spun The Ransomiser.
Labirintul în care intrăm e unul complex, curat, sincer, blând şi neuronal. Sinapsele se activează rând pe
rând. Lectura nu e facilă, chiar dacă intrarea în text e
plăcută, la fel e pe tot parcursul jurnalului. E ca în legenda
bibliotecarului care te poartă printre munţi de cărţi, descoperindu-ţi nestemate şi răspunsuri la care nici măcar
nu ai fost în stare să formulezi întrebări. Ca la un festival
de literatură unde toţi maeştrii sunt în viaţă şi te trezeşti
într-o lume fantastică.
Cum am fost deja avertizată că e greu de făcut un articol despre o carte de acest fel (nici nu-mi propun să fie un
articol critic, ar fi riscant), prefer să constat frumuseţea
eseistică naturală, nefardată. Ar fi riscant, pentru că LC a
blocat deja răutăţile, aşa cum pe Facebook poţi bloca anu4-5-6, 2016
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mite comentarii. Un ingredient sănătos este autoironia: „Ies în oraş
după multe săptămâni. Trec pe la Cărtureşti. Văd un titlu promiţător:
Ghidul leneşului. Să-l iau, să nu-l iau? Nu-l iau. Mă descurc eu şi singur, n-am nevoie de ghid!” (p.12)
Folosind citate din poeţi (Mircea Ivănescu, Pessoa, Rilke, Anna
Ahmatova, Ioan Es. Pop etc.), prozatori (Tolstoi, Dostoievski, Llosa,
Márquez, Marin Preda ş.a.) sau critici literari, îşi ajustează propriile
păreri în raport cu temele mari ale literaturii sau ale vieţii înseşi. Iată
un exemplu: „Daniel Cristea-Enache: «Cred şi azi că nu merită să joci
nici un joc dacă nu ai voinţa de a câştiga.» Este atitudinea normală a
unui om aflat în relaţie bună cu firea lui şi bine înzestrat. Fac această
distincţie întrucât prin fire înţeleg un fond de pulsiuni, iar prin înzestrare capacitatea de a transforma natura proprie în ceva care, fără
s-o nege, o transcende. Cred însă că mai există o atitudine posibilă:
a intra în joc din plăcerea de a-l juca. Adică, una animată de spiritul gratuităţii. E cea pe care o prefer, conştient totodată că ea pune o
condiţie despre care nu ştiu dacă e realizabilă. A nu lupta pentru victorie fiindcă nu eşti în stare de ea e una, iar a nu face scop din victorie,
ci din jocul însuşi, deşi ai putea s-o obţii, cu totul altceva. E de esenţă
aristocratică, însă e şi incert.” (p.21)
Iată şi câteva dezvăluiri: „Mă regăsesc în Pamuk: «...faptul că relaţia
mea cu El a rămas la nivelul unei temeri difuze şi al unei tratări superficiale care, din prudenţă, nu răscolea prea mult acest subiect, se datora şi împrejurării că nimeni nu mă instruia, acasă, în această privinţă.
Poate şi pentru că nimeni nu ştia nimic care să-mi servească drept
învăţătură: (...) nu i-am văzut niciodată pe cei din familia mea să-şi
facă rugăciunea, să ţină post ori să îngaime vreo rugăciune. Din acest
punct de vedere, membrii familiei noastre se îndepărtaseră simţitor
de religie, dar convieţuiau cu ea...». Mă regăsesc, până la un punct.
Acea temere difuză – şi, prin urmare, nici acea prudenţă – nu o simt.
Deci, nici această socoteală nu mi-am făcut-o: «Socoteam, cu o parte
a minţii, că dacă Dumnezeu ştia tot, aşa cum se spunea, deşi eu nu
puteam crede în El aşa cum mi-aş fi dorit, era nespus de ager la minte
şi avea să mă ierte, dându-şi seama de ce nu puteam crede în El cu nici
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un chip». E amuzant, dar nu mă regăsesc. Rămân la regretul de a nu
putea crede, numai la atât.” (p.33)
E sensibil la probleme politice actuale, le sintetizează, le distilează:
„Un mare neajuns al democraţiei este că, prin vot universal, se dă
pe mâna unei majorităţi de oameni neavizaţi. Însă aceleaşi oameni
repară neajunsul asigurând ce este cel mai important: alternanţa la
putere. Majoritatea populaţiei e aproape totdeauna nemulţumită,
încât sancţionează puterea înlocuind-o cu alta, pe care o va sancţiona
– plus, minus – rândul viitor. Pericolul apare când alegerile aduc în
parlament o prea mare majoritate. Atunci există premisa să se creeze o
situaţie în urma căreia nu va mai exista, decât formal, un rând viitor.”
(p.97)
Micile/marile dileme îi deconspiră sensibilităţile: „Mă încurcă,
citindu-1 pe Dostoievski, faptul că la el tot ce i se întâmplă individului
este extraordinar de important, în timp ce pentru mine viaţa e făcută
din şanse, reuşite, eşecuri, întâmplări lipsite de însemnătate – astea
mai ales – şi multă lipsă de sens.
Regăsesc la Versilov plăcerea de a formula o părere simplă în termeni absurzi: «...dacă ar avea tot atâtea calităţi câte defecte, ar fi un
sfânt!»” (p.111)
Un punct de vedere avizat, deopotrivă deprimant: „Raportul dintre
Călinescu şi Lovinescu este acela dintre un critic mai mare şi unul mai
important.
Spre deosebire de poeţi şi romancieri, criticii – şi mai ales istoricii
literari – depind mai mult de importanţă decât de valoare. Nu-şi pierd
locul când nu mai sunt citiţi. Poeţii şi romancierii abandonaţi de cititori dispar.
Există o realitate a literaturii şi o esenţă a ei. Realitatea este că cea
veche nu se mai citeşte. Esenţa: multe scrieri vechi s-ar mai putea citi.
S-ar vedea atunci că unele sunt mai bune, ori mult mai bune, decât
cele care se citesc.
Scrierile vechi au meritul ingrat de a-i cerne dintre cititorii buni pe
cititorii n-aş zice proşti, dar oprindu-se la despre ce e vorba şi la ce vrea
să spună. Ei sunt exponenţial mai mulţi.” (p.147)
4-5-6, 2016
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Probabil tema principală e cea a neantului: „Cât despre neant, acesta este şi o „veşnică lipsă de griji”. Griji ale cui? Ale celui încă nenăscut.
Cu alte cuvinte, neantul este tot o virtualitate. Valoarea este virtualitatea unor indivizi, mai puţin acei indivizi, iar neantul este virtualitatea unei ficţiuni – individul nenăscut.
Prin urmare, suprema valoare ar fi renunţarea la voinţa de a trăi.
Ce-i sigur este că a fi uman – şi chiar civilizat – înseamnă a atenua
viaţa. Deşi există, sau aşa sper, şi oameni care îşi pun toată puterea de
viaţă în efortul de a-1 apăra pe om. Problema lui este să-şi aleagă bine
ţinta. Adesea, dă în gropi.” (p.158)
Îl descoperim pe LC aşezat discret între Jung şi Cioran: „O superbă
caracterizare: «Specificul filozofiei constă în faptul că ea nu presupune
absolut nimic ca fiindu-i cunoscut, căci totul îi este străin...». Acelaşi
lucru s-ar putea spune despre artist, când este artist, dacă la el n-ar
interveni ceva ce Schopenhauer pare să ignore, şi anume legea terţului
inclus. Artistul nu încetează să descopere cu extremă uimire un univers care îi este familiar.
Cu cât ne este [...] exterior un fenomen, cu atât îl înţelegem mai
bine, spune. Cu cât înaintăm mai mult în noi înşine, cu atât înţelegem
mai puţin. Corolarul ar fi că eu mă înţeleg perfect.” (p.159)
În carte apare recurent umbra aceea despre care nu am vrut să
amintesc: „Ieri am susţinut, cu tărie şi bună-credinţa, că anul trecut
nu mi-a apărut nici o carte. A trebuit să fiu pus în faţa obiectului comis. O tot spun: sunt omul fără trecut. Mă nasc în fiecare zi. Poate
de aceea, abia născut când scriu, neapucând să pun ceva osânză, la
lectură am sentimentul că bate oarecum vântul prin scrierile mele,
cum a binevoit să se exprime un critic cu greutate, spre marele meu
entuziasm.
Rilke: Oare, în pragul morţii, să nu bănuim cumva
cât subterfugiu e-n tot ce aici înfăptuim?
Şmecheria supremă pentru a avea o bătrâneţe liniştită este să-ţi placă
viaţa şi să nu te temi de moarte, înţelepciunea asta o am – deocamdată
– până la a face să coincidă contrariile: o lume fără lume, o viaţă fără
întâmplări.” (p.176)
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Livius Ciocârlie formulează o inedită mostră de ars poetica, nici
măcar Cioran nu putea spune mai bine: „Artistul e capabil să descopere necunoscuţi în oamenii care-i sunt cei mai familiari. Pe mine însumi mi se întâmplă să mă iau prin surprindere. Şi nu-mi spun atunci
«Ia uită-te la mine!”. „Uită-te la ăsta!”, îmi spun.
Ocupaţia mea – «a se amuza cu fleacuri» – e denumită to trifle
în engleză, iar la chinezi wan. Dintre toate cuvintele care numesc, în
alte limbi, verbul a juca cel mai mult îmi place, nu-i loc de îndoială,
japonezul asobi, fiindcă mai înseamnă şi farniente, a fi fără lucru, a
zăcea nefolosit.
Şi totuşi, îmi place „Jocul şi primejdia, hazardul periculos”. De
aceea şi scriu. Ca să risc. Habar nu am ce fac. Dacă-i bun, dacă-i prost.
Vorba lui Şerban: „Merge? Nu merge? Găseşti că e stupid?”. Dar n-o
fac ca să mă întrec cu careva. Nici măcar cu mine. Repet: ca să risc.
Dacă se poate, să mă fac de râs.” (p.213)
Urmare şi sfârşit este o carte plină de esenţe „bitter” literare, în
forme nobile, aşa cum doar în Jurnalul filosofic al lui Noica mai găseşti
ori în minunatul Jurnal în fărâme al lui Eugène Ionesco, să nu mai spun
de timbrul prietenos, stilat şi blazat, ca cel din Jurnal-ul lui Kafka.
Cu versurile lui Maiakovski din finalul jurnalului, mă declar
aruncată direct în braţele lui Pavese din Meseria de a trăi. Adică ciudat
de reconfortant:
„Nu închei înainte de a cita, cu o iluzorie premoniţie, aceste versuri
ale lui Maiakovski:
«Abram Vasilievici!
Când ai venit?»
«Vladimir Vladimirovici!
Uite-acum. Pe un nor.»
«Şi cum ţi-a mers obştescul sfârşit?»
«Binişor, binişor...»” (p.280)
Dacă Livius Ciocârlie se ţine de cuvânt, m-aş simţi sedusă şi
abandonată. Am totuşi o speranţă, un antidot livresc. De dragul domnului profesor, îl redau în limba franceză: «En trois mots, je peux résumer
tout ce que j’ai appris sur la vie: la vie continue…» (Robert Frost)
4-5-6, 2016

195

Lecturi paralele

Andrei Mocuţa

Ultima pauză de ţigară

R

Andrei Mocuţa,
prozator, poet,
Curtici

ODICA ILIE ȘI ROMULUS BUCUR pariază în acest
volum1 pe câteva nume de autori/autoare abia ieșiți
din cursurile de scriere creatoare. Sau nu pariază. Sau ne
provoacă gustul. Romulus Bucur ne aduce aminte că aceste
cursuri au fost introduse la Brașov de Alexandru Mușina
prin 1996/97. Umbra profesorilor Sandu Mușina, Andrei
Bodiu și Gheorghe Crăciun se întinde de la dispariția lor
și până azi, în aceste pagini. Fără a uita șirul profesorilor
brașoveni care au urmat: Caius Dobrescu, Mihai Ignat, R.
B. sau Rodica Ilie, dar și pe al iluștrilor elevi, mulți dintre ei basarabeni: Dumitru Crudu, Iulian Ciocan, Adrian
Lăcătuș, Dan Țăranu, Adriana Bărbat, Ina Crudu și până
la Bogdan Coșa și Andrei Dosa.
Camelia Bunea deschide volumul într-o notă ludică
ce se regăsește aproape în fiecare poem: „mi-ar plăcea să
joc Darts cu tine// și tu să fii pe post de panou/ așa/ nu

1
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Romulus Bucur, Rodica Ilie, Pauză de țigară, Antologia Masterului de
Inovare Culturală a Facultății de Litere, Brașov, Editura Universității
Transilvania, 2015.
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cred că ai mai râde când/ nimeresc
pe margine.// aș arunca săgeți până
când/ ai arăta ca o strecurătoare profi/ de la teleshopping” (Darts). Nevoia de elibarare a Cameliei din chingile bibliografiei critice și ale celei
selective, ale complementului indirect prepozițional și ale elementului
predicativ suplimentar dă naștere
unor poeme-protest pline de farmec
și savoare.
Cel mai bun poem al lui Alexandru Căldare e, de departe, Moș Muie.
Găsim toate ingredientele necesare
unei scrieri care să cucerească din
prima. Cadență, construcție progresivă, șoc, eliberare:
„Omul care s-a urcat în autobuz mi-a arătat muie./ S-a
uitat la mine/ de parcă se aștepta să mă vadă/ și din senin
mi-a arătat muie./ Dacă m-ar fi prins în altă zi/ poate i-aș
fi întors un dos de palmă/ poate i-aș fi zis ceva de mă-sa/
sau poate i-aș fi arătat și eu muie/ în spirit de solidaritate
(…) El s-a dus la următorul călător/ și i-a arătat muie,/ la
o fetiță de vreo 10 ani/ i-a arătat și ei muie/ (…) un vox
populi ceva mai vulgar,/ mai contemplativ/ mai expresiv,/
un Moș Crăciun al muiei/ care vine o dată pe/ an și într-o
singură zi arată muie tuturor.”
Andreea Căpățînă e ceva mai temperată decât primii
doi, „sfioasă puțin/ abia vizibilă/ cu o mare/ capacitate/
de camuflare/ refuză să fie/ în centrul atenției”. Formula
pe care o aplică este însă la fel de ingenioasă și, în medie,
fiecare poem păstreză o surpriză la final, o întorsătură de
situație, un plot twist: „cam atât îți pasă ție/ 0,3 miligrame/
atât ești de autentic/ 5 miligrame cam atâta pasiune e// 8
4-5-6, 2016
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mg de gudron/ 0,5 mg de nicotină/ 6 mg monoxid de carbon// un Pall
Mall mă satisface mai mult”. (8 miligrame)
Dacă Romulus Bucur și Rodica Ilie se pricep la ceva, acel lucru
este ușurința cu care au transmis cele mai inventive tehnici de scriere poetică tinerilor filologi brașoveni. Tehnica folosită de Andreea
Constantinescu e aceea a dezasamblării și a reconstrucției într-unul
dintre cele mai bune poeme din antologie, Louvre Museum – contemplând Venus din Milo: „mă gândesc că nu e ca toate/ frumusețile alea
renascentiste/ pline de celulită/ până la urmă/ e chiar frumoasă/ are
abdomenul lucrat/ fața puțin bucălată/ sânii rotunzi/ te încearcă câțiva
fiori/ mă gândesc ce fain ar fi dacă/ aș lua o pensulă și/ aș da ceva
culoare pielii/ aș face sfârcurile rozalii/ și buzele cu aceeași nuanță/
(…) un tatuaj cu ramuri de măslin/ și nici nu l-aș termina bine/ că aș
auzi în spate un român/ venit și el la Luvru:/ Hai bă să vezi ce bună-i
asta/ și toată lumea s-ar întoarce atunci/ la Venus din Milo/ (…) și iar mângâia sânii/ și ar pune degetul pe buzele ei/ femeile ar umbla pe
stradă/ (…) ar face operație/ medicul le-ar tăia brațele/ cu fierăstrăul
ca să arate ca Venus” etc.
Pentru Bianca David, poezia este un câmp fertil, la propriu: „stiloul meu e mai fertil/ decât pântecul meu”; și tentația maternală îi
dă târcoale în diverse împrejurări: „Ca suvenir din Thailanda/ ne-am
luat o maimuță/ din plină sălbăticie/ (…) Ca să-l luăm pe avion/ l-am
sedat bine și/ l-am pus pe burta mea, pe sub bluză,/ ca și cum aș avea
un bebeluș/ nenăscut” (Maimuța).
Mirabela David scrie o poezie a notației imediate, un fel de jurnal
liric scris din vârful patului: „de 9 ani ne trezim unul în respirația
celuilalt”; „întins cuminte în patul din nuc proaspăt/ cu lumânarea
îndesată în pumni/ (…) tata mi-a zâmbit/ numai mie”; „urmărești
matinalul de dimineață/ în timp ce-ți tragi ciorapii super uzați/ (…)
ai vrea mai degrabă să poți vedea/ un episod din tom și jerry/ dar
n-ai curaj să schimbi canalul”. Ar fi aici de reformulat expresia ușor
pleonastică: „matinalul de dimineață”. În mod cert, Mirabelei îi priesc
zorii, aproape toate poemele ei ar putea alcătui câmpul lexical al momentului auroral: „în fiecare dimineață/ în îmbrățișarea ta înfometată/
găsesc răspunsuri la întrebările de peste zi”. (dimineața)
198

4-5-6, 2016

Ultima pauză de ţigară

Lecturi paralele

Destul de multă confuzie am întâlnit în versurile semnate de
Liliana Drug. Poeta nu și-a găsit încă identitatea poetică și oscilează
între atmosfera gothică („Carnea de cancer roasă/ șade frumos și
cuminte/ Găuri masive în trupul mărunt/ Sortit să fie mâncat de
viermi/ Cărui dumnezeu i-a greșit?”), nervozitatea despărțirilor („tu
pleci ce dacă pleci/ o să mă reconstruiesc/ o să sparg zidul dintre
mine și lume/ lumea adevărată lumea întreagă/ nu lumea care ai fost
tu”), și sentimentul matern reprimat („Tu, micuțule, nu m-ai pregătit
prea bine/ Mi-ai rotunjit obrajii/ Mi-ai umflat picioarele subțiri/ Mia căzut și părul,/ Am ceva fire albe-n plus./ (…) Lasă-mi pielea să se
strângă/ Lasă-mă să simt din nou gustul țigării/ Să fiu din nou femeie
în pat/ Redă-mi plăcerea somnului pe burtă!”). Aș fi preferat în locul
expresivității forțate mai multă prospețime stilistică.
Nico Fabich are o întâlnire neobișnuită într-un supermarket din
Brașov cu Allen Ginsberg și Walt Whitman, dovadă că până și pe
marii poeți șunca Sissi, chipsurile Lays și cotletele marinate i-au prins
din urmă: „Ce căutai lângă nectarine, Allen Ginsberg?/ (…) Walt
Whitman aștepta lângă casa de marcat, v-ați dat mâna/ ați schimbat
două vorbe despre America, despre pepenii verzi/ apoi v-ați strâns
într-o îmbrățișare.” Iar dacă ei n-ar fi luat un taxi spre Calea București,
s-ar fi întâlnit ceva mai târziu, într-un alt poem, cu roșcata cu ochelari,
Sophia Loren.
Versurile lui Cristian Henter sunt mai degrabă discursive decât
poematice: „Da, m-am întâlnit cu Ionică./ Îmi povestea că a cunoscuto într-un bar./ Avea niște ochi imenși și niște/ Picioare atât de lungi
încât/ Puteai să juri că-i ruptă din anime./ Și chipurile nu a durat mult
până/ Să o sărute și să o ducă acasă./ (…) Ajunși în cameră, a trântito pe pat și tipa/ A început să se atingă până și-a pus el prezervativul./ S-au luptat o vreme pentru supremație. Ea voia/ Deasupra, dar
el nu avea chef s-o lase. Și și-au tot/ Zâmbit și s-au tot tachinat și s-au
tot/ Sărutat și s-au tot atins, până când tipei/ Au început să-i tremure
lăbiuțele și/ l-a implorat să intre în ea că moare fără./ Și când să intre,/
A căzut din pat și/ S-a trezit.”
4-5-6, 2016
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După poemele în proză dense ale lui Cristian Henter, Iuliana
Răducan ne servește mici pastile lirice, unele de natură anecdotică
(„Consumul de mere dăunează grav armoniei în// cuplu și se lasă cu
evacuări,/ Nu mă credeți!?/ întrebați-o pe Eva!”), altele lasă cititorul
în expectativă („o zi/ în care stăm toate-ntr-o debara/ vorbim despre
modernitate, experiențe & poezie/ așteptându-ne muștele/ care nu
vor/ nu vor/ să mai vină.”) ori, din contră, îl incită („ca-ntr-un slow
motion îmi mușcai/ lobul urechii și desenai conturul/ sânilor/ îmi
lipeam degetele între coastele tale/ și-ți șopteam la ureche/ cele mai
triste versuri scrise de Neruda”).
Zenaida Rotariu încearcă un exercițiu livresc, un fel de replică dată
poemului Song of Myself de Walt Whitman, poet ce pare tare popular printre masteranzii brașoveni: „voi scrie totul de atâtea ori/ tu vei
vedea ce a ieșit când te voi/ lăsa eu să citești un cântec despre mine
în care/ e și povestea ta și a altora/ un cântec/ în care la final rămân
cu tine/ pentru că toți oamenii de pe pământ/ au plecat și te-au lăsat
singur”. (Cântec despre mine)
După experiment livresc, urmează rescriere. Luciana Sima sintetizează în doar câteva versuri ceea ce Frederic Beigbeder a constatat
într-un întreg roman, și anume că: „Iubirea durează 3 ani./ ăsta ar
trebui să fie ultimul, atunci/ dacă nu-mi trece/ voi duce relația la un alt
nivel./ voi stabili între mine/ și iubirea mea pentru mine/ o dragoste/
docilă/ domestică/ și călduță./ ne vom așeza la casa noastră/ eu și/ iubirea mea pentru tine/ și vom trăi/ din obișnuință/ pentru că nu știm
ce altceva/ mai bun să facem”.
„Mă numesc tabac/ și nu fumez”, ne spune Dan Tabac. Ei bine,
atunci ce caută într-o antologie cu titlul Pauză de țigară? Era și păcat
ca un tânăr cu un asemenea nume să nu devină un poet atât de șugubăț: „De dimineață/ pe stomacul gol/ m-am hotărât să schimb
lumea/ asemenea lui ion mureșan/ idem eugen cioclea/ am băut un
pahar cu vin/ ibidem nichita/ mi s-a făcut rău/ trebuie să-mi revin cu
orice preț/ mi-am spus/ e prea multă vomă prin poeme/ conform unor
oameni de știință americani/ schimbarea lumii începe/ din propria
curte/ așa că mi-am luat sapa/ și m-am dus în vie”.
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Volumul se încheie la fel de în forță precum începe. Într-un stil
insolit și abrupt, textele Roxanei Târziu îmi amintesc de perlele poetice ale lui Richard Brautigan: „dacă îți taie calea o pisică înseamnă/ că
animalul acela se duce undeva./ la piață dacă are nevoie de legume,/
la păcănele dacă se simte norocos”. Dintre toate tehnicile pe care le
experimentează, cea directă și absurdă i se potrivește cel mai bine:
„până să ajungă la/ mine telefonul își pierde/ firul și el rămâne cu/
buzele mele în/ talpă cu care mă-/ njură în timp ce eu/ mă înec în/
dinții tăiați cu/ unghiera”. De menționat este faptul că Roxana Târziu
s-a ocupat și de copertă și ilustrații.
Textele din antologie sunt un show al imaginației și experienței adolescentine încă supravegheat de programul pedagogic inițiat de Al.
Mușina. Sper ca masteranzii brașoveni să nu fie intimidați de noua
lege antifumat și această antologie să nu rămână ultima lor Pauză de
țigară.
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O permanenţă literară: Pavel Dan*

P

Mircea Popa,
istoric literar, Cluj

RINTRE SCRIITORII care au intrat definitiv în
zestrea spirituală a Clujului se numără fără-ndoială şi
Pavel Dan, ca unul care a fost considerat încă de la debut
un vrednic urmaş al lui Liviu Rebreanu, avînd legături
durabile cu oraşul de pe Someş, unde a activat în cadrele
Asociaţiei Scriitorilor din Ardeal şi Banat şi în cenaclul lui
Victor Papilian, făcînd parte, de asemenea, şi din gruparea
lui Ion Chinezu de la „Gând românesc”, revistă clujeană
care i-a adăpostit cea mai viguroasă parte a creaţiei epice.
Participarea sa la concursul literar lansat de ziarul „România nouă” din 1937 i-a adus un prestigios premiu literar,
iar răspunsurile pe care le-a dat la chestionarul lansat de
Arhiva de Folclor a deschis un capitol nou din viaţa sa,
acela de folclorist. Trei reputaţi istorici literari clujeni,
Monica Lazăr, Ion Vlad şi Constantin Cubleşan i-au dedicat apreciate exegeze literare, iar periodic, scriitorii clujeni se reunesc la Tritenii de Jos pentru a-i omagia opera.

* Aurel Podaru, Bibliografie Pavel Dan, Editura „Şcoala Ardeleană”,
2016.
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În anii din urmă, această nobilă misiune
a fost asumată de Asociaţia „Pavel Dan”
din Beclean, care, graţie inimosului Aurel
Podaru a dat acum trei ani la iveală ediţia
completă a operelor sale (Opere, I-III,
Editura „Eikon”, 2012) ca, mai recent, să
scoată, în condiţii grafice deosebite, revista „Paveldaniştii”, ca „revistă semestrială
editată de Asociaţia Culturală „Pavel Dan”,
din care recent au apărut nr. 2-3. Acelaşi
neobosit investigator cultural, Aurel
Podaru, a dat la iveală zilele acestea o
mult-aşteptată Bibliografie Pavel Dan
(Editura „Şcoala Ardeleană”, 2016), cu o
impresionantă prefaţă de Ion Vlad.
Cunoscător la perfecţie al drumului sinuos spre public al scrisului lui
Pavel Dan, acesta trece în revistă cu multă acurateţe momentele mai importante prin care s-a validat opera de
nuvelist şi romancier a lui Pavel Dan în posteritate. Sînt
amintite astfel eforturile depuse de Florian Potra (1956)
şi Cornel Regman din 1965, de a oferi o imagine cît mai
cuprinzătoare a operei, prin cuprinderea unor texte inedite, cum a fost cazul cu Jurnalul (Editura „Dacia”, 1975)
şi cu Ultimul capitol, schiţe, povestiri, nuvele, fragmente
din 1974 ale lui Nicolae Florescu, dimpreună cu eforturile depuse de Petru Poantă şi Victor Cubleşan de a-i
conferi o mai amplă susţinere critică, nu străină de gestul
Gabrielei Chiciudean de la Alba Iulia, de a-i fi închinat
o teză de doctorat. Cu adevărat remarcabil este destinul
universal al scriitorului transilvănean, tradus mai întîi în
limba turcă, în 1942, aşa cum a semnalat subsemnatul în
volumul nostru Identificări, dar şi în limba franceză prin
interesul manifestat pentru opera sa de marele creator al
4-5-6, 2016
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teatrului absurd, Eugen Ionescu, încă din 1945. Alte traduceri au apărut
în portugheză (Victor Buescu), rusă (A. Costin), germană (J.P.Molin şi
Edith Horovits-Silbermann), maghiară (Janos Varro), engleză (Fred
Nădăban), spaniolă (Rafael Pisot şi Cristina Sava), ceea ce dovedeşte
rezistenţa în timp a operei. Bibliografia de faţă, ca rezultat al unei
documentări serioase şi al unui efort restitutiv cu adevărat meritoriu, care adaugă referinţele critice din periodice şi din volumele de
critică, precum şi evenimentele dedicate cu ocazia comemorărilor şi
aniversărilor, merită pe deplin aprecierile iubitorilor de proză realistă
şi fantastic-mitologică.
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Ioan Dehelean şi umbrele iluzorii*

P

E IOAN DEHELEAN mi l-a prezentat un prieten comun, Mihai Popovici, acum mai bine de un sfert de
secol. Ştiam că scrie poezie, ştiam că are talent, dar nu
ştiam de ce nu publică. Nimeni nu ştia de ce Ioan Dehelean nu-şi publica poeziile.
Apoi, după zeci de ani-tăcere, Ioan Dehelean şi-a publicat prima sa carte: Ţipătul bufniţei, Editura „Brumar”,
Timişoara, 2013. Peste numai doi ani, în 2015 îşi publică
a doua sa carte, Cercuri pe ape, la aceeaşi editură. Ei, bine
iată că poetul ne-a predat în aceste zile spre citire a treia,
Umbrele din alfabet, Editura „Brumar”, 2016.
Dacă în Ţipătul bufniţei poetul este „rezervat faţă de
cititor, dacă nu chiar indiferent, (şi în care, n. n.) poetul
conturează un univers al nopţii” cum spune criticul
Gheorghe Mocuţa, în cel de-al doilea al său volum de poeme, Cercuri pe apă Ioan Dehelean pare a dovedi că este
un poet original, solitar, Vasile Dan afirmând despre el că

Petre Don,
poet, Arad

* Ioan Dehelean, Umbrele din alfabet, Editura „Brumar”, Timişoara,
2016
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„înoată împotriva curentului, nu este, nu
poate fi înregimentat” .
Ei, bine, odată cu al treilea său volum,
cel de faţă, Umbrele din alfabet, Ioan
Dehelean ne surprinde din nou, de această dată prin tonul scrisului, prin
modul de abordare aproape colocvial,
aproape intrând în complicitate cu cititorii săi. Eul său este personaj cu identitate,
cu ocupări diurne, trăieşte, doarme, bea,
vorbeşte, îşi pune întrebări existenţiale.
Creaţia, la modul său general, este de fapt principala temă
a actualei sale cărţi, căci ce să însemne umbrele unor
litere din alfabet altceva decât nuanţele facerii, ale creaţiei
superioare, ale creaţiei artistice, literare. Totodată literele,
cuvintele sunt cele care înmagazinează – au înmagazinat
civilizaţii, stări şi trăiri. Iată: „A/ piramidă a faraonilor/
criptă decriptată/ obelisc/ mamă a celor ce o urmează
în şir fără să murmure/.../ intrare-n mister, miracol, în
viaţă/ cenotaf ” (Un şir de umbre). Dar, cenotaful, ca simbol al spaţiului neumplut cu nimic, un eu golit de idei şi
simţăminte, nepalpabilul – mormântul gol – este prezent
destul de des în carte, deşi este nenumit.
Dependenţa de creaţie, de cuvânt, de poezie este dureroasă, chinuitoare, fatală: „... Acum alfabetul/ începe să
se bucure/ ba chiar începe să cânte// te sărută, te devorează
cu literele lui/ şi te îmbracă frumos,/ frumos-frumos/ ca
pe un mire din cărţi// mumie dintr-un an norocos/ întrun cuvânt” (Mumia din litere).
Starea inertă, lipsa gândirii, non-valoarea, starea de
repaus, letargia, moleşeala cuvântului sunt contrazise,
căci „Am auzit însă/ de la un clarvăzător/ că în curând
bătrânul Homer/ îşi va recăpăta vederea/ şi aezii vor
încânta lumea din nou cu lăutele lor/ şi lumea va fi iarăşi
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frumoasă/ şi fericită// Iată, în Piaţa Teatrului de Comedie/ statuile au
început deja/ să clipească” (Concediu de iarnă cu plată).
Ioan Dehelean din această carte este unul nou, iarăşi surprinzător,
original, neînregimentat. Unul uneori hâtru, uneori sfătos, vezi poemul Educaţia mieilor, în care îi sfătuieşte pe mai maturii creatori
vizavi de cei tineri: „Nu-i jupuiţi încă/ În cele din urmă vor înţelege/
singuri/ spre ce ţarc să se îndrepte”.
Limbajul este lejer, tonul aşijderea poetul aruncând uneori, parcă
în dorul lelii, rime răzleţe cu prozodie clasică, cu ritm şi chiar cu
monorime.
Ca obiect, cartea este superbă – cam pătrăţoasă totuşi după gustul meu – coperta fiind realizată de Călin Chendea, cu o ilustraţie
semnată de artistul plastic Onisim Colta, editura timişoreană „Brumar” respectându-şi blazonul.
Am să închei recenzia reproducând în întregime poemul Mă
părăsiră toţi, dedicat lui Mihai Popovici: „mă părăsiră toţi/ coborau în
spirală/ gălăgioşi/ vorbele se stingeau/ alunecau/ pe o scară de bloc//
mi-a fost greu/ să închid uşa/ în urma lor// dar am închis-o./ şi am
izbucnit în plâns.”
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67 de scântei deznodate, pe o

scară hărăzită doar lui*

P

ÂNĂ ACUM, George Schinteie a publicat şapte volume de poezie.
Se observă cu ochiul liber că poetul încearcă să recupereze din timpul pierdut (pierdut?) prin faptul că vreme
de 32 de ani de la debut s-a autoexilat în tăcere, el nemaipublicând nimic între anii 1976 şi 2008, iar acum
publică bianual câte o carte, totul parcă sub sloganul
proustian, În căutarea timpului pierdut.
Cele 67 de poeme care alcătuiesc noul volum reprezintă,
se pare, tot atâţia ani de viaţă, ca un fel de omagiu adus
respectivelor sale segmente din trăirea biologică.
Temele din 67 – poeme deznodate sunt în general
aceleaşi din precedentele sale cărţi precum şi din precedentele cărţi ale tuturor poeţilor Lumii: moartea, timpul,
dragostea, creaţia, inefabilul vieţii, frumuseţea pură sau
maculată etc.
* George Schinteie, 67– poeme deznodate, Editura „ArtPress”, Timişoara, 2016
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Grafiate fără punctuaţie, în vers
liber, toate cuvintele scrise cu litere
minuscule (cu excepţia a două:
Dumnezeu şi Marea Moartă), poemele cărţii ne aruncă în faţă o
entitate a eului nostru prin reflexia
sensibilului eu al poetului aici de
faţă.
Cartea este o clipă a destăinuirii,
se înfăptuieşte un bilanţ din mers,
cu o mişcare contrabalansată de orizonturi la vedere,
căci moartea se iţeşte. Versul e amplu, discursiv, cu multe
verbe, în schimb e penurie de adjective, aici prinţesă e
metafora, parabola, personificarea, chiar. Umbra morţii
e ca o mantie cu care te poţi înfăşura, pare doar o iluzie
(Alea iacta est). Deşi este la marginea existenţei, poetul îşi
mai caută iubirea în „amiaza care/ întârzie să rostească
numele”, iubire care este „mai incertă decât nemurirea/
nălucind alergarea/ în care te caut” (Confesiune).
Ludicul nu-i e străin, căci „soarele joacă şotron/ pe buclele vieţii mele/ aruncată de-a valma” ceea ce înseamnă că
îi e greu, căci „privirea inimii/ poartă sângele ca un dor”,
scormonind cu unghiile timpul în căutarea comorii, care
poate fi chiar fericirea de a uita (Duminică de-a valma).
Nu lipseşte nici obsedanta sa clepsidră, simbol al timpului pierdut, scurs, dar nu oricum ci, de multe ori cu
zădărnicie, cu incertitudini, căci poetul bâjbâie ca un orb
fără repere într-un cerc al toamnei (Fluture pe un cub de
zahăr).
Găsim, de asemenea, imagini cu tentă naturistă, în
care porumbeii vor scrie amintiri sexuale nonconformiste pe blocul vecin, în timp ce biroul la care poetul
scrie „începe să zboare/ ca un poem înaripat/ ce aşteaptă
să-l scriu” (Reflex).
4-5-6, 2016

209

Lecturi paralele

Petre Don

George Schinteie scrie o carte – 67 – poeme deznodate care „marchează, aşa cum poetul însuşi şi-a propus, un moment, o vârstă a
creaţiei sale: e un segment din ambiţiosul proiect al recuperării de
sine. Un proiect în care fiecare nouă apariţie editorială este – mai mult
decât un eveniment – o sărbătoare a spiritului...” după cum pe drept
remarcă criticul Marian Odangiu în prefaţa cărţii.
Nu pot, de asemenea, să nu remarc eleganţa fizică a cărţii, copertele cu manşete, ilustraţiile care sprijină poemul, realizate de Edith
Torony, precum şi tehnoredactarea superbă a lui Radu Kopany.
În final am să reproduc integral poemul Un fel de zero pentru
frumuseţea gândului, sensibilitatea mişcării verbului şi pentru fragilitatea cuvintelor-melci. Iată-l: „scară mi-a fost hărăzit să fiu/ să urce
pe ea melcii după ploile acide/ ce ard nucii în anotimpuri precare/ să
ating umbra stelelor căzătoare în palmă/ şi să zbor cu gândul spre glorie/ ca şi când fluturii bezmetici s-ar lovi de ferestre/ în căutarea luminii/ n-am îngăduit cumsecade unui vis din copilărie/ să mă-nveţe să
joc la ruletă iluzia/ astfel încât orizontul să-mi anuleze/ dragostea prin
care speram că m-apropii/ de cea mai frumoasă taină/ în care prea
mulţi eşuaseră/ şi mă-ncumet să fiu persistent o scară nevăzută/ pe
care cuvintele-melci se-aşează timid/ să-mi înalţe zborul fără aripi”.
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77 de sonete*

D

RAGOŞ CEAHOREANU este un scriitor atipic.
Spun asta gândindu-mă la atâţia alţii pe care îi cunosc şi care nu se dau în lături de la nimic pentru a se
afirma cât de cât, pentru a fi puţin, măcar cu un pas, mai
în faţă, mai „la vedere”. Or, lui D. Ceahoreanu îi sunt total
străine astfel de practici, ba, aş putea spune că preocuparea lui merge mai degrabă spre rămânerea în starea de
anoniumat, decât de a ieşi de acolo.
Cum poate fi explicată o atare atitudine faţă de propria
creaţie literară? La această legitimă întrebare nu este greu
de găsit răspunsul. De fapt, ni-l dă, în mai multe rânduri,
chiar Dragoş Ceahoreanu, ultima dată chiar în cartea de
faţă. „...eu niciodată nu am avut sentimentul că aş fi scriitor...”, mărturiseşte el în partea de început a Cuvântului
autorului. Și tot acolo, în acelaşi Cuvânt, poetul explică
de unde îi vine imboldul creaţiei literare: „Am scris doar
atunci când îmi venea să fac asta, parcă fără voia mea, ca
şi când nu m-aş putea lecui de o boală altfel decât scriind”.

Horia Ungureanu,
prozator, Arad

* Dragoş Ceahoreanu, Mărturisiri în amurg, 2016 – volum editat în
regia autorului.
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Spusele acestea sincere ne duc cu gândul
la leac, la catharsis, la despovărare. La
eliberare, adică. Acum e uşor de spus
că, de fapt, Dragoş Ceahoreanu nu scrie
pentru a deveni scriitor (el este scriitor),
ci pentru a ieşi dintr-un impas, uneori,
sau pentru a-şi satisface o nevoie indusă,
sau impusă de altcineva (parcă fără voia
lui, după cum singur recunoaşte).
Dragoş Ceahoreanu a scris şi umplut
cu versurile şi gândurile sale o mulţime
de caiete şi ele, gândurile şi versurile
sale, ar fi rămas acolo, „la sertar”, dacă
familia şi câţiva apropiaţi ai săi nu ar fi
insistat să le publice. Adică, după cum
spune chiar el, să le scoată „din umila lor groapă” (sertarul,) şi să le mute „într-o criptă” (cartea scrisă).
Aşa că, inevitabil, D.C. a debutat editorial târziu, chiar
foarte târziu, la vârsta de 68 de ani, vârstă la care nu puţini
scriitori se gândesc să-şi încheie cariera literară, dacă nu
cumva şi-au şi încheiat-o deja. Prima sa carte, editată în
2007, intitulată Viaţa ca o zi sau moara cuvintelor, este un
volum masiv, contrastând evident, ca număr de pagini,
cu moda opurilor subţirele (de cca. 100 de pagini) care se
practică astăzi în lirica românească. Debutul din 2007 a
fost urmat apoi, ca într-o avalanşă care cu greu mai poate
fi oprită odată ce s-a pornit, şi de alte cărţi, de poezie, dar
şi de proză, ajungând ca astăzi bibliografia ceahoreană să
însumeze 11 volume (unele scrise în colaborare, două traduse în engleză, iar una editată la Publish America U.S.A.,
în 2014).
Și iată-l acum făcând ceea ce a spus că nu a făcut şi
nu va face niciodată: să scrie la comandă. Cum ar veni,
să se scarpine şi când nu îl mănâncă pielea. „Un profe212
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sionist poate să scrie la comandă, pe o temă dată, şi în aproape orice
împrejurare. Eu nu o pot face. Eu scriu numai când îmi vine şi numai
când intru în rezonanţă cu tema, aşa cum mă scarpin numai când mă
mănâncă pielea”, ne explică (şi se explică) poetul în cartea sa de debut, pentru a înţelege noi, cititorii săi miraţi, de ce el nu se consideră
un scriitor profesionist. Să ne lămurim. Dragoş Ceahoreanu crede că
un scriitor profesionist poate crea pe o temă dată, oricând şi oriunde.
Doar să i se spună despre ce să scrie, tema, adică. Iar el (şi din această
cauză nu se consideră scriitor profesionist) nu poate face asta. El „se
scarpină doar când îl mănâncă pielea”. Toate bune şi frumoase, numai
că, tot el (şi nu l-a obligat nimeni să spună asta), în Cuvântul care deschide cartea sa, ne anunţă că şi-a pus în gând să scrie „77 de sonete,
pe care să le ofere colegilor cu ocazia întâlnirii din anul acesta” (este
vorba despre foştii colegi de liceu ai poetului n.n.). Adică să scrie la
comandă. E drept, comanda sa, ceea ce schimbă uşor lucrurile, uşor,
dar nu hotărâtor. Oare?
Să vedem, în linii mari, despre ce a scris Dragoş Ceahoreanu în
celelalte cărţi ale sale. Ce l-a determinat pe el ca, la un moment dat,
să pună mâna pe condei (el chiar aşa procedează, scrie pe hârtie cu
pixul sau cu stiloul) şi să scrie (versuri sau pagini de proză), care au
fost, cum se spune, temele sale. Iată doar câteva dintre ele, pe care le
amintesc într-o ordine aleatorie.
Aş spune că tema copilăriei, prezentă în aproape toate cărţile sale,
este una care îl obsedează (cum îl obsedează, de altfel, pe orice scriitor). Prima copilărie şi Bucovina, „ţara pierdută”, locul în care i-a
rămas partea cea mai pură a sufletului său de „înstrăinat” pe viaţă.
Dragoş Ceahoreanu trăieşte drama fără leac a oricărui desţărat: aceea
de a nu-şi mai găsi nicăieri „locul său”. Aceasta este „tema lui specială”,
care l-a determinat să scrie şi romanul autobiografic Refugiaţii. Altă
temă, prezentă mai ales în versurile de tinereţe, este cea a dragostei, de
multe ori consumată deja, sau câteodată neîmpărtăşită. Cum ar veni,
frumuseţea şi amărăciunea dragostei. În multe dintre scrierile sale,
D.C. se priveşte pe sine (dar priveşte şi lumea în care trăieşte) cu un
ochi critic. A ajuns, nu fără trudă şi sacrificii, la înţelepciunea, la starea
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de a se simţi împăcat cu sine, cu conştiinţa sa de om supus ispitei şi
păcatului, conştiinţă care îl face, câteodată, nefericit. „Doamne,
pentru ce m-ai făcut om/ Cu bucurii şi cu dureri şi de toate,/ Dar
mai ales cu păcate/ Când puteam să fiu pom/ Sau piatră, sau apă,
sau genune?/ Pentru Tine nu era o minune/ Să mă fi lăsat nefiinţă,/
Fără simţuri şi fără conştiinţă.”, spune el în poemul Ulciorul de lut.
Și, în sfârşit, pentru a încheia această înşiruire de teme, mă opresc
la una care pare a-l preocupa pe Dragoş Ceahoreanu de mult timp:
bătrâneţea. Îmbătrânirea, urmată de inevitabilul sfârşit, de trecerea
în neant. „Fărâmarea ulciorului”, cum plastic se exprimă el în finalul
poeziei pomenite mai înainte.
Despre toate acestea (şi despre multe altele) a scris Dragoş Ceahoreanu doar când „i-a venit să scrie”. Adică, pentru a-l cita încă o dată,
s-a scărpinat pentru că l-a mâncat pielea. Dar să ne întoarcem acum la
volumul de faţă, scris „la comandă”. Citindu-l, observăm că lucrurile
nu s-au prea schimbat. Vreau să spun că temele poetului au rămas
aproximativ aceleaşi, că el reia subiecte „atacate” şi în alte cărţi, doar
că de data aceasta accentul, ponderea interesului său literar cad pe
ultima dintre temele enumerate mai înainte: starea omului ajuns la
vârsta senectuţii şi care simte în ceafă, în fiecare clipă, suflarea „celei cu
coasa”. Om care este mult mai preocupat acum să-şi analizeze drumul
parcurs până aici, să vadă ce a făcut bine şi ce a făcut rău şi, mai ales,
ce a lăsat în urma trecerii sale prin lume („Ci vine o vreme când stai să
te-ntrebi:/ Lăsat-ai în urmă ceva de valoare/ Sau ai făcut numai umbră
sub soare?”). Gândul, firesc, la iminenţa morţii nu-l împiedică să
creadă, totuşi, în salvarea, măcar temporară, de la dispariţia în neant
(când e gata să cadă, un „braţ nevăzut” îl „întoarce-n cărare”). Vârsta
înaintată nu îl deprimă ci, din contră, îl face să fie direct şi sincer cu
semenii săi, aceştia „să ştie că scot doar ce gândesc şi simt, pe gură”.
Stările prin care trece poetul în aceste 77 de sonete sunt diverse şi
ele îl determină să-şi pună o mulţime de întrebări, fără să aibă pretenţia
că ştie răspunsul la ele. Se gândeşte la colegii de liceu trecuţi în veşnicie
(„Unde sunt cei ce nu mai sunt?”), se întreabă îngrijorat dacă a auzit şi
văzut suferinţa celor de lângă el, sau doar a trecut nepăsător pe lângă
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ei. Acum, la „finalul piesei”, poate mai mult ca altădată, poetul lasă
deoparte latura lumească a vieţii şi se întoarce spre Dumnezeu, spre
„pacea veşniciei”. Despărţirea de lume, „plecarea cea mare”, şi-o vede
petrecându-se uşor, fără regrete („Vă spun adio şi vă pup”).
În unele dintre sonetele volumului dăm din nou peste plăcerea
statornică a lui Dragoş Ceahoreanu de a „filosofa” în versuri (modalitate de exprimare care pare a-i fi cea mai la îndemână) pe diferite teme
etern umane, cum ar fi prostia, ura, iubirea sau credinţa. În acelaşi timp,
aşa cum am mai spus, se gândeşte la colegii şi profesorii din liceu, la
refugiaţii basarabeni, dar şi la „întâmplări din vremea împuşcatului”,
la România de astăzi, cu justiţia şi injustiţiile ei, la „omul contemporan”, care se comportă ca şi când ar fi veşnic, uitând că „viaţa e doar
fulger într-un timp etern”.
Observăm, aşadar, că Dragoş Ceahoreanu nu s-a schimbat de la o
carte la alta. El a rămas acelaşi şi în acest volum, acelaşi poet care nu
scrie la comandă, ci doar dacă ceva îl nelinişteşte. Iar de data aceasta
neliniştea lui vine din conştientizarea acută a faptului că „sfârşitul e
foarte aproape” şi vrea ca la această întâlnire cu colegii (care s-ar putea
să fie ultima pentru el) să le spună, aşa cum ştie el mai bine, adică în
versuri, ce mult i-a iubit.
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Sub stăpânirea cuvintelor*

(un posibil portret)

C

ÂND NU PUTEM explica un moment, o întâmplare
oarecare din viaţa noastră, spunem că aşa a fost să fie.
Aşa a vrut soarta sau destinul sau întâmplarea. Sau Dumnezeu. Iar când ezităm să-L numim pe Domnul, o facem
pentru a nu fi bănuiţi de orgoliu, de credinţa deşartă că
neînsemnata noastră persoană ar fi, cumva, în atenţia, în
preocupările zilnice ale bunului Dumnezeu.
Oricum, cineva (destinul, soarta, Dumnezeu?) a hotărât ca eu să-mi încep cariera didactică la Macea. O localitate oarecare (credeam atunci dar, mai târziu, aveam
să-mi schimb radical părerea), situată aproape de graniţa
cu Ungaria, fără gară sau staţie de autobuz, în care am
poposit într-o după-masă înzăpezită din luna ianuarie a
anului 1961. Cu valiza de lemn, cu care făcusem armata,
în mână şi cu multe întrebări în mintea-mi necoaptă care
a luat, cam pe nepusă masă, o hotărâre: urma să devin
dascăl la o şcoală ajutătoare.

* Florica Ranta Cândea, Clipe retrăite, Editura „Gutenberg Univers”,
2015
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Aici aveam să cunosc, de-a lungul
anilor, mai mulţi oameni minunaţi (printre
care şi pe viitoarea mea soţie), care mi-au
schimbat radical percepţia despre „satul
cu Castel şi castani” şi despre unii dintre
oamenii de aici. Despre intelectualii de
aici care rareori şi-au trădat menirea.
La „Castel” am lucrat alături de câţiva
dascăli care aveau să devină apoi scriitori
binecunoscuţi în săraca noastră lume literară din acele vremuri: Mihai Traianu,
Dorel Sibii, Francisc Vinganu, Petre Grozav, Cornel Marandiuc. La o aruncătură de
băţ de Macea (la Sânmartin) a „dăscălit”,
ceva mai târziu, Gheorghe Mocuţa. Directorul şcolii generale din comună era reputatul profesor
Pavel Covaci, om deosebit, care şi-a dedicat viaţa şcolii şi
salvării de la distrugere a parcului din jurul Castelului în
care funcţiona şcoala mea, parc care va deveni, peste ani,
prin strădania sa, renumita grădină botanică universitară
de azi, care îi poartă numele.
Omul, prin firea sa, este o fiinţă orgolioasă. Printre
altele, tare i-ar plăcea să nu fie dat uitării după... Adică
să fie şi când nu mai e. Să lase ceva, un semn oarecare, o
urmă în finalul trecerii sale prin lume. Să i se pomenească
numele, adică. Aşa că şi-l pune fie pe o pânză pictată, fie
pe soclul unei sculpturi, pe o partitură muzicală sau pe
o carte. Doar oamenii stăpâniţi de o nelinişte creatoare
pot face asta şi eu am întâlnit la Macea astfel de oameni.
Pe unii i-am cunoscut direct, despre alţii doar am auzit
sau citit. Mă gândesc la profesorul Dumitru Grama, care
a scris o amplă monografie a Castelului şi a Grădinii botanice din comună şi care lucrează acum, cu toată vârsta
sa înaintată, la alte scrieri pentru a face cunoscută istoria
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comunei sale, obiceiurile, portul şi graiul măcenilor; mă gândesc la
profesorul Gheorghe Creţu, care a scris o micromonografie „exotică”
a Castelului, pentru uzul turistului dornic de senzaţional; mă gândesc
la extraordinarul om care a fost profesorul Traian Lăpăduş, sufletul
şi mintea inegalabilului umor măcean; mă gândesc la sculptorul (şi
poetul) Pavel Mercea, la arhitectul Ioan Fackelmann (care a proiectat clădirea Universităţii din Timişoara, fost vicepreşedinte al Uniunii
Arhitecţilor din România) şi, nu în ultimul rând, îmi vine în minte
numele acelui român măcean care, după cum spune presa vremii, ar fi
inventat şi brevetat primul hidroavion din lume, la 1913: David Ranta,
unchiul profesoarei Florica Ranta Cândea, a cărei creaţie literară a
prilejuit scrierea acestor rânduri. Desigur, or mai fi şi alţii, pe care eu
nu îi ştiu, dar al căror nume ar merita să fie pomenit aici.
De ce am amintit toate acestea? Pentru a contura mediul spiritual în
care a crescut şi s-a format Florica Ranta Cândea, mândră măceancă,
despre a cărei activitate creatoare mi-am propus să vorbesc în continuare.
Am cunoscut-o când era încă elevă în ciclul primar şi, peste ani,
avea să-mi fie, în două rânduri şi în două instituţii şcolare diferite,
colegă. Am participat cu plăcere şi interes la unele dintre lansările
cărţilor sale, despre care mi-am tot propus să scriu dar, până acum,
din varii motive, nu am făcut-o.
Doamna Florica Ranta Cândea aparţine acelui tip de dascăl mereu
neliniştit, mereu în căutare de „altceva”, dascăl care se fereşte de rugina rutinei ca de o boală, şi care caută să fie mereu altfel. Să nu se
repete. Lecţiile ei de limba română, la care am participat de multe ori,
nu au fost niciodată „previzibile”, nu au semănat cu unele obişnuite, ci
erau adevărate spectacole, regizate şi conduse riguros de dânsa. Puteai
sau nu (uneori eu însumi am fost de partea lui nu) să fii de acord cu
felul în care îşi concepea şi realiza ea acele lecţii, dar sigur a fost faptul
că de la ele nu puteai ieşi nici indiferent şi nici plictisit. Întotdeauna
ceva din lecţii te şoca, îţi trezea interesul. Orele ei stârneau discuţii,
dezbateri şi asta nu era rău deloc.
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De fapt, Floricăi Ranta Cândea îi place spectacolul şi spectaculosul. Are stilul său în tot ceea ce face, iar asta se observă chiar şi în
îmbrăcămintea pe care o poartă, chiar şi în felul în care vorbeşte.
Dar mai ales în felul cum scrie. În animaţia de tip cultural se simte
ca peştele în apă. A fost ea însăşi, adică naturală în originalitatea ei,
şi atunci când preda la catedră, şi când interpreta un rol în brigada
artistică de agitaţie la festivalul de satiră şi umor „Gura satului”, şi
când a lucrat la Casa de cultură a Curticiului, dar este şi acum, când se
îngrijeşte de redactarea şi editarea revistei „Universul cărţii”, sau când
îşi scrie propriile volume.
Mentorii şi modelele sale au fost, cum e şi firesc, dascălii săi. Ei
au fost cei care au învăţat-o, prin faptele lor, că dragostea şi respectul
pentru ţinutul natal, pentru părinţi şi pentru înaintaşi, nu se afişează,
nu se poartă, ca o cocardă la reverul hainei, doar duminica, ci se
săvârşeşte zi de zi, toată viaţa, prin umilinţa creaţiei. Prin respectul
arătat tradiţiilor, prin cercetarea şi cunoaşterea istoriei locului în care
ai venit pe lume. Iată cum vorbeşte despre satul său în volumul Pagini trăite (editura „Gutenberg Univers”, 2004), ferindu-se de clişee, de
păcatul de a cădea într-un patetism ieftin, dar folosind „vorbirea locului”, pentru a da, astfel, un plus de culoare amintirilor sale: „Acolo lam găsit, la margine, înconjurat de morminte, cu case văruite cu brâu
roşu şi săteni împănaţi sufleteşte. Cu rochii largi de pliş, cu cârpe de
janelie şi poale năsprite, cu zădiile rişelite şi zoboane cu fodre, muierile tăgăşeau la aşteptarea câşlegilor. Îşi gătau iute treaba şi-şi aşteptau
oamenii (adică bărbaţii, soţii, n.n.) cu tot felul de bunătăţi, căci unii
erau la oi, alţii la plug, alţii la oraş. Numai taica nu sosise. Încă. Era dus
cu birja la piaţă, la Otlaca-n Pustă”. Iată cum, printr-un procedeu aparent simplu (introducerea în text a unui lucru din intimitatea familieibastonul tatălui, sau al moşului-), faldurile dureroase ale nostalgiei
se pogoară uşor peste pagina scrisă: „(...) Biserica din sat e alta. Mai
mare. Scaunul e tot acolo unde-l ştiam. Numai bâta cârnă a rămas în
podul casei peste care bate un vânt de pustietate”. Despre satul natal
şi locuitorii lui, F.R.C. a scris pagini pline de har şi de o nedisimulată
melancolie amestecată cu durerea pierderii anilor copilăriei. Împreună
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cu profesorii Elena şi Carol Feher, a scris două cărţi despre Macea şi
despre măceni: Carte, vouă, fiilor satului şi Macea, alean şi dor, iar
pe una, masivul volum intitulat Macea, vatră, chipuri, rânduieli, carte
apărută în 2014, la editura „Gutenberg Univers”, din Arad, şi-a trecut
numele de una singură. După cum au fost definite chiar de către cei
care le-au scris, aceste cărţi nu sunt altceva decât monografii spirituale
în care autorii au căutat să „nemurească” în pagina tipărită nu doar
istoria locului, nu doar obiceiurile şi portul măcenilor, ci şi numele
neamurilor, felul de a se purta şi de a vorbi al oamenilor.
Dar profesoara Florica Ranta Cândea nu este numai cercetător
al locului, evocator cu talent. Domnia sa este, poate înainte de toate,
scriitor. Poet şi prozator, în egală măsură. La sfârşitul anului trecut
am participat la lansarea volumului Clipe retrăite, în fapt, o antologie masivă (circa 350 de pagini), care cuprinde atât pagini din cărţile
anterioare de poezie şi proză (apărute în volume şi în ani diferiţi, dar
toate purtând acelaşi titlu: Pagini trăite), cât şi versuri inedite.
După cum bine se ştie, avangardiştii (la noi, Tristan Tzara a fost unul
dintre ei) cultivau antiliteratura, antimuzica, antipictura, străduindu-se
să inventeze tehnici noi de creaţie dintre cele mai diverse şi, uneori,
bizare. Dadaismul, spre exemplu, „refuza convenţiile de orice fel, fiind obsedat de nou, de autenticitate”. Aşa a apărut şi dicteul automat.
Adepţii acestui stil considerau că raţiunea, conştiinţa funcţionează ca
o cenzură care nu lasă spiritul uman să se exprime liber, descătuşat
de orice regulă, de orice normă. Ei creau din bucăţi, din fragmente
alăturate aleatoriu, de multe ori fără o logică, în sine, a textului.
La aceste reflecţii m-a dus lecturarea versurilor din voluminoasa
antologie a doamnei F.R.C., pentru că şi ea, la o primă trecere peste
text, pare a îmbrăţişa unul dintre procedeele literare ale dadaiştilor,
colajul. „Nu scriu cu litere îngroşate, dar am să folosesc, drept scut,
colajul”, ne precizează autoarea într-un fel de profesiune de credinţă
înserată chiar la începutul volumului, intitulată „Personaj în propria
carte”. Dacă ar trebui să definesc felul de a scrie al autoarei, aş spune
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că ea se exprimă, de cele mai multe ori, sincopat. Cu pauze, cu rupturi neaşteptate şi, uneori, nefireşti, nelogice. Scrierea (mai ales cea
în proză) seamănă cu vorbirea unui alergător care încearcă să fugă şi
să vorbească în acelaşi timp, şi care îşi trage mereu răsuflarea înainte
de a spune următorul cuvânt. Iată un fragment din volumul Pagini
trăite, apărut în 2004, la editura „Gutenberg Univers”: „Am părăsit
curtea plină de flori. De vară. Mirosul lor adulmecător mă înşela. Pe
drum, mi-a atras atenţia o fetiţă. Căra ghiozdanul. Pe un cărucior. De
piaţă. Ea nu era marcată. De goana vremii. Nici nu-i picurau în plete
arome. De cireşe. De vară. De sfântul Petru...”. Doar că la F.R.C., spre
deosebire de dadaişti, textul are o logică a lui, destul de uşor de intuit,
pentru că poeta nu face niciun efort pentru a o ascunde. Stilul acesta,
cu întreruperi şi rupturi neaşteptate, poate fi, la început, supărător,
chiar de neacceptat, uneori. Citind poemele sale, te simţi ca şi cum ai
merge cu trăsura pe un drum plin de gropi. După un timp, însă, începi să te obişnuieşti şi nu mai simţi hârtoapele, vezi doar frumuseţea
peisajului pe lângă care treci, iar în text nu mai bagi de seamă decât
trăirea sinceră, melancolia şi nostalgia care îl inundă ca o maree care
nivelează şi hrăneşte malul arid. Unda lirică din poeme se naşte, cel
mai adesea, din tânjirea după o dragoste, absentă acum, pe care poeta
o caută mereu şi pe care rareori o găseşte („...pe mine/ nu m-a iubit nimeni/ decât Poezia/ când m-a luat de/ la stop/ într-o seară de/
mai...”). Se pare că, din rătăcirile vieţii, doar poezia, şi nimeni altcineva, a fost cea care i-a întins mereu o mână şi a salvat-o. Retrăirea anilor
copilăriei sau rememorarea „clipelor trăite” alături de prieteni sau colegi dragi, al căror nume îl evocă nu o dată în paginile de proză şi chiar
în poeme, sunt imboldul care o mână mere să se aşeze la masa de scris.
Cuvintele din poemele sale par a fi puse în pagină de o voinţă din afara
conştiinţei autoarei. Uneori îţi vine să crezi că însăşi cuvintele sunt
cele care hotărăsc conţinutul şi forma textului, iar autoarea nu este
decât instrumentul de care se folosesc ele pentru a fi aşezate în pagină,
pentru a putea fi, astfel, citite şi de alţii. La fel ca Anton Ilica, cel care
a prefaţat antologia, cred şi eu că „starea existenţială a Floarei Cândea
este prin excelenţă lirică, încărcată de aleanuri şi umplută cu aspiraţii
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adolescentine”. Se spune că şcoala trebuie să predea elevilor săi, printre altele, şi lecţia îndoielii. Nu e sănătos să ai certitudini, mai cu folos este să te îndoieşti de toţi şi de toate. Şi să-ţi pui mereu întrebări,
chiar dacă rareori găseşti răspunsul la ele. Astfel ajunge poeta să se
întrebe, ca un pom (doar poetul poate fi orice, chiar şi pom, chiar şi
floare): Cum m-am răsărit, cum am crescut, cum mi-a crescut coroana, cum am rodit, cine a gustat din rodul meu? Cum s-a întâmplat
să nu am nimic, „decât o Rugă şi un Rug/ sau o Noapte/ sau un Film/
sau un Fiu…”. Pentru că, de prea multe ori, viaţa a încercat să-i pună
piedică, să o trântească la pământ (în câteva rânduri chiar a reuşit), să
o facă să renunţe, să îmbrăţişeze uitarea de sine. Ce a salvat-o? Actul
creaţiei, înţeles ca mod de viaţă asumat: „Cel mai mult/ Acum/ Îmi
place să scriu...”, spune ea. Volumul acesta, de fapt, toate cărţile pe coperta cărora este scris numele autoarei, stau mărturie că aşa este. Iar
puterea, seva care hrăneşte creaţia Floricăi Ranta Cândea, este chiar
propria trăire, cu bunele şi cu relele unui om trăitor în lumea de azi:
„Pagini trăite/ vor locui/ cartea...”, mărturiseşte în una dintre poemele
de la începutul volumului, volum care, în întregul său, nu este altceva
decât o nesfârşită mărturisire. Un strigăt (ca un ţipăt) adresat propriei
neputinţe de a fi altceva decât este: un om care caută mereu şi mereu
căldura atingerii celuilalt, neobosit, chiar dacă rareori o găseşte.
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Din nou despre cronica unei

iubiri anunţate. Poezia de
dragoste a lui Nicolae Pătruţ*

S

UB UN TITLUMETAFORĂ, ca şi când şi-ar propune
re-facerea unei lumi, noua carte de poeme a lui Nicolae
Pătruţ extrage din nou, precum anterioarele, eul auctorial
din infernul cotidian. Evidenţiind poetica tranzitorie a
spiritului, resorbită din propriile metafore, lirica redutabilului publicist din Ţara Caraşului stă, iarăşi, sub semnul
imperativului fiinţial, dragostea. Delicateţile, gesticulaţia
galantoniilor cavalereşti de odinioară, poezia acestui autor, toate se hrănesc din instinctele melancoliei şi dintr-o
firească mentalitate romantică. Dar volumul Ziua în care
s-a topit nisipul (Oraviţa, Editura „TipoArt”, 2015, 138 p.)
evocă mai degrabă nostalgia calmă a eului perceptiv, e
cronica unui descântec de dragoste în desfăşurările unei
lumi abulice, lume contorsionată în anxietăţi, schizoidă,
ricanând criza sentimentalului uman.

Ionel Bota,
eseist, Oraviţa

* Nicolae Pătruţ, Ziua în care s-a topit nisipul, Oraviţa, Editura „TipoArt”, 2015, 138 p.
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Tema iubirii, temă suverană aici,
vrea să fie, în intenţiile eului liric, o
viziune cumva „mondialistă” a unui
proiect în care stările de catabază ale
sufletului („mi-e întuneric fără ochii
tăi”) ajung până în pragul bonomiei
tragice. Nu o bonomie resemnată, însă,
fiindcă iubirea e mereu relansată, am
zice acum, de la o carte la alta, de la
o poveste de dragoste la altă poveste
de dragoste (astfel recomandată amical de profesorul de gimnaziu
I. N. Cenda), câmpul de geneză al
fizionomiilor fundamentale. Aici, epistolarul erotic şi poemul credinţei,
intensitatea ideatică şi combustiile
inimii sprinţare (ilustraţii remarcabile şi ele, semnate
de Oana-Diana Mureşan), aventura pământeană
şi utopia celestă a heterocosmosului, visul cetăţii ideale şi realitatea denunţată de daimonul scrisului,
alcătuiesc liminalul dihotomic în sentimentul tragic
al fiinţei, efemerul şi posteritatea. Chiar sacrul este „degradat”, dragostea exprimând referentul universal, opera prolixă, „înţelepciunea” vieţii, hlamida sufletului şi mentorul discret al destinului: „Îţi
spun te iubesc cu primul pas al dimineţii/ Poate pe
următorul îl fac în altă lume/ Şi nu vreau ca tu să ştii/
Că ai fost mereu pe drumurile mele” (p. 100); „(…)
hai să vorbim ca două frunze sau ca două păsări,/ ca
doi nori sau ca două stele despărţite dar care/ trăiesc
pe acelaşi cer.” (p. 126); „Dar eu te iubesc şi/ în somn
şi în veghe, te ador şi când respiri, altfel/ mi s-ar opri
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inima pe pietrele drumului pe care/ l-am început împreună şi ar
începe să plângă…” (p. 30)
Fascinantă este această insolită exacerbare a neantului lăuntric,
această captivitate a vinovăţiei în vastul timp/ anotimp convertit
în memorie. Metafora nisipului, sedimentare, fundamentare a
memoriei-amintire dar şi argument al necontenitei reflexivităţi
(se foloseşte şi la fabricarea sticlei dar la Silicon Valey civilizaţia
noastră încă mai subzistă şi sub semnul jocului), motivează unicul
privilegiu al omenirii, acelaşi dintotdeauna, dragostea, oricând,
oriunde, la răsărit sau la asfinţitul istoriei. Dar toate căutările
sunt explorări agonice („Când în biserici îngerii dormeau”),
ficţionalul devine contextul unui timp istoric frământat de nelinişti ori o vârstă arhetipală, sub abilităţile regizorale prin
care eul normelor/ normativelor (lirice) inexorabile transformă
secunda dragostei în poem. În lumea versatilă, funcţia regresivă
a mitului descifrează un surogat, anti-lumea interpolărilor, dragostea, sfâşietoarea, izbăvitoarea cronică a fiinţei scrisă întrun insolit templu al veşniciei: „Pe genunchii tăi/ Mâinile mele
caută rugăciunea,/ Buzele caută cântecul,/ Ochii lumina/ Iar eu
mântuirea./ Pe tălpile tale/ Obrajii mei să îţi fie leagăn./ Să curgă
paşii tăi în mâinile mele/ şi să merg până la capătul aşteptării/
Doar ca să îţi spun că eşti copacul/ De care se apropie cerul//
Îmi spăl buzele/ în apele lumii/ şi apoi îţi sărut/ Munţii şi văile/
şi drumurile de lumină/ şi izvoarele de dor/ Ale/ Trupului tău.”
(p. 117)
Cartea e o bună recomandare pentru un autor prolific, atâta
vreme nedreptăţit de conjuncturi şi de falşii prieteni. Pătruţ are
ceva din inexorabilul fiinţei astrale, universul său liric, desprins
până acum din capcanele fanatismului postmodernist, păstrează
această frumuseţe frustă, acest ex stasis care dă bine proiectelor
în ofensivă. Despre aşezarea în proiect suntem siguri că ne va
anunţa următoarea sa carte de poeme.
4-5-6, 2016
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Poemul, alchimia unor supra-

vieţuiri şi promisiunea labirintului.
Lirica Alinei Marieta Ion*

E

destul de dificil să întâlneşti poezie adevărată în
maculatura tipăriturilor inepte pentru care, cândva,
oricât ar crede altfel, vor da socoteală editorii şi editurile
cu atenţia îndreptată acum mai ales spre câştigul imediat
şi nu spre promovarea valorii culturale, literare, artistice
în general. Dar apar, totuşi, cărţi asupra cărora merită
să zăboveşti, să citeşti, să notezi, să discuţi asupra lor cu
toţi aceia care încă mai ştiu plăcerea de a vizita şi revizita
cultura autentică. Astfel, cu o panoplie vulnerată de apollinic, deşi un mimus categorial, mai degrabă, e ritualul
expresivităţii concrete, coboară în arena lupilor tineri
ai poeziei noastre Alina Marieta Ion. Sigur, edenul ei e
terestru, sigur, havuzul lucitor al tinereţii fascinează acolada unor fireşti idealităţi în scrisul său. Dar solemnitatea
graţioasă a unora din poemele sale, vituperanţa adeseori
* Alina Marieta Ion, Cu faţa la stradă, Editura „Grinta”, Cluj-Napoca,
2015
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belicoasă – fiindcă într-o foarte dezlănţuită
campanie se află implicat eul liric nicicând
înzăpezit de nostalgia unor edulcorări
–, sunt un fel de bunuri comune ale unui
imaginar liric interceptând esenţele cotidianului ca pe o permanentă perspectivare cu
tonus decadentist.
Altminteri, poezia pe care ne-o propune volumul Cu faţa la stradă (Cluj-Napoca, Editura „Grinta”, 2015, 80 p.) este
resorbită în propriile articulaţii de un ceremonial lucid şi oracular, cu o fezandare a
măştilor idilicului cerebralizat cu explozia
atâtor „destrămări” ale realului în magma
sentimentalismului calp, de o consistenţă
estetică, nu în foarte rare cazuri, imbatabilă. Poemele sunt
fie îmblânziri ale teluricului, fie desfătări jemanfişiste în
rama devoţiunii, experimente maculând iconoclast soclul statuii melancoliei, sau proiecţii ale senzorialului
pe ecranul indeterminărilor împrumutate, parcă, unei
clasicităţi revivificate. Dar conştiinţa (lirică) e mereu în
stare de veghe, viaţa de-acum (şi de-aici) e doar platforma refugiului, cum decorul crispărilor tragice e acest
cotidian anost, agrest, climat sulfuros şi adiacent, cât se
poate, realului degringoladei în care tot mai anevoios ne
mişcăm noi toţi. Devenirea scrisului, în cazul poetei noastre, poartă aura unui construct scenarizând confesivul,
cotidianul aglutinant, nuanţele alienării vulnerabile. E un
entuziasm reţinut în toate descinderile eului liric, doar
luciditatea e însoţitoarea mirajelor adnotării. Un soi de
decepţionism frivol întreţine alura vag persiflantă a confesivului, revirimente colocviale supurează în translucidul
convenţiilor temporalităţii. Obsesii panteiste, amintiri
din experienţa neoexpresionistă a deceniilor trei şi patru
4-5-6, 2016
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din veacul trecut, ajută demistificărilor şi eul face o figură geminată cu
iluzia propriei statui. Autoarea vrea şi nu vrea să participe la actul de
frondă al decompoziţiei realului şi al „pictării” cortinei dintre lumi:
„Stau în balanţa inimii mele/ cu mâinile pline/ de timp aciuat în podul
de odinioară/ al palmei, de-a stânga,/ şi nemărginire culeasă din suflet, pe dreapta./ În starea asta stau şi privesc/ cum inseparabile lumi/
se cuvin pretutindeni/ şi sosesc mereu undeva,/ cum nesăbuitele gânduri,/ tigroaice de demult,/ se aşază rănite şi tac./ Tac…dar nu mai
tăinuiesc nimic,/ şi înmăntuite de iubire, aşteaptă.” (Inseparabile lumi,
p. 46).
Rictusul euforic se supune vârtejului de amintiri, în această lirică
miza ontologică fiind colportarea idealităţii. Autoarea are un discurs
alert, dar un astfel de mişcat retorism e jocul pregătit în culise, magiile
păguboase nu pot „corupe” stilul intempestiv. Alina Marieta Ion arată
o bună stăpânire a mijloacelor, un histrionism al demarcaţiilor fiinţei
în risipiri prolixe pentru lumea care trebuie să-şi decanteze toate „domesticirile”. Iar poezia înseamnă ambiguul domesticit, limpezirea
obsesiilor, evocarea paradoxalului şi nonconformism, mult nonconformism, derutant şi convingător în aceeaşi măsură, definitoriu
pentru iconoclastia al cărei titular sigur este eul auctorial traversând
cu prudenţă până şi promisiunea labirintului: „Ies în neordine prin
deschizătura din creier/ şi bat pe la uşile oamenilor./ Strig pe muţenie
dreptul consfinţit la durere,/ ce pornire cu ceaţă şi vertiginoasă
năvălire!/ Aprigă la înfăţişare,/ se face grămadă pe genunchi,/ într-o
intensă umilire şi deznădejde./ Ce blândă e atunci rătăcirea…/ mecanic înghit risipa de voinţă,/ şi apoi se resorb, domol, minţile la loc.”
(Combustie internă, p. 12). Programul estetic al acestei poezii, cu un
autor tânăr şi în priza tuturor elanurilor vârstei, este nu doar garantat,
dar şi confirmat în bucuria de a visa şi a desăvârşi, astfel, alchimia
unei supravieţuiri. Or, chiar sufletul acestei poezii comută revelaţia
de a lua în stăpânire, deodată şi decisiv, realul. Alina Marieta Ion a
întors cu brio faţa spre lume, spre strada întâmplărilor din cotidian,
spre poesie…
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Scrisori, scrisori...*

D

UPĂ VOLUMUL I apărut în 1997 la Arad şi cel deal doilea, apărut tot la Arad în 2014, Iulian Negrilă
este prezent în librării cu cel de-al treilea volum în 2015.
Dacă în sumarul primului volum întâlnim nume de
primă mărime: Agârbiceanu, Alecsandri, Arghezi, Barbu,
Caragiale, Călinescu, Goga şi Macedonski, volumul al
doilea este mai „sărac” fără ca acest lucru să împieteze
efortul istoricului literar arădean.
El cercetează arhive ale statului din Bistriţa, Muzeul
primei şcoli româneşti din Scheii Braşovului, Arhivele
Statului din Arad, Muzeul Literaturii Moldovei din Iaşi,
Biblioteca Universitară din Cluj, Biblioteca Centrală
Universitară M. Eminescu din Iaşi, Muzeul casei memoriale G. Topârceanu din Iaşi şi, desigur, scrisorile aflate în
posesia sa.
Ca să-l facă pe cititorul nespecialist interesat de lectura documentelor, Iulian Negrilă prezintă date biobibliografice ale autorilor, precizează dacă i-au fost trimise

Ion Mierluţiu,
istoric literar,
Arad

* Iulian Negrilă, Scriitori români în corespondenţă, III, Editura „Gordian”, Timişoara 2015
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sau dacă le-a descoperit în arhive. Citează
autorii în ordine alfabetică.
În corespondenţa sa cu G.Bariţ, Damaschin Bojincă îi solicită abonaţi pentru gazeta sa. Gheorghe Bulgăr se arată
interesat de relaţiile lui Ioan Slavici cu
Astra. Criticul literar Ilarie Chendi
pe care îl găsim în redacţia „Tribunei
Poporului” a locuit în Arad pe strada ce
îi poarta astăzi numele la numerele 1-3,
casă declarată monument istoric.
Dintre cei până nu demult în viaţă
se numără Serafim Duicu pe care semnatarul acestor rânduri l-a cunoscut îndeaproape în anii studenţiei clujene. A
fost un student ambiţios care s-a dedicat corifeilor Şcolii
Ardelene urmând exemplul profesorului nostru Iosif Pervain.
Personalitatea remarcabilă a lui Vasile Goldiş se evidenţiază în corespondenţa acestuia cu Andrei Bârseanu din
care rezultă că, un anonim mărinimos, a pus la dispoziţia
sa suma de 500 coroane spre a fi distribuită familiilor
ostaşilor români fără deosebire de confesiune din Arad
şi împrejurimi.
O informaţie de istorie literară aflăm de la Dumitru
Corbea care, adresându-se Otiliei Cazimir, afirmă că
Cezar Petrescu a scris romanul Apostol la Agapia în casa
monahiei Uncu. Totodată îi solicită manuscrise, fotografii, ediţii originale pentru o expoziţie permanentă la
Muzeul Literaturii Române din Bucureşti.
Dintre cei mai puţin cunoscuţi, astăzi uitaţi, aflăm că
Volbură Poiană Nasturaş s-a stabilit la Arad în 1945 luând
parte la şedinţele cenaclurilor Alexandru Sahia şi Lucian
Blaga şi a fost apreciat chiar de N. Iorga şi E, Lovinescu ca
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un poet tradiţionalist. Horia Petra –Petrescu jurnalist la „Românul”
din Arad îl informează pe Vasile Goldiş că traducea atunci din Petőfi
Sándor, L.N. Tolstoi, Alphonse Daudet, I. D.Turgheniev, A.P.Cehov,
Maxim Gorki şi alţii.
Din seria universitarilor cu care a corespondat Iulian Negrilă se
cuvine amintit profesorul Eugen Todoran de le Timişoara, Iosif
Pervain de la Cluj. Sunt enumeraţi şi poetul şi istoricul literar Lucian
Valea, Stelian Vasilescu de la Oradea şi alţii.
Dar mai presus de toate din aceste scrisori se desprinde atmosfera
epocilor evocate şi, odată în plus, Iulian Negrilă se dovedeşte un oltean pe care Aradul l-a adoptat.
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Cealaltă faţetă a lucrurilor*

R

ĂBDARE, ordine, rigoare, o logică vie, putere maximă de analiză şi sinteză, o bună tehnică de ierarhizare şi sistematizare a materialului – iată ingredientele
de bază ale celei mai recente apariţii editoriale purtând
semnătura criticului, istoricului literar, sociologului şi
profesorului universitar Adrian Dinu Rachieru. Toate
aceste însuşiri i-au permis ca, de-a lungul anilor, să redacteze 30 de volume! Treizeci de cărţi reprezentând un
raft întreg de bibliotecă! Şi vorbim despre opuri pritocite,
consistente, presupunând un travaliu intelectual intens şi
un bagaj enorm de cunoştinţe.
Denumită Generaţia orfelină, noua sa creaţie s-a întrupat la finele lui 2014, în cadrul colecţiei Istorie, teorie
şi critică literară a Editurii bucureştene Ideea europeană.
Subintitulată Mitografii lirice, ea reflectă sugestiv poAlexandru Moraru,
tenţialul
ziditor al unui învăţat silenţios şi (relativ) reprozator, Timişoara
tras, neiubitor de festivisme şi mediatizări excesive, dar
* Adrian Dinu Rachieru, Generaţia orfelină, Editura „Ideea europeană”,
Bucureşti, 2014
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robit ireversibil pasiunii ardente întru cunoaştere şi frumos.
În preambulul cărţii, scriitorul ne
atenţionează că şi lucrarea de faţă intră în
seria celor pregătitoare prefaţând O istorie politică a literaturii române postbelice.
El afirmă că rămâne consecvent cu programul anunţat încă de la debut (”Orizontul lecturii”, 1983), înţelegând că,
sociologic judecând, nu putem examina
obiectiv fenomenul literar retezându-i
ombilicul istoric.
De ce acest titlu, de Generaţia orfelină? Fiindcă el invocă – ne explică
autorul – o pleiadă creatoare forjată în
circumstanţe formative ostile. Ea a fost
fasonată de varii oprelişti (lecturi „subversive”, mentori
prohibiţi, biblioteci purificate etc..) Dar, concomitent,
este şi o generaţie cu rol de trecere, de pasaj. Metaforic
spunând, generaţia în cauză nu prea a avut „mamă” şi
„tată”. Sau, dacă acceptăm că, totuşi, a avut „părinţi”, ei au
fost, cu siguranţă, denaturaţi.
Generaţia orfelină este o scriere prin care Adrian Dinu
Rachieru rebranşează circuitului cultural un răstimp
frământat. Zbuciumat şi ilustrat de personalităţi distincte aflate într-o necurmată efervescenţă creativă, pe muchea dintre trecutul dogmatic, excesiv ideologizat, şi
viitorul întrevăzut ca emancipare din laţul servituţilor
social-politice. Autorul purcede la o inventariere a unor
creatori aparţinând perioadei anilor 1960 – aşa-numitul
interval şaizecist. Perioadă ce începe cu Nicolae Labiş, cel
care a inaugurat o nouă epocă de lirism. Conform propriei mărturisiri, scriitorul cultivă o percepţie sociologică
interesată, cu precădere, de fluctuaţia recepţiei critice,
4-5-6, 2016
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în relaţia ombilicală text/context. Sens în care totul are o cauză şi un
efect, fenomenele neapărând din neant, spontan, ci fiind supuse diverselor condiţionalităţi. Astfel, ne defilează în faţa ochilor o seamă
de portrete ale unor poeţi pe nedrept trecuţi în penumbră, ignoraţi,
contestaţi, marginalizaţi etc..
Densă, colcăind de idei, cartea are, inevitabil, o latură polemică
pronunţată. Însă, dincolo de plurivocitatea opiniilor, persistă credinţa
că, în fond, fiecare autor are dreptul la existenţă, întrucât viaţa nu
începe şi nu se sfârşeşte doar cu unii sau alţii. De remarcat, în acest
sens, echilibrul şi eleganţa demersurilor critice pliate în primul rând
pe suport axiologic.
În unele „mitografii lirice”, A.D. Rachieru se apropie mai mult de
critica jurnalistică, în altele – de cea universitară. Varietatea lexicală,
plasticitatea stilistică şi opulenţa informaţiei îl feresc însă de rigiditatea
academică, de o anume scorţoşenie a ei. El îmbină savant elementul
melodic (formal) cu cel canonic (de conţinut), rezultând finalmente o
producţie unitară şi atractivă. În el, triada critic literar, istoric literar
şi prozator aglutinează benefic, reanimând şi reproiectând în scena
culturală nume căzute, mai mult ori mai puţin, în uitare. Motiv pentru care restituţia de faţă umple un gol şi deschide o altă perspectivă.
Şi pe care, în esenţă, autorul o doreşte epurată de patimi şi criterii
extraliterare, prevalând doar componenta estetică şi forţa/umanismul
mesajului. Tocmai de aceea unul dintre principalele merite ale volumului constă în faptul că Adrian Dinu Rachieru nu priveşte răstimpul
şaizecist cu dispreţ sau cu superioritate gratuită. N-are antipatii, resentimente vădite. Dimpotrivă! El acordă semnificaţie tuturor creatorilor,
fiind convins că fiecare a avut ceva de spus. Ceva de etalat, de oferit.
După puterea şi iscusinţa personală. Criticul îi relevă aşa cum au fost,
fără idealizări, în „ambalajul” lor propriu, cu minusurile şi plusurile
lor, cu înălţările şi scăderile lor. Nu-i perie, dar nici nu-i desfiinţează.
Senin, păstrează o judecată cumpănită, încercând să desluşească şi alte
motivaţii şi resorturi ale protagoniştilor epocii, diferite de cele consacrate oficial şi purtând (aproape) invariabil parafa recepţiei negative
scoase din context. Conjunctura „stearpă”, presiunea virulentă a ideo234
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logicului, impunerea unor paradigme străine de civilizaţia şi specificitatea naţională, organică, au „strâmbat” pornirea şi viziunea multor
literaţi, ghidându-i spre rătăciri vremelnice sau eşuări definitive în
plasa himerei ca „necropolă” a spiritului. Pricină pentru care tocmai
criticul este chemat să restabilească adevărul şi să pună ordine, atât cât
se poate, într-un domeniu aşa de fluid şi de versatil precum cel al artei,
în care orice luare de atitudine naşte automat reacţii imprevizibile şi
interpretări mai mult ori mai puţin tendenţioase sau abuzive. Fără a
ignora aceste realităţi, Adrian Dinu Rachieru „sapă” temeinic în context şi vede şi cealaltă faţetă a lucrurilor – partea pozitivă a lor. Ceea ce
înseamnă deschiderea, fisurarea dogmei, emanciparea, la urma urmei,
înălţarea, zborul spre infinit, desprinderea din adezivul concreteţii sufocant-terestre şi infuzia oxigenului proaspăt, regenerator.
Prin exponenţii săi cei mai valoroşi, contingentul şaizecist şi-a
migălit un postament, o trambulină de pe care, ulterior, s-au lansat
nume grele ale literaturii autohtone. Fie şi numai din acest motiv,
Generaţia orfelină – cu tot caracterul ei polemic accentuat – reprezintă
un act reparator. Este o poziţie la care autorul s-a raliat din start, conform principiului sine ira et studio (fără mânie şi părtinire).
Corelaţia dintre Istorie – ca generatoare a evenimentelor şi individ
– ca victimă a lor – este avută permanent în vedere, ca un raport de
cauzalitate imposibil de eludat. De-altminteri, pe această conexiune se
centrează arhitectura cărţii – argumentaţia criticului fiind subsumată
(aproape) în integralitate legităţii ei. (Desigur, un contraargument s-ar
referi inevitabil la aspectul convingerii intime a creatorului exaltând
conştiinţa personală şi plasând în prim-plan forţa de a rezista presiunii
de orice natură şi compromisului. Cu alte cuvinte, opţiunea îţi aparţine,
decizia fiind exclusiv a ta. În fond, nimeni nu te obligă să îmbrăţişezi
cauze străine de credinţa şi structura ta. Asemenea atitudini au fost
însă rare, fiind socotite mai degrabă ca „excentricităţi” prin apariţia şi
semnificaţia lor. Dacă vizăm îndeosebi chestiunea tăriei de caracter şi
a (o)poziţiei unora în faţa ispitelor politico-administrative ale timpului, aici ar fi mai multe de spus. Oricum am privi însă problema, un
lucru e cert: aflat sub vremuri, fie şi cumplit de grele, omul nu-şi poate
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înăbuşi sensibilitatea, surplusul sufletesc, chiar cu preţul direcţionării
sale improprii sau eronate. Acuma, cât şi cum s-a implicat în această
„direcţionare”, ţine de un mecanism psihologic al cărui blindaj e dificil
de pătruns, întrucât depinde de tainele esenţiale ale fiinţei).
Generaţia şaizecistă a fost, într-adevăr, una de „orfani”. O generaţie
a nimănui, dar regăsită într-o amplă şi febrilă aspiraţie comună: aceea
a lepădării lestului originar şi a propulsării dincolo de Necuprins,
acolo unde, probabil, a aflat dezlegările obsesiilor recurente. Cartea
se adresează deopotrivă specialiştilor şi publicului larg, care, astfel, au
ocazia de-a cunoaşte (şi înţelege) mai detaliat acea perioadă atât de
tensionată şi de provocatoare, dar şi atât de fecundă în plan artistic, a
anilor ’60. Epoca spargerii tiparelor şi a eliberării din corsetul dogmei
ideologice şi a canoanelor proletcultiste.
Se ştie că frumuseţea unei păduri nu este dată numai de copacii
uriaşi, monumentali, ci şi de arbuştii care umplu golurile şi completează
decorul. Tocmai de aceea, să extragi din mâzga existenţială semnificativul, bobul de mărgăritar, pentru a-l valoriza contextualizând obiectiv, reprezintă un act de probitate necesar şi binevenit al cărturarului
Adrian Dinu Rachieru, care, cu acest volum, întregeşte în chip remarcabil portofoliul istoriei noastre literare.
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Maria Niţu şi

Reciclare la cubul Rubik

M

ARIA NIȚU scrie o proză detabuizantă, preponderent vitalistă, cu tentă mobilizatoare. Ideea
de ,,reciclare” din titlu, la o primă vedere ,,ecologistă”,
,,bio”, ,,activistă”, în strânsă legătură cu protejarea mediului înconjurător, vizează în fapt un proces de epurare a
mentalităților retrograde, de purificare a mediului cultural și social de încrâncenări inutile, de viziuni sumbre,
de păguboase hipergonflări ale eului și de bătălii dinainte
pierdute. Totodată, e reciclarea percepută ca primenire, ca
eliberare de sub zgura pesimismului și a însingurării, ca
redescoperire a sinelui, ca reciclare în sensul antiblazării,
a felului de a scrie, de a trăi și de a percepe universul,
dând curs unor noi tentații. Urmare a acestora, autoarea vine în întâmpinarea cititorului cu un mănunchi de
texte în marea lor majoritate străbătute de obsesia pentru
coloristică. Deloc întâmplător, proza scurtă care deschide
volumul se intitulează CromColor SRL, iar cea care-l în-

dr. Florin-Corneliu
Popovici,
Timişoara

* Maria Nițu, Reciclare la cubul Rubik, Timișoara, Editura „Eubeea”,
2014, 193 p.
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cheie circular, nu mai puțin ,,pastelată”,
Anotimpuri Fata Morgana. Carte de tip
invitație la vals și la zâmbet, Reciclare
la cubul Rubik refuză viața în alb și în
negru, negativul fotografic, surogatul
existențial și ,,neputința de a fi”. Inspirându-se din geniala invenție ce a cucerit
întreaga planetă, Maria Nițu sucește pe
toate fețele realitatea crudă, alienantă,
încercând, într-un soi de altruism sui
generis, să identifice soluția salvatoare,
de ieșire din impas, într-o formulă
combinatorică numai de ea știută. Scriitoarei îi repugnă Bucureștiul-gri, spre
pildă, dar renaște din propria-i cenușă
când viața devine o imensă paletă de culori vii. Cromoterapia și logoterapia (cele care definesc starea de bine) sunt
considerate două domenii de referință, două soluții relativ simple, cu condiția să existe determinare și deschidere.
Parte din personajele scriitoarei sunt fie artiști consacrați,
fie cu sensibilitate de artist, esteți, calofili, vibrând la frumos. Sensibilitatea de care dau dovadă însă îi face vulnerabili, iar gândul de a schimba lumea în bine, naivi,
utopici, ,,paradisiaci” întârziați. Atelierul de pictură este
echivalentul Centrului, topos eleat al pătrunderii într-o
lume a sacrului, athanor al creației reiterată la nivel microcosmic.
La Maria Nițu ,,Clubul «Celor Care Văd Viața în
Roz»” (p.13) este frecventat de cei pentru care lumea e
făcută din culori, visele au nuanțe dintre cele mai diverse,
plăcute, timpul are culoare verde și pulsează de viață,
emoțiile și amintirile au corespondent în cromatică, albastrul e în strânsă legătură cu feminitatea, iar culorile
împrumută calități antropomorfic-taumaturgice: ,,Și cu238
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lorile au sensibilitatea, psihologia și forța lor, de parcă ar fi niște suflete
din eter, cu care ai vrea să comunici, cu cele calde te provoc la ceea ce
nu ai îndrăznit până acum, cu cele tari ori reci în singurătate, te pot
calma...” (p.12)
Nu în toate prozele sale scurte Maria Nițu apare în ipostază de
visătoare-artistă. Există momente când scriitoarea, un subtil observator al realității, devine brusc lucidă, conștientă de paradigma umană
alambicată și de contextul bulversant în care îi este dat să trăiască, de
unde schimbarea dramatică de ton, de la cel adolescentin, nostalgicevocator, impregnat de feminitate și de lirism, la cel matur, rezervat,
echilibrat, confesiv abrupt, necorupt de tentațiile evaziunii în universul purist. Prezența agresivă a mass-mediei și a bombardamentului informațional contribuie la instalarea stării de spleen, alienează,
corupe, creează iluzia puterii, ia prizonieri, readuce sub ochi lumea gri.
Frazele care denunță acest proces devitalizant au valoare de sentință,
cuvintele narcotice, cu caracter halucinatoriu, se succed cu viteza
trenului care intră în și iese din tunel, logica are de suferit, topica își
pierde rigoarea, delirul se instalează perfid și preia brutal conducerea.
În aceste condiții, ludicul dezertează și trece în tabăra ironiei amare,
nonsensul devine unicul sens: ,,sunt informata nedormită puternică e
dimiseară ca să o iau de la capăt...[…]
merde amânare sine die acum sunt cheală de putere și neputincioasă
caput inform gelatinoasă ca o moluscă un virus vitejesc americănește se
războiește cu Ian Înțeleptul în Golful Îndepărtat l-am prins l-am detectat a șters tot o sancta simplicitas zilele următoare o coală ministerială
goală credit semnat în alb tabula rasa mon cher Subject virus warning
this is a new Trojan horse virus sugerimos...” (p.24)
Tot în sfera manipulării, a zonei gri, a existenței de tip underground, a profitului ilicit obținut de pe urma ignoranței, se înscrie și
inițiativa unor pretinși întreprinzători care le propun celor neinstruiți
să cumpere pământ pe Lună: ,,La sediul«Ambasadei Lunare» de pe
strada Nerva Traian, se făceau tranzacții funciare cu hectare selenare.
Dacă tot plătești de ani de zile o casă pe Pământ, cu plată lunară, în
rate regulate, de sute de euro, de ce n-ai achiziționa Pământ pe Lună,
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cu plata pe Pământ?!” (p.27). Aspectul de șotie (,,Cetățean Lunar”
cu ,,Titlu de Proprietate atât pe Pământ, cât și pe Lună”-p.27; ,,Acolo
vom forma Societatea «Lunaticii fără frontiere» […]”-p.31), de idee
manipulatoare bizară sau de fantasmagorie care-și face adepți din
tot palierul social, aduce a Călătoriile lui Gulliver sau, când absurdul depășește cotele de avarie, cu Paranoia Schwartz a lui Gheorghe
Schwartz. Nu scapă de sub tirul ironiilor nici tarele proverbiale ale
românilor, de unde accentele puternic persiflant-moralizatoare.
Structural, Maria Nițu pare a fi o persoană jovială, optimistă, iubitoare de lumină, de culoare, de umor, de semeni. Prin extrapolare,
în contra contextului social, economic și politic actual contondent
în care scriitoarea creează, în textele cu umor inclus, ea împărtășește
același destin cu personajele sale căzute din Lună. Chiar și atunci când
se surprinde pe sine în pase proaste, melancolic-depresive, prozele
sunt pledoarii în favoarea bucuriei, a trăitului ,,colorat”, celebrator,
frumos, cu zâmbetul pe buze și cu acces la informația ziditoare, de tip
cunoaștere.
Pe principiul dualității ilustrate de binomul Ianus-bifrons, prezentul volum alternează masca serioasă cu masca ludică, tonul grav cu
tonul jovial. ,,Farafastâcurile” și dichisurile declarate ale Mariei Nițu
îmbracă uneori haina cugetării filosofice: ,,Doar în artă transgresăm
totul, în reciclarea din artă totul e posibil, ca la radio Erevan.” (p.43) sau
,,Și trupul și sufletul omului sunt reciclabile, și viața și moartea omului
sunt reciclabile.” (p.44) Nu puține sunt situațiile când deznodământul
prozelor scurte ale Mariei Nițu dă peste cap toate pronosticurile, dezavuând finalul liniar, previzibil. De aceea, cartea se citește într-un ritm
alert, plăcerea lecturii fiind dată de schimbările bruște de situație, de
alternările de ton și de loviturile de teatru care modifică raporturile dintre aparență și esență, dintre suprafață și profunzime. E cazul
gramofonului din vitrina anticariatului dorit cu asiduitate (Gramofonul de la rever) care se dovedește în final doar o banală reproducere
din mucava, o piesă grosieră de recuzită, de unde falsificarea realității,
deziluzia personajului. De aici, ideea poate funcționa ca leitmotiv
pentru viața în ansamblul ei.
240
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De la idei bine conturate, susținute de miez narativ, Maria Nițu
trece cu ușurință la textul de tip fragmentarium, laborator de creație,
unde idei disparate, notații fulgurante, gânduri rebele, disparate, de
tip talcioc, creează impresia de delir ideatic. Opuse haosului (un haos
programat, rampă de lansare pentru prozele ,,serioase”) sunt textele de
factură polițist-detectivistice ce mențin suspansul (Impresiologisme),
cu personaje antrenate în descoperirea misteriilor.
Iubitoare de culoare și de nuanță (există culori și nuanțe și în sfera
cuvântului, dar și în definirea stării de însingurare), scriitoarea, ce împarte oamenii în ,,oameni colorați și oameni inodori, incolori, insipizi” (p.74), folosește ca simbol artistic curcubeul. Drept urmare, Oamenii curcubeului nu pot fi decât oamenii buni, providențiali, oamenii
cu suflet deschis, solari, creatori, modele de urmat. Celebrul dicton
,,Nihil sine Deo”, laolaltă cu ,,Fiat lux”, e plasat de Maria Nițu în sfera
artelor plastice: ,,Dumnezeul culorilor e de fapt lumina, fără atâta literaturizare. Culorile există cică, în funcție de reflexia sau absorbția luminii, trebuie să i se ridice sanctuar de venerație. Fără lumină lumea
ar fi fără culoare, și atunci?! nu ne-am mai putea juca cu mărgele
colorate…”(p.70)
Există momente pe parcursul cărții când Maria Nițu se exprimă în
culori, când culorile îi nuanțează emoțiile și sentimentele. Ochiul prozatoarei, asemenea ochiului artistului plastic, vede și ,,altfel”, dincolo de
cuvântul obișnuit, de cărarea umblată, de imaginea încremenită. Între
metaforă și culoare se produce un transfer de sens și de semnificație,
metafora devine culoare, iar culoarea metaforă. Estera sau Candia,
femeia-curcubeu sau femeia ,,dulce”, candidă, personaj emblematic
(un fel de Ariadnă călăuzitoare), traversează proze multiple. În seama
acestora sunt puse cugetări pline de miez, de poeticitate și de estetism:
,,Pentru mine, oamenii învăluiți în galben pozau drept oameni calzi,
iubitori până la gelozie, din prea multă dragoste, galbenul ca arhetip al
comunicării, al înțelegerii, mă învățase Fielding, l’entendement, complaisance, dacă roșu e arhetipul tatălui-sursă, poate de aceea îl doresc
pătimaș, când mă simt orfană, fără niciun Dumnezeu, fără Dumnezeu-tatăl …” (p.72)
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Opus rogvaivului curcubeu, e albul salonului de spital, un alt simbol des întâlnit în prozele scurte ale Mariei Nițu. Nu e albul virginal al
zăpezii, ci albul clinic, aseptic, impersonal, albul care aneantizează și
claustrează. Situația o întâlnim în Pubi din Căpâlnaș Expres, o proză în
alb și în negru, unde naratoarea, alter ego-ul scriitoarei, chestionează
o localnică în privința castelului de la Căpâlnaș, ce aparținuse cândva
familiei Mocioni, rechiziționat și transformat de autoritățile comuniste
în spital de psihiatrie. E momentul poveștii din interiorul poveștii,
jurnalul ultimului conte Teleki, drama familiei Teleki-Mocioni impresionând prin gravitatea relatării și prin destinul nedrept al personajelor. La fel de sumbră este și Gerontofisme, ce prezintă ingratitudinea
societății față de pensionari. Toposul preferat de astă dată este očko-ul,
talciocul bănățean, spațiu coagulant, mercantil, de tranziție. Personajele, dintre cele mai diverse, de unde și contrastele sociale: bătrânul
cerșetor, mireasa, bătrânul cu teamă de femei, unchiul Candiei, bătrâna
nevoiașă de pe treptele bisericii, bătrâna cerșetoare de pe scările metroului. Alături de acestea stau statisticile sumbre (și aici rolul de subtil observator social al Mariei Nițu este evident), care consemnează
sec îmbătrânirea populației, scăderea ratei natalității, rata alarmantă a
deceselor și a sinuciderilor etc.
La Maria Nițu, nebunii instituționalizați, pensionarii și meșterii din
vechime (Ferenczi-baci) trăiesc drama inutilității și a marginalizării.
Pentru ei, existența refuză să li se mai arate sub forma curcubeului policrom. Că viața nu este întotdeauna numai feerie și culoare,
o demonstrează paginile în care ,,cioraniana” Maria Nițu, cea care
are oroare de singurătate, formulează subtile definiții despre melancolie, pe care le dezvoltă mai apoi poetic: ,,Melancolia e o maladie
saturniană [...]” (p.108), ,,Melancolia e Ianus cu două fețe, e Hyde și
Jeckel. Melancolia e regina nopții, dar tot în noapte apar coșmarurile
cu demoni negri.” (p.110), ,,Alteori Melancolia e ca o copilă elegie, o
jeluire ori e numai voluptuoasă depresie, e deprimare gelatinoasă, ori
e apatie a umbrei.” (p.110) Uneori, singurătatea-Soledad dobândește
calități antropomorfice, metamorfozându-se în prieten și martor tăcut
al trecerii-petrecerii scriitoarei. Singurătatea și umbra sunt reperto242
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riate cromatic. Au însă o culoare paradoxală, o nonculoare, aș putea
spune: ,,Toate umbrele pot fi blonde, brunete, roșcate sau șatene, fără
diferență de rasă, de culoarea părului ori a feței. Nici în vis nu-s umbre colorate. Au toate aceeași culoare, nu negrul clasic, ci acea culoare
specială străvezie, doar a umbrei.” (p.127)
Pe principiul cubului Rubik, Maria Nițu rotește sensul cuvintelor
după bunu-i plac. ,,Reciclarea” în proză vizează schimbarea paradigmei unor expresii celebre, descartes-ianul ,,Cogito ergo sum” devenind ,,Am umbră, deci exist!” (p.128)
Reciclare la cubul Rubik se dorește un antidot la singurătate, la
singurătatea ,,rea”, blestemată, stearpă din punct de vedere creativ: ,,mai
este și nevoia de singurătate pentru creația artistului. E singurătatea
fertilă, care te face părinte de copii, unde îți plămădești « copilul»cu
migală [...]” (p.174)
Ce are în comun cartea Mariei Nițu cu celebrul cub al lui Rubik?
Artistic vorbind, cromatica prozelor de tip fațetă, diversitatea unghiurilor de vedere, rotația perspectivelor, imaginile de tip caleidoscopic,
,,codurile” și cheile de lectură.
Deși este un concept abstract, singurătatea e teribil de concretă și
de dureroasă. Dacă în poezie și în proză singurătatea poate fi descrisă,
ilustrată, ,,tocmită”, în artele plastice devine problematică figurarea
ei. În locul singurătății și a tânguirii lui Iov inserată în pasajul de
final, e de preferat prezența ,,celuilalt”, a ,,petei” de culoare în viața
fiecăruia dintre noi. După cum există un timp pentru orice, există un
timp și pentru culoare. Felul în care știm să mânuim zarul-cub numit viață, ține de prestidigitație, ceea ce este artă, artă cu metodă: ,,Și
singurătatea poate fi în afara anotimpurilor. Doar cea de mucava e
după cum o fixează artiștii, șablonard, în iarnă ori toamnă – anotimpuri ale însingurării. Cea adevărată poate fi și primăvara ori vara,
chiar mai crâncenă în toată acea explozie de rodire. De n-aș fi niciun
anotimp! Uneori nici măcar al nașterii mele, cum Iov voia să-și scoată
ziua nașterii din calendar. [...] Câte timpuri și câte anotimpuri, dincolo de timpul meu, pe care-l țin în palmă ca pe un zar hazard, să-mi
joc într-o veselie cămașa la zaruri...” (p.192)
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Secvenţe literare germane
O poetă bilingvă

Mircea M. Pop,
poet, traducător,
Heidelberg,
Germania

Alături de Eugen Doru Popin şi de Renate Müller, poeţi
bilingvi despre care am mai scris, se înscrie şi mai tânăra
Monika-Andreea Hondru (n. 1977 în Reşiţa), autoare a
trei plachete de versuri în română (Bulgăre de aur, în 2000,
Eclipsa sufletului, în 2001 şi Roza deşertului în 2008).
Din 2008 scrie în germană şi recent i-a apărut un amplu volum, Tăcerea sufletului meu vorbeşte*, însumând
152 de poezii.
Tema predilectă a poetei este dragostea, prezentată sub
toate aspectele posibile şi sub toate formele ei, neîmplinită
dar şi împlinită.
Multe dintre aceste poeme sunt de-a dreptul patetice,
scrise anume spre a atenţiona în acest mod fiinţa iubită şi
cam ingrată, căreia îi sunt adresate.
Prin poeme precum Nimeni nu mă întreabă sau Îmi
pare rău poeta se înscrie de-a dreptul pe linia Costache
Conachi şi poeţii Văcăreşti (!).
* Monika-Andreea Hondru, Die Stille meiner Seele spricht. Gedichte,
Verlag Kern GmbH, Ilmenau, 2016, 192 p.
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De asemenea, se varsă multe lacrimi în poezii. Chiar din prima
poezie de trei strofe, intitulată Plouă, cu care se deschide volumul,
aflăm în ultimul vers, ca element de surpriză, că de fapt „Nu plouă,
doar eu plâng!...”
„Oamenii s-au dezvăţat să iubească curat” (Împreună) constată
poeta, nu fără temei.
Dragostea ei este de-a dreptul impresionantă: „Te iubesc mai
mult…/ Decât pot spune,/ decât îndrăznesc să scriu, / decât încerc să
arat” (Te iubesc), iar în altă parte afirmă: „Inima mea strigă / Aşa singur / Sufletul meu plânge / Cu lacrimi roşii” (Singurătate).
De fapt poeta însăşi se autocaracterizează astfel: „Eu iubesc, acesta
este felul meu de-a fi” (Bună dimineaţa!). Mai ştii, poate că aşa şi este…
Poemele semnate de M.-A. Hondru sunt triste monoloage interminabile. Un poem precum Tu eşti lumina soarelui, de trei strofe, care
se încheie cu versurile: „…şi eu…/ voi arde în flăcări, milioane / de
ani numai pentru tine!” ar fi potrivit ca şlagăr dacă s-ar afla cine să-l
pună pe note.
În poezia Aminteşte-ţi recapitulează pentru iubit momentele fericite trăite împreună.
Poeta e obsedată de cuvinte şi de însemnătatea acestora: „Cuvintele
mele sunt din sânge” (Şi acum ce e de făcut) sau, în poemul Cuvinte
afirmă: „Cuvintele pot ucide”, „Cuvintele sunt ascuţite ca şi cuţitul”,
„Cuvintele se sparg ca sticla”.
Uşor filosofică este poezia Omul, pentru ca Artă să fie un elogiu
adus muzicii, picturii dar şi scrisului.
La problemele societăţii contemporane se referă în poeme precum
Cinste radicală şi Oamenii cad.Accentul este mai degrabă pesimist, aşa
după cum se poate vedea din altă parte: „Viitorul este mai mult sau
mai puţin orb” (Mie însămi fidelă).
Din ultimul poem (amplu) inclus, Cartea vieţii mele…, aflăm:
„Cartea vieţii mele povesteşte despre mine”, rolul ei fiind tămăduitor:
„Cartea vieţii mele îmi vindecă rănile”.
Pozitiv ni se pare faptul că poeta versifică cu uşurinţă. Chiar şi în
germană, deci într-o limbă străină, poemele, în mare parte, sunt scrise
cu rime împerecheate sau încrucişate.
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Pagini de istorie a traducerilor româneşti
Între 28-29 iunie 2012 la Centrul de Ştiinţele Traducerii din Viena a
avut loc primul Congres de specialitate cu privire la istoria traducerilor româneşti, cu scopul de a scoate la lumină lucrări asupra istoriei
traducerilor în română precum şi din română în alte limbi. Următorul
Congres a avut loc loc la Universitatea de Vest din Timişoara în 2015
sub conducerea Giorgianei Lungu-Badea.
Comunicările susţinute au fost adunate într-o carte cu titlu sugestiv**.
Aşa după cum se mai arată în „Prefaţă„, literatura beletristică este
mult mai bine şi amplu prelucrată decât cea ştiinţifică şi nici o limbă
în care sau din care se traduce nu este la fel de bine reprezentată ca
franceza.
Cele 22 de lucrări antologate , în majoritate în franceză (11), 8 în
germană şi 3 în engleză sunt semnate de Raluca Baciu, Ilona Balázs,
Daniela Gheltofan, Christina Andrea Mitariu, Ileana Oancea, Nadia
Obrocea, universitare din Timişoara, Raluca-Nicoleta Balatchi, Elisabeth Berger, Anamaria Blanaru, Andreea-Anca Chetrariu, Muguraş
Constantinescu, Mihaela Doboş, Magda Jeanrenaud şi AndreeaMihaela Tamba, din Iaşi, Iulia Corduş din Bucureşti, Julia Richter şi
Larisa Schippel de la Universitatea din Viena, clujencele Diana Motoc
şi Olivia Petrescu, precum şi Iona Popa, de la Centrul de Cercetări
Ştiinţifice, Institutul de ştiinţe sociale ale politicii.
(De observat că Ovidiu Matiu, autorul unui studiu în engleză despre Ioan Barac şi Ioan Borcia este omis în „Indicele de autori” de la
finele cărţii).
Împărţirea tematică a volumului s-a făcut în trei categorii: procese,
producte şi actori, aflăm tot din „Prefaţă”.
Procesele sunt înţelese ca mişcare şi structură.
Prin product se înţelege aici rezultatul anumitor îmbinări.
** Larisa Schippel / Magda Jeanrenaud / Julia Richter (Hg.): „Traducerile au de cuget să
îmblânzească obiceiurile…Rumänische Übersetzungsgeschichte – Prozesse, Produkte,
Akteure, Frank Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 2014,
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi, 2014, 364 p.

246

4-5-6, 2016

Secvenţe literare germane

Lecturi paralele

În sfârşit, drept actori se înţeleg persoane ori instituţii care prind
firele şi le îmbină ca nod.
Din prima categorie am semnala studiul „Profilul literaturii române
în Spania prin prisma traducerilor” (pp. 111-118) semnat de Anamaria
Blanaru. Aflăm că în Spania interesul pentru literatura noastră clasică
este destul de scăzut, s-a tradus doar Trilogia cunoaşterii şi La piedra
alba (2009), o antologie de versuri din creaţia lui Lucian Blaga şi Şase
maladii ale spiritului contemporan (2009) de Constantin Noica.
În schimb, se bucură de oarecare succes scriitorii dintre cele două
războaie mondiale, precum Hortensia Papadat-Bengescu (Concert de
muzică de Bach, 2001), Anton Holban (Jocurile Daniei, 2010),
Mihail Sebastian (Oraşul cu salcâmi, 2008). Mateiu I. Caragiale (Craii
de Curtea-Veche, 2008), Max Blecher (Inimi cicatrizate, 2009).
Dintre autorii contemporani s-a tradus: Mircea Cărtărescu (Travesti, 2011), Lucian Dan Teodorovici (Circul nostru vă prezintă, 2011),
Dan Lungu (Raiul găinilor), Varujan Vosganian (Cartea şoaptelor,
2010), Gabriela Adameşteanu (O dimineaţă pierdută, 2009) şi Florina
Ilieş – nu „Ilie”! (p.117) (Cruciada copiilor, 2010).
Din spaniolă s-a tradus din 2007 din creaţia lui Mario Vargas Llosa,
Isabel Allende şi Eduardo Mendoza.
Din produse am reţine studiul (în franceză) „Scriitori români de
expresie franceză în traducere românească„ (pp. 191-212) semnat de
Ileana Oancea şi Nadia Obrocea.
Cercetarea se centrează pe trei tipuri de distincţie cu privirile la
exilul românesc, o distincţie de tip cronologic, care ar putea coincide
cu variabilele politice şi ideologice, o distincţie de tip spaţial, care trimite înapoi, la ţările în care scriitorii au fost exilaţi sau s-au exilat ei
înşişi, şi o alta, de tip lingvistic şi cultural, care este definită prin relaţia
acestor scriitori cu limba şi cultura română pe de o parte şi cu limba şi
cultura ţării de adopţiune pe de altă parte (p. 193).
Se mai arată că Laurenţiu Ulici a propus o periodizare a exilului
românesc, prima între 1945-1949, numărând 50 de scriitori emigranţi
şi a doua, din 1972 până în 1989, numărând 200 de scriitori emigranţi,
însumând 12% din totalul scriitorilor români.
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Dintre aceştia, studiul de faţă se opreşte la cinci, aparţinând primei
perioade a exilului comunist, dintre anii 1950-1960: Mircea Eliade, Emil
Cioran, Eugen Ionescu, Constantin Virgil Gheorghiu şi Vintilă Horia.
Mircea Eliade, stabilit în 1945 la Paris, a continuat să scrie literatură
în română, în timp ce opera ştiinţifică o scrie în franceză până în 1957,
când s-a stabilit în SUA şi a scris în engleză.
Emil Cioran, stabilit în 1941 în Franţa, a renunţat definitiv la limba
română. În 1994 se află pe locul cinci într-o anchetă pe tema „Quel
este le plus grand écrivain vivant de langue française?” (p. 197).
Eugène Ionesco s-a născut în 1909 în România, în 1911 pleacă cu
familia la Paris, revine în 1922, pentru ca în 1945 să se instaleze definitiv în Franţa, pentru el franceza fiind tot o limbă maternă.
Constantin Virgil Gheorghiu a scris în română şi a fost tradus în
franceză de Monica Lovinescu, pentru ca, mai târziu, să scrie el însuşi
în franceză.
Vintilă Horia, pe numele adevărat Vintilă Caftangioglu, a fost ataşat
de presă la Consulatul Român din Viena în 1942. A trăit în mai multe
ţări (Austria, Italia, Argentina, Spania, Franţa) şi o parte din operă a
scris-o în română, alta în franceză şi mai târziu în spaniolă.
Până în 1989 s-au făcut traduceri (selective) din Ionesco, Mircea Eliade şi chiar Cioran (Eseuri, antologie, Bucureşti, „Cartea Românească”, 1988).
După 1989 a fost tradus imediat „trioul de aur” al literaturii
române, Eliade, Cioran şi Ionescu şi ceva mai târziu Constantin Virgil
Gheorghiu ori Vintilă Horia (Dumnezeu s-a născut în exil, în 1990).
Unele opera au fost scrise iniţial în română (Mircea Eliade, Tratat
de istorie a religiilor, tradus şi publicat în franceză iar apoi publicat în
română în traducere după varianta franceză).
La fel s-a întâmplat şi în cazul lui Constantin Virgil Gheorghiu.
Mai întâlnim apoi „traduceri duble sau multiple”, cum este cazul cu
piesele lui Ionesco.
Unele opera traduse din creaţia lui Mircea Eliade şi E. M. Cioran au
fost reeditate. De exemplu La tentation d`exister sau De l`inconvenient
d`être né de Cioran au apărut în cinci ediţii în ţară.
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În sfârşit, din ultimul capitol, Actori, ne-am opri la studiul (în
franceză) intitulat Traducătorul Ştefan Aug. Doinaş – un reper de istorie a traducerilor în română (pp. 329-343) semnat de Mihaela Doboş,
cu referire la Atlas de sunete fundamentale, în care sunt integraţi 76 de
autori, carte care reprezintă „o ilustrare originală a relaţiei de simbioză
între interpretare şi traducere, afirmată explicit şi implicit de către
Ştefan Aug. Doinaş...” (p. 341).
Cercetătoarea vede în această carte împlinirea activităţii de traducător
al lui Doinaş, chiar dacă acesta a mai publicat destul de mult după aceea,
fiind riguros organizată, prefaţată şi postfaţată de el însuşi.
În concluzie, o carte care include studii variate, interesante şi utile
pentru cel interesat de ceea ce s-a tradus din limba română în alte
limbi şi bineînţeles, viceversa.
Al şaselea roman de Cătălin Dorian Florescu
După debutul promiţător cu Epoca minunilor din 2001, timişoreanul
Cătălin Dorian Florescu, stabilit în Zürich, a mai publicat alte patru
romane în germană: Drumul scurt spre casă, 2002, Masorul orb, 2006,
Zaira, 2008 şi Jacob se decide să iubească, 2011. (Despre toate cărţile
sale am scris imediat după apariţie în revista „Arca”).
Recent a apărut un nou roman, Omul care aduce norocul***, conceput în opt capitole, în care acţiunea se desfăşoară pe două planuri, în
capitolele fără soţ se relatează despre viaţa în America, de fapt despre
dificultăţile vieţii din New York începând cu 1899, iar în cele cu soţ
despre România, de fapt despre viaţa grea din Delta Dunării, începând
din anul 1919.
Povestitorii sunt Ray (al cărui nume îl aflăm de-abia la pagina 297)
şi românca Elena.
Asistăm la mai multe poveşti în poveste, conţinutul romanului e
greu de redat în mod succint. Verosimilul şi neverosimilul merg mână
în mână în acest roman.
*** Cătălin Dorian Florescu, Der Mann, der das Glück bringt. Roman, Verlag C.H.
Beck, München, 2016, 327 p.
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Pe lângă faptul că autorul are un mod plăcut de a povesti, pe linie
tradiţională, fără modernisme şi artificii, cititorul este ţinut cu atenţia
încordată, fiindcă la tot pasul se întâmplă ceva. Totodată Florescu nu
scrie de dragul de a scrie, ci fiindcă are multe de povestit.
Viaţa este grea pentru emigranţi în America, aşa după cum
afirmă un personaj: „În America nu e loc pentru modestie. Cu asta
flămânzeşti” (p.34).
Mai departe aflăm: „Ăsta e capitalismul. Hărnicie şi o idee înflăcărată” (p. 203).
Bine documentat, autorul include o serie de personalităţi muzicale de peste Ocean în paginile cărţii: Al Jolson, Ed Wynn, Joe Frisco,
Jimmy Durante, Buster Keaton. Suntem apoi informaţi despre moartea unor artişti, precum acrobatul pe bicicletă Joe Jackson, pachetul
de muşchi care a fost Eugene Sandow, magicianul Chung Ling Soo,
de fapt W. E. Robinson, pentru ca imitatorul femeilor Bert Savoy să
moară pe ştrand, trăznit.
Sunt inserate câteva impresii despre filme cu Richard Burton şi
Burt Lancaster.
Mai aflăm că artistul „Edward G. Robinson, de fapt Emanuel Goldenberg era din România” (p. 271).
Sunt integrate textele în engleză a cel puţin zece cântece care au
făcut senzaţie în epocă.
Concluzia este că nici America nu este Eldorado visat de mulţi
emigranţi: „Emigranţi de prima oră, copiii şi copiii copiilor. Pentru
mulţi s-a meritat o viaţă americană. Pentru mulţi alţii nu. America le-a
luat ultimii banii, sănătatea, viaţa” (p. 290).
În capitolul şapte planurile se interferează, Elena, venită la New
York să depună cenuşa mamei ei, conform ultimei dorinţe a acesteia,
îl cunoaşte pe Ray, un artist ratat, de fapt un simplu imitator, tocmai la
tragica dată de 11 septembrie 2001 şi îi spune acestuia: „Acolo de unde
vin eu era periculos să povesteşti. Nu ştiai cine poate auzi. Se putea să
aterizezi după gratii dacă povesteai ceva ce nu era dorit” (p. 297).
Ceva mai puţin amplu este prezentată viaţa în Deltă cu dificultăţile
ei, tocmai fiindcă aici se întâmplă mai puţine. Dar şi aici, pe alocuri
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poezia merge mână în mână cu proza: „Delta respiră. Ea inspiră
primăvara şi expiră vara târziu. Şi asta o puteai auzi dacă erai cu
răbdare” (p. 56).
Elementul surpriză cu care ne-a obişnuit în ultima vreme autorul,
nu lipseşte nici din acest roman: Ray vine în România să o caute pe
Elena, o găseşte şi… rămâne aici, fiindcă: „Dar cine vrea Broadway,
când poate avea Tulcea?” (p. 305), pentru ca, după alte zece pagini să scrie: „Cine vrea o poveste adevărată când mai există una
palpitantă?”(p. 315)
Sunt inserate şi câteva cuvinte româneşti: „Necuratul” (p. 47 şi p.
65), „ciorba, sarmale” (p. 306), „strada Gloriei” (p. 307).
Se întâmplă multe în cărţile lui C. D. Florescu, eroii săi sunt
adevăraţi picaro care, în căutarea unei vieţi mai bune, nu pregetă să
meargă dintr-un loc în altul şi să se îndeletnicească cu orice, spre a-şi
asigura existenţa. Păcat că nu s-a făcut încă nici un film după cărţile
sale…
O carte de M. Blecher în tiraj de masă în Germania
Max Blecher (8 septembrie 1909 – 31 mai 1938) a suferit de tuberculoză
osoasă (morbul lui Pott) şi a fost internat în sanatorii din Franţa,
Elveţia şi România.
Opera sa constă dintr-un volum de versuri (Corp transparent,
1934) şi două de proză (Întîmplări în irealitatea imediată, 1936, Inimi cicatrizate, 1937), publicate în timpul vieţii autorului, pentru ca o
altă carte a sa, Vizuina luminată, să fie publicată fragmentar în periodice şi să apară integral mult mai târziu, în 1971, la editura „Cartea
Românească”.
În opera lui M. Blecher, aşa după cum s-a mai spus de altfel, se pot
depista atât elemente suprarealiste cât şi de filosofie existenţială.
„În proza sa …B. amplifică un accident clinic personal la rang de
experienţă ontologică, ridicînd sentimental la viziune, fiziologia la filosofie” afirmă Radu G. Ţeposu în Dicţionarul scriitorilor români A-C,
(coordonat de Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu). 1995, p.
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297, pentru ca, privitor la Vizuina luminată, să constate că aici Blecher
„probează ultima posibilitate de regenerare a fiinţei mutilate, şi anume
visul” (op. cit., p. 299).
De remarcat că toate cele trei volume de proză ale lui M. Blecher
au apărut în Germania în traducerea lui Ernest Wichner, la editura
Suhrkamp din Frankfurt am Main, mai nou cu sediul mutat la Berlin.
Vizuina luminată**** cu subtitlul „Jurnal de sanatoriu” în care
este vorba despre perioada petrecută în sanatoriile din Berck-sur-Mer
(Franţa), Leysin din cantonul Waadt (Elveţia) şi Techirgiol (România)
a apărut în germană iniţial în 2008 şi acum este din nou editată, în
condiţii mai modeste dar la un preţ mai accesibil, în tiraj de masă , în
cadrul „Bibliothek Suhrkamp” Band /volumul. 1434.
Cartea stă integral sub semnul tristeţii şi pesimismului, fraza
aleasă şi publicată pe coperta cărţii fiind edificatoare în acest sens:
„Semnificaţia unei clipe? Permiteţi-mi să râd. Clipele vieţii noastre au
semnificaţa cenuşii pe care o împrăştii”.
În postfaţa semnată de traducător, „Rândul 19, locul 7 – o groapă
în cimitirul evreiesc din Roman: Max Blecher dincolo de autobiografie” (pp. 175-200) sunt incluse nouă fotografii cu M. Blecher precum şi patru desene în tuş realizate de acesta (Viaţa nemiloasă, 1934,
p. 185, Prinţul meu, fără dată, p. 195, Autoportret, 1934, p. 196 şi Fără
titlu, p. 197).
Traducătorul află de la sora autorului, Dora, că „Maniu” – cum i
se zicea în familie – deja la vârsta de doisprezece ani a început să scrie
poezii şi eseuri (p. 197).
Această operă postumă, Vizuina luminată, pentru Ernest Wichner
este cea mai importantă carte a lui M. Blecher, care le include în sine
şi pe celelalte două scrise şi publicate anterior.

**** M. Blecher, Beleuchtete Höhle. Sanatoriumstagebuch. Aus dem Rumänischen und
mit einem Nachwort von Ernest Wichner,1. Auflage 2016, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Berlin, 202 p.
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R

ESEMNAT a se izola singur printre cărţi, la ţară, în
Surduc (Sălaj) şi a nu participa la competiţia pentru
poziţia de lider al promoţiei sale echinoxiste – din care
făceau parte unul şi unul, Ioan Moldovan, Aurel Pantea,
Ion Mureşan, Al. Vlad, Al. Cistelecan, Marta Petreu,
Virgil Podoabă – Viorel Mureşan scrie intens, cumva în
clandestinitate literară. Trimite rar şi primeşte şi mai rar
mesaje în şi din lume prin poştaşul rural, un fel de agent
privat literar fără conştiinţa de sine. Sînt mesajele lui SOS
ale unui surghiunit? Uneori se pare că da.
Poştaşul rural este o antologie de autor. O selecţie de
poeme din cele zece cărţi de poezie publicate de Viorel
Mureşan pînă acum. Criteriul a fost acela al iminenţei textelor, aşa cum mărturiseşte într-un cuvînt înainte autorul
însuşi: „Criteriul de alegere a poemelor mi-a venit instantaneu: intră numai acelea care, puse laolaltă, să poată lăsa
impresia că au fost scrise într-o singură noapte, cît viaţa
mea de lungă” (p. 5). Cu toate acestea, în pofida senzaţiei

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

* Viorel Mureşan, Poştaşul rural, Editura „Şcoala Ardeleană”, 2015,
164 p.
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tari de legătură între poeme, precum ar fi
„fost toate scrise într-o singură noapte, cît
viaţa mea de lungă”, poemele poartă pecetea, patina timpului cînd au fost scrise, a
momentului biografic, dar şi a atmosferei literare illo tempore, deşi autorul nu
precizează nimic în acest sens: nici cartea
în care au apărut mai întîi poemele, nici
editura, nici anul etc. Vrea să le propună
pe toate ca aparţinînd aceluiaşi suflu
poetic. Din fericire nu reuşeşte. Aşa că
poemele sînt o poveste lirică temporală,
epică i-aş zice printr-un oximoron, cu
mai multe feţe şi faţete ale aceluiaşi eu
liric. Toate meritau noua pagină tipărită,
fiind vorba de avatarurile expresive ale
unui poet autentic de o sensibilitate sclipitoare şi de o
remarcabilă mobilitate stilistică.
Primele poeme antologate conservă, firesc, retorica
lirică a „Echinoxului” celei de-a doua promoţii lirice
(anii 1975-1980). Un expresionism rafinat, livresc, sibilinic. Cu particularitatea adusă de Viorel Mureşan, aceea
a referinţelor biografice, agreste sau vag folclorice radiografiate însă oarecum savant prin filtrul expresiei noi,
specific echinoxiste: „Toată adolescenţa în aşteptarea unei
eclipse// cu ciobul afumat în incendiu/ uneori îl priveai
pe bunicul şi din cărunt/ devenea foarte tînăr/ ochii mai
negri ridurile atenuate,/ nu ştia el cum arată prin geamul
acela./ De-asta accepta jocul de-a fotograful/ oriunde-l
prindeai. Odată l-ai fotografiat cu bunica/ şi cicatricea ei
de la tâmplă a ieşit în poză o floare/ cenuşie” (p. 9).
Încă din această perioadă lirică se iveşte un alt Viorel
Mureşan, vreau să spun diferit, surprinzător de stilizat şi
pur metaforic, în poeme scurte, un fel de haiku-uri ne254
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canonice: „doar eu/ ruginesc în lumină/ ca un capăt de sârmă ieşit/
dintr-un pod” (ultima carte poştală, p. 48).
Apoi o nouă criză lirică atinge Viorel Mureşan atunci cînd lasă
frisonul metafizic să se exprime liber: „moartea/ nici ea nu vine dintr-odată/ la o oră cândva hotărâtă/ vine pe rând/ cum ies şobolanii
la baltă/ să se adape/ cum se adună frigul iernii/ în bare metalice”
(Copilăria se pierde ca o şosea printre două şiruri de case, p. 56). Asta
nu înseamnă că el renunţă, precum ceilalţi echinoxişti autentici la
splendoarea expresiei, a sugestiei livreşti rafinate: „ţin cu pleoapa apusul/ să nu se prelingă în mine// ce vei face tu/ care ai o mie de ochi”
(Poezie de buzunar, p. 59).
În mod cu totul surprinzător pentru un poet care cultivă ceremonialul liric, bine lustruit, apare în poezia lui Viorel Mureşan şi un filon
ironic. El nu ţine însă de aspectele derizorii ale vieţii cum te-ai aştepta,
ci tot de metafizică: „undeva în oraş curge o ţeavă/ ceva mai încolo în
univers cade ploaia/ şi toţi o lasă să cadă” (pietrele nimicului, p. 65).
De aceeaşi natură e şi distihul: „ o tânără femeie ţinea copilul ridicat
deasupra ei:/ fotografia cu el împrejurimile” (Fotograful, p. 76).
Este vizibilă în antologia Poştaşul rural această alunecare a poeziei
lui Viorel Mureşan, dinspre începuturi livreşti cu inserturi consistente
de real biografic spre densitatea unor micropoeme ingenios metaforice.
Deloc melancolic, chiar şi atunci cînd dă expresie unui frison existenţial sau unei intuiţii negre, Viorel Mureşan se dovedeşte, în orice
ipostază a poeziei sale, un rafinat desăvîrşit care joacă comedia unui
stîngaci al emoţiilor pure.
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ENAŞTEREA DEVINE un nou început (al câtelea?)
pe parcursul mult unduit al umanităţii. Lumea, paradoxal, aparent statică, îşi redefineşte, cu multă energie,
acest parcurs, care, după un mileniu, cum am mai spus,
suficient de întunecat, reaşează luminile antichităţii clasice, omniprezentă totuşi, într-un strâns paralelism cu scolastica creştină, cu misticismul, devenit aproape raţional.
Eşecurile Cruciadelor, vecinătatea cu islamul de la
început exclusivist, au dat culturii antice clasice o nouă
imagine (de fapt, aparent nouă) printre ogivele catedralelor gotice, sau printre spiritele universităţilor în formare,
o lumină nouă, venită din raţionalitate. Confreriile de
arhitecţi, catedrele universităţilor, multele mănăstiri unde
cercetarea cristică nu mai excludea pe Aristotel sau pe
Platon, pe Cicero ori pe Seneca, ori Epictet, au construit
o fundaţie în care libertatea omului nu mai este doar un
deziderat, ci, mai mult, un concept care se dorea reconstruit. Soclul acestui concept se zideşte simultan cu marile
realizări artistice (literare prin: Dante Alighieri, Francesco
Petrarca, Giovanni Boccaccio, Angelo Poliziano, Nic4-5-6, 2016
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colò Machiavelli, Ludovico Ariosto, Pietro Aretino, Torquato Tasso,
François Rabelais, Joachim du Bellay, Geoffrey Chaucer, John Milton,
Christopher Marlowe, William Shakespeare, Thomas Morus, Francis
Bacon, Ben Jonson, muzicale prin: Johannes Tinctoris, Giovanni
Pierluigi da Palestrina, Claudio Monteverdi, plastice prin: Giotto,
Filippo Brunelleschi, Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Giorgione,
Sandro Botticelli, Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci,
Hieronymus Bosch, Albrecht Dürer, Matthias Grünewald, monumentale prin: Andrea Palladio, Giorgio Vasari, Donato Bramante, şi, de ce
nu, ştiinţifice şi tehnice prin: Leonardo da Vinci, Nicolae Copernic,
Johannes Kepler, Galileo Galilei, ca să nu mai vorbim de Johannes
Gutenberg, ori descoperiri geografice prin: Cristofor Columb, Vasco
de Gama, Magellan).
Nevoia de libertate a omului, este un complex de deziderate. Umanismul trece peste conceptul că omul este exclusiv religios, devenind
acum un curent ce derivă dintr-o mare varietate de gândiri filosofice
şi religioase, ba, mai mult, să suplinească rolul religiilor, în timp devenind un stindard al vieţii complete. În zilele noastre chiar, filosofia
de viaţă, umanistă, a fost recunoscută, în Occident. În Statele Unite,
Curtea Supremă a admis că umanismul este echivalent cu o religie, în
sensul limitat al autorizării umaniştilor de a oficia ceremonii conduse
de reprezentanţii înşişi ai cultelor religioase, bucurându-se de o libertate fără excepţie, dar, mai ales, de o egalitate deplină.
Din punctul de vedere al teologiei creştine, umanismul renascentist declanşează, ceea ce mai târziu reforma protestantă a justificat-o, o
campanie de traducere mai fidelă a textelor biblice. O dihotomie, care
a „dezvelit” uneori supărător scolastica creştină. De acum se reciteşte
litera Bibliei şi cu scopul de a găsi adevărul, căutare care este, însă,
încă în opoziţie cu căutarea prin tradiţie, misticism sau revelaţie. Mai
ales artiştii (ai cuvântului, ai sunetului, ai formelor şi ai structurilor)
au spus răspicat: cunoaşte! Cunoaşterea binelui şi a răului sunt deziderate ale libertăţii. Adevărul, cel pe care de multe ori teologiile îl
ascund, este, prin umanismul renascentist, un deziderat al libertăţii.
Toată literatura şi arta renascentistă (evident, datorită infrastructurii,
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de multe ori suspect de bine organizată şi fundamentată riguros, prin
confreriile intelectualilor, prin universităţile care se înmulţesc rapid
din Italia, spre Franţa, spre Spania, Anglia, Principatele germane),
mustesc de acest umanism prin cunoaştere. Cunoaşterea nu mai este
tributară unui adevăr transcendental, provenind dintr-o sursă arbitrar
localizată. Acesta, umanismul adică, consideră că omul este cel mai
important, ca specie biologică.
Optimismul umanismului, o altă perspectivă a luminii venită din
Renaştere, delimitează prezentul de trecutul întunecat. Libertatea
omului implică puterea acestuia de a se ridica la înălţimea potenţialului
său. Aceasta înseamnă multă muncă, rigoare, dar, mai ales, întrajutorare. Scopul suprem este libertatea prin prosperitatea umană, adică
îmbunătăţirea vieţii tuturor oamenilor. A face bine, şi a trăi bine, nu
mai sunt concepte ideatice. Sunt necesităţi reale, toate desprinse din
experienţa trecută a umanităţii. Echilibrul şi voinţa, redescoperite
mereu în etică şi în morală, moştenite de la antici, focalizează omul
înspre a face bine şi a trăi bine, dar mai ales, pentru a lăsa o lume mai
bună pentru cei care vin după noi, nu pentru a trece prin viaţă suferind, pentru a fi răsplătiţi după.
Luciditatea istoricilor ne-a precizat că înflorirea culturală şi artistică
a Renaşterii nu a produs însă nici o schimbare radicală în modul de
viaţă al oamenilor obişnuiţi. Dar tot un adevăr al istoricilor ne spune
că la numărul restrâns al personalităţilor din varii domenii, orizonturile culturale ale acestora, au liberalizat morala „agenţilor libertăţii”
proveniţi din universităţile şi confreriile intelectualior, generând un
nou tip de homo, şi anume „Homo universalis renascentista” caracterizat printr-o ascuţită înţelegere şi o vădită deschidere spre oricare
idei, precum şi o nemaipomenită dorinţă de afirmare şi renume. Se
generează un fel de individualism cu posibilităţi nelimitate de dezvoltare multilaterală. De asemenea, se interpune, însă, şi o adversitate
faţă de dogme şi faţă de ideile preconcepute. Se întrevede o vizibilă
aspiraţie spre universalitate, cu origini din clasicismul antic.
Pentru prima dată, Homo înlocuieşte legile morale cu cele estetice. O îndârjită dorinţă de libertate şi de independenţă încurajează
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proiecte culturale şi sociale pline de forţă şi de acţiune. Dar, ceea ce
este important, „Omul Renaşterii” este un umanist cu larg spirit de
toleranţă. Aceasta, în contrast cu fanaticii, cu partizanii unei singure
idei, care văd în reprezentanţii Renaşterii cu păreri contrare, liberale,
adversari de idei, în primul rând un duşman ce trebuie anihilat.
*
Niccolo Machiavelli (1469-1527), un strălucit teoretician al politicii, a cărui operă stârneşte şi azi suficiente animozităţi şi surprize, reia
din antichitate opţiuni şi deziderate infailibile. Platon, Polibiu, Aristotel sunt doar câţiva dintre marii antici pe care „i-a vizitat” marele
renascentist. Principele, Şapte cărţi despre arta războiului, Discursuri
sunt câteva din numeroasele lui lucrări. Mai târziu, marii doctrinari
iluminişti Montesquieu şi Rousseau au întocmit, pentru posteritate,
adevărate lecţii de etică şi de morală politică, pornind de la ideile
marelui renascentist. Epoca modernă şi contemporană îl recunosc
magister, dar îl şi contestă. În secolul 20, imediat după Primul Război
mondial A. Gramsci a fost preocupat de viziunea lui Machiavelli despre societate, în acelaşi timp cu B. Mussolini care îl socotea „încă
viu”.
Contemporanii acestora vedeau în marele renascentist italian un
vizionar şi un maestru al acţiunilor viitoare. Astăzi, datorită lui, ştim
că experienţa este ceea ce generează o plenară dorinţă de a şti totul despre prezent (J. Giono). Ne-am referit doar la spaţiul cultural şi politic
italian, deoarece conceptul de aplicare practică al ideilor despre libertate au fost simultan contestate de către extrema stângă şi extrema
dreaptă cu aceleaşi percepte. Experienţa istoriei, consideră Machiavelli, este „maestra acţiunilor noastre”. De aceea, în măsura în care era
hulit pentru că oferea, fără menajamente, modele, era şi admirat în
acelaşi timp, pentru că a demistificat politica, transformând-o în precepte practice pentru poporul simplu. Libertatea era, pentru el, nu un
„liber arbitru”, ci o formă supremă de democraţie.
Erasmus din Rotterdam (1466-1536), teolog erudit, olandez, este
„primul european conştient” (Stefan Zweig), şi a fost un critic al stărilor
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neconforme, din sânul bisericii catolice, un tolerant consecvent care
îi dedică lui Thomas Morus „Elogiul nebuniei” o satiră invederată a
imoralităţii clerului, pentru ca apoi să formuleze, în numele toleranţei,
o apologie a pasiunii exaltate (a „nebuniei”), a adevăratului credincios care, în numele libertăţii de opţiune, îşi dedică viaţa credinţei.
Strălucitul olandez crede că libertatea de a iubi pe Dumnezeu, ca o
acceptare nedemonstrabilă, a sacrificiului suprem a lui Deus Crist,
este adevărata credinţă a plenarităţii sacrificiale întru mântuirea oamenilor. Erasmus îmbrăţişează o nouă paradigmă: aceea a schimbării
formaţiei dogmatice a clerului, lipsit de sensibilitatea cerută de scriptura evanghelică. El anticipează studierea izvoarelor originare ale
creştinismului într-o formulă ce anticipa perspectiva protestantă, el
rămânând însă un catolic consecvent. „Despre liberul arbitru”, operă
emblematică a lui, critică sever concepţiile lui Martin Luther asupra
lipsei de libertate a deciziilor omului. Cauza „derapajelor” Reformei,
spune acesta, rezidă tocmai din lipsa înnoirii moravurilor bisericeşti.
Pune accent pe raţionalitate şi pe logica opţiunii, a alegerii libere.
Thomas Morus (1478-1535), prin Utopia lui, transferă libertatea într-un perimetru al ştiinţei şi filosofiei politice. Socialismul
utopic rămâne un mit de perfecţiune socială, derivând din misterul
şi inconştientul tărâm al Cetăţii Omului. Libertatea acestui tărâm
ignoră dependenţa de orice fel de gândire religioasă. Renascentistul
englez influenţează covârşitor posteritatea. O utopie voit concepută,
cu scopul contrapunerii ei la realitatea socială şi politică a vremii lui,
el proiectează o lume fantezistă, a unui ideal de construcţie socială.
Puţini, însă, au realizat că autorul acestui concept a avut în vedere o
metodă subtilă de critică a moralităţii şi a politicii, de aici delegând
o ingenioasă metodă de prospectare a nevoilor indivizilor de libertate. Cuvintele care încheie cartea sunt relevante: „la utopieni sunt o
mulţime de întocmiri pe care mai mult doresc decât nădăjduiesc să
le vadă statornicite”. Această inestimabilă utopie a generat, în timp, o
viguroasă literatură consacrată reorganizării sociale în spiritul echităţii
şi al justiţiei.
260
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Picco della Mirandola (1463-1494), a trăit şi a scris puţin. „Despre
demnitatea omului”, este o lucrare de o rară erudiţie, care dovedeşte o
imensă dorinţă de cunoaştere şi de limpezire a multor teme de mare
interes, şi de mare actualitate, pentru vremea lui. Dorea să ştie totul,
tocmai pentru a ajunge la fondul lucrurilor. Omul, după el, era cel care
îşi validează propria libertate. Ca un adevărat umanist, personalitatea
sa culturală s-a contopit cu idealurile Renaşterii, poate mai mult decât
la ceilalţi corifei. Orice idee filosofică, orice mit, era circumscris dezideratului suprem: al libertăţii individului. Fundamentarea umanului
nu poate fi făcută decât în măsura în care actele şi manifestările umanului erau disecate până la ultimul detaliu. Aşa, a socotit că toate religiile, mitologiile, şi ştiinţele ori descoperirile vremii sale, sunt puncte
de pornire pentru construcţia Omului. Concepţiile lui se vor regăsi în
timp în viitoarea revoluţie romantică.
Francis Bacon (1561-1626), filosof şi savant englez, puternic
influenţat de Renaşterea de pe continent, transferă multele principii
ale eticii şi moralei despre libertate, în domeniul ştiinţelor. Spune el:
„În toate lucrurile, şi în special în cele mai dificile, nu putem să ne
aşteptăm să semănăm şi să recoltăm în acelaşi timp, ci este necesară
o lentă pregătire, până când acestea se maturizează treptat”. Prin
„Noul Organon”, filosoful englez lansează o nouă direcţie a cercetării
în toate domeniile, nu numai în cel ştiinţific. O pertinentă critică a
cunoştinţelor existente, la vremea lui, tocmai după principiile matematicienilor antici, adică eliberarea spiritului uman de sub apăsătoarea tiranie a erorilor, a prejudecăţilor şi a iluziilor. Idolii tribului (cu sorginte
în natura umană), peştera (căminul uman restrictiv şi temător), forul
(cu stridenţele şi incompatibilităţile dintre limbaj şi viaţa reală), şi ai
spectacolului (o autoritate tiranică ce duce întotdeauna la închistare în
vechile sisteme filosofice) sunt noile repere ale teoriei Noului Organon.
Fără a nega rolul simţurilor, Bacon dă acestora o importanţă doar dacă
sunt interpretate şi prelucrate metodic şi raţional. Libertatea de a întreba, şi de a afla răspunsuri, de cele mai multe ori surprinzătoare, este
primul pas spre cercetarea ştiinţifică. „Puţină ştiinţă depărtează de
Dumnezeu. Multă ştiinţă apropie de Dumnezeu” spune marele englez
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renascentist despre filosofia naturalului din Noul Organon, ţintind direct către Organonul lui Aristotel. Sistematica lui Bacon formulează
un concept nou, acela al filosofiei naturale, omul fiind dator, ca prin
toate mijloacele de cercetare, să descopere adevărul.
René Descartes (1596-1650), umanist francez, sincron cu Francis Bacon,
prin „Discurs asupra metodei, pentru a ne conduce bine raţiunea şi pentru a căuta adevărul în ştiinţe” ca a IV-a parte din cea mai importantă
lucrare a lui, intitulată „Eseuri filosofice” duce speculaţiile filosofice
într-o proiecţie ce avea în vedere folosirea raţiunii libere, pornind de
la experienţă. Filosoful francez spune „gîndesc deci exist”, precept
care este un adevăr ferm şi sigur. De aici se deduce că omul „este o
substanţă a cărei întreagă esenţă sau natură nu este decît de a gîndi”.
Descartes nu neagă existenţa lui Dumnezei, însă, el spune că doar atunci
când omul este cu adevărat liber face distincţia clară între adevăr şi
neadevăr. Omul percepe adevărul numai atunci când conştientizează
că Dumnezeu există, că Acesta este o fiinţă perfectă şi că tot ceea ce
este în noi vine de la El. Totul, după el, duce la cunoaştere. Libertatea
cugetătorului rezidă din cunoaşterea provenită din idei clare şi distincte. La acestea, însă, se ajunge prin reflexie asupra a ceea ce a sădit
Dumnezeu în el, odată cu raţiunea dată la naştere. Experienţele, care
fac pe om o fiinţă socială „sunt cu atît mai necesare cu cît suntem mai
înaintaţi în cunoştinţe”.
Baruch Spinoza (1632-1677), strălucit filosof evreu, olandez, un
desăvârşit raţionalist, a fost unul din iniţiatorii panteismului modern.
Opera acestuia a fost puternic influenţată de René Descartes, doar
că spre deosebire de concepţia dualistă a acestuia, olandezul a avut o
reprezentare monistă a lumii. Întreaga existenţă se reduce la ceea ce
el a numit „Substanţă”. Dualismul ca doctrină, în special cel cartezian,
mai ales cel metafizic, afirma la vremea aceea că „lucrarea” din univers
reprezintă două ordine diferite, două substanţe: lumea şi Dumnezeu.
Spinoza în „Etica prezentată într-o ordine geometrică” consideră că
universul este identic cu Dumnezeu ca Substanţă, rezultată din sine şi
pentru sine, aceasta nefiind o realitate materială ci o esenţă metafizică.
El demonstrează existenţa lui Dumnezeu, spunând că: „Dumnezeu
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există în mod necesar. Negând această frază negăm existenţa lui Dumnezeu, deoarece natura substanţei nu poate fi gândită, fără ca să existe,
întrucât substanţa este cauza ei însăşi”. Ne sunt necesare aceste precizări,
fiincă libertatea ca principiu etic major, în viziunea lui Spinoza, conchide
că omul este supus unei necesităţi imanente, inexorabile. Libertatea
poate fi cunoscută de om doar prin determinarea cauzei ambivalente:
voinţa umană şi voinţa divină; omul spinozist devine cu adevărat liber
urmare acordului dintre cele două cauze. Atunci el este nemărginit de
liber. „Etica” lui Spinoza, (un studiu monumental alcătuit din 5 cărţi),
ajunge la concluzia că firea omului se află sub influenţa instinctelor
autoconservării şi a afectelor. Până când omul nu se supune lor, el nu
este liber. Libertatea umană constă în eliberarea de sub influenţa acestor afecte, pasiuni. El nu neagă ideea libertăţii voinţei. Din moment ce
libertatea este identificată cu cunoaşterea, tendinţa de autocunoaştere
devine una din tendinţele omeneşti cele mai importante.
***
Secolul al XVII-lea transferă problematicile umanităţii pe alte dimensiuni. Deschiderea căilor de către Renaştere, Umanism, Reformă,
şi chiar Contrareformă, pentru Omul liber, îl duc pe acesta, spre Iluminism, Raţionalism şi Liberalism (ultimile două trepte fiind caracteristicile Romantismului). Omul se va apropia cu suficientă repeziciune de visul lui milenar: o adevărată Libertate, construită cu trudă, pe
care viitoarele principii ale democraţiei o statuează.
Cultura se va plia cel mai energic pe nevoia eternă de libertate a
omului. Dacă Renaşterea şi Umanismul au subsumat multele speculaţii
şi teorii ale nevoii de libertate, ca ideal greu de atins, perioada modernă
va da, în sfârşit, dovada realizării ei, concrete şi punctuale. Arta, literatura, cern experienţele sociale, transfigurând lupta popoarelor şi
a indivizilor în concretul ei cel mai sublim: atingerea libertăţii prin
aripa spirituală a umanului.
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Lucian Boia, Mihai Eminescu, românul absolut: facerea şi desfacerea unui mit, Editura „Humanitas”, 2015
Perceput ca „iconoclastul de serviciu” al istoriografiei noastre,
Lucian Boia dă o nouă lovitură publicistică, la sfârşitul anului 2015,
prin noua lectură pe care o propune mitului eminescian. Volumul
a candidat la premiul Cartea Anului şi oferă o lectură delectabilă şi
incitantă. Specialist în mituri, mitologii şi psihoze, citind în oglindă
imaginarul românilor şi setea lor de absolut, istoricul construieşte o
lucrare structurată pe secvenţele cele mai interesante ale configurării
şi destructurării mitului eminescian. În primele capitole urmăreşte
negocierea imaginii poetului, începând cu ultimele două decenii de
viaţă şi continuând cu primele două decenii de postumitate. Odată cu
naşterea unui „nou Eminescu”, prin descoperirea manuscriselor din
lada lui Maiorescu, demonstraţia devine o critică a mitului, etalând detractorii poetului (Macedonski, Aron Densuşianu, Alexandru Grama,
Anghel Demetriescu ş.a.), nu înainte de a cerceta cu atenţie ediţiile
operei eminesciene de la sfârşitul secolului XIX. Mistificările interbelice îşi au pitorescul lor (eticheta „românul absolut” e preluată de la
Petre Țuţea) începând cu procesul de „patrimonizare„ al legionarilor
şi continuând, după război cu anexarea ideologică a comuniştilor.
Contribuţia lui G. Călinescu este urmărită cu fineţe în capitolul „Deceniul Călinescu” unde contramitologia este vizitată cu un ochi expert. Spectacolul continuă în comunism şi postcomunism oferind
detalii şi demonstraţii realiste. O carte care stârneşte interesul tuturor
specialiştilor şi un îndreptar pentru uzul generaţiilor din urmă.
(****)
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Robert Șerban, Livius Ciocârlie: Mai degrabă îmi vine să râd, Dialoguri de Robert Șerban, Editura „Brumar”, 2015
Nu putem şti dacă experimentul jurnalistic al lui R. Ș., acela de a publica cele două interviuri cu Livius Ciocârlie (1997, 2005) e un experiment reuşit şi dacă îşi va atinge scopul; de a-l apropia pe criticul
şi prozatorul timişorean de cititorul de azi. Sunt două dialoguri care
răspund peste ani la exact aceleaşi întrebări. Cum nouă, românilor
ne cam lipseşte cultura dialogului, răspunsurile lui Livius Ciocârlie
dovedesc că el rămâne unul din scriitorii cei mai originali ai vremii
noastre. Temele atinse: libertate, anonimat, talent, iluzie, timiditate,
vid, autenticitate, literatură modernă, contemporani. Nu e un secret că Livius Ciocârlie a împlinit 80 de ani şi micul omagiu al unui
scriitor mai tânăr cu două generaţii se adaugă paginilor din revista
„Orizont” care dovedesc că timişorenii nu doar că nu l-au uitat pe
„bucureşteanul” Ciocârlie, ci îl consideră un model. Mircea Mihăieş:
„Scrisul domnului L. C. a schimbat ordinea obişnuită a raporturilor
dintre creator şi cei care-l înconjoară. La început a fost etica, şi doar
apoi estetica. Ceea ce impresiona la personaj era mai întâi raportarea
morală, acută, la fenomenele sociale, urmată abia ulterior de „luarea
în posesie” a scrisului său. Pentru generaţia mea, această stranie distorsiune a constituit un extraordinar model.”
(****)
Eugen Bunaru, Exerciţii de apropiere, Interviuri, dialoguri, Editura „Universităţii de Vest”, 2016
Voluminosul tom de interviuri al poetului Eugen Bunaru ar putea
fi considerat –sugerează Cornel Ungureanu în prefaţă – „o istorie a
literaturii (din Banat?), marca Eugen Bunaru”. Sunt zeci de interviuri, publicate de-a lungul ultimilor peste douăzeci de ani, în revista
„Orizont”. Alături de amfitrioni (Maria Ember, cunoscutul personaj
şi gazdă a optzeciştilor, „tanti Bibi”) întâlnim în generoasele pagini
ale elegiacului poet timişorean, gânditori ca Eduard Pamfil şi Corneliu
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Mircea, muzicieni ca Alexandru Șumski, Remus Georgescu, Ovidiu
Manole şi Ovidiu Giulvezean, critici de artă şi artişti plastici precum: Deliu Petroiu, Annemarie Podlipny-Henh, Nicolae Stoia, Suzana Fântânariu, Ștefan Călărăşeanu, Constantin Răducan şi Constantin Grangure; critici literar şi profesori (Marin Mincu, Al.
Cistelecan, Alexandru Ruja şi Rodica Bărbat; poeţi, poeţi-prozatori
(Mircea Bârsilă, Adrian Bodnaru, Iosif Caraiman, Ion Chichere, Simona Constantinovici, Ioan Crăciun, Adrian Derlea, Simona Grazia-Dima, Octavian Doclin, Traian Dorgoşan, Rodica Draghincescu,
Valeriu Drumeş, Șerban Foarţă, Petru Ilieşu şi mulţi alţii. Nu puteau
lipsi prozatorii de marcă: Viorel Marineasa, Dan Negrescu, Ion Radin Peianov, Mircea Pora, Daniel Vighi, nu putea lipsi Petre Stoica
şi nici reprezentanţii generaţiei 2000 şi post 2000. Sunt 83 de întâlniri pregătite cu minuţiozitate, cu răbdare şi curiozitate. „Întâlnirile
fericite” ale mentorului cenaclului „Pavel Dan”, poet important al urbei şi, de aceea pedagog al noilor generaţii, evocă nu doar saloanele
şi boema, atmosfera anilor din urmă, ci creează punţi între tradiţie,
modernitate şi postmodernitate, dar, în cazul personalităţilor, între
biografie şi timpul creaţiei.
(****)
Octavian Doclin, Baletul de noapte, Editura … 2015
În noul său volum, Baletul de noapte, 2015, după închiderea Cercului,
la 65 de ani, Doclin dansează pe muchie de cuţit – riscant şi impasibil – între asumarea biografiei şi căutările iluzorii ale unui fals tratat
de disperare. Notorietatea clandestină, penitenţa, viaţa de subterană
a omului singur, însoţit doar de fantomele sale, biciuirile, odihna la
piatra Eben-Ezer sunt secvenţele rituale ale unui căutător de iluzii
cu memoria zdrenţuită. Încă din primul poem al primului ciclu el îşi
declamă aspiraţiile şi eşecul. Iopostaza poetului „curat şi nebiruit” a
mai pălit în favoarea „desenului secret” al unui balet macabru:
„a început cu sala goală/ protagoniştii au aşteptat un timp/ după
care s-au topit/ în baletul lor de noapte/ singurul/ în final au ob266
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servat/ cum în absenţa vreunor aplauze/ umil şi părînd înfricoşat/
părăsea arena cu un obiect sub braţ/ care mai tîrziu se descoperi a fi
un manuscris/ însuşi – aşa presupunându-se acum -/ cel care a imaginat/ această formă de existenţă” (premiera). Principalele motive care
haşurează tema bătrâneţii şi a rememorării sunt: memoria scribului,
îndoiala, remuşcarea, decăderea lumii şi agonia. Atras de desenele secrete ale timpului, de „marea fără margini” a Cuvântului, de dragoste,
eroare şi moarte, poetul pendulează între delir şi luciditate, dăltuindu-şi
în imagini propria mitologie: Scrib, Stăpân, Poet, Profet, Sacerdot,
Pivnicer, Domeniu. Poetul care şi-a legat numele de destinul şi de
existenţa minerilor din Banatul montan îşi gestionează – în clipele de
luciditate – zăcământul subteranei docliniene, cu speranţa unui nou
început şi al unei noi curgeri:
„S-a închis subterana docliniană/ cum mina de uraniu de la
Ciudanoviţa/ urmele poetului prin pajiştile ei/ asemenea preţiosului
zăcămînt/ sunt conservate astfel/ pentru explorări viitoare/ (aşa să
fie).” (Zăcămîntul)
(****)
Minerva Chira, Prăpastia din care singur te înalţi, (antologie de
poezii), Casa Cărţii de Știinţă, 2015
După publicarea emoţionantului eseu autobiografic, cu elemente
de monografie şi etnografie locală, unde îşi mărturisea stinghereala
comunicării cu ceilalţi şi tentaţia refugiului în carte, Minerva Chira
publică acum o antologie din poezia proprie, cu un titlu oracular:
Prăpastia din care singur te înalţi. Este poezia unei vieţi. Dacă prima
parte a volumului reţine poeme inspirate din călătoriile în Peru, Ecuador, Africa de Sud, Zimbabve, Izrael etc., în partea a doua ea reţine
traducerile în limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană şi
coreeană) din cele 12 volume de poeme publicate până acum. De
la poemul inspirat de Templul Soarelui din Machu Pichu şi până la
poemul Urbe clujeană, poeta e una şi aceeaşi „pasăre singură în stol”,
metaforă a condiţiei sale de creator. E cartea unui homo viator şi cartea
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fiinţei care îşi face ordine în ceea ce a scris. E cartea unei vieţi transformate, prin pasiunea şi sacrificiul pentru poezie, în destin. Locuitor al
unui tărâm cu oameni tot mai însinguraţi, Minerva îşi asumă până la
capăt acest destin, conectată – oriunde s-ar afla – la energiile cosmosului. O recapitulare a momentelor devenirii lirice şi a înălţării prin vis
din „prăpastia” existenţei:
„Am visat să fiu locuitor al înaltului/ chiar la curtea lui Anaximene/ să sorb din mâna plină de albină/ ca din fântâni de ciocolată/
câte aş salva dintre cele alungate din oglinzi…/ să pierd pe continente
părăsite/ boabe din lanul care-a ascuns/ şi regele şi calul/ să trec prin
nori fără noroc/ purtând picătura de apă vie/ şi ramura verde în cioc”
(***)
Ionel Ciupureanu, Venea cel care murisem, Casa de editură Max
Blecher, 2014
Poezia de ultimă oră a lui Ionel Ciupureanu înseamnă nimic. De fapt,
comunică nimicul. Ea e locul în care nu se întâmplă nimic; e abisul,
locul în care se întâmplă nimicul. E o lume fără referinţă, e o viaţă
scăpătată care nu-i mai aparţine, e „apa asta cleioasă în care se zbate
sufletul”. Un enunţ precum „Venea cel care murisem” e chiar nonsensul, înstrăinarea cea de pe urmă a fiinţei. Plus ambiguitatea. Logica
discursului acestui poet damnat are, se ştie, „mişcări de insectă”, e
imprevizibilă şi absurdă ca însăşi viaţa rataţilor, a marginalilor care o
acceptă aşa cum e:
„Vasele mi se dilată iar/ sângele-mi curge cu uşurinţă// alcoolul eun bun conservant/ aşa-mi spune şi lumea// nici n-ar mai trebui să
murim/ că doar nu suntem nebuni// unora le place poezia altora sarmalele/ chestia asta am văzut-o şi la televizor.” (nu mai murim)
(****)
Olimpia Berca, Din literatura timişoreană, Editura „Mirton”, 2015
Cartea postumă a regretatei Olimpia Berca, specialist al literelor bănăţene şi un cronicar literar devotat al zonei de vest, ne întâmpină cu
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o dedicaţie poetică memorabilă a cunoscutului poet Eugen Dorcescu.
Olimpia Berca este autoarea unor importante dicţionare şi a unor
studii despre poeticile româneşti şi despre stilistica unor scriitori din
provincia natală. Calităţile cercetătoarei sunt concizia şi capacitatea
de a sintetiza demersul autorilor comentaţi. Fiecare carte are idei, criterii şi structuri demne de a fi relevate sau aduse în atenţia cititorului
cu mijloacele interpretului critic. Adeptă a criticii ştiinţifice, obiective, Olimpia Berca se apropie cu blândeţe şi sinceritate de autori, dar
ţinându-i mereu la distanţă prin stilul elevat şi modalităţile de abordare. O abordare stilată, solidară cu şcoala bănăţeană, cu universitatea
timişoreană în care şi-a înfăptuit proiectele. Comentariile volumului
cuprind, într-un câmp analitic amplu, contextual, cărţile din ultima decadă ale scriitorilor timişoreni din generaţii diferite: Mihai Murariu,
Ion Cocora, Marian Drumur, Alexandru Ruja, Ștefan Ehling, Dorin
Murariu, Maria Pongrácz, Eugen Bunaru şi Andrés Sánchez Robayna.
Alte două capitole documentare cuprind un interviu şi un profil biobibliografic al autoarei, precum şi o arhivă foto.
(***)
Constantin Costache, Urme pe oglinda apei, vol. II., Banii
securităţii, Editura „Exponto”, 2014
Voluminosul tom al fostului căpitan de cursă lungă pe mările lumii
– Constantin Costache – face parte dintr-o trilogie a genului poliţist,
cu numeroase inserturi de ficţiune şi realitate socială şi politică
românească. Un personaj puternic, Cristian Răuţă, în luptă cu sistemul, aflat în căutarea valorilor subtilizate de puterea comunistă şi folosite de unii dintre şefii securităţii în străinătate, o intrigă alertă şi
aventuri captivante, cu mistere rezolvate şi nerezolvate şi crâmpeie
din viaţa plină de risc a marinarilor români (care ne lasă visători prin
imaginaţia lor, nu lipsesc misiunile în Bangok şi Anvers!) întregesc
tabloul romanesc al lumii noi, în curs de transformare.
(***)
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