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TEMA propusă dezbaterii Colocviului Național 
al Revistelor de Cultură (ediția a VI-a, Arad, 9-10 

mai 2019) a fost Revista literară între avanscena căr-
ții noi ce stă să apară și contrafortul ei critic odată 
cartea apărută – după cum a anunțat-o, încă de la 
deschiderea colocviului, Vasile Dan, președintele 
fi lialei arădene a Uniunii Scriitorilor din România, 
redactorul-șef al revistei gazdă, „Arca”. Tema a fost 
însă depășită cu grație în intervenții centrate pe cazuri 
specifi ce ale celor peste 20 de reviste participante.

Colocviul Naţional 
al Revistelor de Cultură 
(ediţia a VI-a, Arad 2019)

Colocviul Naţional al Revistelor de Cultură (CNRC), Arad, 10 mai 2019, Sala Ferdinand a Primăriei.
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Colocviul naţional...

Colocviul a fost moderat de criticul literar Nicolae Manolescu, 
președintele Uniunii Scriitorilor din România, directorul sin-
gurului hebdomadar literar din țară, care prin subtilitatea uneori 
incisivă a aprecierilor sale privind funcția revistei de cultură/
literare de astăzi și prin prestigiul judecăților sale de valoare a 
echilibrat și centrat intervențiile spre tema propusă. La dialog 
au participat scriitori de la principalele publicații literare din 
țară, în primul rînd de la cele editate de Uniunea Scriitorilor, 
dar și de la cele care au obținut egida ei, reprezentate la vîrf, 
prin directori, redactori-șefi  sau redactori-lideri de opinie: 
„România literară” (Nicolae Manolescu, Gabriel Chifu, Daniel 
Cristea-Enache), „Luceafărul de dimineață” (Dan Cristea), 
„Viața Românească” (Nicolae Prelipceanu), „Orizont” (Mircea 
Mihăieș, Vasile Popovici), „Steaua” (Victor Cubleșan), „Ramuri” 

Adrian Alui Gheorghe, Gabriel Coşoveanu, Vasile Popovici, Mircea Mihăieş, Vasile Dan, Nicolae Manolescu, 
Dan Cristea, Gabriel Chifu, Daniel Cristea-Enache, Carmen Neamţu, Ovidiu Dunăreanu
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Colocviul naţional...

(Gabriel Coșoveanu), „Apostrof ”, (Alice Valeria Micu), „Ex 
Ponto” (Ovidiu Dunăreanu), „Neuma” (Andrea Hedeș), 
„Familia” (Ioan Moldovan, Traian Ștef), „Discobolul” (Ioan 
Brad), „Caiete silvane” (Viorel Mureșan), „Poesis” (Dumitru 
Păcuraru), „Conta” (Adrian Alui Gheorghe), „Libris” (Adrian 
Lesenciuc), „Arca” (Vasile Dan), „Semne” (Paulina Popa), 
„Irodalmi Jelen”, (Magda Bege), „Nase Snahy” (Dagmar Maria 
Anoca). Lor li s-au alăturat nume importante ale literaturii și 
revuisticii românești de astăzi: Ion Mureșan, Irina Horea, Eugen 
Suciu, Andrei Mocuța, Gheorghe Schwartz, Ionel Costin, Ioan 
Matiuț, Florin Ardelean, Ioan F. Pop, Lucia Cuciureanu, Lucian 
Scurtu, Vasile Mic, Ioan Dehelean, Lia Alb, Petre Don, Ion 
Corlan, R. V. Giorgioni, Nicolae Silade. 

Domnica Pop, R.V. Giorgioni, Ion Oprişor, 
Ionel Costin, Petre Don

Dagmar Maria Anoca, Monica 
Rodica Iacob, Ioan Brad

Ioan Pintea, Olimpiu Nuşfălean, 
Adrian Lesenciuc

Lucian Scurtu, Viorel Mureşan, 
Traian Ştef, Nicolae Prelipceanu
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Colocviul naţional...

Intervențiile în colocviu au relevat personalitatea publicistică 
distinctă, specifi că a revistelor prezente. 

Presa literară nu e în niciun pericol atîta timp cît funcționează 
după criteriul valorii, iar spiritul critic nu e înghițit de ambiții 
provinciale. „Deculturalizarea publicului” ce „trebuie reînvățat 
să citească din școală generală”, „lipsa recenzorilor valoroși”, „pe-
ricolul localismului” pentru o revistă literară, culturală, într-o vre-
me aspră din punctul de vedere al codului de valori, „omologarea 
valorii prin apariția autorului într-o revistă de cultură”, iată doar 
cîteva teme de gîndire pentru fi ecare dintre noi.

Ioan Moldovan, Adrian Alui Gheorghe, 
Gabriel Coşoveanu

Lucia Cuciureanu, Ioan Dehelean, 
Ioan F. Pop, Florin Ardelean

Alice Valeria Micu, Andrea Hedeș,
 Nicolae Prelipceanu, Ovidiu Pecican

Andrei Mocuţa, Ioan Matiuţ, 
Vasile Mic, Constantin Butunoi
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Colocviul naţional...

„Revistele de literare sînt cele care într-o mare de cărți apărute 
acționează precum un ciur, fac selecții, ne spun ce să mai citim, 
să vedem astăzi” (Nicolae Manolescu). Revista autentică oferă 
o „omologare” a valorilor literare, dar și o igienizare în cîmpul 
lite raturii vii prin spiritul ei critic, comportîndu-se precum un 
„agent sanitar” (Vasile Dan). Colocviul revistelor de la Arad a 
fost și în această ediție un adevărat festin cultural. Lucru posi-
bil, desigur, și cu sprijinul generos al autorităților arădene, pri-
măria în speță, care au rezervat ca spațiu pentru dezbaterea 
scriitoricească din 10 mai a.c., pe cel mai spectaculos din urbea 
arădeană, cel al vestitei săli „Regele Ferdinand”. Lor li s-au ală-
turat, ca parteneri de valoare, Institutul Cultural Român și 
Ministerul Culturii.
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CRITICII ŞI POEŢII care au răspuns la ancheta revistei 
„România literară”:

* Reproducem Lista canonică – 100 de poeţi români în 100 de ani (1918-
2018) din „România literară”, nr. 16 (pp. 14-15), cu acordul prestigiosului 
hebdomadar literar care a şi susţinut ideea obţinerii, prin jurizare, a acestei 
„liste canonice”. Îi mulţumim!

• George Ardeleanu 
• Adrian Alui Gheorghe 
• Mircea Bârsilă 
• Iulian Boldea 
• Ion Buzaşi 
• Dumitru Chioaru 
• Livius Ciocârlie 
• Al. Cistelecan 
• Gabriel Coşoveanu 
• Dan Cristea 
• Daniel Cristea-Enache 
• Victor Cubleşan 
• Vasile Dan 
• Mircea A. Diaconu 
• Gabriel Dimisianu 
• Gellu Dorian 
• Horia Gârbea 
• Gabriela Gheorghişor 

• Ioan Holban 
• Adrian Lesenciuc 
• Nicolae Manolescu 
• Mircea Mihăieş 
• Andrei Moldovan 
• Viorel Mureşan 
• George Neagoe 
• Eugen Negrici 
• Nicolae Oprea 
• Irina Petraş 
• Ion Pop
• Vasile Spiridon 
• Alex Ştefănescu 
• Ioan Radu Văcărescu 
• Ştefan Vlăduţescu 
• Răzvan Voncu 
• Mihai Zamfir

O listă canonică 
100 de poeţi români în 100 de ani
(1918-2018)*
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Publicăm în acest număr lista canonică a poeziei din ultima 
sută de ani, rezultată din opţiunile exprimate de 35 de critici, 
istorici literari şi poeţi (cu un constant exerciţiu critic aplicat 
poeziei). Spre deosebire de lista canonică de proză, aceasta 
cuprinde în ordine cronologică poeţi, nu volume. Ordinea 
este dată, de regulă, de anul debutului în volum (precizat între 
paranteze). Sunt incluşi şi câţiva poeţi al căror debut s-a petrecut 
cu puţin înainte de 1918, dar care s-au consacrat în perioada 
ulterioară. Atragem atenţia asupra caracterului presupus canonic 
al poeţilor. De aceea, pe listă apar relativ puţine nume de poeţi 
tineri, care pot fi  (sau sunt) promiţători, dar nu canonici. Cu 
unele excepţii, rămase din fericire izolate, criticii, istoricii literari 
şi poeţii consultaţi au judecat corect (N.M.)

1. Ion Minulescu (1908)
2. Aron Cotruş (1911)
3. Ion Vinea (1912)
4. Tristan Tzara (1912)
5. Ion Pillat (1912)
6. Adrian Maniu (1912)
7. George Bacovia (1916)
8. George Topîrceanu (1916)
9. Vasile Voiculescu (1916)

10. Nichifor Crainic (1916)
11. Lucian Blaga (1919)
12. Al. Philippide (1922)
13. Ilarie Voronca (1923)
14. Radu Gyr (1924)
15. Tudor Arghezi (1927)
16. Zaharia Stancu (1927)
17. Eugen Jebeleanu (1929)
18. Ion Barbu (1930)

19. B. Fundoianu (1930)
20. Dan Botta (1931)
21. Geo Bogza (1933)
22. Horia Stamatu (1934)
23. Ştefan Baciu (1935)
24. Gellu Naum (1937)
25. Emil Botta (1937)
26. Dimitrie Stelaru (1937)
27. Maria Banuş (1937)
28. Mihai Beniuc (1938)
29. Miron Radu Paraschivescu  
   (1941)
30. Magda Isanos (1943)
31. Ion Caraion (1943)
32. Constant Tonegaru (1945)
33. Geo Dumitrescu (1946)
34. Nina Cassian (1947)
35. Radu Stanca (1947)

O listă canonică...
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36. A. E. Baconsky (1951) 
37. Florin Mugur (1953) 
38. Ion Horea (1956) 
39. Nicolae Labiş (1956) 
40. Ion Gheorghe (1957)
41. Grigore Vieru (1957)
42. Gheorghe Tomozei (1957)
43. Petre Stoica (1957) 
44. Nichita Stănescu (1960) 
45. Cezar Baltag (1960) 
46. G. Călinescu (1963) 
47. Constanţa Buzea (1963) 
48. Ion (Ioan) Alexandru (1964) 
49. Marin Sorescu (1964) 
50. Ana Blandiana (1964) 
51. Constantin Abăluţă (1964) 
52. Ştefan Aug. Doinaş (1965) 
53. Gabriela Melinescu (1965) 
54. Adrian Păunescu (1965) 
55. Nicolae Prelipceanu (1966) 
56. Leonid Dimov (1966) 
57. Ion Pop (1966) 
58. Ovidiu Genaru (1966) 
59. Mircea Ciobanu (1966) 
60. Dan Laurenţiu (1967) 
61. Ileana Mălăncioiu (1967) 
62. Nora Iuga (1968) 
63. Cezar Ivănescu (1968) 
64. Sorin Mărculescu (1968) 
65. Virgil Mazilescu (1968)
66. Mircea Ivănescu (1968)
67. Gheorghe Grigurcu (1968)
68. Alexandru Miran (1969) 

69. Angela Marinescu (1969) 
70. Emil Brumaru (1970) 
71. Daniel Turcea (1970) 
72. Mihai Ursachi (1970) 
73. Mircea Dinescu (1971) 
74. Ion Mircea (1971) 
75. Dinu Flămând (1971) 
76. Adrian Popescu (1971) 
77. Dorin Tudoran (1973) 
78. Gabriel Chifu (1976) 
79. Vasile Dan (1977) 
80. Liviu Ioan Stoiciu (1977) 
81. Şerban Foarţă (1978) 
82. Traian T. Coşovei (1978) 
83. Eugen Suciu (1979) 
84. Arcadie Suceveanu (1979) 
85. Mircea Cărtărescu (1980) 
86. Aurel Pantea (1980) 
87. Ioan Moldovan (1980) 
88. Matei Vişniec (1980) 
89. Nichita Danilov (1980) 
90. Marta Petreu (1981) 
91. Mariana Marin (1981) 
92. Ion Stratan (1981) 
93. Ion Mureşan (1981) 
94. Florin Iaru (1981) 
95. Alexandru Muşina (1984) 
96. Cristian Popescu (1987) 
97. Marian Drăghici (1988) 
98. Viorel Padina (1991)
99. Ioan Es. Pop (1994)
100. Horia Gârbea (1996)

O listă canonică...
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Cronica literară

Vasile Dan

O poezie semantic-spectrală*

SCRIU CELE ce urmează provocat şi de 
frus     trarea, cu alint, a lui Ovidiu Genaru: 

„Vestul României literare nu mă prea bagă 
în seamă”. Citatul e un post-scriptum la au-
tograful cărţii dăruite mie de autor. Cum 
mă simt de pe aici, de prin vestul unei ţări 
estice, reacţionez. Eu îl bag în seamă pe 
Ovidiu Genaru de multişor. Păcat că nu-s 
critic literar de carieră ca să fi u şi mai cre-
dibil. Scriu, cum s-ar zice, de pe margine. 
Poate contează. Uneori de aici lucrurile se 
văd chiar mai bine, cîştigă o perspectivă mai 
mare decît din interior.

Sesizez, mai întîi, la Ovidiu Genaru o dex-
teritate impresionantă de a intra nonşalant 
într-o varietate de registre lirice. Poezia lui 

Vasile Dan, 
poet, eseist, 

redactor-şef al 
revistei „Arca”, Arad

* Ovidiu Genaru, La opt, gaura cheii şi alte patimi, 
Editura Junimea, 2018, 110 p.
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pare un jet retoric în diferite game u  nite 
prin aceeaşi ironie subversivă care u  ne-
ori prinde forma acută a autoironiei: 
„Gra  vidă/ ura locuieşte la etajul patru cu-n 
camionagiu./ N-au acte./ Se vorbeşte de 
un parteneriat domestic adus/ de el de la 
Soare Apune într-un recipient. (...) Jos/ o 
salvare transportă altă salvare/ legate una 
de alta cu cabluri şi drugi formează/ o 
coloană de urgenţe/ şi claxoane/ penetrând 
celofanul nopţii.” (La opt, pp. 5-6). Poemul 
e amplu, un peisaj deopotrivă sordid şi de-
vorator al actualităţii imediate puse sub 
radarul unei expresii acide. De altfel ceea 

ce sesizezi repede la lectură, în poezia lui O. G., şi 
nu e nevoie de exerciţii prea subtile hermeneutice 
pentru asta, fi indcă e la vedere, e disponibilitatea 
mereu înnoită a poetului de a transforma molozul 
şi asperităţile cotidianului în viziuni lirice. Cu alte 
cuvinte, racordarea poetului la obsesiile zilei: „Sunt 
măritată cu un bărbat şi asta-mi ajunge./ Cu un 
bărbat?/ N-am avut de ales astea-s moravurile. (...) 
Din Vest defi niţii noi sosesc cu diligenţa.//Auziţi? 
Abia urcă astmaticul scara./ Spuneţi-mi/ dacă iubesc 
trandafi rii comit un adulter?” (Înregistrări, p. 17).  
Se văd cu uşurinţă în subtextul liric, ambalat poetic 
impecabil, opţiuni politice la provocările zilei: cele 
homofobe, partinice, trendul globalizării, frustrare 
identitară etc. etc. De ce nu? Poetul e consecvent şi 
îndreptăţit să deceleze lumea noastră internă, precum 
şi interfeţele sau aspiraţiile ei, ori tensiunile celei 

Vasile Dan
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globaliste. Cu atît mai mult cu cît toate se precipită în versuri de 
o intensitate lirică antologică: „Hai să facem din lacrimi cuburi 
de gheaţă/ hai să le punem în vermut/ hai să bem sâmbătă cu 
musafi rii//Un autovaccin împotriva globalizării” (citat din 
acelaşi poem, Înregistrări, p. 18).

Poemele lui Ovidiu Genaru se desfac cu uşurinţă în evantai, 
deschid viziuni din viziuni, par un perpetuum mobile la aceeaşi 
tensiune lirică. O poezie semantic-spectrală, dacă mi se permite 
această formulă. Nu puţine au retorica monologului interior. 
Altele, seducătoare prin umor şi ironie, au o oralitate cu timbrul 
autorului inclus: „Ce mai faci ce mai faci/ Ce să fac ce să fac//Văd 
că nu mai porţi pălărie/Văd că nu mai port pălărie//Apropo mai 
scrii mai scrii/ Din ce în ce mai rar când antum când postum// 
Altădată beai şi cântai prin bodegi/ da altădată beam şi cântam 
prin bodegi//(...) Ai fost la medic ai fost la medic/ Am fost şi 
la doctor am fost şi la medic...” (din Dialog cu Anton Pavlovici 
Cehov, pp. 70- 71, poem şi el amplu, o adevărată bijuterie a 
autorului).

Sînt în poza zilei, a poeziei române de astăzi, vreau să zic, 
poeţi care fi ltrează cuvîntul, pauperi, la prima vedere, în ex-
presie, sibilinici sau ermetici, ce au în cap şi în scris doar, aşa 
zicînd, concentraţia alcoolului dublu rafi nat. Ei se îmbracă în 
poezie ca într-un halou aproape invizibil, dar odată ce le prinzi 
cheia de lectură te seduc defi nitiv. Alternativ sînt poeţii bogaţi 
la vorbă, inepuizabili, hîtri, virtuozi în stil, cu chef deloc limitat 
la subiecte şi teme, versatili stilistic, impetuoşi, sudaţi în operă 
printr-o ironie marcă personală, inconfundabilă, chiar prin 
umor. Ovidiu Genaru este unul dintre cei mai importanţi din cea 
de-a doua clasă. Dă-i numai tema, şi el o va transforma repede 
în poezie insaţiabilă la lectură. Nu o dată ca o anecdotă bună: 
„Uşa de la stradă se crapă discret/ şi în despicătură/ aparte un 

O poezie semantic-spectrală
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nas roşu./ Apoi intră şi restul./ Îl cunosc din tinereţe. Este unul 
Bercovici./ Locuia lângă nimfomana cartierului.// Pun pariu că 
e Bercovici.// Bună ziua domnule Bercovici//Bună. Ce mai faceţi 
ce mai scrieţi încă nu v-aţi/ mutat din împuţitul ăsta de Bacău?// 
După cum vezi nu./ Şi nu cred că mai am când./ Timpul meu s-a 
consumat.// Oh! / Nici eu nu mă simt prea bine. Dacă nu mor 
pot/ să mai trec să vă văd?// Sunteţi domnul Bercovici, nu?//Eh? 
Sunt unul Klein. La bătrâneţe noi evreii semănăm/ între noi. 
Spui Bercovici şi vine Klein ce mare/ brânză. E acelaşi Rotschild 
dar mai prăpădit./ Banii lui sunt şi ai mei. Spuneţi-mi Bercovici/ 
şi vă salut.” (Uşa de la stradă, p. 38).

Ovidiu Genaru este un poet altruist: îşi aminteşte în versuri de 
alţii, congeneri sau nu. Fireşte, o face în stilul lui ironic şi hîtru, în 
fi ne, autoironic. Dar întotdeauna expresiv. Într-un chip de ţinut 
minte. Nu mă pot opri să nu citez integral poemul Imprimeuri (p. 
81): „Chiloţeii tanga imprimaţi pe faţă cu versuri/ abstracte de 
Nichita./ Pe verso/ se conturează un iepuraş parfumat cu roz de/ 
Brumaru/ din alcovul de îngeri/ de la Iaşi. Un păhărel cu alcool 
Mureşan doar aşa/ ca să-i sticlească ochii Swarowski./ Ceva fl ori 
de câmp/ imprimate pe sutienul Genaru.// O recunosc/ este 
liceana Lolita 2018 dintr-a noua/ plictisită foarte îmi citeşte pe 
plajă Jurnalul/ seducătorului/ din anii 80.//Wow ce autor stupid 
şi anacronic.” 

Ca o surpriză ori aliteraţie, cartea lui Ovidiu Genaru, altfel, 
după cum se vede, extrem de tonică, acidă după subiect şi opţiuni 
personale, nu o dată narativ actuală, se închide melancolic: „Se/ 
înnourează ca o bătrîneţe// Şi nu mi se răspunde// Pustietatea/ 
nu-şi deschide fereastra să mă uit la ea/ Şi nu mai am timp.” (Se 
înnourează, p. 102).

Ovidiu Genaru este un poet sclipitor, de neignorat cu sigu-
ranţă.

Vasile Dan
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Anti-Faust Anti-Crist* 

PROBABIL că evenimentul major al po-
eziei româneşti în anul 2018 a fost, nu 

ezit să o spun, apariţia Epopeii şobolanului 
Louse de Traian Ştef. Deşi Ioan Moldovan 
o descoperă anunţată încă din 2015, în vo-
lumul de poezii Laus, unde titlul venea toc -
mai dinspre „un poem mai altfel, un fel de 
miniepopee ironic-faustică, dar şi e                  ro i comică, 
scrisă în multe alte registre, Laus (eng. louse, 
păduche, latină – laudă)”, semn că autorul 
în  cepuse deja elaborarea poemului cu mai 
mulţi ani în urmă, rezultatul travaliului li-
ric ajunge să surprindă în raport cu pre ce -
dentele volume ale poetului. Venind, nu 
doar pe urmele budai-deleniene, ci şi pe 
a celea ale adepţilor resurecţiei baladei din 
Cercul Literar de la Sibiu, a căror lirică este 
vertebrată programatic de o poveste, Traian 

* Traian Ştef, Epopeea şobolanului Louse, Cluj-Napoca, 
Editura Şcoala Ardeleană, 2018
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Ştef narează două întâmplări sau, mai 
exact, o intersecţie epică: întâlnirea bar  -
dului-narator cu şobolanul Louse 
şi peripeţia transformării voluntare 
a a      cestuia într-un păduche. Astfel, 
ce ea ce obţine cititorul este, pe de o 
par te, asistarea procesului alchimic 
prin care bardul întâlnit de şobolanul 
ambiţios se transformă în fabulist, iar 
pe de alta, contemplarea transmutării 
şobolanului în insectă-parazit. Dacă în 
primul caz este vorba despre o schim-
bare de, să zicem, specializare, în cel 
de-al doilea părem să avem de a face 

cu o mutaţie de regn, o regresie de la purtătorul iute 
la minte şi vertebrat al ciumei la parazitul ignobil al 
corpurilor maculate. 

Instinctiv, critica va căuta înrudiri şi alianţe în 
istoria literaturii române şi în cea a culturii u      ni-
versale. Ea nu va scăpa astfel prilejul de a a  minti 
primul roman – de fapt, prima epopee în bu nul sens 
al cuvântului – a(l) literelor autohtone: Istoria iero-
glifi că de Dimitrie Cantemir, maestru al baro chizării 
stilistice puse să portretizeze variat şi în detaliu 
politica vicioasă din preambulul veacului fanariot, 
cupiditatea şi imoralitatea unei boierimi ins truite şi 
inteligente, dar cariate moral până în profunzimile 
fi rii ei, sub înfăţişare animalieră. Nu va rata nici 
prilejul de a înregistra voga pozitivă a tipului şo-
bolanului, pe care o producţie animată Disney a con-
sacrat-o lui Ratatouille (2007), cel mai talentat 
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bucătar parizian, codatul care îl consacră ca meşter pe Remy, fi ul 
maestrului bucătar Gusteau. Originalitatea temei stă astfel, în 
ton cu tipul românesc de creativitate, în măiestria îmbinării 
sugestiilor de tot felul şi în plămădirea unei paste poetice omo-
gene a cărei relevanţă creşte în oglindă – fi e şi deformantă – cu 
unele mari modele. Fiindcă pactul lui Louse, chiţcanul, cu 
Divinitatea pentru a deveni altceva (mai bine, dar nu neapărat şi 
mai Bine), este similar – dar şi opus – celui încheiat de Faust cu 
Diavolul, epopeea lui Traian Ştef se deschide spre modelul 
goethean, răsturnându-l. Este limpede că aici s-a depăşit atât 
foşgăiala imundă a animalelor „ieroglifi ce” moldo-valahe, cât şi 
jubilaţia creativă a lui Ratatouille, care îşi dobândea dreptul la 
respectul oamenilor datorită geniului său gastronomic. Suntem 
într-un goetheanism urâţit, trimis spre mic, nu spre mare, nu 
spre nobleţe, ci spre utopia parazitării (de altfel, reluând tema lui 
Renart Vulpoiul, nici Goethe nu scăpase de tentaţia faunei 
ntratate fabulistic). Viorel Mureşan are dreptate să constate, în 
legătură cu atitudinea lui Traian Ştef din Epopeea şobolanului 
Louse, că „Programatic, el e pus pe ducerea în derizoriu a istoriei 
umanităţii, pe desolemnizarea ei.” Poetul descoperă, cu acest 
prilej şi pentru cititorul care îl urmează ceea ce bardul din 
paginile sale afl ă de la Louse: că există ambiţii joase la fel de 
abisale precum cele înalte, mânate de o pasionalitate la fel de 
intensă. Ele nu ţin neapărat de malefi c, ci dau seama mai curând 
de o abisalitate gri regăsibilă între personajele lui F.M. Dostoievski 
din categoria omului din subterană, de la Ippolit Terentiev la 
Kirilov. Subteraniotul nu lăsa loc niciunui romantism, încercând 
să salveze umanitatea din sine prin călărirea ultimelor ei limite, 
nu prin aspiraţia luminoasă şi naivă către cele mai aureolate 
fruntarii... După el, umanitatea aparţinea adâncurilor, se refu-
giase deja acolo. Lucian Scurtu observa că Louse este „un şobolan 
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care, iniţial, se crede mesianic, «Trimisul Puterii pe Pământ», 
vaticinar, «Noul Erou al omenirii»”, adică un personaj care 
etalează tendinţe paranoice, excesive, cu totul nejustifi cate. El îi 
promite bardului cu care vorbeşte marea cu sarea, neinhibat de 
condiţia lui animală care este departe de a-i fi  inferioară aceluia 
măcar pentru că, asemenea ipochimenelor zoologice din fabule 
sau din desenele animate, îi vorbeşte într-un limbaj articulat, 
perfect inteligibil, susţinând puncte de vedere pe cât de ieşite din 
ţâţâni, megalomanice, pe atât de dispreţuitoare la adresa 
plauzibilităţii înţelese după standarde umane. 

De ce acceptă poetul din text – romantic dedat reveriilor, 
cum s-a remarcat deja, dar şi ins capabil de observaţii realiste 
de detaliu – dialogul cu un... şobolan? Fie dintr-un ecologism 
dus până departe de obişnuit, vrând, pesemne, să arate că, spre 
deosebire de atâţia oameni, el nu dispreţuieşte fauna din rândul 
căreia s-a ridicat, fi e pentru că, în sinea lui, se simte compatibil, 
fi e şi împotriva voinţei proprii, condiţiei de şobolan şi chiar de 
păduche (cum să îi înţeleagă, altminteri, vorbirea?). În oricare 
dintre lecturi, între cei doi protagonişti, între om şi animalul 
reconfi gurat (altfel decât în Metamorfoza lui Kafk a, dar tot într-o 
direcţie deplorabilă) şi devenit, ca să zic aşa, din struţ, cămilă 
(gândul îmi fuge iar către Cantemir), s-a creat o legătură autentică, 
ei împărtăşesc un cod comunicaţional comun, sunt la un capăt 
şi la celălalt al unei spovedanii urmate de transfi gurare. Nu se 
poate trece peste acest detaliu fără a evoca aici contrastul absolut 
dintre conversiunea la păduchenie a şobolanului şi experienţa 
taborică a lui Isus. Sensul descendent pe calea evoluţiei pe care 
îl urmează Louse se opune ascensiunii spirituale cristice prin tot 
şi prin toate. Anti-Faust, Louse este, dintr-o altă perspectivă, şi 
Anticrist. 
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Straniu, imund, strălucind în modul său liric denudat de 
zor  zoane, vibrând de dialogul cu modele poetice multiple, in-
di ferent parcă la categorisirea într-o formulă poetică sau alta, 
nu fără asemănări cu Reporta din vis a lui Vasilie Aaron (1780 
– 1822), iluministul uitat şi redescoperit ca poet cu ezitări şi cu 
mare întârziere, poemul lui Traian Ştef se înscrie în literatura 
română ca o pagină de anvergură creatoare a unui autor actual 
de prima linie. Se prea poate ca Epopeea şobolanului Louse să fi e 
doar începutul epocii creaţiei de anvergură a unui poet care şi-a 
rafi nat cu răbdare vocea, pregătind-o pentru alte confi gurări de 
anvergură. 

Deocamdată, un optzecist orădean se alătură altuia, bu cu-
reş tean (Mircea Cărtărescu, Levantul), şi celui de-al treilea, 
bra şovean (Caius Dobrescu, Euromorphotikon), realizând cu to-
ţii, în cadrul aceleiaşi generaţii, visul de aur al poeţilor noştri: 
abordarea cu succes a genului epopeic. Fără a compara reuşitele 
lor, notez doar că şobolanul „păduchit” al lui Ştef dă consistenţă 
unei meditaţii profunde asupra condiţiei umane, româneşti şi a 
creatorului, deopotrivă. 
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Ieşirea din încăpere/ intrarea 
în peisaj*

DUPĂ O TĂCERE de 22 de ani, Horia 
Alexandru Căbuţi iese la vedere. Nu 

o face, însă, sub chipul prozatorului, aşa 
cum poate ne-am fi  aşteptat, ci pentru a se 
o  cupa de patru forme de ascunzişuri, toate 
specifi ce unei lumi căreia îi plac atât de mult 
deghizamentele încât pare să-şi lase creatura 
favorită într-o continuă ipostază de prosteală 
aproape candidă. Căci ce este altceva Peisajul 
metaontic la care ne îmbie autorul decât scena 
imensă a simulacrelor prin care spiritul se ia la 
îmbrânceli cu propria-i neputinţă orgolioasă, 
într-un splendid exerciţiu al inocenţei mimate. 
După mitologie, metafi zică şi teologie, ştiinţa 
pare a fi , de-o bună bucată de vreme, toposul 
predilect al celor ce-şi stâmpără plictisul in-
curabil, eşecul pre-destinat şi nefericirea 

Florin Ardelean, 
eseist, 

Oradea

* Horia Alexandru Căbuţi, Peisajul metaontic, Biblio-
teca Revistei Familia, Oradea, 2019.
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fa  ta listă, măsurând cu osârdie stofa 
unei existenţe din care sensul iese 
croit şleampăt, iar semnifi caţia se vede 
căzută în rigola iluziei. Doar că totul 
are un ştaif nemaipomenit, o aură de 
mister cu un ecleraj ce te orbeşte şi-o 
neostoită poft ă de-a ne oferi pe masă, 
dacă nu azi, atunci cândva, mesajul 
care să ne dea pe spate, reţeta de 
acces la esenţele imponderabile ale 
uni versului şi neantului, deopotrivă. 
Poate o să vi se pară inacceptabil, dar 
cred că alături de fotbalist, vedeta de 
cinema, politicianul de top şi vlogărul 
cu milioane de followeri, omul de 
ştiinţă se bucură de o celebritate pe val; 
e drept, cei atinşi de vibraţia adoratoare a celui din urmă sunt 
puţini, dar compensează prin calibru şi profunzimea trăirii.

Chiar dacă omul nu se schimbă niciodată, viaţa lui este 
o succesiune năucitoare de lucruri în evoluţie. O dovedeşte 
Horia Al. Căbuţi. Dacă prozele publicate sub titlul de carte 
Încăperea diacului. Povestiri fantastice (1997) fuseseră scrise în 
ultimii cinci ani de comunism real sub vraja evazionismului 
făcut posibil de Cenaclul Iosif Vulcan, dar pe deplin articulate 
graţie harului prozastic al autorului, ceea ce ne oferă acum, în 
găzduirea aceleaşi edituri, este altceva. Ficţiunea de altădată 
este înlocuită cu un discurs ce-şi caută temeiurile în patru 
ipostaze ale realităţii. Numai că este vorba despre o realitate de 
dincolo de realitatea ştiută, concretă, sesizabilă (metaonticul): 
elementaritatea unei materii micşorată până la insignifi anţa unor 
„spirite” sau drăcuşori cuantici (hadroni, cuarci, bosonul Higgs 

Ieşirea din încăpere/ intrarea în peisaj
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etc.); elementaritatea vieţii, saltul încă neexplicat de la materie la 
spirit şi la conştiinţa de sine; o anume exemplaritate a numerelor, 
magia acestora, ca idealitate a cărei tentaţie spre perfecţiune este 
mereu cenzurată de ceva conspirativ; imensitatea universului, 
pariul aproape fantasmatic al singularităţii, energia întunecată 
şi ipoteza lumilor infi nite. Totul se oferă prin intermediul unor 
teorii seducătoare, aproape la fel de tentante ca o tramă erotică, 
pătimaşă la început, iar mai apoi, din cine ştie ce pricini, alunecând 
înspre dramă sau chiar tragedie (istoria ştiinţei poate fi  imaginată 
ca un şir nesfârşit de trădări în dragoste, iubitele fi ind ipotezele 
ajunse teorii, pentru ca într-un fi nal să se vadă abandonate de 
„amanţii” noilor plăsmuiri bine garnisite cu formule matematice 
şi laborioase măsurători fi zice). Toate cele 21 de eseuri propuse 
fac trimitere la modele, principii, teorii, dimensiuni, fi ecare 
dintre ele trăindu-şi clipele de glorie sau aspirând chiar astăzi la 
celebritate. Ştiinţele nu pot fi  gândite, istoria lor ar fi  fără noimă 
dacă nu ar fi  fost formulate. Autorul cărţii le invocă drept repere, 
borne ale evoluţiei umanităţii: principiul incertitudinii (teoria 
nedeterminării), teoria cuarcilor, modelul standard, modelul 
supersimetric minimal, teoria jocului, a relativităţii, ecuaţiile 
de transformare ale lui Lorentz, fractalii, dimensiunea Planck, 
teoria haosului, bucla stranie, momentul Big Bang, principiul 
inseparabilităţii, cel al incompletitudinii, teoria corzilor sau 
modelul multiversurilor, al materiei sau energiei întunecate. 
Toate acestea sunt adevărate „romane de voluptate” refl exivă 
(clipe de extaz pentru o raţionalitate conştientă că limitele 
pot fi  împinse mereu mai încolo sau chiar sfi date), pariuri ale 
noastre angajate cu vanitatea celui ce ştie că dincolo de fi ecare 
enunţ briliant ce pare să rezolve o necunoscută pândesc, parcă 
exersând un sarcasm satanic sau coregrafi ind întruchipări 
angelice, mize ale cunoaşterii şi mai obscure. Senzaţia că totul nu 

Florin Ardelean
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este decât o amăgire, că suntem duşi de nas, sugerându-ni-se că 
noi am fi  cârmacii, dibaci şi suverani administratori de butoane, 
transpare dintr-un tablou plin doldora cu succese de moment, 
eşecuri, speranţe şi-o inconturnabilă senzaţie a inutilităţii, a 
acelei gratuităţi ce ţine loc de terapie pentru cel vulnerabil în 
faţa pattern-ului deşertăciunii. Doar că nu avem alternativă.

Peisajul metaontic s-a născut în urma unei colaborări an-
gajată de către Horia Al. Căbuţi cu revista „Familia”. Timp de 
patru ani de zile, începând cu 2016, a publicat texte, mai precis 
cronici la cărţi cu caracter ştiinţifi c (în cvasitotalitate apărute la 
Humanitas). Ceea ce s-a dovedit a fi  un experiment provocator, 
apreciat de cititori şi convenabil pentru o gazetă eminamente 
literară a constituit punctul de plecare în elaborarea tomului 
de faţă. Proiectul editorial a presupus revizuirea minimală 
a analizelor găzduite de către publicaţia orădeană, corecţiile 
presupunând mai degrabă interpolări menite să aşeze piesele 
într-un angrenaj discursiv coerent, dispus pe patru etaje ale 
unei construcţii armonioase, cu îmbinări solide, numeroase 
punţi de legătură şi-o arhitectonică graţioasă, în stare să asigure 
confortul spiritual al unui cititor cu aşteptări ce depăşesc simpla 
dorinţă de-a acumula cunoştinţe din domeniile fi zică, biologie, 
chimie, astrofi zică sau psiho-sociologie. Aici stă tot farmecul pe 
care Peisajul… este capabil să-l livreze. Deşi te-ai aştepta să fi i 
strivit cu informaţii exacte, expuse sobru şi doct, rămânându-
ţi profi tul aproximativ al unei cunoaşteri seci, aplicată strict la 
domenii deschise doar către specialişti înrăiţi, ceea ce obţii este 
nu doar cu mult mai mult, ci şi altfel. Autorul cărţii are la activ 
lecturi extinse din fi lozofi e, este un fi n cunoscător al artelor, al 
picturii şi al muzicii prin excelenţă, dar mai ales are deprinderea 
rară de-a aduce textul la o expresivitate pentru care poate fi  
invidiat de cei mai exigenţi stilişti. În consecinţă, cartea este o 
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poveste fascinantă, teoremele, modelele şi principiile de prin 
fi zică, astronomie sau matematici absconse fi ind în bună măsură 
doar trambuline elastice gata să te propulseze spre raţionamente 
ce deschid probleme ale omului perfect conştient de măreţia sa 
(cel puţin ipotetică) într-un univers pe care se tot chinuie să-l 
descifreze, dar şi de fragilitatea ce-l face vulnerabil în faţa unei 
existenţe gata oricând să iţească ameninţări cumplite fără nici un 
avertisment. Forţele nevăzute îl atrag sufi cient de mult pentru a 
se investi încrâncenat în cercetare, sperând astfel ca, în măsura 
în care va şti mai multe despre natură şi univers, să apuce să-şi 
ostoiască spaimele ce izvorăsc din sinele încă bântuit de zone 
crepusculare, ce nu se lasă cucerite nici după asedii milenare sau 
psiho-terapii de grup.

Fiecare eseu este scris în marginalitatea unei enigme, având 
ceva din savoarea misterioasă, fi n alimentată cu momente de 
suspans, aşa cum întâlnim în documentare propuse de oameni 
de ştiinţă transformaţi în specialişti ai marketingului bunurilor 
cu uz ştiinţifi c, livrate consumatorului de rând (Brian Greene sau 
Simon Lehna Singh). Aparatul conceptual utilizat devoalează un 
rafi nat cunoscător al domeniilor abordate, cu lecturi temeinice 
din tomurile unor somităţi care dau consistenţă ştiinţelor în sfera 
cărora au activat, alegându-se cel mai adesea cu premii Nobel. 
Nu este deloc simplu să compui gânduri în siajul geniilor precum 
Einstein, Gödel, Richard Dawkins, John von Neumann, Antonio 
Damasio, Alfred Tarski sau Stephen Howking. Dimpotrivă, riscul 
de-a te sufoca din cauza presiunii conceptuale şi a amplitudinii 
teoriilor puse în scenă cu virtuozitate şi cu aplomb, este greu 
de evitat. Horia Al. Căbuţi o face în primul rând pentru că are 
un echipament cultural extins mult dincolo de limitele ştiinţelor 
de care se ocupă, dexteritate şi control asupra ideilor cu care 
jonglează, ceea ce-i conferă o anume detaşare şi o neaşteptată 
prospeţime de viziune.

Florin Ardelean
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„Istoria hominizilor e o istorie a genocidului” afi rmă unul 
dintre cei mai reputaţi biologi şi geneticieni (Ernst Mayr, De 
la bacterie la om. Evoluţia lumii vii), prilejuindu-i lui Horia Al. 
Căbuţi, în eseul Un spectacol necruţător, observaţii pline de miez 
cu privire la evoluţia omenirii, de fapt a întregii lumi vii, speciile 
fi ind atente exclusiv la propria conservare şi la perpetuare, în 
aceste scopuri punând la bătaie toate resursele, eliminând 
elementele neperformante şi adoptând strategii viclene şi crude. 
O fac natural, în absenţa oricăror gesturi de solidaritate şi de 
blândeţe, valori atât de apreciate de noi, oamenii contemporani 
ai sistemelor morale şi corectitudinii politice. Nu altruismul, ci 
egoismul a sculptat, într-o neîndurătoare epopee, drumul lipsit 
de glorie, înţesat cu victime, al lumii din totdeauna. O anume 
ipocrizie domină mediul social, comunităţile noastre racordate 
tot mai viguros la campania de promovare a imaginii proprii. O 
spune răspicat şi Jonathan Haidt (Mintea moralistă, Humanitas, 
2016), un specialist american în psihologia moralei, atunci când 
afi rmă că gândirea noastră morală este asemenea unui politician 
chitit să obţină voturi, nu ca a omului de ştiinţă, obsedat exclusiv 
de adevăr. Nu onoarea ne determină faptele, ci reputaţia, teama 
de-a nu fi  descoperiţi ca autori de fapte rele (imaginea noastră 
de sine este torturată de posibilitatea de-a fi  evaluaţi negativ de 
cei din jurul nostru, cu riscul de-a ne ruina cariera). Până la 
urmă, insistă, J. Haidt, „Minţim, trişăm şi justifi căm atât de bine, 
încât chiar credem că suntem cinstiţi”. Acestea sunt ultimele 
consecinţe ale rafi nării, în urma unei istorii dominată de rău, 
a egoismului nostru imanent, imperial. Un personaj din fi lmul 
Twin Peaks, Catherine Martell, îi spune amantului ei, Benjamin 
Horn, cel din urmă cerându-i să depună mărturie în favoarea 
sa: „Ne-am petrecut toată viaţă minţindu-ne unul pe altul. De 
ce am strica acum totul, spunând adevărul?”. Dacă am ridica 

Ieşirea din încăpere/ intrarea în peisaj



Cronica literară

30 4-5-6, 2019

această „estetică” a faptelor noastre, de la nivelul unei relaţii 
inter personale, a două destine fi ctive, la cel al speciei? Horia Al. 
Căbuţi o face, riscând să arunce blamul: „schingiuirile morale 
ori fi zice şi mizeria continuă a defavorizaţilor sorţii nu savurează 
câtuşi de puţin fantezia insaţiabilă a unui spectacol (spectacolul 
evoluţiei speciilor – n. n.) ce nu are nici un fel de asemănări cu 
solemnitatea tragică a teatrului grecesc. Nici măcar cu mozaicul 
shakespearian de contradicţii, absurdităţi şi sublim. Ci mai 
de grabă cu patologia luptelor de gladiatori” (p. 93). Suntem 
produşii târzii ai unui măcel continuu, iviţi printr-un accident. 
Un alt biolog comentat de către autor într-unul din eseurile sale 
(Elogiul prădătorilor) este britanicul Richard Dawkins. Una din-
tre concluziile acestuia, în urma cercetării evoluţiei, este aceea 
că natura este imună la suferinţă, cu condiţia ca aceasta să nu 
afecteze „supravieţuirea ADN-ului”, drept pentru care producţia 
de suferinţă a tot ceea ce este viu depăşeşte capacitatea noastră 
de imaginaţie! O sugestie în acest sens, al pragmatismului cu 
care speciile îşi urmăresc scopurile, oferise cândva Arthur 
Schopenhauer, în Lumea ca voinţă şi reprezentare, punând 
în lumină strategiile perfi de ale acestora (ale speciilor) atunci 
când momesc indivizii cu patimile sexului, doar în numele 
procreaţiei, ulterior vraja erosului cedând locul suferinţei. 
Con tează specia, niciodată individul. Prădătorii invocaţi de 
către Horia Al. Căbuţi sunt „cruzi şi insaţiabili” datorită unui 
soft ware inventat de/ la the next level (te pune pe gânduri şi o 
altă sugestie, ce va rămâne poate neconfi rmată vreodată, anume 
că materia noastră cenuşie, atât de performantă, nu este decât 
opera „Marelui Ascultător”, cum îl numeşte H. Al. C., cel ce ne-a 
programat inclusiv refl exivitatea, din cine ştie ce pricini – Un 
radio necunoscut).

Florin Ardelean
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Pentru cei mai mulţi dintre noi, dedaţi cu umanioarele, 
ore  le de matematică, fi zică sau chimie sunt tot atâtea ecouri 
dintr-o adolescenţă traumatică, petrecută în sălile de curs, în 
laboratoarele sau pe coridoarele liceelor capabile să inducă, 
recurent, coşmaruri. Peisajul metaontic are harul de-a ne re-
concilia, retrospectiv, cu stafi a care încă ne bântuie. Ieşirea din 
ascuns a lui Horia Alexandru Căbuţi, după 22 de ani, nu este o 
trădare a prozatorului, deşi asta ar indica la prima constatare 
eseurile propuse aici. Valoarea, savoarea şi mirajul lor sunt 
mijlocite, invizibil şi structural, de un prozator recurent. Totuşi, 
omul nu se schimbă niciodată, din simplul motiv că nu-şi poate 
înşela genele!

Ieşirea din încăpere/ intrarea în peisaj
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Constantin Dehelean

Despre o lume unde 
„cuvântul cotidian” răstoarnă 
istoria cu susul în jos*

ÎN LITERATURA română contemporană, 
Gheorghe Schwartz s-a impus ca prozator 

de prim rang. El îşi hrăneşte creaţia prin 
elanuri şi rafi namente fi lologice, precum şi 
din cultul altor rafi namente, livreşti, când 
biblioteca devine, ea însăşi, un instrument 
de lucru şi totodată un tărâm unde fi cţiunea 
şi realul se balansează existenţial între ce-
le două lumi: virtualul şi realitatea. Ro-
man cierul îşi concentrează epicul atât pe 
beatitudinea artifi ciului precum şi pe un 
principiu vădit exuberant, al mimesis-ului 
formelor. Prozele sale au ca model, sau sunt 
similare sub aspectul formei, al stilului, sau 
sub aspectul metalimbajului, scrierilor unor 
Urmuz (Pagini bizare), Romulus Vulpescu 

Constantin Dehelean, 
eseist, 
Arad

* Gheorghe Schwartz, Cuvântul cotidian, Editura 
Junimea, Iaşi, 2019)
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(Exerciţii de stil), Matei Călinescu (Viaţa 
şi opiniile lui Zacharias Lichter), ori M. H. 
Simionescu (Dicţionar ono mastic), iar din 
literatura universală, a unei multitudini 
de autori de la Franz Kafk a (nuvela Me-
tamorfoza, ori romanul Procesul), pâ-
nă la George Orwell (1984), William 
Golding (romanul Împăratul muştelor), 
Jean d’Ormesson (Ciudată e lumea, până 
la urmă!, Călăuza rătă ciţilor, Povestea 
jidovului rătăcitor) ori Raymond Queneau 
(alte Exerciţii de stil). 

O seamă de exegeţi şi oameni de 
cultură români şi-au exprimat opinia 
în presa literară a vremii despre opera 
acestui emblematic autor. Sorin Titel, Marcel Pop-
Corniş, S. Damian, Mircea Mihăieş, Valeriu Cristea, 
Cornel Ungureanu, Nicolae Manolescu, Laurenţiu 
Ulici, Val Condurache, Valentin Taşcu, Cornel 
Moraru, Vitalie Ciobanu, Florin Bănescu, Gheorghe 
Mocuţa, Vasile Dan, Anton Ilica, Tudorel Urian, 
Caius Dobrescu, ar fi  doar câţiva dintre cei mulţi, 
foarte mulţi, comentatori ai literelor române, care 
au stăruit cu asupra de măsură asupra scrierile în 
proză ale acestui adevărat „fenomen literar”, care este 
creaţia importantului scriitor român.

Volumul Cuvântul cotidian (Editura Junimea, Iaşi, 
2019), al 6-lea din seria de Vocalize, pare să încheie o 
experienţă creativă, livrescă, după maratonul Celor o 
sută. Sau, dacă nu o încheie, ar fi  momentul culminant 
al unei etape, noi, în (sau din) opera autorului. Prin 
Cei o sută se pare că nu a epuizat curgerea milenară 
a unei epopei care a trecut prin două mii de ani de 
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istorii zbuciumate (pluralul folosit desemnează plurivalenţa unor 
destine absolut fenomenale). Nu vom stărui asupra precedentelor 
cinci Vocalize. Lectura acestora ne-a făcut să cunoaştem de fapt 
un alt autor, un alt alter-ego schwartzian, asupra căruia vom 
stărui altădată. 

Profesor universitar, specializat în psihologii speciale, cer-
cetător avizat al sociologiei mass-media, a politicilor de ma-
nipulare şi de persuasiune mediatică asupra maselor în derută 
ideologică, autor al unui studiu complet despre politică şi presă 
(Reprezintă mass-media a patra putere politică în stat?, ed. Inst. 
European, Iaşi, 2001), iată că ideea manipulării mediatice trece în 
tărâmul literaturii. Vocalize în la major este subtitlul Cuvântului 
cotidian. „Mass-media, asemenea absurdului, ne invită fi e la o 
tristeţe soră cu spaima în legătură cu ceea ce niciodată n-o să 
vină. Am ales varianta într-o gamă optimistă pentru că, dacă 
putem să urmărim presa în continuare, înseamnă că viaţa noastră 
continuă. Ceea ce reprezintă un lucru încurajator.” Sunt cuvintele 
cu care autorul îndeamnă pe cititor să se încumete la lectura 
acestui fenomenal şi tulburător roman. Volumul întruneşte 
toate condiţiile unui roman: acţiune, personaje cu o dinamică 
imprevizibilă, şi cu o acţiune în acelaşi timp puternic controlată 
de autor, mânuitor dibace de decoruri şi de stări emoţionale şi 
care se suprapun formând un puzzle ascendent. 

Cartea desăvârşeşte, ceea ce Ioan Holban, în prezentarea cărţii, 
numeşte o lume „utopică şi distopică în acelaşi timp”. Manipularea 
mediatică, care preia un „eveniment” tipic tabloidelor este, de fapt, 
motorul şi dinamica tramei narative: întâmplător, pe malul râului 
Băltuţa, care şerpuieşte amorţit pe lângă anonima şi patriarhala 
localitate Băltuţan, din Republica Vandana de Sud, este găsit 
un „cap fără trup” (treptat expresia devine substantivul propriu 
„Cap fără Trup”, devenind un simbol, un motiv absurd şi infernal 
de manipulare mediatică, un fenomen care defi neşte derizoriul 
ca motiv de bază al manipulării localnicilor, al ţării şi al lumii, 

Constantin Dehelean
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devenind de asemenea şi numele unei prăjituri pentru care se bat 
cei ce se vor lăsa mediatic manipulaţi). O maşinărie infernală a 
manipulării prin mijloacele media, este „hrănită” de naivitatea şi 
de prostia omniprezentă a masei de indivizi fără personalitate şi 
fără organul raţional al gândirii. Presa scrisă, audio, video, online 
percutează, avidă la nevoia de senzaţional cu orice chip. Absurdul 
situaţiilor devine plenar. Toată lumea, dar mai ales cei care 
declanşează manipularea, devine propria-i victimă. Malaxorul 
mitomaniei ridicată la rang de virtute, nu mai poate fi  oprit. Se 
petrece un adevărat măcel mediatic. Organele statului devin 
neputincioase. Susţinătorii şi detractorii instituţiilor statale se 
„hrănesc” cu acuze din cele mai grave. Treptat situaţiile absurde 
înghit organic toată populaţia ţării Vandana de Sud. Faptul divers 
este ambalat diabolic în „expertize” din ce în ce mai imprevizibile. 
Autorul trăgea, de altfel, cu un timp în urmă, un semnal de alarmă 
asupra a ceea ce înseamnă manipularea mediatică. În volumul 
Politica şi presa (2001) autorul semnalează trecerea suspectă de 
la „optimismul debordant în legătură cu ceea ce niciodată n-o să 
vină” la o altă stare, aceea a trecerii la „o tristeţe soră cu spaima în 
legătură cu ceea ce ne aşteaptă”. 

Pomenind la început de Urmuz, simţim în epicul romanului, 
absurdul situaţiilor, în sensul că „protagonistul” – Capul fără Trup 
– nu are nici măcar parte de o identitate, măcar formală. Pare un 
fel de sinucidere – atât ca idee, cât şi ca fapt juridic – colectivitatea 
devenind un altfel de personaj care nu conştientizează situaţia fără 
ieşire. Se simte o puternică şi continuă disperare. Colectivitatea este 
imatură şi se constituie într-o lume grotescă plină de absurdităţi. 
O permanentă ameninţare în atmosfera şi în peisajul citadin este 
că motivul tensiunii ar putea să dispară, emoţia, chiar artifi cială, 
riscând să dispară în orice clipă. Ai senzaţia unei suspendări în 
jurul unui orizont cu susul în jos. Paradoxurile care abundă peste 
tot culminează cu absurdul situaţiei de sorginte urmuziană. Există 
însă o parte mediană: descrierile manifestărilor sunt urmate de un 
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hohot execrat, unde dispreţul şi oroarea sunt împreună. Absurdul, 
hilarul, grotescul sunt efecte ale macabrului inconştient provocat 
şi promovat de o mass-media furibundă. O alienare provocată de 
inconştienţa şi absurdul acesteia. E ca şi cum ţi-ai rade barba cu o 
lamă ru ginită. 

Globalizat, absurdul se îndoaie sub povara unei manipulări 
teribile. Marile Puteri imperialiste (trei vizibile şi una în devenire) 
se complac, vizibil satisfăcute, în această situaţie. Criticul I. Holban 
sesizează acest fenomen al hărmălaiei universale care se răspândeşte 
ca un fum gros. Acesta exclamă, atras, parcă, şi el în această furie 
universală: „haosul trece în istorie, fi ecare rămâne fără certitudini, 
cu spaimele din ipotezele sale, pe care nu le mai poate ‹verifi ca› 
nimeni, iar mesajul e doar unul: «Singura şansă de supravieţuire 
a omului ingenuu în aceste momente grele este să ia istoria de 
la ca-păt!»”. Gheorghe Schvartz mă soară efectul „coruperii” rea-
lităţii de către mass-media printr-o formă paradoxală: aşează 
status-ul celor două republici Vandana „surori” (!), atrase în acest 
joc paradoxal şi diabolic, a vicierii realităţii într-un dat absurd ce 
devine emblematic, pe un meridian unde America şi Africa devin 
vecine. Drama, sardonicul, tragicul, absurdul, sunt coordonate ale 
unei geografi i expusă într-o oglindă în care priveşti cu un ochean 
întors. Toate fenomenele şi efectele generate de aceste stări nu pot 
fi  „reale” decât într-o asemenea geografi e. Cuvântul cotidian, ca 
roman al unei lumi aproape nefi cţionalizată, nu poate exista el 
însuşi, într-o lume unde umanismul încă mai există, decât ca un 
roman al absurdului. 

Datorită desăvârşitului registru dublu, romanul nu poate fi  
citit decât în cheia unei realizări artistice perfecte. Autorul nu se 
dezminte în a ieşi din domeniul cercetărilor savante, literatura lui 
devenind, iată, o subtilă şi adâncă percepţie a realului „prin fi ltrul 
psihologului şi sociologului, dar şi prin farmecul poveştilor unui 
fi cţionar din elita prozatorilor noştri de azi” (Ioan Holban).

Constantin Dehelean
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Andrei Mocuţa

Tehnici de transparenţă*

ÎNTR-UN interviu recent, Robert Şerban 
spu ne că tehnica cea mai bună de camufl aj 

a unui poet este transparenţa totală: „Trebuie 
să laşi să se vadă totul. Dacă avem şi nesimţirea 
să publicăm ceea ce scriem, dacă cutezăm să 
colmatăm piaţa de carte şi raft urile librăriilor 
cu încă un titlu de carte, măcar să ne lăsăm 
văzuţi aşa cum suntem, pe de-a întregul.” 
În noul său volum, poetul timişorean ne 
dezvăluie ce Tehnici de camufl aj* a folosit cu 
doar un an înainte, atunci când s-a Ascuns 
în transparenţă (Polirom, 2017). A nu se 
înţelege că noua lui ispravă poetică aduce 
vreo notă explicativă cărţii precedente, în 
poezie nu există aşa ceva. Însă da, la un nivel 
de corespondenţă semantică, ea poate fi  citită 
(şi) ca o continuare.

Andrei Mocuţa, 
poet, prozator, 

Arad

* Robert Şerban, Tehnici de camufl aj, Editura Tracus 
Arte, Bucureşti, 2018, 87 p.
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Deşi nu mi-ar fi  greu să îl ima ginez 
pe Robert într-un rol com mando 
dintr-o misiune mi li tară, tehnicile lui 
de camufl aj trădează mai degrabă acea 
sim plitate ascetică remarcată foarte 
bine de Octavian Soviany pe co pertă. 
Cred că în nici un alt volum de-al său, 
căldura u  mană caracteristică doar lui 
Robert (oricine l-a întâlnit ştie foarte 
bine la ce mă refer) nu s-a transpus 
atât de fi resc în versuri. Dacă aţi văzut 
scena din minunatul fi lm Le fa bu leux 
destin d’Amélie Poulain, când Amélie 
literalmente se lichefi ază de duioşie şi 
se scurge pe podea, atunci puteţi 

deduce că aceeaşi stare fl uidă o experimentează şi 
cititorii care primesc cărţi cu dedicaţie de la Robert 
Şerban. (Nu divulg ce dedicaţie mi-a scris pentru că 
risc să mă trezesc cu o grămadă de invidioşi.)

Nu vă cer să mă credeţi pe cuvânt, convingeţi-vă 
singuri citind poemul (şi totodată crezul autorului) 
de la pagina 6, cel care dă şi titlul cărţii: „uneori/ ca să 
nu fi i recunoscut/ e sufi cient să-ţi laşi barbă/ plete/ să 
te îngraşi/ să-ţi îndeşi o şapcă pe cap/ să mergi puţin 
aplecat/ cu privirea în pământ// sunt atâtea şi atâtea/ 
tehnici de camufl aj/ dar cea mai bună/ tot dragostea 
pentru aproapele/ se dovedeşte a fi ”.

Variaţia lentă şi oscilantă dintre tandreţe şi ironie 
e un aspect nelipsit din lirica lui Robert Şerban, atât 
în precedentele volume, cât şi (cu asupra de măsură 
şi mult mai reuşit) în Tehnici de camufl aj. Această 

Andrei Mocuţa
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Tehnici de transparenţă

trecere pe nesimţite, abia perceptibilă, de la o stare la alta e cel 
mai bine surprinsă în poeme precum Poşeta carmin: „găseşti 
pe stradă/ o poşetă de damă/ elegantă/ mică/ roşu-carmin/ iar/ 
ultimul lucru la care te gândeşti/ când o deschizi/ sunt banii”; 
sau Timpul probabil: „după sfârşitul/ unei iubiri/ viaţa se-nchide/ 
ca o umbrelă/ până la ploaia/ următoare”; dar mai ales Semn de 
carte: „mă opresc din citit/ pun cartea jos/ lângă pat/ îmi aşez 
mâinile pe piept/ una peste alta/ şi închid ochii// poziţia asta/ te 
îngrijorează/ fi indcă de fi ecare dată/ după câteva secunde/ îmi 
spui tare şi rar/ că mă iubeşti”.

Marea surpriză a acestui volum sunt poemele mici (ca să mă 
exprim voit oximoronic), cele de scurtă respiraţie, micile „tablete 
de înţelepciune” prin care poetul reuşeşte printr-un limbaj 
liric fi resc, neforţat să îşi lase cititorul cu gura căscată, nu de 
plictiseală, ci de stupoare, într-o stare de contemplaţie mai lungă 
decât dimensiunea textului: „maşina de spălat vase/ şi maşina 
de spălat rufe/ lucrează şi duminica/ şi iau asupra lor/ păcatul şi 
necurăţenia noastră” (Duminica lucrătoare); „Dumnezeu stă tot 
timpul/ cu mâna întinsă// din locul în care eşti/ nu-ţi dai seama/ 
dacă cere ceva/ ori dacă dă ceva” (Locul în care eşti); „clopotul 
morţii/ şi/ clopotul sărbătorii/ sunt acelaşi/ dar/ niciodată/ nu 
bat/ la fel” (Asonanţă); „de pe o cruce pe alta/ Iisus s-a mutat/ 
de miliarde şi miliarde de ori// într-o zi/ va ajunge pe a mea// 
vom sta spate în spate/ iar el o să mă întrebe/ care dintre tâlhari 
am fost/ care dintre tâlhari voi fi ” (Curiozitate); „tot mai mici/ şi 
tot mai mici/ poeziile pe care le scriu/ de parcă m-aş teme/ de o 
lege/ a compensaţiei” (Legea compensaţiei).

Relaţia tată-fi u, cel puţin cea dintre Robert şi Tudor, e un 
caz aparte în literatura actuală, cei doi colaborând chiar la un 
surprinzător volum colectiv de dialoguri, Tata, eu glumesc serios! 
(Polirom, 2018). Poeziile „infantile” ale lui Robert nu sunt deloc 
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copilăreşti, registrul lor devine când viu, gingaş, spontan: „mă 
roagă fi u-meu/ să-i spun o poveste/ apoi mă ia cu mâna dreaptă/ 
de după umeri/ ca pe un prieten// câteodată/ e sufi cient să ai o 
singură aripă/ ca să zbori” (Vântul cel bun); când grav, refl exiv: 
„nici un copil nu iese de bunăvoie/ din apă/ ci doar cu ameninţări 
sau rugăminţi/ cu promisiunea că se va întoarce/ repede/ şi va sta 
mai mult// ce bază poţi să pui/ în astfel de fi inţe/ care nici măcar 
să plutească prea bine/ nu pot/ iar când învaţă/ privesc de pe 
mal/ neputincioase şi ameninţătoare” (Infantilă); alteori ludic şi 
mucalit: „şi tata ce mai face/ o întreb pe mama după ce aud/ că s-
a oprit din plâns/ e bine/ acum e în grădină/ culege gândacii de pe 
cartofi / fi indcă-i nenorocire/ şi îi pune într-o cutie/ ca să îi trimită 
înapoi/ acasă la ei/ în Colorado/ tac descumpănit câteva clipe/ 
credeam că/ în copilărie/ am izbutit să îi adun pe toţi” (Acasă, 
în Colorado); şi într-un fi nal irezistibil de copleşitor: „dorul de 
copiii mei/ mă spintecă de sus până jos// din mine ies atunci/ 
amintirile visele furia tristeţea/ iese toată viaţa/ doar dragostea 
mai rămâne/ fi indcă pe ea/ n-o vede nimeni” (Ce rămâne).

Asemenea celor mai erudiţi dintre poeţii generaţiei sale, 
Robert Şerban cultivă livrescul de bună calitate, fi e că este 
vorba de scrisul ca ultimă armă pe câmpul de război al realităţii 
aspre: „scriitorii poartă cu ei/ carneţele caiete agende/ au prin 
buzunarele de la pantaloni/ cocoloaşe de hârtie scrisă/ în cele 
de la cămăşi/ coli împăturite şi răsîmpăturite/ (…)// scriitorii au 
tot timpul hârtie asupra lor/ şi niciunuia nu-i pasă/ că hârtia se 
aprinde uşor/ şi arde repede” (O posesiune periculoasă); de lumea 
(tot mai) necuprinzătoare a cărţilor: „tot mai mulţi oameni/ 
îşi pun cărţile vechi/ în plase rezistente/ de la Lidl Carrefour 
Kaufl and/ şi apoi le aşază încet/ lângă tomberoanele de gunoi// 
nu-i lasă inima să le arunce pur şi simplu/ dar nici să le mai ţină 
în casă n-au cum/ aşa că le pregătesc un fel de culcuş/ cu gândul 

Andrei Mocuţa
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că dacă au cu adevărat un destin/ se vor descurca ele cumva” (Ex 
libris); sau de corespondenţe intertextuale şi interscriitoriceşti: 
„auzi că un poet e grav bolnav/ şi dai fuga în bibliotecă/ să îi 
citeşti cărţile/ cu gândul că poate ai să afl i/ nu doar de ce suferă/ 
ci şi ce l-ar putea vindeca” (Secrete).

Ar mai fi  multe de spus şi s-ar putea reproduce în neştire 
aproape toate versurile acestui volum, nivelul fi ind unul apropiat 
de perfecţiune, mult peste tot ceea ce a publicat Robert Şerban 
de la debut până acum. Cheia secretă a acestei cărţi e tocmai 
simplitatea dezinteresată cu care a fost scrisă. Criticului Cosmin 
Ciotloş, formula lirică a poetului timişorean i-a dat impresia că 
ar fi  scrisă de celebrul personaj al lui Salinger, Seymour Glass, a 
cărui acuitate pentru micile mişcări zilnice e inegalabilă.

Personal, nu reţin să fi  citit o altă carte de poezie mai bună 
în anul de graţie 2018. Versurile de o sinceritate empatică, 
trăită şi împărtăşită cu cititorul sunt la capătul total opus al 
scri iturii încifrate, autoadmirative şi doar de unii înţeleasă, tot 
mai răspândită pe la noi. Tocmai din această cauză, poetului 
îi va fi  foarte greu să-şi egaleze într-un volum viitor propria 
performanţă. Deşi, atât cât îl ştiu eu pe Robert, nu s-a dat 
niciodată la o parte din calea provocărilor.

Tehnici de transparenţă
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Horia Ungureanu

Să mori de dor*

SE VEDE că „lumea” cărţilor lui Böszörmeny 
Zoltan este una a margi nalizaţilor, a pro-

scrişilor, a celor lipsiţi de şansă, de noroc. A 
minoritarilor, în ultimă instanţă. Adică a celor 
care ies din rând, din obişnuit, din normă. 
Dacă în Trupul molatic al nopţii el ne vorbeşte 
despre emigranţi şi drama înstrăinării lor, 
despre „societatea secretă ” a homosexualilor 
(dar nu numai), dacă în Regal plonjează 
în lumea pestriţă a transfugilor ajunşi în 
Austria, în lagărul de la Traischirchen ( locul 
în care erau triaţi nefericiţii veniţi din toată 
Europa de Est), unde aşteptau să se întâmple 
miracolul primirii vizei care le asigura in-
trarea în „lumea liberă”, iată că în Jind, noul 
roman al lui B.Z., acesta ne face părtaşi la 
drama (cu D mare) copiilor organizaţi prin 
plecarea părinţilor la muncă în străinătate. 

* Böszörmeny Zoltan, Jind, Editura Brumar, Timişoara, 
2019

Horia Ungureanu, 
prozator, 

Arad
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„Ca să câştige bani”. Vom vedea că şi 
aici, ca şi în celelalte romane ale au -
torului, „plecarea” produce drame, dez-
rădăcinarea mutilează nu doar psihic, 
ci chiar fi zic.

Conform unor date făcute publice 
de Organizaţia „Salvaţi copiii”, numă-
rul total al copiilor cu părinţii plecaţi la 
muncă în străinătate se ridică la cir ca 
250.000 (96.ooo, în iunie 2017, conform 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adop ţie, o ins-
tituţie afl ată în subor dinea Guver nului 
României). „Pe mulţi dintre cei mici, 
plecarea părinţilor îi afectează profund, copiii ajun-
gând să aibă rezultate şcolare slabe, ajungând la 
depresie sau chiar suicid”.

„Atunci când rămâne acasă fără părinţi, pentru că 
ei lucrează în altă ţară, un copil se simte abandonat, 
oricât de matur încearcă să înţeleagă situaţia. Mai 
mult, sentimentul de vinovăţie, că mama a plecat 
pentru a-i trimite lui bani, este copleşitor”. Se ştie 
că incidenţa problemelor de sănătate mentală la 
aceşti copii este de 2,6 ori mai mare decât în rândul 
populaţiei generale de copii.

Jind este povestea tristă a unui astfel de copil 
rămas „al nimănui”, după plecarea mamei „la muncă 
în Italia”. Spun al nimănui, pentru că pe tată nu l-
a cunoscut niciodată („Mama îmi zicea că sunt un 
copil din dragoste. M-am născut din întâmplare. Nici 
nu ştie când a rămas gravidă”), iar bunica maternă 

Să mori de dor
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(Buni), în grija căreia a lăsat-o mama la început, este incapabilă 
să suplinească, măcar în parte, măcar temporar, absenţa iubirii 
materne. Buni o consideră pe biata copilă nu o nepoată dragă, ci 
o greutate în plus, legată de picioarele bătrâneţilor sale. „…de ce 
m-ai pricopsit, Doamne, cu piatra asta de gât? N-am eu destule 
pe cap, cum să mă ocup şi de neisprăvita asta care nu-i bună de 
nimic?”, se plânge Buni mereu.

Când Mama şi Buni se ceartă din cauza ei („Cine nu munceşte, 
nu câştigă bani. De aia trebuie să plec, ştii bine că în orăşelul ăsta 
sunt puţine şanse de a găsi de lucru. Crezi că plec de plăcere şi 
e o bucurie să te las cu copilul pe cap?– se apără de fi ecare dată 
Mama. Dar tu nu lucrezi, tu curvăsăreşti!”, striga Buni), copila 
fuge în curte şi îmbrăţişează trunchiul unui copac, ca şi când ar 
fi  trupul Mamei. Copac care îşi apleacă crengile protector spre 
copil, cum ar face, desigur, braţele oricărei mame care vrea să-şi 
ocrotească odrasla.

Orice gest, orice vorbă a Mamei capătă în mintea acestui 
copil, care se simte abandonat, semnifi caţii aparte. Când Ma-
ma i-a cumpărat sandale noi, s-a bucurat enorm nu pentru 
încălţămintea primită, „cât pentru faptul că eram împreună, că 
puteam să mă aciuiesc pe lângă ea şi s-o ţin de mână, strâns, 
atât de strâns încât să mi se lipească mâna de a ei şi niciodată 
să n-o mai pot dezlipi”; când Buni i se plânge că mama nu i-a 
mai trimis de două săptămâni bani de mâncare, că ea nu mai are 
niciun ban, nu are cu ce să cumpere alimente, nepoata se miră 
de ce Buni face atâta scandal, doar ea nu i-a cerut niciodată de 
mâncare, dacă trebuie, nici nu mai mănâncă, numai să nu se 
enerveze Buni până vine Mama. 

Cum e fi resc, cum e normal, mama este centrul universului 
bietei copile. Este Mama. Mama este totul. În absenţa Mamei 
nimic nu poate exista, nimic nu are rost, nici măcar viaţa. Nici 
măcar viaţa. „Numai de-aş putea-o îmbrăţişa pe Mama”.

Horia Ungureanu
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Pentru că Buni nu mai poate (sau nu mai vrea) să aibă grijă 
de propria nepoată, Mama o duce (pentru lunile de vară, când 
ea este plecată „la muncă” în Italia) în satul vecin, la Lola, o 
prietenă care, la rândul ei, are doi copii, dar şi un soţ beţiv, care 
îi bea banii. Aici, în casa Lolei, fetiţa are parte de o îngrijire 
mai bună, dar tot degeaba, pentru că ea continuă să sufere de 
absenţa Mamei. Nu mai are poft ă de mâncare, nu mai are poft ă 
de viaţă. „Mănâncă, scumpa mea, de zile întregi abia te-ai atins 
de mâncare, asta nu-i a bună” o îmbie Lola mereu. 

Şi ce trebuia să se întâmplă, se întâmplă. Fetiţa se stinge 
încet, încet, ca o lumânare care îşi consumă propria energie, 
până la epuizare. În fi nal este dusă la spital. La internare, are 11 
ani şi doar 17 kilograme. Diagnosticul este nemilos: Anorexia 
nervoasă. Stă luni de zile în spital dar, în absenţa Mamei, şansele 
de revenire sunt minime.

„– Ce fetiţă frumoasă! O hrăniţi prin sondă?
– Şi intravenos. De luni de zile nu mănâncă. De când a plecat 

maică-sa nu vrea să mănânce. Numai pe ea o vrea.
– Aşa a spus?
– Nu, Dana. Când au adus-o, nu mai vorbea”.
Povestea acestui copil nefericit este emoţionantă în sine, 

aşa că B.Z. se fereşte de exagerări, de îngroşări inutile, de 
supralicitarea trăirilor. Face ce trebuie să facă orice prozator 
care se respectă: lasă povestea să curgă fi resc, fi ind, totuşi, foarte 
atent la construcţie. Drama este relatată prin vocea copilei, 
autorul folosind propoziţii scurte, fraze nesofi sticate, aşa cum 
este şi vorbirea normală a unui copil de 11 ani. Aproape ca într-
un scenariu cinematografi c.

„În timp ce stau aşa, cu ochii închişi, se deschide uşa. Aud 
paşi.

Sunt mai mulţi.

Să mori de dor
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Oare ce vor de la mine?
Cineva îmi vorbeşte.
O voce cunoscută mă întreabă dacă sunt trează.
Cineva mă prinde de braţ. Simt strângerea holderului.
Iar îmi iau sânge – mă gândesc şi mă las înţepată.
Nu mă doare, doar ustură un pic. Trece repede.
Sora Lia ia sânge aşa. Delicat, pe nesimţite.
Îi simt răsufl area pe obraz”.
Şi încă ceva: punând cuvântul jind în titlul acestei scrieri 

tensionate, autorul reuşeşte şi o performanţă lingvistică. Din 
sacul de cuvinte mai rar folosite, scoate unul (jind) pe care 
îl potenţează apoi, căruia îi redă viaţă, pe care îl umple de 
neaşteptate trăiri şi înţelesuri. 

Jind este romanul unei realităţi dramatice din România de 
astăzi, pentru a cărei îndreptare se vede că statul încă nu a găsit 
leac.

Demnă de remarcat şi traducerea profesionistă, din limba 
maghiară, a doamnei Ildiko Gabos-Foarţă.

Horia Ungureanu
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Romulus Bucur

The Great Song of 
Indifference*

ATUNCI CÎND deschidem o carte de po-
ezie (credem că) ştim ce e poezia. Cînd 

o încidem, sîntem confi rmaţi (sau infi rmaţi) 
în convingerile noastre, ceea ce, inevitabil, 
duce la modifi carea acestora. Cu o infi nitate 
de nuanţe între cele două extreme, aceasta 
a fost, rezumată pe fast forward, estetica 
re ceptării. Ceea ce poate duce la o pistă in-
terpretativă. Dacă aceasta nu ne convine, 
putem adopta alta, mai la îndemînă. De 
pildă, luăm un prefi xoid (nu dau bibliografi e 
pentru folosirea termenului), să zicem post-, 
şi-l ataşăm unui termen convenabil, pe care 
nu-l defi nim, că nu avem spaţiu, şi căruia, 
fi reşte, nu-i dăm referinţe, pentru că, nu-
i aşa, toată lumea ştie despre ce e vorba. Şi, 
de asemenea, sugerăm (în nici un caz nu 
enunţăm) post hoc, ergo propter hoc.

*Mina Decu, Desprindere, Bistriţa, Charmides, 2018.

Romulus Bucur, 
poet, eseist, traducător,  

Braşov
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Cele două motouri ale cărţii de 
faţă au în comun ideea facerii şi des-
facerii: o mandala pe care o alcătuieşti 
cu migală, vreme îndelungată, pentru 
ca, atunci cînd e gata, s-o distrugi (mai 
elevat, s-o deconstruieşti) fără nici un 
fel de ezitare.

Ceea ce se vede de la bun început: 
lumea nu e, decît cu oarecare bună-
voinţă, frumoasă, locuibilă, accep ta-
bilă, opţiunile persona-ei din poem sînt 
indiferente mergînd înspre ostilitate 
faţă de această lume, şi îşi asumă, în 
măsura posibilului, consecinţele lor: 
„la ora la care mamele visează că/ îşi 

mângâie copiii/ eu bântui pe străzi/ prin parcuri/ 
privesc insule şi lebede/ deloc graţioase/ beau bere 
fumez şi mâinile îmi miros a fi er/ uneori nu înţeleg 
de ce sunt fericită/ dar de cele mai multe ori nu e 
cazul.”

Cuvîntul cheie (al interpretării, nu al poemelor) 
e asumare – una, cu orice preţ, a contradicţiilor 
din trecut, cu traumele pe care le-au generat („şi 
nici măcar să văd că totul e pierdut/ să ascult în 
continuare/ cu o faţă de beţivă odihnindu-se-n 
spaimă/ orice nu-mi sună-a trecut”), una a lumii 
prezentului, luată aşa cum e, cu ezitări de o clipă 
în faţa unor alternative, care, ca şi bufniţele, nu sînt 
ce par a fi  („şi îţi asculţi minte cum ascute trecutul/ 
pregătindu-ţi ţeapa supremă/ zilele trec/ şi totul e un 
coridor lung pe care te plimbi/ pregeţi şi pregeţi şi 
pregeţi/ şi nu găseşti alt cuvânt/ decât vechitura asta 
bună/ şi calmă/ şi caldă/ care te înveleşte îţi dă de 
mâncare îţi cântă de leagăn/ te adoarme pe genunchi/ 
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Th e Great Song of Indiff erence

şi tu visezi că pregeţi în continuare/ în faţa mai multor uşi fără 
scăpare”) şi, pînă la urmă, acceptată: „nu ai ce să faci/ închizi 
ochii îi strângi şi continui să taci”.

Trecutul înseamnă, ipotetic, o formatare terifi antă, cam ca 
în Th e Wall, şi relatată rece, pentru că oricum nimic nu se mai 
poate schimba, şi compasiunea, nici atunci, nici acum, nu prea 
ajută: „e plină lumea de copii mari mamă/ nu te uita aşa/ tu i-
ai făcut pe toţi/ le-ai tricotat minţile în aşa fel încât să intre la 
apă/ le-ai spus când dormeau să se ferească de îmbrăţişări/ să 
nu sărute decât pe furiş şi din vârful buzelor/ le-ai mai spus să 
râdă de orice oricât oricând/ şi cât pot ei de tare/ măcar ai făcut 
şi tu ceva bun pe lumea asta mamă/ dar ştiu eu bine/ că după 
fi ecare porţie sănătoasă de râs/ îi închideai pe rând/ în câte o 
cameră albă şi foarte luminoasă/ îî puneai într-un colţ/ şi le 
spuneai/ să-şi îndese faţa până le încape în unghiul ascuţit/ până 
le ieşeau ochii din cap/ le prindeai un braţ/ îl răsuceai la spate 
şi apăsai până trosnea/ lasă mâna moale ziceai/ te mângâiai cu 
palma braţului răsucit pe obraz/ îi sărutai duios vârful degetelor 
şi nu muşcai/ niciodată n-ai muşcat mamă/ doar le ziceai să se 
împingă mai mult în perete/ şi data viitoare să râdă mai tare” 

Rezultă de aici un autoportret la fel de rece, ceva ce accepţi 
aşa cum e, sau îţi vezi de drum, că încurci locul. O imagine de 
sine şi, în subsidiar, a poeziei, de o violenţă controlată şi, aş zice, 
efi cientă: „n-am să spun nimic despre mine aici/ nimic despre 
viscere/ nimic despre sprâncene/ nimic despre felul în care spăl/ 
sau nu/ vase/ rufe/ pe jos cu oricine ar vrea în felul ăsta să ajungă 
la ceva/ despre care se crede/ că prin expunere devine cu atât 
mai intim/ mai adevărat/ mai poem/ un căcat/ …/ sau despre 
rochia de dantelă pe care n-am s-o port niciodată/ pentru că mă 
fut în ea de dantelă/ şi nimic despre porci purici hârciogi cupru 
sau alb/ nimic despre bani/ nimic despre copii/ n-am să consum 
nicio ieşire la rampă/ şi tot căcat o să mi se pară şi de acum 
încolo/ cel mai frumos cuvânt/ atunci când e rostit cu gura plină 
de fum/ în faţa unui pahar de tărie”
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Provoacă empatie, dar nu o cere şi, mai mult, probabil 
că reacţionează agresiv dacă o întîlneşte, deşi nostalgia ei 
e prezentă: „e aşa ca şi cum ai simţi o fericire/ despre care ai 
auzit odată demult/ şi despre care ştii că nu mai vine/ şi păsările 
zboară zboară nu se mai opresc”. Ca în povestea hasidică în 
care, generaţie după generaţie, au fost uitate aprinderea focului, 
rugăciunea, locul din pădure unde trebuiau să se întîmple toate 
acestea, şi a rămas doar povestea. Ceea ce a fost de ajuns.

După toate acestea, ar trebui evidenţiată structura cărţii: 
urmează o a doua secţiune, a fost odată şi odată n-a fost, unde 
se schimbă şi modalitatea poetică (poem în proză, notând stări, 
senzaţii, relatînd o istorie personală, un road novel sui generis, 
o poveste întreţesută cu una mai largă, întreţesut, de asemenea 
cu comentarii, introduse prin îi vorbeam despre el în gând, îmi 
imaginam că, vis) şi tonul, un pic mai senin, mai detaşat, pentru 
ca în secţiunea a treia, cu un titlu cît se poate de explicit, Am citit 
de curând că fericirea cuiva depinde exclusiv de chimia din corp… 
şi că nivelul nu se schimbă decât pentru perioade foarte scurte… 
apoi revine. No matter what…, să revenim în punctul de plecare.

Ca în fi lmul Casieriţa: „ce m-ar putea opri să intru/ mă 
întreb gândindu-mă la teatrul pentru nebuni/ doar pentru ei/ 
nici măcar un picior în cap în faţă în arcadă/ aş intra şiroind/ 
o sărbătoare grotescă prematură/ m-aş aşeza la bar şi aş cere 
rânjind o sută de vodcă/ mi-aş pune un picior sub mine/ şi mi-
aş scoate din rucsac un pistol/ aş începe să-l dezmembrez pe 
tejghea/ sub ochii barmanului/ şi ai celor câţiva beţivi care ar 
crede că visează/ întotdeauna îmi vine să fac aşa înainte de o 
lovitură/ e ca un fel de biposie de dinaintea utopsiei/ mă face să 
simt oasele lucrului/ pe care vreau să-l iau în stăpânire pentru 
a-l elibera/ de tot/ favoarea fi nală/ binele suprem/ barmanul îmi 
pune paharul în faţă/ dă să toarne/ şi mă întreabă gheaţă/ aud 
viaţă şi încep să rîd montând la loc pistolul/ nu/ răspund/ plătesc 
şi ies cu el la tâmplă fără să beau nimic”.

O poezie care merge cu un pahar mare de tărie şi cu Lily Was 
Here pus la maximum.
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Dialog

„Ne-am scufundat, atât în 
Brazilia cât şi în întreaga 
lume, într-o perioadă de 
pesimism şi de teroare, în 
care viziunile catastrofi ste se 
înmulţesc”

Interviu realizat de Ciprian Vălcan cu 
Luis S. Krausz

Ciprian Vălcan: Potrivit informaţiilor pe 
care le-am primit de la prietenii mei brazilieni, 
bunica dumneavoastră este originară din 
Basa rabia. Ce amintiri s-au păstrat în familia 
dumneavoastră despre perioada petrecută în 
România?

Luis S. Krausz: Familiile bunicilor mele 
ma terne se trăgeau, de fapt, din Hotin şi din 
Edineţ, oraşe care i-au aparţinut în mod formal 
României abia începând cu anul 1918, dar 
care, până atunci, făceau parte din Imperiul 
Rusesc. Aşadar, puţinele amintiri ale bunicilor 

Luis S. Krausz,
profesor de literatură ebraică 

şi evreiască la Universitatea 
din São Paulo, romancier şi 

traducător



52 4-5-6, 2019

Dialog Ciprian Vălcan vs Luis S. Krausz

mele erau mai degrabă asociate cu Rusia decât cu România, 
ţinând cont faptul că bunicul meu, pe care nu l-am cunoscut, 
a venit în Brazilia chiar înaintea Primului Război Mondial, iar 
bunica, la puţin timp după sfârşitul războiului. Situaţia evreilor 
sub stăpânirea ţarului era groaznică, exista multă discriminare 
şi persecuţie, iar acesta este motivul pentru care bunicii mei au 
plecat din Basarabia. Astfel încât n-a avut loc o cultură familială 
a memoriei legate de Basarabia. Dimpotrivă, s-a creat un efort 
în sensul de-a şterge complet un trecut plin de suferinţă, de-a 
desfi inţa o memorie tragică. Ca să vă daţi seama, bunica mea, 
care a absolvit gimnaziul rusesc, nu i-a învăţat pe descendenţii 
ei un singur cuvânt în acea limbă. O singură amintire personală 
mi-a transmis-o ea: călătoriile cu sanie, prin zăpadă şi ninsoare, 
purtând haine groase de piele. Precum şi un obicei, pe care nu 
l-am agreat niciodată: cel de-a bea ceai din pahar.

C. V.: Aţi studiat la prestigioase universităţi din Statele Unite şi 
Elveţia. Cum s-a conturat vocaţia dumneavoastră de cercetător al 
literaturii ebraice şi al literaturii evreieşti?

L. S. K.: Totul a pornit de la căutarea propriilor mele rădăcini. 
În Brazilia anilor ’70 şi ’80 din secolul trecut, învăţământul era 
pe de-a întregul focusat în direcţia unui viitor falnic pe care, se 
presupunea, dictatura militară îl pregătea pentru ţară. Asta a 
însemnat de fapt că, în instituţiile de învăţământ, predominau 
ştiinţele exacte şi naturale, în detrimentul celor umane, care 
erau considerate inutile de sistemul proto-fascist în care trăiam 
şi care, obsedat de creşterea economică, încuraja industrializarea 
sălbatică a ţării şi distrugerea unor forme de convieţuire per-
cepute drept arhaice. De altfel, ceea ce putem observa azi în 
Brazilia este, într-o anume măsură, întoarcerea aceluiaşi coşmar, 
marcat de triumful unei mentalităţi obtuze, depăşite, materialiste 
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şi mioape. Oricum o fi  fost, am ajuns supraîncărcat la ai mei 
douăzeci şi ceva de ani de o povară de cunoştinţe tehnice de 
care nu eram deloc interesat, dar care aveau drept scop să-mi 
înlesnească accesul la piaţa muncii. În acelaşi timp, exista în mine 
o mare curiozitate, o mare sete pentru alte lucruri precum limbi 
străine, literatură, cultură şi muzică clasică. Universul Bildung-
u  lui germano-austriac, şi confl uenţa sa cu universul evreiesc, 
exersa o atracţie irezistibilă asupra mea. Din fericire, bunicii mei 
paterni, care erau evrei din Viena, se afl au legaţi în mod visceral 
de universul acela, care era cultivat la ei acasă cu un devotament 
aproape religios. Am vrut să mă apropii de umanismul european, 
atât de desuet printre brazilienii din generaţia mea. În timp ce 
lucram la o întreprindere de import de cauciuc, şi mai târziu ca 
profesor de engleză la şcoala Berlitz, am urmat cursuri serale 
de latină, greacă şi ebraică la Universitatea din São Paulo, ca să 
capăt o pregătire umanistă şi, după multă străduinţă, am obţinut 
o bursă de studii ca să-mi continui studiile în SUA şi, mai târziu, 
în Elveţia. Aşadar mi-am dus viaţa pe un făgaş nou. Am absolvit 
un master în Studii Clasice în Elveţia şi, odată întors înapoi în 
Brazilia, am început să lucrez ca jurnalist cultural şi traducător 
literar. Am decis, mai târziu, să fac un doctorat în Brazilia, şi 
pentru acesta l-am ales drept subiect pe scriitorul evreu austriac 
Joseph Roth. Astfel am pătruns într-un univers care era deja al 
meu dintotdeauna şi unde rămân până în ziua de azi.

C. V.: Care sunt autorii de care v-aţi ocupat cel mai mult? Se 
regăsesc printre ei şi scriitori originari din România?

L. S. K.: În activitatea mea academică, munca mea se împarte 
în două direcţii diferite: pe de o parte, literatura evreiască din 
Mitteleuropa, reprezentată de autori ca Joseph Roth, Stefan 
Zweig, Franz Werfel, Bruno Schulz şi alţii mai puţin cunoscuţi. 
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Pe de altă parte, mă interesează mult literatura ebraică a lui S.Y. 
Agnon, Aharon Appelfeld şi David Vogel, evrei din Europa 
cen trală care au scris în limba ebraică. Agnon, de altfel, a câş-
tigat premiul Nobel din anul 1967. Dar bineînţeles mă ocup şi 
de literatura ebraică şi israeliană mai recentă şi contemporană, 
în care se poate observa uşor atât infl uenţa austro-ungară şi 
mitteleuropeană cât şi o anume infl uenţă rusească – ceea ce, din 
nou, are de-a face cu rădăcinile mele. Printre scriitorii români 
care mă interesează, în afară de Mircea Cărtărescu, i-aş menţiona 
pe Max Blecher şi Gregor von Rezzori.

C. V.: În paralel cu preocupările dumneavoastră academice, 
aţi construit şi o valoroasă operă de prozator, care i-a determinat 
pe criticii literari să vă socotească unul dintre cei mai importanţi 
romancieri brazilieni ai momentului. Aţi ştiut dintotdeauna că 
veţi fi  scriitor sau aţi dobândit treptat conştiinţa acestei vocaţii?

L. S. K.: Da. În aceeaşi perioadă în care îmi dădeam silinţa să-mi 
duc viata pe un făgaş nou, eliberându-mă de tot ce înghiţisem din 
cultura tehnocratică impusă în şcolile braziliene pentru a face 
spaţiu unor substanţe noi, care îmi erau mai plăcute, viziunea, 
visul acesta s-a materializat, arătându-mi că, ceea ce îmi doream 
cel mai mult, de fapt, era să devin scriitor. Chemarea aceasta a 
sosit totuşi târziu, aveam vreo 21-22 ani. Până atunci, am suferit 
mult, fi ind un adolescent extraordinar de confuz şi debusolat.

C. V.: Puteţi să prezentaţi publicului din România romanele 
dum neavoastră?

L. S. K.: Romanele mele se ocupă de subiectul dislocării şi 
al exilului, al alienării omului faţă de anturajul său, se ocupă de 
acest spectacol înspăimântător care este să locuieşti într-o me-
galopolă ca São Paulo, care îndură probleme extrem de grave, se 
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ocupă de nostalgia pentru o Europă care deja nu mai există, se 
ocupă de viaţa între două limbi, se ocupă de căutarea unui sens 
în existenţa umană, se ocupă de întrebarea înspăimântătoare 
legată de locul care îi este rezervat fi ecăruia dintre noi în mijlocul 
dezorientării generalizate în care trăim. Se ocupă, de asemenea, 
de vechi poveşti care ne slujesc drept călăuze în acest lung mers 
prin întuneric care este viaţa.

C. V.: În copilărie, ne place să ne imaginăm cum va fi  lumea 
în vremea maturităţii noastre. Corespunde lumea în care trăim 
astăzi aşteptărilor dumneavoastră din copilărie?

L. S. K.: Sigur că nu. În timpul euforiei generate de creşterea 
economică, care era parte din cotidianul nostru sub dictatura 
militară, eram bombardaţi fără oprire de imaginile unui viitor 
glorios. Şcolile şi mass-media inculcau tot timpul, în minţile 
populaţiei, idei legate de un aşa zis „progres”, prin care lumea 
urma să devină din ce în ce mai bună. În ziua de azi, Brazilia 
înfruntă probleme extrem de serioase, care pe atunci erau de 
neînchipuit. Chestiunea nedreptăţii sociale, care tinde să se a -
cu tizeze dacă e să luăm în considerare propunerile actualului 
guvern; chestiunea violenţei, care de asemenea tinde să se a -
dâncească; catastrofa distrugerii naturii, care era deja extrem 
de gravă şi care acum devine şi mai rea; şi, mai ales, crescânda 
senzaţie că viitorul va fi  mai rău, şi nu mai bun, decât prezentul. 
Ne-am scufundat, atât în Brazilia cât şi în întreaga lume, într-o 
perioadă de pesimism şi de teroare, în care viziunile catastrofi ste 
se înmulţesc. Un asemenea univers lipsea complet din orizontul 
copilăriei mele, dar, din păcate, se afl a acum în centrul pre-
o  cupărilor copiilor mei. Pe măsură ce timpul trece, ne dăm 
seama de propria noastră incapacitate de-a schimba lumea, ne 
dăm seama că nu suntem decât o picătură într-un şuvoi, şi că 
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acest şuvoi devine din ce în ce mai gros şi mai poluat. Chiar 
şi aşa, trebuie să mergem înainte, cu micile noastre înzestrări, 
înfruntând realitatea, încercând să facem ceea ce e posibil şi, 
mai ales, să ducem munca noastră mai departe, chiar fără să 
avem nicio certitudine că ea va avea vreun rezultat.

Traducere din limba portugheză braziliană:
 Ferdinand Brotstadt

Ciprian Vălcan vs Luis S. Krausz
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Carmen Neamţu 

Ibsen repovestit pentru 
prostuţi

Familia Ibsen, scenariu colectiv inspirat din textele 
lui Henrik Ibsen. Regia şi scenografi a: Cristian 
Ban; costumele Arina Varga; light design: Lucian 
Moga; mişcare scenică: Maura Cosma; percuţie: 
Sara Gheorghe. Distribuţie: Alina Vasiljeviç, Iulia 
Alexandra Dinu, Cecilia Donat Lucanu, Angela 
Petrean Varjasi, Iulia Pop Dragoş, Roxana Sabău, 
Carmen Vlaga Bogdan. 

DRAMATURGUL realismului din ţările 
scan dinave, cum e inclus Henrik Ibsen în 

stu diile de literatură universală, aduce în scenă 
drame şi traume psihice intense. Femeile din 
piesele norvegianului, fi e că vorbim de Nora 
(O casă de păpuşi), Hedda (Hedda Gabler), 
Ellida ori Bolette (Femeia mării) sau Helene 
(Strigoii) trăiesc drama singurătăţii, a falsei 
fericiri, şi au, mai devreme sau mai târziu, 
revelaţia că nu sunt iubite îndeajuns. 

Carmen Neamţu, 
eseistă, 

Arad
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Regizorul Cristian Ban porneşte de la piesele amintite şi pro-
pune câteva dialoguri „rupte” din piesele lui Ibsen. Atunci, ca 
şi acum, femeile sunt prizoniere într-o societate patriarhală, se 
validează în societate prin statutul de soţii şi mame devotate, se 
sufocă în căsnicii de convenienţă ori văd salvarea proprie prin 
accederea la un statut social înalt, care vine la pachet cu sume 
importante de bani. Nora falsifi că semnătura tatălui şi obţine un 
împrumut de la Krogstad pentru a-şi salva soţul bolnav. Când 
Krogstad îi cere să intervină pe lângă soţul ei, numit director de 
bancă, pentru a nu fi  concediat, neînduplecatul Helmer Torvald 
o numeşte pe Linde, prietena Norei, ignorând rugămintea fi er-
binte a propriei soţii. Iată un scurt rezumat gen Crestomaţie de 
literatură universală. Şi care este departe de a mişca. Căci avem 
doar povestea condensată şi mai puţin emoţia jocului. Pentru 
a trăi emoţia mergem la teatru, altfel am putea citi cartea mai 
confortabil, în fotoliul de acasă. 

Propunerea teatrului arădean nu depăşeşte un spectacol - studiu, de nivel de facultate 
de teatru, în care studenţii explorează caracterele ibseniene, jucându-se „pe roluri”.
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Ibsen repovestit pentru prostuţi

„A fost foarte important pentru mine ca acest spectacol să fi e 
la fel de puternic pentru cineva care nu a citit Ibsen niciodată, 
dar şi pentru cineva care cunoaşte opera lui. Familia, rolul femeii, 
crizele de cuplu, ratarea sunt temele care l-au făcut celebru pe 
Ibsen, sunt tocmai temele care m-au interesat şi pe mine şi pe 
care le aduc în prim-plan prin acest spectacol”, mărturiseşte 
regizorul Cristian Ban în caietul-program al spectacolului. 

Monologurile lungi sunt fatale în teatru. Plictisesc îngrozitor 
dacă nu sunt „ambalate” inteligent. Regizorul distribuie doar 
femei, chiar şi în rolurile masculine. De fapt, roluri e cam 
mult spus, căci nu sunt partituri elaborate, Wangel, Arnholm, 
Torvald, ci mai degrabă scurte dialoguri pornind de la piesele 
lui Ibsen. Angela Petrean Varjasi, în rolul Wangel, trece rampa 
şi joacă neafectat, natural, folosindu-se inteligent de limbajul 
non-verbal. La fel, Cecilia Lucanu Donat face o Ellidă sensibilă 
şi puternică. Hedda (Alina Vasiljevic), Kristine (Roxana Sabău), 
Bolette (Iulia Pop Dragoş), Helene (Carmen Vlaga Bogdan) sau 
Nora (Iulia Pop Dinu) joacă artifi cial, nu sunt mai mult decât 
nişte femei îmbrăcate în rochii ce le avantajează silueta pe scenă 
(un pariu câştigat de creatoarea costumelor, Arina Varga).

Să muţi spectatorii din sală şi să-i urci pe scenă nu este sufi -
cient ca să produci emoţie. De altfel, nu cred că acest lucru şi-
a propus montarea. Ci mai degrabă o privire sprinţară, ironică 
asupra modului conformist în care sunt citite azi piesele lui 
Henrik Ibsen. Totul este redus la câteva clişee cu care scriitorul 
norvegian e perceput: nordul cu oameni reci, bărbaţi autoritari, 
ape învolburate ce se lovesc de ţărm, fi orduri îngheţate, posibile 
traume psihice ale femeilor care se complac în false relaţii etc. 
În dialogul dintre Nora şi Helmer, acesta din urmă o întreabă: 
„N-ai fost fericită?” Iar răspunsul Norei e: „Nu, am fost veselă... 
Atât. Şi tu erai foarte drăguţ.”
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Carmen Neamţu

Propunerea de acum nu depăşeşte un spectacol-studiu, de 
nivel de facultate de teatru, în care studenţii explorează caracterele 
ibseniene, jucându-se „pe roluri”. Traumele psihice sunt reduse 
la suspine şi la puf-puf-uri de spray pe scenă, asezonate cu o 
gamă de diminutive: tăticuţul, tovărăşicuţa, soţiorul, domniţa, 
vorbuliţe, crăciunelul, făptuleţe, inimioara. Să fi m veseli ca să nu 
fi m trişti. O oră şi patruzeci de minute. 

Cecilia Lucanu Donat, o Ellidă puternică şi sensibilă, care trece rampa.
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Onisim Colta

ARTAPESTRY 5 la Arad

GALERIA NAŢIONALĂ „Delta” şi Gale-
ria „Afl a”, ambele gestionate de Filiala 

din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici din 
România, au găzduit între 16 februarie şi 31 
martie 2019 una din cele mai prestigioase 
manifestări artistice pe plan european: Trie-
nala Internaţională de Tapiserie Euro peană, 
intitulată Artapestry.

Lucrările actualei ediţii, a cincea, au im-
presionat atât prin înaltul profesionalism 
în abordarea şi transpunerea în material 
de   fi   nitiv a ideii de compoziţie cât şi prin di-
versitatea viziunilor, a gamelor cromatice, 
a modurilor de orchestrare a texturilor spe-
cifi ce acestui nobil medium.

Ampla expoziţie a însumat 44 de lucrări 
excepţionale semnate de 42 de creatori, din 
13 ţări europene, care se subordonează Fo-
rumului Internaţional de Tapiserie, cu sediul 
la Copenhaga.

Onisim Colta, 
pictor, 

Arad
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Înainte de a fi  expuse în galeriile arădene, lucrările prezentei 
Trienale, gândită ca expoziţie itinerantă, au mai fost expuse la 
Kulturcentrum Art Gallery din Ronneby, Suedia şi la Daugivpilts 
Mark Rotko Art Center din Lituania.

Prezentarea acestei Trienale în centre culturale sud-est euro-
pene a fost o dorinţă mai veche a Forumului Internaţional de 
Tapiserie. Referindu-ne la aceste teritorii sud-est europene, tre-
buie să menţionăm că România are o tradiţie serioasă în sfera 
tapiseriei. Grăitoare în acest sens este cea mai amplă tapiserie din 
lume, intitulată „Teatrul ca lume – Lumea ca teatru, realizată de 
Florin Ciubotaru şi Şerban Gabrea, afl ată în custodia Teatrului 
Naţional „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti.

În privinţa acestei ediţii a Trienalei, Forumul de la Copenhaga 
a decis ca selecţia lucrărilor să fi e făcută de un juriu compus din 
trei membri, aleşi din rândul ţesătorilor de tapiserii, a artiştilor, 
curatorilor şi experţilor. Din cele 118 lucrări de tapiserie trimise, 
juriul de la Copenhaga a selectat 40, realizate de 38 de artişti. 
Premiul juriului a fost acordat artistului polonez Pavel Kiełński

Aducerea la Arad a Trienalei nu ar fi  fost posibilă fără implicarea 
generoasă a prof. univ. dr. Dumitru Şerban, preşedintele Filialei 
din Arad a U.A.P. România, a familiei de medici Ioana şi Martin 
Klopf din Germania şi a artistei decoratoare arădene Elena Ana 
Stoinescu.

Pentru a înţelege dimensiunea europeană a evenimentului, 
se cuvine să menţionăm, chiar dacă nu în totalitate, numele 
artiştilor participanţi şi a ţărilor din care provin: Carmen Groza 
şi Marika Szaraz din Belgia, Renata Roszivalova din Cehia, 
Margrethe Agger, Anet Brusgaard, Brigitte Floe, Mette Hansen, 
Ane Henricsen, Gudrun Pagter, Inge Th orning, Charlotte 
Shroder din Danemarca, Adriana Domer şi Aino Kajaniemi 
din Finlanda, Emöke, Kataryna Lavocat şi Sarah Perez din 

Onisim Colta
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Franţa, Peter Horn şi Irina Kolosnikova din Germania, Felikśas 
Jakubauskas din Lituania, Solveig Aalberg, Brita Been, Dorthe 
Herup şi Kristina Daukintyte Aas & Karina Presttun Nokleby 
din Norvegia, Ewa Bartossz Mazus, Elisabeta Kedzia, Pawel 
Kielienski, Zygmunt Lukasiewicz şi Dorota Taranek din 
Polonia, Margaret Iones, Anna Ray din Anglia, Amanda Gizzi, 
Fiona Hutchison, Fiona Rutherford şi Joanne Soroca din Scoţia, 
Gunilla Nillan Holmgren, Ann Nyberg şi Gunilla Petersson din 
Suedia, Irina Kolesnikova din Rusia.

Toţi expozanţii sunt absolvenţi de colegii şi academii de artă, 
toţi au la activ participări la prestigioase expoziţii de grup şi 
personale, toţi au obţinut, în timp, prestigioase premii, fi ind din 
acest punct de vedere o adevărată elita a artiştilor tapiseri din 
Europa. Pe bună dreptate se poate afi rma că această Trienală 
a constituit, în peisajul cultural arădean o manifestare de ex-
cepţie. 

În varianta arădeană, alături de cele 40 de lucrări selectate de 
juriu, s-au adăugat patru opere, semnate de Marijana Biţulescu 
din Bucureşti, Victoria Caraiman Pastuch din Constanţa, Ana 
Maria Rugescu din Deva şi Elena Ana Stoinescu din Arad. 

Stilistic privind, lucrările expuse au variat de la neorealism, 
expresionism abstract, minimalism până la compoziţii concep-
tualiste. Pentru a obţine texturi noi, unii artişti au înserat printre 
fi rele naturale, bătute în urzeală, fâşii de fi bră sintetică, menite 
să aducă un spor de vibraţie şi să îndemne la palparea reliefului 
ţesăturilor. 

În cuvântul său de deschidere, Dumitru Şerban, preşedintele 
U.A.P. România, Filiala Arad a subliniat că Aradul, de cel puţin 
20 de ani, nu a mai avut parte de un astfel de eveniment. La 
rândul ei, Ioana Klopf, organizatoarea expoziţiei, a declarat cu 
ocazia vernisajului: „Este o onoare pentru familia mea să putem 
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susţine Filiala din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici şi să punem 
la dispoziţia dumneavoastră, a publicului, a iubitorilor de artă, 
o expoziţie minunată de tapiserie, care se doreşte a fi  o trăire vie 
a modelului european de convieţuire şi care să unească în mod 
fi resc atât artiştii cât şi un larg public privitor”.

Expoziţia a fost însoţită de un catalog, tipărit în condiţii gra-
fi ce excepţionale.

Artpestry este un proiect îndrăzneţ întins, de la prima ediţie, 
deschisă în 2005 la Aaalborg, pe parcursul a peste 20 de ani.

Preşedintele Forumului European de Tapiserie, Anet Brusgaard, 
a rostit la vernisajul din 16 februarie următoarele cu vinte: „Este 
o ocazie unică de a prezenta expoziţia „Artpestry” în România, 
în aceste frumoase galerii. Expoziţiile jurizate la această Trienală 
sunt ca o vitrină pentru lucrările artiştilor autori de tapiserie 
contemporană şi, totodată, o oportunitate ca lucrările lor să fi e 
expuse unui public european mai larg.”

În orice caz, în viaţa culturală arădeană, Artapestry va rămâne 
multă vreme un eveniment de referinţă.

Onisim Colta



1. Kristina Aas & Karina Nøkleby (Norvegia), Me and my Beard, 224 x 154 cm



2.  Margrethe Agger (Danemarca), Looks like Water, 126 x 164 cm



3. Ariadna Donner (Finlanda), Lively and Silent, 168 x 134 cm



4.  Emöke (Franţa), Révolution, 170 x 170 cm



5.  Feliksas Jakubauskas (Lituania), Gold of Midnight, 130 x 145 cm



6.  Irina Kolesnikova (Germania), Sunday morning 1934, 50 x 108 cm



7.  Katarzyna Lavocat (Franţa), Promenade a Giverny, 213 x 200 cm 



8.  Anna Ray (Anglia), Pointillist, 120 x 93 x 40 cm



9.  Gunilla Petersson (Suedia), Landscape, 125 x 110 cm



10. Fiona Rutherford (Scoţia), Find the Ways, 119 x 121 cm



11.  Inge Th orning (Danemarca), Outside, 101 x 132 cm



12. Elena Ana Stoinescu (România), Ritmuri, 216 x 100 cm
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Sărutul timpului 

WITHIN TEMPTATION este un grup 
olandez de metal simfonic şi gothic 

metal. Conform allmusic.com, formaţia a 
fost fondată în 1996 de chitaristul şi com-
pozitorul Robert Westerholt şi iubita acestuia, 
vocalista şi compozitoarea Sharon den Adel. 
Alături de cei doi au mai evoluat mulţi alţi 
muzicieni, trupa suferind de-a lungul tim-
pului numeroase modifi cări de componenţă.

În 1997 şi-au lansat albumul lor de debut, 
Enter. Ghotic metalul cu pasaje melodice pe 
care l-au propus a atras atenţia specialiştilor 
şi a adus trupei invitaţia de a concerta la 
Eindhoven, în cadrul Dynamo Open Air, un 
festival foarte apreciat în Olanda. Succesul 
repurtat le-a dat posibilitatea de a evolua 
live într-un turneu mai lung în Germania, 
Austria, Belgia şi Cehia. 

Călin Chendea, 
redactor al revistei „Arca”, 

Arad

Pro musica
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Anul 2000 a adus band-ului cel de-al doilea album 
de studio, intitulat Mother Earth. Discul a avut un 
important succes comercial, iar piesa Ice Queen a 
ajuns până pe locul al doilea al topului olandez şi a 
adus formaţiei consacrarea deplină.

Patru ani mai târziu, în 2004, Within Temptation 
a editat albumul Th e Silent Force, premiat cu discul de 
platină în Olanda, un proiect grandios, care a cuprins 
o orchestră simfonică şi un cor de 80 de voci.

Următorul album, Th e Heart of Everything, a fost 
realizat în 2007 şi conţine şi piesa Frozen, al cărei 
videoclip a fost fi lmat în România şi are ca subiect 
abuzul asupra copiilor. Toate încasările obţinute au 
fost donate unei asociaţii internaţionale de caritate 
pentru copii.

Unforgiven este al cincilea album de studio, care a 
apărut în 2011. E vorba despre un album conceptual 
cu un mare succes comercial, LP-ul reuşind să 
pătrundă în top 10, în şapte ţări din Europa.

În 2014 a apărut albumul Hydra, care conţine 
şi single-ul Paradise (What About Us?). Piesa este 
in terpretată de Sharon den Abel în duet cu Tarja 

Turunen, soprana profesionistă care 
a strălucit ca solistă vocală a grupului 
fi nlandez de ghotic metal, Nightwish.

Cel de-al şaptelea album de studio 
al band-ului olandez a fost lansat la 1 fe-
bruarie 2019 şi se intitulează Resist. Du-
pă cum afi rma Sharon den Adel, într-un 
interviu pentru revista electronică 
cryp ticrock.com, titlul albumului este 
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inspirat de realitatea cotidiană, de lumea în care trăim, care e tot 
mai mult cu susul în jos. Sharon a crescut utilizând un calculator 
Commodore 64. Nu exista atunci internet şi reţele de socializare, 
pe care azi lumea le foloseşte din plin, mulţi le şi adoră. Dar avem 
de-a face şi cu o serie de consecinţe negative, internetul poate di-
vulga anumite părţi din intimitatea noastră, ne poate duce într-o 
direcţie total greşită, prezentându-ne ştiri şi imagini conform 
anumitor algoritmi şi nu conform realităţii. Sharon ne dezvăluie 
apoi că avem de-a face cu un album cu mult foc politic, iar Raise 
Your Banner este pentru ea o piesă importantă. Asta pentru că 
îi este dor de oamenii care se întâlnesc şi protestează împreună 
în stradă, cum se întâmpla în anii ’80. Prea mult ne revoltăm azi 
doar pe reţelele de socializare. Versurile sunt, totuşi, exagerate, 
fi ind o chemare la o adevărată revoluţie, dură, sângeroasă.

„Blood for freedom/ So raise your banner, fi ght your war/ Break the 
silence, no remorse”

„Sânge pentru libertate/ Deci, ridicaţi steagul, duceţi-vă răz bo-
iul/ Sfărâmaţi tăcerea, fără remuşcări”

Compoziţia a fost editată pe single la 16 noiembrie 2018 şi îl 
are ca invitat pe Anders Fridén, solistul vocal al trupei suedeze 
de heavy metal, In Flames. Cântecul este mai degrabă puternic 
decât atrăgător. Totuşi, momentele muzicale cu vocea de soprană 
a lui Sharon den Adel ne aduc bine aminte de Nightwish.

O altă piesă dură este şi Th e Reckoning, care deschide albumul 
şi a fost prima lansată pe single la 14 septembrie 2018. După un 
scurt intro al sintetizatorului, avem un riff  de chitară heavy metal, 
unul dintre cele mai grele de pe album, care mai repede pare o 
secvenţă muzicală interpretată de System of a Down sau Korn. Se 
remarcă apoi o abundenţă de sunete electronice care evidenţiază 
duetul vocilor: glasul cald şi adânc al lui Jacoby Shaddix, solistul 
vocal de la Papa Roach, într-un contrast plăcut cu vocea clară şi 
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melodioasă a lui Sharon. Textul prevesteşte ziua socotelii, care 
va veni după toate suferinţele şi mizeriile unui război.

„I see your face, fi nd peace of mind/ Between the madness and the 
sadness and the fi re burning/ Th e end of war, the great divine/ We’ll 
see the day of reckoning”

„Îţi văd faţa, mă liniştesc/ Între nebunie şi tristeţe şi arderea 
focului/ Sfârşitul războiului, marele divin/ Vom vedea ziua soco-
telii”

Despre ororile războiului este şi piesa imediat următoare, 
Endless War.

„Looking through the glass, cannot recognise the ghost that you 
are seeing/ Every step you take on the burning sand slowly sinking 
deeper/ All the memories remain, all the pain from your broken 
home /And the walls ’round your heart grew so strong, you can’t let 
go”

„Privind prin oglindă, nu puteţi re cunoaşte fantoma pe care o 
vedeţi/ Fiecare pas pe care îl faceţi pe nisipul arzător vă scufundă 
lin şi tot mai adânc/ Toate a  mintirile rezistă, toată durerea din casa 
voastră sfărâmată/ Şi zidurile din jurul inimii voastre au devenit 
atât de puternice, încât nu puteţi pleca”

Este cântecul care probabil defi neşte cel mai bine noul sound 
Within Temp tation, pe care încearcă să îl a ducă acest disc. Sunetele 
electronice ale ins tru mentelor cu clape se îmbină cu pasajele 
vocale de soprană, magistral interpretate de Sharon, dar şi cu un 
cor impunător. Finalul, deosebit de sen si bil, este dat doar de acor-
durile pianului.

Supernova este compoziţia pe care Sharon a scris-o, după ce 
şi-a pierdut tatăl, în anul 2018. Profund afectată, ea a mărturisit 
pentru revista „Billboard” că Supernova este despre o luptă pe 
care mereu o duci cu tine însuţi şi încerci să împaci ambele părţi. 
Îţi doreşti un semn din viaţa de apoi, ceva ca un big bang care 
să-ţi spună că cel plecat e bine, că acolo totul e minunat.

„I’m waiting for your last goodbye/ Th e kiss of time/ Like thunder 
screaming out for a fl ash of lightning/ Stars are falling down for 
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God’s applause/ I’m waiting for the light 
of your supernova/ Your last goodbye”

„Aştept ultimul tău rămas bun/ Să-
rutul timpului/ Ca un trăsnet care ţipă 
după lumina unui fulger/ Stelele cad în 
aplauzele lui Dumnezeu/ Aştept lumina 
supernovei tale/ Ultimul tău rămas bun”

Şi-n această compoziţie remarcăm 
ca lităţile vocale încântătoare a lui 
Sharon den Adel, dublate pe alocuri de 
cor, iar instrumentaţia este o mixtură 
de electronic dance cu rock simfonic.

Mercy Mirror este o altă piesă cu 
referinţă la emoţiile puternice care ne 
pot afecta pe termen lung. După cum 
declara Sharon den Adel pentru revista 
„Overdrive”, a inspirat-o o situaţie care 
apare, din nefericire, în multe relaţii 
amoroase. După perioada de început, 
în care totul este ca-n paradis, ies la iveală, încet, 
încet, şi anumite nepotriviri care te pot afecta, te 
pot întrista. Iar dacă partenerul este atât de diferit 
încât nu observă nimic şi nu încearcă sub nicio 
formă să schimbe ceva, nu înseamnă că ar fi  vrut să 
te rănească. Şi aşa pot trece mulţi ani în care stărui 
în suferinţă neavând curajul de a aborda problema 
într-un mod diferit. 

„My heart like a planet the sun forgot/ Where now? 
Orbiting the light that I had lost/ More than words, 
the silence teaches/ How to see and to feel what is 
real/ When sunlight reaches my soul// So look in my 
mercy mirror/ I need you more than I have known/ 
So look in my mercy mirror/ ‘Cause I’m not ready to 
let you go”

Sharon den Adel
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„Inima mea ca o planetă uitată de soare/ Încotro acum? Rotindu-mă 
în jurul luminii pe care am pierdut-o/ Mai mult decât cuvintele, 
tăcerea mă învaţă/ Cum să văd şi să simt ce este real/ Când lumina 
soarelui îmi atinge sufl etul// Aşa că uită-te în a mea oglindă a milei/ 
Am nevoie de tine mai mult decât am ştiut/ Aşa că uită-te în a mea 
oglindă a milei/ Pentru că nu sunt gata să te las să pleci”

O temă numai bună pentru o baladă în care alături de versurile 
inspirate şi sensibile, instrumentaţia lină a chitarelor şi tobelor 
se integrează în armonia creată de vocea lui Sharon den Adel. 

O altă baladă este Firelight, pe care iniţial den Adel a scris-o 
pentru primul ei album solo, My Indigo, apărut în aprilie 2018. 
Cântecul s-a dovedit însă a fi  prea întunecat şi solista a preferat 
să-l interpreteze cu trupa. Apoi, după ce a fost invitată la un show 
de televiziune în care l-a întâlnit pe solistul vocal şi chitaristul 
Jasper Steverlinck, membru al grupului belgian de rock alternativ 
Arid, Sharon a decis să interpreteze piesa în duet cu acesta. Ideea 
s-a dovedit inspirată, vocea lui Jasper integrându-se perfect în 
goticul întunecat şi misterios al celor de la Within Temptation 
şi potrivindu-se de minune cu timbrul vocal atât de plăcut al lui 
Sharon. Versurile evocă dragostea care apare atât de rar încât ni 
se par ciudate momentele în care realizăm că ne-a învăluit întru 
totul. 

„When all the days go by a fi relight/ We’ll never fade out in the 
night/ And we are estranged, we’re drawn to the fl ame/ We are like 
fi re to the rain/Isn’t it strange that love is in the way?”

„Când toate zilele se scurg lângă o lumină incandescentă/ Nu 
ne vom estompa niciodată în noapte/ Şi suntem înstrăinaţi, suntem 
atraşi de fl acără/ Suntem ca focul şi ploaia/ Nu e ciudat că dragostea 
ne stă în cale?”

Trophy Hunter este probabil cea mai reuşită compoziţie de 
pe Resist. Piesa încheie albumul şi defi neşte perfect edifi ciul so-
nor Within Temptation. Scrisă în stilul albumelor precedente, 
benefi ciază de un sound generat de riff -uri de chitare electrice, 
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de o linie de bas, de o orchestră simfonică cu un cor magnifi c, 
peste toate strălucind vocea de soprană a lui Sharon den Adel. 
Iar textul, întunecat, fi reşte, subliniază că un vânător de trofee 
aduce, implacabil, într-o bună zi, amărăciunea despărţirii.

„You’re trophy hunting, kill for nothing/ Tired of watching turning 
tables/ I can’t let go, I’ll set them free from you/ I won’t give in// In 
the end, we go our own way/ When time comes, no one can stay/ 
Why is nothing ever easy, and the truth is never straight?/ Slowly 
learning how to be me/ All alone, but I can see/ Th at I never will 
give in, no, always free”

„Eşti vânător de trofee, ucizi din plăcere/ Am obosit să văd 
cum te suceşti mereu/ Nu pot pleca, îi voi elibera de tine/ Nu o să 
renunţ// În cele din urmă, mergem pe drumul nostru/ Când vine 
timpul, nimeni nu poate rămâne/ De ce nu e nimic uşor şi adevărul 
nu e niciodată limpede?/ Învăţând încet cum să fi u eu însămi/ Cu 
totul singură, dar ştiu/ Că nu voi ceda niciodată, nu, întotdeauna 
voi fi  liberă”

Prin albumul Resist, care conţine zece compoziţii pe durata 
a 47’30’’, grupul Within Temptation a adus o schimbare în ex-
pri  marea sa artistică, utilizând sunetele electronice ale ins tru-
mentelor cu clape, mai mult ca în producţiile anterioare, şi 
ins  pirându-se atât din problemele sociale şi politice, cu care ne 
confruntăm pe plan global, cât şi din cele emoţionale, care ne 
afectează în mod personal.



84 4-5-6, 2019

Andrei Mocuţa

Două inimi

am visat că am două inimi
a mea 
şi a tatălui meu

dimineaţa m-am prezentat 
degrabă
la cardiolog
a confi rmat existenţa lor 
şi mi-a atras atenţia
că una din ele bate mai încet
probabil cea a tatălui meu
e mai leneşă

nu mi-a prescris nimic
pentru că n-are
ce să mi se întâmple
am luxul de a muri o dată 
şi tot aş mai rămâne 
cu o inimă

Poezie
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nu e uşor să trăieşti cu două inimi
uneori şi una e prea mult
dar a fost cea mai intimă legătură
prin care i-am putut simţi
vreodată pulsul

când inima tatălui meu 
a încetat să mai bată 
s-a făcut linişte

Ce rămâne

o cunoştinţă de-a mea
adună mărunţiş de pe stradă

un ban
10 bani
câteodată 50

trimestrial face bilanţul

Muzeul fi gurilor de ceară

am intrat
cu ideile mele
şi am ieşit
cu ale lor

Andrei Mocuţa
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cărţile lui Salinger îţi fac poft ă 
să fumezi
ale lui McCarthy să scuipi
ale lui Murakami să te masturbezi
cu ambele mâini
ale lui Pynchon să vorbeşti în limerick-uri
ale lui Bukowski să pariezi totul
pe muză
ale lui Dostoievski să te laşi de scris
ale lui Joyce să te laşi de citit
ale lui Faulkner să-ţi imaginezi ţinuturi
imposibil de pronunţat
ale lui Carver să desenezi cu ochii închişi
ale lui Anthony Burgess să bei lapte 
dintr-un pahar de cristal
ale lui Tom Robbins să conversezi 
cu şuviţa de păr a iubitei tale
ale lui Brautigan să îl descoperi
pe Jack Spicer
ale lui Spicer să descoperi Graalul
îngropat într-un western
ale lui George R. R. Martin să uiţi
personajele principale
ale lui Nabokov să te razi pe piept
ale lui Stephen King să nu le citeşti în
altă limbă decât cea în care

Andrei Mocuţa
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au fost scrise
ale lui Tolkien să le ecranizezi
ale lui Hrabal să nu mai scuipi în gară
ale lui Soviany să scrii distihuri
pe coapsa iubitei
ale lui Andrei Codrescu să vorbeşti româna
cu accent american
ale lui Harms să întârzii mereu la spectacole
ale lui Gogol să arzi tot ce ai scris

Andrei Mocuţa
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Ziua cărţii

de ziua cărţii nu am scris
şi nu am citit
nimic

am primit în schimb
prin poştă
o revistă literară
unde apăruse o cronică
despre ultimul meu
volum

e cel mai frumos fel
în care vreuneia
dintre cărţile mele
i s-a spus 
vreodată
la mulţi ani

Andrei Mocuţa
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Maşina de tuns iarba

tata mereu îmi spunea să nu mă grăbesc
atunci când tai iarba
să aibă timp lama să tundă
gazonul uniform
dar eu nu îmi doream decât
să scap cât mai repede de corvoadă
de mirosul de benzină 
şi ulei de motor
de praful împrăştiat
de puful iritant al păpădiilor retezate

de fapt nu îmi plăcea să mi se dea indicaţii
ştiam eu mai bine ce am de făcut
şi mă grăbeam 
nu pentru că aveam altceva de făcut
ci pentru că e-n natura lucrurilor
ca fi ii să se contreze cu taţii

acum nu mă mai grăbesc
împing maşina încet
şi încerc să-i ascult sfaturile
însă huruitul motorului
îi acoperă vocea
de sub pământ

Andrei Mocuţa
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Fotbal şi poezie

îmi notez în carneţel
tot felul de idei
câte un vers reuşit
să nu-l uit mai târziu
uneori
dar destul de rar
câte un poem întreg

le schiţez grăbit
din mers
cum vin la rând
fără să le pot anticipa
fl uxul
aşa cum un antrenor
îşi notează de pe margine
ce merge prost
în jocul echipei

multe meciuri au fost decise 
de mâzgălituri
indicaţii spontane
inspiraţii într-o fracţiune
de secundă
dar de multe ori
antrenorii se folosesc
de şiretlic

Andrei Mocuţa
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pentru a nota în gol
şi părea preocupaţi 
de scheme şi idei complexe
la deruta adversarului
deşi sunt depăşiţi de situaţie
şi în adâncul lor
demult conştienţi
că jocul e deja pierdut

stau şi mă gândesc
oare câţi dintre poeţi
nu fac la fel?

Andrei Mocuţa
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2020 

douăzeci douăzeci 
e cel mai greu de pronunţat 
an din istorie

simetria lui determină
liderii mondiali 
să îl separe 
în jumătăţi identice
simbol al celor două emisfere
ale pământului

douăzeci douăzeci
devine anul global al echilibrului
perfect
al egalităţii în drepturi
şi a distribuirii egale de fonduri
către toate statele lumii

cine s-ar fi  gândit
că banala gafă a unui premier
ar putea aduce atât de
multe foloase
umanităţii

Andrei Mocuţa
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mă plimb cu tata pe malul Senei
mergem la Café de Flore
locul unde dadaismul a prins cheag
şi pe unde s-au perindat
scriitorii pe care i-a buchisit
toată viaţa
Apollinaire 
Sartre 
Simone de Beauvoir

fac faţă cu greu elanului
sprinten al tatălui meu
mă dor picioarele
sunt din cu totul alt fi lm
decât el
mă plâng s-o lase mai moale
şi că m-am săturat
de Paris
vreau în Grecia!

mă apucă de guler
scrâşneşte printre dinţi
un pizda mă-tii reţinut:
te duc în inima Parisului
în locuri la care doar am visat
să ajung atunci

Andrei Mocuţa
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când am avut vârsta ta
şi tu visezi Grecia?

odată ajunşi în cafenea
hainele lui ponosite de turist
se schimbă într-un smoking şic
cu nod perfect la cravată
cămaşa străluceşte pe el
tunsoarea e perfectă

parcă suntem într-o peliculă dadaistă
în singurul loc 
din Paris
unde fi lmul poate bate viaţa

Andrei Mocuţa
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Un destin mai fericit

am găsit o bancnotă
de o sută de lei
într-o carte de care voiam
să scap

nu am deschis-o niciodată
şi nici nu aveam 
de gând
să fac asta vreodată

bibliotecile sunt pline
de astfel de cărţi
care stau cuminţi şi ignorate
pe raft 
până când într-o bună zi
speră să atragă atenţia
unui vizitator ciudat
care nu ştie altceva mai bun 
decât să recupereze
cărţi abandonate
sau măcar să fi e făcute cadou
ori revândute 
la anticariat
unde poate ar avea
un destin mai fericit

Andrei Mocuţa
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o singură dată am răsfoit-o
mai degrabă din milă 
decât curiozitate
şi am găsit bancnota
între pagini

a fost o recompensă
nemeritată
sau un strigăt de disperare
al cărţii
sau poate vreo forţă nevăzută
s-a îndurat să-mi deconteze
măcar o parte 
dintre grămezile de cărţi 
pe care le-am cumpărat
şi nu le-am citit

Andrei Mocuţa
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Capsula timpului

orice poet 
ar trebui să testeze 
rezistenţa textelor sale
într-o capsulă
a timpului
pe care să o dezgroape
după şapte ani
iar dacă poemele lui
îi mai spun ceva
să o îngroape
din nou
alţi şapte ani

în cazul puţin probabil 
în care 
şi după aceea
le consideră inspirate
să le îngroape 
cu totul
şi de mai prinde
următorii şapte ani
înseamnă
că a trăit prea mult
ca să fi e poet

Andrei Mocuţa
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poetă,  
Deva

Paulina Popa

FRUMUSEŢEA ABSOLUTĂ A 
CREAŢIEI
ne conduce spre existenţe fără margini.
Sute de versuri schimbă lumea.
Matematica Îngerului este scrisă în sânge.
Am găsit poeme din care s-au înălţat biserici.
Acolo, Episcopul frumuseţii
s-a împărtăşit la Altarul Domnului cu pâine.
Într-o altă biserică s-a împărtăşit cu mere,
într-o alta, cu pere ori struguri.
Frumuseţea absolută a creaţiei
este mai mult decât materia,
este momentul exuberant al zborului.
Tu, cititorule,
de ce taci atunci când
frumuseţea absolută a creaţiei
trece pe străzile
acestei binecuvântate
şi batjocorite ţări,
plângând,
trăgând după sine dureri
cum nu s-au mai văzut.
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CUM NU S-AU MAI VĂZUT,
lacrimile curgeau atunci când
ne-am desprins din braţele mamei
şi am alergat printre spinii unei vieţi
dezvăluind cea mai hidoasă faţă.
Am fost îngrijoraţi
şi ne-am retras din orice proiect
ce ne-ar fi  putut duce spre nimic.
În ordinea frumuseţii,
aşa ar începe orice poem:
Din lacrima ce curge către Tine
Am construit o scară până sus,
M-am învelit în haina de suspine
Şi m-am supus, o, Doamne, m-am supus.
Am lăsat tăcerea să lucreze, să rostească
Toate cuvintele în locul meu,
cu  dragoste, cu har.
Mâinile mele, sângerând, să-alcătuiască
O pâine din pământ şi grâu, pentru altar.
Am aşternut ştergar pe masă, în curte,
Să frâng acolo pâinea şi să cânt.
Lacrima, de bucurie, să brăzdeze
Şi să ajungă, apă vie,
în pământ.
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POEMUL
Stau între bărbaţii acestui oraş
şi-i ascult cum îşi exprimă jumătăţi de păreri
atunci când mi se adresează,
cum îşi înghit gândurile,
cum le mănâncă.
Stau încremeniţi cu ele în gură
pare că încă nu s-ar fi  născut.
POEMUL,
el este singurul bărbat adevărat,
el lasă cuvintele să danseze singure.
El îmi spune: tu, te duci la editură
şi scrii poezii
le îmbraci cu rochia ta!
Eu, mă duc să servesc masa
cu ceilalţi bărbaţi
de la care voi primi ceea ce le voi cere.
Eu mă duc să beau vin din cupa sentimentelor
pe care o voi strivi cu buzele mele.
Tu eşti femeia,
du-te acasă şi scrie versuri,
mănâncă-le pe ele,
bea din ele vinul,
împarte pâinea,
şi-n apa lor astâmpără-ţi setea.
Tu eşti femeia,
du-te acasă şi mănâncă poeme!
Noi bărbaţii,
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mergem să mâncăm mâncare ca oamenii!
Mă duc acasă,
las cuvintele să se hrănească
cu sângele meu,
să-mi devoreze trupul până la os.
În timp ce eu
construiesc scenarii
pentru ziua în care bărbatul
se va întoarce de la masă,
amintindu-şi de femeia
trimisă acasă să scrie versuri
pe care le hrăneşte cu sângele ei
ce sporeşte
cu fi ecare cuvânt nou,
POEMUL
prăbuşeşte asupra mea sunete
încet, să nu mă sperie.
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DIN UNDE

privesc păsările
care se ridică peste poemele tuturor.

Le admir fâlfâitul aripilor.

Soarele străluceşte ca de obicei.

Îl simt ca o binefacere.

Păsările din poeme se îndreaptă spre el.

Picături de rouă strălucesc
pe aripi.

Este roua sufl etului.

Oglinda sinelui
prăbuşeşte peste noi
iubirea.

Paulina Popa
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SEDUCĂTOARE

aşa cum îi stă bine,
poezia şi-a dezvelit sânul
ca o femeie când alăptează.

ziceai: este cald şi bine,
este primăvara temelor
cu fl uturi şi fl ori,
este primăvara lăstarilor
ce ţâşnesc
din cioturi…

Dintr-o dată, ascuns privirilor,
îşi face de cap frigul,

freamătul frunzelor uscate, ruginite…

Îşi face de cap frigul, îngheaţă totul,
iarnă este
în viul din artere,
lacrimă care
fi ică îi este inimii.
Umbre se perindă,
umbre de sânge,
umbre de lapte,
frigul genetic,
păsări mari din onix,
zbor îngheţat
între sinapse!

Paulina Popa
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CUPRINSĂ DE FOC

lumea fi erbea,
iar tu stăteai suspendată în frânghii
deasupra unui hău
plin de oase şi oscioare.

Agresiv şi plin de voci,
s-a năpustit apusul
despre care nu ştiai mare lucru
până la acel moment.

Umbra ta a forţat limitele,
a adunat în jur ametistele
sinelui,
n-a mai ţinut seama de simetrii
şi s-a speriat,
a germinat alte umbre cu obraji stracojii,
alte momente de cumpănă.

Ai crezut că e primăvară simplă şi verde.

Lumea fi erbea,
ametistele
creşteau…
Şi ce roşu de sânge,
ce ivoriu împărătesc!

Paulina Popa
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TREMURA ASUDATĂ

rochia de carne.
Limpezimea undelor urcate în oraşul din cer
a devenit muzică.
Se ridica în jur o lumină orbitoare.
Ceva mai departe, un sunet ca din corn.
Tremura asudată
rochia de carne.

Mai ţii minte ziua aceea
când pe câmpul de luptă,
sute de leşuri
zăceau
într-o ordine aleatorie?

Ai trecut printre ele
arătând în stânga şi-n dreapta,
poruncind cai şi călăreţi pentru procesiune.

Era secetă.
Nicio picătură de ploaie
pe-ntinderea pârjolită
de foc.

Din ochii tăi, acum,
ploile!
Cu ploaia,
cuvântul viril.

Paulina Popa
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Irina Nechit

Margine

Pe pământul cald se culcă un câine
îmbătrânit înainte de vreme
un cocoş dă din aripi zile şi nopţi în şir
o fată se aşază pe marginea prăpastiei
îşi lasă capul pe spate
şi dă din picioare.

Irina Nechit 
poetă,  

Chişinău
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Mirosul soarelui

De când eram în pântece
vorbeam despre asta,
încă nu aveam coarde vocale
nu aveam gingii
nu ştiam că există cuvinte,
fi ecare plutea într-un pântece
şi vorbea despre asta,
încă nu ni se formase cerul gurii
nu se vedea omuşorul în fundul gâtului
nu aveam limbă
dar spuneam cuvinte limpezi:
va veni o zi
va veni o zi
va veni o zi
şi ziua a venit
şi anii au rămas departe în urmă
şi toţi plâng deasupra noastră
apoi ne lasă la frig
spre dimineaţă se duc să doarmă puţin
în alte odăi,
să se odihnească înainte de prohod,
iar noi coborâm încet,
ultima dată ne punem în genunchi,
ei cred că suntem absolut ţepeni,
că stăm întinşi cu mâinile pe piept

Irina Nechit
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iar noi ne punem în genunchi
privind cum răsare soarele,
a venit ziua când îl putem vedea
fără să deschidem ochii,
e atât de aproape că-i simţim mirosul,
fi ecare din noi îşi lipeşte capul
de soarele uriaş
stăm aşa frunte la frunte cu soarele
şi vorbim despre asta.

Irina Nechit
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Foşnete

Vrei să clatini perdeaua?
Încearcă, doar nu e grea ca o lespede. 
Vrei să deschizi uşa?
Împinge-o, doar nu e poartă de fi er.
Din atâtea foşnete, şuiere, zvâcnete, 
licăriri de coarde vocale îngereşti
cum aş putea să recunosc glasul tău? 
Încă nu te hotărăşti să apari la ceas târziu
în forma unei coloane de lumină,
încă nu îndrăzneşti să mă chemi pe nume. 
Te-am visat în spatele casei noastre de la ţară,
şedeai pe un scăunel, înfăşurată în şalinci,
vântul îţi arunca în faţă
stropi de ploaie,
iar tu scrâşneai din dinţi şi ascuţeai cuţite, 
priveai cum bate vântul
şi ascuţeai cuţite.
De ce taci mereu în visele mele,
de ce stai cu buzele strâns lipite,
buze vinete 
strâns lipite,
nu mai trebuie să tai păsări
nu mai trebuie să tai verdeţuri
nu mai e nimic de tăiat
lasă cuţitele

Irina Nechit
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uită-le,
o masă goală a rămas
în ograda noastră,
o masă lungă 
fără capăt,
peste ea cad aşchii stinse de meteoriţi,
peste ea se lasă norii cenuşii.
Îmi vine uneori să instalez în apartament
nişte radare pentru foşnete,
geamul e întredeschis,
perdeaua se clatină uşor,
vrei să mă vezi
vrei să mi te arăţi
vrei să-mi spui ceva, mamă?

Irina Nechit
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Călimara

Călimara a spart pavajul ieşind neagră la suprafaţă,
trei pene stau înfi pte în ea,
mai înalte decât orice trecător

La lumina zilei par neclintite
adunând praful oraşului,
noaptea le trezeşte vântul

Poleite cu aur
penele încep să se rotească
puţin înclinate
strălucind pentru oamenii care se pregătesc de somn

Cine le va ridica cine va scrie pe caldarâm:
mă gândesc la viaţa mea înainte-i noapte adâncă 

Călimara din mijlocul pieţei
se umple de întuneric

Irina Nechit
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Drum de munte

Ne-au dat câteva clipe
să ne uităm unul la altul
să ne privim de la distanţă,
norii gonesc pe cer
ierburile se clatină în bătaia vântului,
soarele ba dispare
ba se arată izbind muntele 
cu torente de lumină,
umbre conturate precis
umbre mari de nori
lunecă pe pământ,
nu mai aud motorul,
îmi lipesc fruntea de geam,
parcă rămân singură în autobuz,
se lasă liniştea, 
munţii se dau la o parte
lăsându-mă în faţa unui câmp rotund,
parcă cineva ţine în căuşul palmelor
câmpul acela,
oi cu miei
pasc iarbă verde ca diamantul,
un câine latră spre mine
dar nu-i aud lătratul,
sub dâmb
aşezat la umbră

Irina Nechit
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priveşti în zare,
credeam că n-o să te mai văd, tată,
dar uite că munţii s-au despicat
şi câmpul rotund mi se arată
presărat cu brânduşe care nu se ofi lesc,
şi tu cu oile şi meii
eşti acolo,
aşezat la adăpost
să nu te bată vântul,
timpul se opreşte,
autobuzul îşi ia din nou viteză
după ce scapă de serpentine,
avem doar câteva clipe să ne privim, tată,
vezi, cerului i s-a făcut milă de noi
şi ne-a aşteptat să facem un schimb de priviri
prin seninul desăvârşit,
apoi norii prind iarăşi a goni
ca nişte armate dornice să cucerească 
noi pământuri,
autobuzul accelerează şi te pierd din vedere,
un munte înalt îmi acoperă geamul.

Irina Nechit
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Uneori vara

Mama mea caută un copil.

La lumina zilei îl vede în patul înzăpezit
sau în camera pentru oaspeţi
unde portretul lui
îngălbeneşte pe perete.

Mama mea nu vrea să-l sperie pe copil
şi iese încet din casă.

Uneori vara ochii mamei se umplu
de lacrimi de bucurie
când soarele o orbeşte 
şi ea nu mai vede altceva
decât un copil alergând prun curte
rupând primele vişine coapte
scâncind sub gardul viu de trandafi ri.

Noaptea mama îşi pierde copilul.

În toate visele ei rămâne singură
la capătul unui drum.
Caută în praf nişte urme mici
dar abia spre dimineaţă apare ca din pământ
o fetiţă cu fundă neagră pe cap.

Eu am trezit-o pe mama.

Irina Nechit
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Lazăr Magu

Acumulatoare de căldură

Din neatenţie
am lăsat uşa casei deschisă
şi câinele a intrat înăuntru.
Atâta iarnă era înmagazinată în el
încât temperatura a scăzut considerabil.
Prezentatorul emisiunii T. V.
a spus ceva despre Siberia
şi temperatura în cameră
a devenit negativă. 
Acum împrăştii pe masă
pozele făcute în vară la mare
şi aştept să crească temperatura camerei.

Lazăr Magu 
poet,  
Arad
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Joc

Mă străduiesc să-l caut pe celălalt
– fratele meu, c-un zâmbet mai înalt.
El e c-un curcubeu mai luminos
şi e c-un şemineu mai călduros.

C-un întuneric mai profund ca mine,
mai vorbăreţ c-un zumzet de albine,
aşa e el... El umblă calm pe ape.
Eu cu tăcerea-l strig să nu îmi scape.

Trăim discret din zâmbete şi-agape.

Metamorfoze

Când trupul tău va fi  odată
argilă scumpă de ulcele,
beţivii vor simţi în ele
vibrarea trupului de fată.

Vor bea ei aprig şi vârtos,
scăpând ulcelele pe jos.
Şi-ntr-un alt veac, un alt olar
va modela ulcele iar...

Lazăr Magu
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Globalizare

Trec spre sud
trenuri încărcate cu oameni de zăpadă.
Trec spre nord
trenuri încărcate cu lămâi înfl oriţi.
Spre vest trec imigranţi
care au liber pe Calea ferată.
Spre răsărit
trec soldaţi americani în concediu.
Ofi ciile poştale din Rusia
sunt supraîncărcare de scrisori
– plicuri cu tancuri în ele –
adresate Occidentului.
Pe bebeluşii care se nasc
scrie cu pixul: „Made in China”.

Lazăr Magu
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Ziuă în casă

Corbii, atât de negri
că abia văd, ziua, 
pe unde să zboare.
Noaptea – neagră
ca un cuib de corbi.
Berzele – atât de albe,
că pot zbura noaptea
fără felinar.
Tu, întinsă în pat,
atât de albă că mi-am pus
ochelari de soare.
La lumina ta citesc:
„O mie şi una de nopţi”

Lazăr Magu
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Punere în posesie

Cu o poză fosforescentă în mână
dădeam ocol lacului. Vântul,
colecţionar de lucruri de artă
a furat-o şi a dus-o în larg.
Îmi amintesc – totdeauna în larg
erai în largul tău.
Adâncul – gură fl ămândă de lup,
pândea de aproape. În nopţile senine
luna aduce poza la suprafaţă,
dar vântul o ţintuieşte în larg
bătând-o în cuie de apă.
Odată voi păcăli vântul...
Voi înscrie poza în Cartea Funciară
şi voi scoate Titlu de proprietate.

Lazăr Magu
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Ramona Băluţescu

Trecere încetul cu-ncetul 

Într-o zi o să-mi bag capu-n moarte, 
Ca-ntr-o fîntînă, 
Să-i strig pe cei ce s-au dus.
Și sper că-mi vor răspunde cu bine,
De sus.
Cu pene tihnite și cu mîini întinse,
Și prinzătoare.
Oare cît din mine deja-i acolo,
Cînd se mai moare?

Platnic

Mă fac chezașă pentru înariparea ta. 
Te voi ridica 
Pe scut de jale, 
Cu liliacul izbîndei. 
Sîntem mai tineri decît mînia, 
Albiți numai puțin, 
De nu-mă-uitaua părerilor noastre, 
Pentru care încă plătim 
Cinstit.

Ramona Băluţescu, 
poetă, 

Timişoara
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Norei

O să ajungem să ne dorim să nu mai fi m,
Cînd somnul nu ne va mai mirui oboseala,
Și nu ne va mai spune, pe numele mic, luna.
Vezi cum se duce frica?
O să vină zi cînd cei mai mulți dintre copacii pe care îi știm
Vor fi  deja plecați.
Nu spun că vor fi  acolo,
Spun doar că o să devină îndeajuns de pustiu,
Inimii,
Încît să ne îngăduim să renunțăm,
Ca și cum ne-am duce mîna la ochi,
Dînd negrul pe întuneric blînd.

Virgulă și cuminecătură

Poate sînt prea jos cu ochii capului, 
Să mă vezi, și să rupi buruieni, din grădina de hulă, 
Pe care-o sădiseși deja. 
Dar ochii inimii îmi stau la capătul mîinii, 
Cu care ți-am scris rotundul vieții, 
După ce-am coborît, stație mică, în calea ta, 
Cu blazon de răzbunare a altuia, 
Numărînd cadența pasului tău, 
La virgulă și la cuminecătură.

Ramona Băluţescu
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Ajunge carnea ta 

N-am să primesc niciodată carnea Altuia din mîna ta. 
Îmi ajunge carnea ta, legănată-n potirul viselor mele. 
Te schimbi cum focul, 
Atingi hîrtia, 
Te schimbi cum focul, tandru, ajunge pe coama sa. 
O să tac la marginea ta, înainte de intrare. 
O să tac dacă o să mă-nveți mila, 
Și iertarea de noi, 
Dobîndite, sărbătorește, 
Din ziua a zecea de după fl oare, 
Din ziua a noua pînă la fruct, 
Din noi.  

Neroditoare fi ințe

Am rămas la cheremul zilei. 
De fi ecare dată cînd se termină cu întunericul, 
Ne acoperim ochii, 
Noi, neroditoarele fi ințe, cu grădini de ascuns, 
După care încă strigă, batjocoritor, viața, 
Cum că ne-am uitat restul pe pult, 
La-mpărtășirea cu sărătura luminii.

Ramona Băluţescu
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Spre adăstare

Țestoasă, grija mea pentru tine 
Se preface c-adună furnici în stratul de gălbiori. 
O să discut cu cîinii tăi, ei te știu cel mai bine, 
O să-mi ascut și ochiul, precum cuvîntul, 
Și o să te-ndes în boccele de fl ori 
De colilie, șuierătoare, 
Spre paza nopții, 
Și o să-ți cumpăr fi ori, din tîrg, spre adăstare, 
Să te bată norocul 
Cu ramuri lungi de-alun 
De dinainte de rod, 
Spre rod, spre nori.

Mă dau actinie

Grijesc bucuria din carnea mea, 
Îți hîșîi trecerea, 
Și mă dau actinie, 
Și cal de mare, 
Din intendența săratului, 
Cu rudă, lacrimă, 
Cît timp încă îmi poți fura 
Boarea mijirii tale, 
Cometic, 
În viața mea.

Ramona Băluţescu
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Cimitir de privit din tren

Pînă acum, te știam doar ca cimitir de privit din tren,
Și ca hic sunt leones, unde nu se înnoptează.
Așa se plătește sumețirea nasului:
Uite cum îmi diversifi c harta.
Acum, locul tău s-a nidat în carnea mea,
Și crește, avînd cîteva săptămîni de la miracol,
Și m-aud cum mă oțărăsc cu cîntec de leagăn,
Înspre dorința mea,
Să tacă,
Atunci cînd îți privesc numărul de telefon,
Și-mi socotesc lumina scuzilor agonisiți,
De merge de-o sărătură a buzei,
Înspre buza ta,
Cea deprinsă cu seceta locului
De care nu mă ferisem îndeajuns de bine,
De s-a ajuns aici, la încă o constatare geografi că,
Pe harta giudețului,
Și la vorbit în limbi,
Meșteșugit,
Înspre dropia îmbătrînirii,
Gestantă.

Ramona Băluţescu
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Două părți aproape egale

Vocile mele nu sînt dintre cele vechi ale spadei. 
Ne răsfață pămîntul, cu dovezi de iubire, 
Ca niște conduri de cașmir.
Fă ceva cu mînia, 
Las-o de portocală altora – se aude, 
Uite mielul care nu se va fi  salvat de Paște – răspund – 
Nu te atinge de intemperiile furiei mele, 
Adînc zdrobitoare, 
Cînd este. 
Am visat că eram călare pe-un cal de carne, 
Din fără-oase. 
Cum să nu port supărare numerelor ieșite la ruletă, 
Cînd visasem un set de altceva 
Pentru sîmbătă-dimineața asta, 
Pentru viața-mijlocul ăsta, 
Pentru acum, 
Împărțită de centura de siguranță a zilei 
În două părți aproape egale, prin singurătate.

Ramona Băluţescu
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Beke Sándor

În timpul viitor - la ora de gramatică
(Jövő időben-nyelvtan órán)

noi ne vom naşte
noi vom veni 
noi vom vorbi 
noi vom face 
noi vom crede 
noi ne vom bucura
noi vom râde 
noi vom iubi 
noi ne vom aminti
na bine
copiii
puteţi să staţi jos
a spus
tovarăşul profesor
când clasa avea iarăşi
nota zece la
conjugare
la data de douăzecişitrei octombrie
omie nouăsute optzecişişase

Beke Sándor 
poet maghiar,  

Odorheiu Secuiesc
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Aritmetică
(Aritmetika)

Mă odihnesc. 
Şi mă plimb singur 
în grădina sufl etului.

Se pregăteşte o furtună, 
vântul bate puternic, 
copacii se clatină sălbatici.

Mă aşez pe un buştean vechi
şi stau pe gânduri:
oare de ce?

Le număr 
erorile mele 
săvârşite...

Beke Sándor
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Dor de ţară 
(Honvágy)

Şi distanta are melodie.
Dar melodia distanţei
numai atunci o auzi,
când te-ndepărtezi de pământul natal.
Atunci, dacă te uiţi
pe culmile norilor
răsună o muzică,
Tu asculţi muzica dureroasă.
Te-ai duce acasă.

Profi l 
(Arcél)

Pe mine praf zboară,
ploaie mă loveşte -
Asta-i faţa mea cealaltă în oglindă.
Păcatele
cad în coş de timp,
ard.
O, draga mea,
tu,
întâmplare frumoasă, indispusă...

Beke Sándor
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Când poeţilor li se face somn
(Ha elálmosotinak a kőltök)

Azi-mâine poeţii 
scriu doar pentru ei înşişi,
scriu doar pentru propria lor persoană
poezia minunată,
despre ţara poeţilor
eliberată
fără forţă,
care va citi un prieten bun,
nevasta înţelegătoare –
Când se obosesc de
scrisul poeziei, 
li se face somn, 
îşi apleacă capul
pe sânul poeziei,
în somn
dau mâna cu poezia,
şi pornesc
la o călătorie gratuită
pe un avion supersonic
în ţara poeţilor.

Beke Sándor



130

Poezie

4-5-6, 2019

Fără sucire de vorbă
(Kertelés nélkül)

Te aştept.
cu ţigară fumegând, 
cu patul neaşternut,
cu cameră întunecoasă,
pe o masă pustie
cu un fi r de fl oare. 
Ştiu, tu-mi aduci
Lumina în casă.

Tanti Ana 
(Anna néni)

Tanti Ana,
au mâncat păsările? 
Nu vedeţi
pe pământul dumitale pasc mioriţele?
Copiii fură mere de vară!
Cine a lăsat deschisă poarta grădinii?
În straturi scormonesc găinile!
Vai, a venit acasă turma!
De ce aţi închis ochii
chiar acum, 
tanti Ana?

Beke Sándor
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Cineva lipseşte 
(Valaki hiányzik)

În sălile răcoroase ale durerii
aud cum scheaună materia.
Numai duhul luminează sărăcăcios
ca fl acăra brânduşei
la sfârşitul lunii noiembrie –
Sinucigaşii
s-ar mai duce odată acasă, 
şi fi i risipitori, 
păsările călătoare,
căprioarele,
dar din sălile răcoroase ale durerii
chiar a ieşit Dumnezeu –

Beke Sándor
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Invidioşilor mei
(Irigyeimnek)

Dragii mei semeni,
numai aceea rămâne, 
pentru care am muncit, 
ce am realizat
cu propria noastră
minte şi mână.
Celelalte:
cuvintele rele, 
picăturile
de viperă ale invidiei -
Împreună cu faţa voastră
se pierde în neant,
ca o ceaţă. 

Traducere din limba maghiară:
Regéczy Szabina Perle

Beke Sándor
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Aradul, George Coşbuc şi 
A. D. Xenopol

GEORGE COŞBUC (1866-1918), poet cla-
sic român, născut la Hordou (ju de ţul 

Bistriţa-Năsăud), a lucrat câţiva ani la Sibiu, 
la solicitarea lui Ioan Slavici, în redacţia 
ziarului „Tribuna”, începând prin a nota în 
jurnal preţurile de pe piaţă. Acolo a publicat 
Nunta Zamfi rei, care a atras atenţia lui Titu 
Maiorescu. Stabilindu-se la Bucureşti ca de    -
senator la serviciul de arhitectură al Mi nis-
terului Cultelor a îmbinat creaţia poetică 
originală cu cea de traducător, publicist şi 
autor de manuale didactice. Post mortem, a 
fost ales Membru de Onoare al Academiei 
Române.

Colaborarea lui George Coşbuc cu Aradul, 
a început prin articolul Cele trei marşuri (ale 
lui Vasile Cârlova, Vasile Alecsandri şi Andrei 

Restituiri
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Mureşanu), publicat la 23 ianuarie 1897 în ziarul „Tribuna Po-
porului”. Urmează poezia de atmosferă clasică Ştrengarii din 
Cynthus, apoi o suită de legende, zicători comentate, tălmăciri, stu-
dii, critică literară, proze de război şi bineînţeles, poezii. Acestea 
au apărut cu regularitate, la început în „Tribuna Poporului”, 
apoi în „Tribuna”, „Românul”, dar şi în calendarele româneşti 
redactate de ziarele locale. Semnătura lui Coşbuc este vizibilă 
în presa arădeană până în 28 aprilie 1912, fi ind consemnate 
în această perioadă numeroase vizite şi întâlniri cu publicul, 
unde era întâmpinat de fi ecare dată, cu admiraţie şi dragoste. 
Era genul sănătos, chibzuit, discret, care ducea o existenţă 
echilibrată, orientat către valorile ultratradiţionale ale neamului 
din care făcea parte, ferindu-se de incidente şi de abateri de orice 
fel. În opera lui se regăsesc liniştea şi calmul tânjit de societatea 
românească arădeană a acelor vremuri. Memoria oraşului, a 
reţinut stima, preţuirea şi afecţiunea grupului de redactori şi 
scriitori locali, grupaţi în jurul diverselor periodice, manifestată 
atunci când poetul sosea singur sau în tovărăşia unor scriitori 
din România, între care, mai des era pomenit numele lui Ion 
Luca Caragiale. Ziaristul şi omul politic Ion Russu Şirianu, 
evoca în unul din studiile sale, interesul manifestat de George 
Coşbuc, faţă de satul lui Ioan Slavici, unde petrecerile de nuntă, 
însoţite de chiuituri şi farse improvizate, şezătorile, bocetele 
şi alte obiceiuri erau comparate cu întreaga comoară de valori 
populare preluate din satele Năsăudului. 

Poetul obişnuia să tragă la fostul hotel şi restaurant „Vass”, 
numit în perioada interbelică „Cornul Vânătorului”, loc preferat 
se pare, în scurtele sale opriri în Arad. 

Cinstindu-i numele şi opera, la peste un deceniu de la moartea 
scriitorului, arădenii au propus ridicarea unui monument pe 
care să-l aşeze în preajma Palatului Cultural, unul din cele mai 

Horia Truţă
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Aradul, George Coşbuc şi A.D. Xenopol

centrale şi pitoreşti locuri ale oraşului, alături de al istoricului A. 
D. Xenopol. 

Istoric, sociolog, economist şi fi lozof român, Alexandru 
Dimitrie Xenopol (1847-1920), s-a năs cut în mahalaua Păcurari 
din Iaşi, unde din 1883, la Universitate, a fost profesor de Istorie 
a Românilor şi a condus revista „Arhiva”. Membru al Academiei 
Române, este autorul unei impresionante opere a istoriografi ei 
româneşti. În lucrările sale economice s-a impus prin con cepţia 
protecţionismului econo mic, me nit să asigure crearea unei 
industrii naţionale şi a celorlalte compartimente ale producţiei 
şi serviciilor.

Nu dispunem de documente care să ateste faptul că A. D. 
Xenopol a fost la Arad, dar încă din tinereţe, opera îi era cu-
noscută şi apreciată aici, numele său, apărând frecvent în co-
loanele ziarelor arădene „Tribuna” şi „Românul”. 

După moarte, soţia Coralia (Riria), s-a preocupat atât de 
soarta moştenirii culturale a marelui istoric şi economist, 
cât şi de bogata şi valoroasa sa bibliotecă. Iniţial i-a cerut lui 
Nicolae Iorga să o accepte, dar acesta a refuzat. O parte din 
cărţi a fost donată Universităţii din Iaşi, dar partea care a mai 
rămas, foarte consistentă, a fost donată Aradului, ca o in vitaţie 
pentru înfi inţarea unei biblioteci publice în folosul muncitorimii 
româneşti a oraşului. Meritul obţinerii acestui impresionant 
tezaur de cul tură l-au avut parlamentarii arădeni ai acelor 
vremuri: Ştefan Cicio Pop, Ghiţă Crişan, Nicolae Adam, 
Procopie Givulescu, dr. Aurel Iancu, Iuliu Grofşoreanu, precum 
şi intervenţia decisivă a Ministrului muncii, Gr. L. Trancu Iaşi. 
Drept urmare, la 12 mai 1921, la Palatul Cultural, a avut loc 
inaugurarea Bibliotecii „A. D. Xenopol”. Aceasta cuprindea 
2032 volume din cele 2203 donate, diferenţa de 171 cărţi de 
mai mică valoare fi ind transferate unor şcoli din oraş. În Fondul 
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Xenopol, cum este cunoscut şi astăzi, se afl ă cărţile cu 
autografe primite din partea unor personalităţi, carte 
veche românească şi de patrimoniu, alături de opera 
de căpătâi, în şase volume, adnotată şi adăugită de 
marele istoric.

În semn de recunoştinţă şi apreciere faţă de me-
moria marelui savant şi istoric român, în iulie 1921, 
s-a luat hotărârea de a eterniza în bronz, fi gura 
distinsului om de ştiinţă A. D. Xenopol. În acelaşi 
an, printr-o Decizie semnată de prefectul dr. Mihai 
Mărcuş, i se conferea Ririei Xenopol, Diploma de 
Cetăţean de Onoare al Aradului. 

O primă variantă a bustului, a fost realizată câţiva 
ani mai târziu de către sculptorul Romul Ladea. Acest 
lucru l-a determinat pe episcopul Aradului, Ioan 
Ignatie Papp, numit preşedintele Comitetului pentru 
realizarea monumentului A. D. Xenopol, să lanseze 
un nou apel pentru obţinerea sumelor care să acopere 

cheltuielile necesare ridicării soclului. 
Dar după vizionarea sculpturii, Riria 
Xenopol, printr-o scrisoare adresată 
la 18 octombrie 1925 lui Lazăr Nichi, 
directorul Palatului Cultural, şi-a ex-
primat părerea că lucrarea lui Romul 
Ladea nu satisface exigenţele necesare 
expunerii sale ca monument public, 
propunând ca acesta să fi e aşezat în 
interior. 

După respingerea sculpturii lui Romul 
Ladea, câştigătorul concursului lansat 
pentru realizarea busturilor lui A. D. George Coşbuc

Fo
to

: H
or

ia
 T

ru
ţă

Horia Truţă



137

 Restituiri

4-5-6, 2019

Xenopol şi George Coşbuc, a fost sculptorul Gheorghe Groza, 
fi ul unui pietrar din Moneasa, lucrările fi indu-i comandate de 
Comisia de Supraveghere a Palatului Cultural, la sfârşitul lui 
septembrie 1926. Acesta, ca urmare a recomandărilor Ririei 
Xenopol, a defi nitivat lucrarea la începutul anului 1927, dându-i 
ma estrului chipul solicitat: senin şi blând. Ca model, artistul s-a 
folosit, probabil, de fotografi i cunoscute şi consacrate în mediile 
culturale româneşti. De aceea lucrările exprimă mai degrabă 
gustul estetic al comanditarilor decât cel al autorului. 

În martie, 1927, directorul Palatului Cultural, afl ându-se la 
Bucureşti, a solicitat doamnelor Xenopol şi Coşbuc să vizioneze 
busturile celor doi, transpuse în bronz la turnătoria V. Răşcanu 
din capitală, invitaţie la care nu a răspuns decât soţia marelui 
istoric, care s-a arătat mulţumită de lucrare. Pentru ambele 
lucrări, s-a folosit bronz de prima calitate, extras din ţevi de tun, 
puse la dispoziţie de Ministrul de Război prin intervenţia lui 
Trancu-Iaşi. 

Cele două sculpturi au fost aşezate pe soclu, simetric la 
dreapta şi stânga intrării în Palatul Cultural, bustul lui Xenopol, 
fi ind fi xat în partea dinspre intrarea în 
bibliotecă, instituţie publică care atunci 
se afl a acolo.

Soclurile identice, concepute în 1926 
de fi rma pietrarului Iosif Menrath sub 
forma unor trunchiuri de piramidă 
suprapuse peste câte un cub, unesc două 
bănci decorative cu spătarul traforat, 
dis puse lateral. 

La impresionanta Serbare Culturală 
or ganizată la 9 iunie 1929 cu prilejul 
dez  velirii celor două monumente, au A.D. Xenopol
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participat înalte personalităţi ale vieţii politice şi culturale: Ştefan 
Cicio-Pop, preşedintele Camerei Deputaţilor, Voicu Niţescu, mi-
nistrul Ardealului, văduva lui George Coşbuc, prof. univ. Bogdan 
Duică, generalul Anton Iovanovici, comandantul Diviziei I Ca-
valerie şi Instrucţie şi alţii.

 După serviciul religios, în cuvântul său, Episcopul Grigore 
Comşa al Aradului a atras atenţia, să nu se uite niciodată, fapta 
măreaţă a lui Xenopol, care a dăruit Aradului vasta sa bibliotecă. 
De asemenea, a conferenţiat prietenul lui George Coşbuc, 
profesorul G. Bogdan Duică, cel dintâi spirit critic care i-a pă-
truns şi înţeles opera, care i-a încurajat începuturile literare şi 
care, împreună cu şirianul Ioan Slavici, l-a condus în 9 mai 1918 
la cimitirul Bellu din Bucureşti.

Asociaţia Filmul didactic a propus realizarea unui fi lm do-
cumentar al festivităţilor, intitulat Dezvelirea monumentelor 
George Coşbuc şi A. D. Xenopol, dar Primăria a refuzat oferta din 
lipsă de bani.

Busturile celor doi titani ai culturii, aşezate în parcul din 
faţa Palatului Cultural sunt primele monumente realizate de 
administraţia românească a Aradului, instaurată începând din 
17 mai 1919.

 

Horia Truţă
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Iulian Negrilă

Emil Gârleanu 
(1878-1914)

A FOST un talentat prozator şi publicist 
român şi a văzut lumina zilei la 5 

ianuarie 1878, la Iaşi, în familia colonelului 
Emanoil Gârleanu. 

„Soarta lui – spunea Gala Galaction – a 
fost soarta fl uturelui care se trezeşte în faptul 
aurorei, zboară, zburdă şi se răsfaţă pe sânul 
fl orilor, petrece o seară rea, ameninţat să 
piară de câteva ori în guşa păsărilor cerului, 
iar a doua zi, muiat de rouă, cade în mâna 
unui copil care-l colectează pentru insectar”.

Va îmbrăca cariera armelor, devenind 
ofi ţer, fi ind îndrumat şi de tatăl său, cum îşi 
aminteşte scriitorul: 

„Îmi aduc aminte cum ascultam toată 
ziua trâmbiţele, al căror glas războinic făcea 
să răsune cazărmile ce ne înconjurau casa… 
Nu o dată am rămas uimit, în poartă, când 
regimentul de linie pornea la paradă cu 

Iulian Negrilă, 
istoric literar, 

Arad
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tamburul major în frunte, un ţigan cât un munte, purtând pe 
cap o căciulă de urs, cât o baniţă de mare ...

Din poarta ogrăzii duceam mâna la pălărie, să salut mili-
tăreşte pe tata, care mergea călare, în fruntea batalionului. Tata, 
parcă-l văd, se uita de sus, pleca sabia spre gâtul calului, ca să-mi 
răspundă, iar eu mă credeam un soldat straşnic” (Emil Gârleanu, 
Cea dintâi durere, 1971, p.12) 

În clasele primare a învăţat după Povăţuitorul copiilor de Ion 
Creangă, pe care l-a iubit mult şi l-a păstrat toată viaţa. În clasele 
superioare va învăţa cu multă silinţă literatura română datorită 
profesorului Drăghici, care l-a învăţat scrierile lui I. L. Caragiale, 
Delavrancea, Vlahuţă, Creangă, Slavici, poeziile lui Eminescu şi 
Coşbuc. Vacanţele şi le-a petrecut la bunica, într-o localitate de 
lângă Târgu-Frumos. În timpul verilor la bunici, el a cunoscut 
frumuseţile naturii, folclorul, realităţile satului şi oamenii. A 
hoinărit prin pădure, cunoscând împrejurimile şi pătrunzând în 
tainele vieţii plantelor, a gâzelor şi animalelor, adică în „lumea 
celor care nu cuvântă”. 

Urmează cu râvnă şcoala militară, dar nu după mult timp o 
părăseşte, dovedindu-se un spirit visător, nedeprins cu ştiinţele 
exacte. De aceea, s-a transferat de la artilerie, la infanterie, unde 
l-a avut coleg pe viitorul prozator, Gh. Brăescu, care îi era tovarăş 
de escapade tinereşti, la care, în timp ce alţii beau, el consuma 
portocale. Ca persoană, Emil Gârleanu era un romantic, 
delicat şi sfi os, blând şi de cele mai multe ori melancolic – toate 
înscriindu-se ca trăsături lirice.

În 1898, Emil Gârleanu primeşte gradul de sublocotenent de 
infanterie, fi ind repartizat la Regimentul 13 „Ştefan cel Mare” 
din Iaşi. De-abia  de-atunci el se va ocupa de literatură. Astfel, 
începe să frecventeze gruparea scriitorilor din jurul revistei 
„Arhiva” condusă de A. D. Xenopol. Doreşte, de asemenea, să 
urmeze Facultatea de litere, dar nu dovedeşte perseverenţă. 

Iulian Negrilă
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Emil Gârleanu (1878-1914)

În acel timp, publică prima sa poezie, intitulată Iubitei, 
în „Arhiva” din iunie - august 1900. Va colabora, apoi, atât la 
această revistă, cât şi la ziarul „Evenimentul”, cu recenzii, versuri, 
schiţe, cronici literare şi plastice. Fiind descoperit de superiorii 
săi din armată, aceştia îl mută disciplinar la Bârlad, pentru că 
ei priveau defavorabil preocupările sale extra-militare. Aşa că 
Emilgar – pseudonimul său folosit, ca să nu fi e descoperit – se 
afl a în 1902 la Bârlad. 

Atunci apărea ziarul „Paloda”, înfi inţat în 1881, la care cola-
bo rau G. Ionescu (G. Tutoveanu), Dimitrie Nanu, Atanasie 
Mândru, Corneliu Vasiliu (Corneliu Moldovanu). Alăturându-se 
acestui grup, Emil Gârleanu a luat parte la înfi inţarea publi-
caţiilor „Paloda literară” şi „Făt-Frumos”.

Prin Dimitrie Nanu şi N. Giurescu a cunoscut-o pe Marilena 
Voinescu, cu care stă doi ani logodit, până să se căsătorească, dar 
înainte de acest lucru, el va demisiona din armată. Cu Marilena 
Voinescu a avut o fată, Rodica, pe care a iubit-o mult şi căreia îi 
dedică volumul de schiţe, Din lumea celor care nu cuvântă.

Ca scriitor, Emil Gârleanu va îmbrăţişa principiile estetice 
ale timpului în care dominau ideile sămănătoriste. De aceea, la 
15 martie 1904, Emil Gârleanu împreună cu Dimitrie Nanu şi 
G. Tutoveanu, înfi inţează la Bârlad revista cu această orientare, 
„Făt-Frumos”. Revista a propagat ideile naţionale ale lui A. C. 
Cuza, iar orientarea ei poate fi  observată cu uşurinţă şi din proza 
publicată de Emil Gârleanu.

Tot acum, scriitorul Emil Gârleanu, va publica şi la „Semă-
nătorul”, iar schiţele respective vor fi  adunate în primul său volum 
Bătrânii (1905), în care el elogia viaţa „patriarhală”, oamenii din 
trecut, într-un cadru idilic, susţinut de boierii de neam. Lumea 
satului e zugrăvită în culori trandafi rii, iar reali tăţile dure erau 
ascunse, conform tezelor sămănătoriste.
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 La 1 februarie 1906, Emil Gârleanu se mută la Bucureşti, 
unde se va alătura „Semănătorului” şi implicit lui N. Iorga, care 
în acest timp îşi începuse lupta pentru limba românească. La 
13 martie 1906, când mulţimea opreşte intrarea protipendadei 
în teatru şi îşi face apariţia armata, pentru a-i împrăştia pe 
manifestanţi, Emil Gârleanu se afl a în preajma lui N. Iorga.

După retragerea lui N. Iorga de la „Semănătorul”, în 1906, 
acesta scoate publicaţia „Neamul românesc”, în redacţia căreia 
va lucra şi Emil Gârleanu, dar va publica puţin, întrucât este 
antrenat cât mai mult în probleme sociale, şi concepţia sa, nu 
corespundea cu a celorlalţi, el dovedindu-se mult mai realist. 

În 1907, el se va alătura revistei lui Mihail Dragomirescu, 
„Convorbiri critice”. Apropierea de Mihail Dragomirescu are loc 
în urma unei cronici a acestuia la Bătrânii, din „Epoca”. 

Mai întâi, era ocupat cu colaborările la „Viaţa literară şi 
artistică”, „Revista politică şi literară”(Blaj), „Albina”, „Lucea-
fărul”, „Convorbiri literare”, „Falanga literară şi artistică” şi 
„Românul” (Arad). 

Schiţele, nuvelele şi povestirile ce vor apare în coloanele 
acestor publicaţii vor alcătui volumele Cea dintâi durere (1907), 
Odată (1907), Într-o noapte de mai (1908), 1877- Schiţe din 
război (1908), Punga (1909), Trei vedenii (1910), Nucul lui 
Odobac (1910), Amintiri şi schiţe (1910), şi Din lumea celor care 
nu cuvântă (1910). Multe dintre schiţele tipărite în reviste şi 
necuprinse în volumele antume, vor fi  republicate în 1915, în 
volumele Visul lui Pillat, O lacrimă pe-o geană şi Privelişti din 
ţară, schiţe, însemnări.

O dată cu numirea sa ca director al Teatrului Naţional din 
Craiova, în 1911, începe o nouă etapă a vieţii lui. În ultimul 
an al existenţei sale, scriitorul se va reîntoarce la publicistică. 
Astfel, el înfi inţează la Craiova revista „Proza” care a apărut între 

Iulian Negrilă
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1 februarie şi 1 martie 1914. Numirea sa ca director al Teatrului 
Naţional din Craiova, de către ministrul C. A. Arion, venea în 
întâmpinarea unei aspiraţii de a se afl a în slujba mişcării teatrale. 
La Craiova va pleca însoţit de Liviu Rebreanu, în calitate de 
secretar literar. 

Emil Gârleanu a fost şi un iscusit istoric literar. El iscodea 
necontenit hrisoave, documente, cărţi rare. Averea sa era un 
maldăr de manuscrise descoperite şi biblioteca ce şi-o formase 
din cărţi cu autografe de la Vasile Alecsandri, Ion Creangă, 
Veronica Micle, Miron Pompiliu etc., apoi broşuri, jurnale, 
colecţii de reviste. Din această deprindere a sa reiese spiritul 
lui iscoditor, setea de cunoaştere, dorinţa de a le descifra şi a le 
descrie, pentru a le face cunoscute lui Nicolae Iorga.

Emil Gârleanu a fost scriitorul trăirilor sensibile, iar drept 
crez artistic, i-a fost sinceritatea. Răstimpul de un deceniu în 
care a creat zece volume de beletristică, dovedeşte încrâncenarea 
scriitorului privind creaţia literară. 

Cartea Din lumea celor care nu cuvântă (1910) îl defi neşte pe 
Emil Gârleanul ca scriitor, întrucât ea se poate citi fără concesii 
şi fără dezamăgiri… 

Contribuţia sa la crearea Societăţii Scriitorilor Români, la 2 
septembrie 1909, este importantă. De altfel, înfi inţarea acestei 
societăţi a avut loc la 28 aprilie 1908, când a fost ales ca preşedinte 
Cincinat Pavelescu, iar ca secretar Emil Gârleanu. 

În 1911, Societatea Scriitorilor Români are ca preşedinte 
pe Emil Gârleanu, care s-a zbătut până la reuşită să obţină 
recunoaşterea societăţii de către Parlament.

 La 16 - 29 aprilie 1911 a avut loc şezătoarea literară a scri-
itorilor la Arad. Printre cei ce-au venit la şezătoare era şi Emil 
Gârleanu. La sosire, acesta a declarat:

Emil Gârleanu (1878-1914)
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„La poft irea ce ne-a făcut-o ziarul «Tribuna» am răspuns cu 
toată graba ce ne dă idealul nostru pentru care luptăm cu toţii: 
unitatea culturală a tuturor românilor! În frământarea noastră 
pentru ajungerea acestui ideal avem nevoie nu numai de căldura 
inimilor noastre, ci şi de înţelepciune şi ea ne vine de la bătrânii 
neamului românesc”.

Redacţia „Tribunei” arădene a consemnat despre Emil 
Gârleanu că „are o apariţie simpatică, încât câştigă de la început. 
Ochii lui mari şi limpezi, paloarea feţei lui distinse, glasul lui 
moale, învăluit şi dulce, vorba lui moldovenească impresionează 
adânc”. 

Firul vieţii lui Emil Gârleanu rupându-se la abia 36 de ani, 
când scriitorul se pregătea să treacă pragul maturităţii fi zice şi 
chiar pe cel al creaţiei artistice, destinul său îl răpune în ziua de 2 
iulie 1914 măcinat de o boală crudă, conştient că a luptat pentru 
ceea ce ştia bine că nu o să ajungă. 

 

Iulian Negrilă



1454-5-6, 2019

Lecturi paralele

Radu Ciobanu, 
scriitor, 

Deva

Radu Ciobanu

Nimic de împărţit

EVOLUŢIA PROFESIONALĂ a dom  nu-
lui Horia Bădescu, care, iată, navighează 

deja în al optulea deceniu, mi se pare cât se 
poate de interesantă, mai ales prin modul 
de a alterna genurile literare, în oricare 
dintre ele simţindu-se deopotrivă acasă. Mă 
simt mereu tentat să-l compar cu o nobilă 
corabie cu vele, disimulând însă o tehnică 
de ultimă oră, avansând pe orice mare sau 
ocean cu aceeaşi calmă şi constantă fl uenţă, 
fără „a face valuri”, dar lăsând în urmă un siaj 
perceput ca redutabil. Privită în ansamblu, 
opera sa descinde dintr-un pattern literar 
care pare a fi  de natură lirică, cu poezia ca 
gen predilect, dar impresia nu trebuie ab-
solutizată, deoarece numeroasele sale cărţi 
de poeme se interferează cu aproape la fel de 
numeroase volume de eseuri, de publicistică 
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şi de asemenea cu romane. Mai ales 
acestea, romanele, deşi nu sunt decât 
trei, fac o fi gură aparte în tabloul si-
noptic al operei lui Horia Bădescu: 
plasate la o semnifi cativă distanţă între 
ele în timp, ele apar ca trei piloni sau 
repere, marcând o trecere între etape 
de creaţie, cu diferite determinări şi 
soluţii.

Horia Bădescu a debutat editorial 
în 1971, cu volumul de poeme Marile 
Eleusii. De-a lungul deceniului ur mător 
apoi, i-au apărut încă patru volume de 

poezie şi două de eseistică, pentru ca, la zece ani de la 
debut, să publice primul roman, Joia patimilor, care 
face obiectul acestor însemnări, carte surprinzătoare 
prin realismul dramatic şi dens, deosebit de tot ceea 
i-a precedat, cum şi de ce i-a urmat. Dar, înainte de a 
vizita Joia patimilor1, nu mi se pare lipsit de interes să 
remarcăm că al doilea roman, Zborul gâştei sălbatice, 
apărut în 1989, elaborat, deci, în crâncenii ani ‘80, 
era de-a dreptul subversiv prin ideea de a imagina 
într-un „Pavilion” aparent atemporal o mână de 
personaje de condiţii foarte diverse, dar neavând 
nimic de-a face cu „societatea socialistă multilateral 
dezvoltată” şi cu „oamenii muncii”, o mică lume 
bizară, vestigiu dintr-un alt timp. Romanul e de o 
frumuseţe şi pro  funzime stranii, care, la apariţia în 
1 Horia Bădescu, Joia patimilor. Ediţia a IV-a. Prefaţă de Petru 

Poantă. Postfaţă de Liviu Petrescu. Cluj-Napoca. Editura 
Şcoala Ardeleană. 2018.

Radu Ciobanu
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franceză, a fost foarte subtil defi nită de Gérard Bayo, traducătorul 
ediţiei Gallimard, care consideră Zborul gâştei sălbatice o carte 
„magică şi fraternă”, vorbind „cu evidenţa poeticului şi a cruzimii, 
despre timpul ce moare, despre invizibilul care scapă duratei, 
despre neîncetata ofensă adusă omului, despre cosmosul splendid 
în care omul caută să-şi citească imaginea, despre jugul cotidian 
şi despre dragoste.”2 Nimic din toate astea nu este prevestit în 
Joia patimilor, decât, poate, dacă am lua în considerare un alt 
tip de „ofensă adusă omului” cât şi motivul aşteptării, care sub 
diverse aspecte străbate, de fapt, aproape întreaga sa operă. Cu 
atât mai puţin previzibil este cel de al treilea roman, O noapte 
cât o mie de nopţi, care apare tot la mare distanţă, în 2011. O 
structură pe cât de complexă pe atât de stranie şi aici, devenind 
expresia unei viziuni remarcată ca similară realismului magic 
asupra singurătăţii şi timpului, care face casă bună cu oniricul şi, 
în unele secvenţe, cu realismul tradiţional. Farmecul întregului 
stă aici, ca şi la Mircea Eliade, tocmai în arta romancierului de a 
face insesizabilă trecerea dintr-un registru în altul.

Am evocat cele două romane următoare Joii patimilor deoarece, 
cum ziceam, au apărut la distanţe mari în timp de acesta, ceea ce 
înseamnă ani de acumulare a unor noi trăiri, impresii, viziuni, 
în noi condiţii istorice. Ar fi  explicabilă astfel poziţia singulară 
pe care Joia patimilor o are în creaţia epică a lui Horia Bădescu. 
Dar deloc lămuritoare a modului în care s-a născut acest roman, 
editat acum a patra oară, în contextul Centenarului Marii Uniri. 
El a apărut, aşadar, în primă ediţie, în 1981, fi ind elaborat poate 
de prin 1978, când se împliniseră 60 de ani de la evenimentul, 
azi, centenar. Dar nu cred că acest amănunt să fi  avut vreo 

2 Vd. Radu Ciobanu, Pe pragul aşteptării, în „Actualitatea literară”, nr. 
57/2016

Nimic de împărţit
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pondere în procesul de geneză a cărţii, rămas enigmatic nu doar 
pentru mine, ci şi pentru însuşi autorul, care, evocând relativ 
recent momentul, făcea o mărturisire care-i devoalează credinţa 
că scrisul, atunci când e predestinat ca mod de existenţă, rămâne 
într-o perpetuă interferenţă cu transcendenţa. Deducem că, 
pentru Horia Bădescu, adevăratul scriitor, cel hărăzit a se rosti 
în tărâmul enigmatic al artei, percepe retrospectiv şi cu uimire 
că anumite cuvinte sau întregi rostiri „i s-au dat”, fără să-şi dea 
seama, pe loc, în timp ce le aşternea. Sunt, cred, ceea ce îndeobşte 
numim în criză de soluţii, momentele de „inspiraţie”. Astfel, în 
legătură cu Joia Patimilor, autorul se întreabă şi azi „...dacă eu 
am gândit această carte sau dacă nu cumva am fost doar umilul 
scrib căruia o voce mai puternică şi mai profundă i-a dictat ceea 
ce mâna a aşternut pe hârtie.”3

Presupun că „vocea puternică şi profundă” s-a rostit în mo-
mentul când Horia Bădescu a afl at de la învăţătorul Roman 
Precup, „cel cu inima cât toată Transilvania”, despre masacrul 
comis în decembrie 1918 de către o facţiune şovină a ungurilor 
asupra românilor adunaţi într-o reuniune paşnică la Târgu 
Lăpuş. Episodul e real, cum au mai fost câteva în Ardeal, dar aici 
a contat şi amănuntul, pe care-l presupun, că, luând cunoştinţă 
de „fi lmul” acelei barbarii, scriitorul a suportat un considerabil 
şoc afectiv care, din fericire, a avut şi consecinţe productive 
în planul creaţiei. Impulsul de „a scrie” şi procesul elaborării 
au fost potenţate fără îndoială şi de cunoaşterea nemijlocită 
a „locului faptei”. Ceea ce se simte în referirile topografi ce şi, 
în primul rând, din prezenţa recurentă, masivă, de-a lungul 
naraţiunii, a Ţibleşului, muntele tutelar al locului, un fel de 

3 Vd. Horia Bădescu, Doar din pământul Patriei, Cluj-Napoca, Şcoala 
Ardeleană, 2018.

Radu Ciobanu
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genius loci, prevestind aici dezastrul şi care nu putea fi  perceput 
ca atare decât de cineva care l-a văzut cu ochii săi: „Ţibleşul 
dormind în mijlocul ceţurilor, masiv, imens, un monstru vânăt 
şi ameninţător” (p. 135).

Dar în Joia patimilor se pot distinge şi comenta trei paliere de 
interes care-şi au sursa în aceeaşi problematică a unui confl ict 
etnic aparent insolubil. Pe primul palier se afl ă trei grupuri 
de personaje. Unul este cel al românilor localnici sau veniţi la 
acea adunare menită a-şi asuma proclamaţia Unirii de la 1 De-
cembrie. Apar aici episodic şi personaje reale, ceea ce conferă 
romanului şi o dimensiune discret documentară. Toţi sunt de 
bună-credinţă, într-o stare de prematură şi imprudentă euforie 
indusă de împlinirea „visului de veacuri”. Se poate recunoaşte 
în această stare de spirit un refl ex al viziunii şi convingerii lui 
Horia Bădescu asupra existenţei unei dreptăţi imanente care s-a 
manifestat chiar atunci, în decembrie 1918, la Alba Iulia: „...e  xis-
tă o dreptate imanentă a istoriei, care însă nu acţionează decât 
pe spaţii enorme, indiferent de argumentele clipei, asemeni 
unui magistrat indiferent la amănuntul aparent irelevant, dar 
adunând cu grijă în fantastica ei memorie aceste argumente, 
până când greutatea lor înclină talgerul acolo unde strigătul şi 
blestemul şi lacrima atârnă mai mult decât însăşi greutatea de 
neînchipuit a ei, a istoriei” (p. 186). Cel care îi caracterizează pe 
aceşti oameni mai exact decât se văd ei înşişi, e prim-pretorul 
Szescok: „Nu erau nici dispreţuitori, nici răzbunători, cu atât 
mai puţin răzbunători. Iertaseră. Pur şi simplu iertaseră, cu 
acea nepăsare bună şi neostentativă a celor puternici” (p. 13). 
Totodată, erau convinşi că nimic rău nu se mai putea întâmpla şi 
nu-şi imaginaseră că ar mai putea să apară împrejurări în care să 
aibă nevoie de arme. Ceilalţi sunt cei din facţiunea extremistă, 
şovină, intoxicaţi de ură, incapabili să digere înfrângerea. Tot 

Nimic de împărţit
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Szescok, un lucid, la urma urmelor, între naivi şi exaltaţi, îi de-
fi neşte exact şi pe aceştia: „...nimic nu este mai sălbatic, decât 
furia celui ce se simte umilit fără să fi  fost de fapt, fără să aibă 
alt motiv decât povara propriei vinovăţii [...] învinşii nu-i iartă 
niciodată pe învingători” (p. 13). În fi ne, între victimele inocente 
şi cei ce au premeditat masacrul, stau ungurii de rând, grupul 
cel mai interesant, cred, al căror „purtător de cuvânt” ar putea 
fi  considerat bătrânul birtaş Salay, cu o autoritate necontestată 
nici de români, nici de unguri, care-i dă afară pe cei gata să se 
încaiere pe teme etnice: „Ieşi afară! [...] Ieşiţi şi voi! La mine 
intră şi beau oamenii, nu niumurugii şi nebunii! [...] Nu e nimic 
de împărţit între noi aicea. Nimica, auziţi!?” (p. 52). Nimic de 
împărţit între noi aicea – e adevărul plasat de Horia Bădescu ca 
replică în centrul romanului, constituindu-se de fapt în mesajul 
său, dar care depăşeşte aria cărţii, păstrându-şi actualitatea 
până azi. Adevăr împărtăşit conştient sau intuitiv de localnicii 
unguri care îi salvează în ultima clipă de la execuţie pe fruntaşii 
românilor, ca şi de prim-pretorul Szescok, cel ce reuşeşte pentru 
moment să oprească masacrul, pentru ca apoi, excedat de 
propria neputinţă în faţa unei situaţii absurde, fuge la „grofi ţa 
din Şomcuta”. Dar nu doar aceştia, ci chiar şi locotenentul de 
jandarmi Szekely simte că ceea ce obturează percepţia adevărului 
că nu e nimic de împărţit, este o exacerbare a orgoliului celui ce 
s-a afl at prea îndelungă vreme în postura de stăpân discreţionar: 
„Pe compatrioţii mei” – spune el – „i-aş pune să-l citească pe 
Ady. Pe cât mai mulţi. Suntem prea mândri, prea orgolioşi, cel 
puţin noi. Un orgoliu prostesc uneori” (p. 87).

Cel de al doilea palier al desfăşurării epice este cel pe care 
regretatul critic Liviu Petrescu, în postfaţa intitulată O lectură 
care înnobilează, îl numeşte „un plan de fundal”, plasându-l 
în tradiţia tolstoiană. Dacă totul se reducea la relatarea nudă a 

Radu Ciobanu
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masacrului de la Târgu Lăpuş, aveam de-a face cu un reportaj 
atroce şi atât. Horia Bădescu a avut însă fericita inspiraţie de 
a introduce toate aceste personaje cu zestrea trecutului lor cu 
tot şi astfel, deşi prezentul romanului durează doar o zi, Joia 
patimilor, prin retrospecţiile pe care le conţine, devine refl exul 
unei lumi surprinsă în momentul când se produce teribila falie 
dintre două epoci, provocată de Marele Război. Horia Bădescu 
defi neşte lapidar şi pregnant timpul din care vin toate personajele 
indiferent de etnia sau starea lor socială şi timpul în care au ajuns, 
adică cel al prezentului epic. Timpul din care vin cu toţii este cel 
al epocii belle, când „Europa celui de al XIX-lea secol se împlinea 
ca o pară coaptă sub zenitul unui amestec ciudat de capitalism şi 
imperialitate târzie şi în care spiritele şi energiile se pregăteau în 
cele mai insolite repetiţii pentru marele şi sângerosul spectacol 
care avea să urmeze” (p. 62). Era, sesizează Horia Bădescu, „o 
atmosferă plină de aşteptare” a ceva difuz, care putea fi  teribil 
sau mirabil, tema aceasta, a aşteptării, asupra căreia voi reveni, 
fi ind, de altfel, recurentă în creaţia sa. Momentul celălalt, când 
fi ecare trăieşte în felul său patimile din acea zi de joi, este cel al 
ruinelor de după dezastru, după care nimeni nu ştie, ci eventual 
îşi proiectează imaginar ceea ce va urma: „Europa întreagă era un 
câmp arat de-a lungul şi de-a latul de fi erul aspru al războiului, 
semănată cu cele mai felurite seminţe, şi nimeni nu ştia încă şi 
n-avea să ştie multă vreme ce fel de plante vor răsări şi ce vor 
rodi ele mai târziu” (p. 12). Personajele prezentului epic poartă 
cu ele nostalgia vieţii antebelice, dar şi trăirile încă sângerânde 
ale războiului, ceea ce a dus la popularea romanului, alături de 
personajele prezentului, cu cele evocate de acestea, unele, deşi 
episodice, rămânând memorabile, precum o bogată galerie fe-
minină – Monica Vittoria, Iuliana, Jovanka, Helga Braun, grofi ţa 
din Şomcuta – dar şi fi guri fabuloase, precum, bunăoară, acel 

Nimic de împărţit
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„Ferdinand Stumph, baronul derbedeu, îndrăgostit de cai şi de 
cârnăţărese, veşnicul student Stumph [care] avusese mai multă 
glagore şi mai mult simţ politic decât toţi diplomaţii imperiului” 
(p. 63). Toţi aceştia trăiesc în cele din urmă euforia încheierii 
războiului şi visul revenirii acasă, iar, alături de evocarea unor 
crâncene scene de front, cea a revenirii a produs o pagină de 
extremă pregnanţă a sufl ului vital: „...soldaţi vlăguiţi, murdari, 
rupţi, cu armele atârnate aiurea, cu ochii febrili, duşi în fundul 
capului, venind de pe toate fronturile, ofi ţeri cu însemnele 
rupte [...] luând cu asalt trenurile pline, viermuind pe scări, pe 
tampoane, pe acoperişuri, ţipând, răcnind, îmbrâncindu-se, cântând 
şi trăgând focuri de armă, într-o nebunie şi uşurare ge  nerală, într-o 
uriaşă şi eliberatoare beţie a întoarcerii, într-o înfrigurare ne bu-
nească de a lăsa în urmă lumea şi anii de coşmar [...]” (subl. RC, p. 
42). Trecutul care invadează trama epică a romanului e, la urma 
urmei, ceea ce îi conferă căldura şi culoarea vieţii, în contrast 
cu tensiunea paroxistică a celor câteva ore cât durează efectiv 
pregătirea şi desfăşurarea masacrului. 

Cel de al treilea detaliu remarcabil al romanului ţine de arta 
compoziţiei, constând aici într-o subtilă tactică a aşteptării la 
care îşi are contribuţia şi fraza amplă, ramifi cată, ruptă deseori 
de paranteze, ele însele ramifi cate, o artă a pregătirii momentului 
capital, cel al catharsisului şi al sugerării mesajului auctorial, căci 
Horia Bădescu nu scrie niciodată doar de amorul artei, ci cu 
conştiinţa că un scriitor are datoria ca, prin ceea ce povesteşte, 
să transmită un mesaj departelui (după zisa domnului Noica), 
care-l citeşte. Aşteptarea trăită de personaje, convertită şi în truc 
compoziţional, ca augmentare a tensiunii epice, e de regăsit şi în 
celelalte două romane ale lui Horia Bădescu şi poate fi  socotită, 
iată, un element care le este totuşi comun. Pe cât de captivant 
e amânat deznodământul, pe atât de brusc şi atroce e în Joia 
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patimilor fi nalul. Uşor deconcertant şi totuşi lăsând în urmă me-
sajul autorului, aşa cum mărturiseşte el însuşi: „Am scris despre 
dragoste şi ură, despre sânge şi lacrimi, dar mai cu seamă despre 
străduinţa de a rămâne oameni şi fraţi” (subl. RC, coperta IV).

Să luăm aminte: Joia patimilor e un roman conceput în urmă 
cu vreo patruzeci de ani. Dar a rămas o sursă de meditaţie, deoa-
rece îşi păstrează actualitatea până azi. 

Nimic de împărţit
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Gheorghe Schwartz

CNP, adică descrierea CIP a 
Bibliotecii Personale Lucian 
Vasiliu*

CU MAI BINE de trei decenii în urmă, 
Radu G. Ţeposu scria: „Lucian Vasiliu 

şi-a creat un univers propriu, populat cu 
personaje enigmatice şi cu o mitologie stra-
nie, în care se recunoaşte o lume împărţită 
dilematic între nostalgia spiritualităţii ab-
solute şi tentaţia experienţei purifi catoare.” 
Carac terizarea mi se pare corectă, mai ales 
că se potriveşte şi mai bine peste ani. Lucian 
Vasiliu este bibliotecar cu diplomă, muzeograf 
cu experienţă, realizator de reviste de cultură 
şi pasionat con ducător de editură. Şi, peste 
toate, poet. Pe lângă acestea, Lucian Vasiliu 
are o familie binecuvântată şi nenumăraţi 
prieteni scriitori. Sunt amănunte biografi ce 

Gheorghe Schwartz, 
prozator, 

Arad

* Lucian Vasiliu, Cod numeric personal, Poeme ine-
dite,(2009-2017), Editura Cartea Românească, 2018.
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imprimate ca un fi ligran în scrierile 
sale: Lucian Vasiliu, după ce a trăit în 
bibliotecă, nu mai este în stare să iasă 
dintre raft urile încovoiate de greutatea 
tipăriturilor, asemenea lui Borges, într-
atât, încât nici percepţiile sale din lumea 
concretă nu se pot detaşa de literele 
cărţilor. De aici, din această mixtură, 
s-a născut acel „univers propriu, po-
pulat cu personaje enigmatice şi cu o 
mitologie stranie”. 

Prezentul lumii noastre, a oame-
nilor, este strivit de amintiri care, fi ind 
personale, ne fac să simţim fi ecare 
dintre noi în mod propriu ceea ce ne înconjoară. 
„Experienţa purifi catoare” din poemele lui Vasiliu 
este rezultatul mixturii amintite, în care erudiţia 
acumulată se infi ltrează strâns în lumea reală. În-
tâl nirile cu scriitorii se structurează într-o isto-
rie sentimentală a literaturii, aşa cum o resimte 
bibliotecarul, muzeograful, editorul şi poetul. Pe 
măsură ce răsfoim volumul îi regăsim pe John 
Steinbeck, Bacovia, Conachi, Vasile Voiculescu, I. L. 
Caragiale, Matei Vişniec, Cezar Ivănescu, Socrate, 
Evghenie Evtuşenko, Ioan Holban, Homer, Mihai 
Ursachi, Adrian Po(pescu), Gabriel Chi(fu), Ana 
Blandiana, Romulus Rusan, Ioanid Romanescu, 
Puşkin, Negruzzi, Lilya Gazizova, Gao Xing, Vasile 
Pogor, Gellu (atât Dorian, cât şi Gelu Naum), Cassian 
(Maria Spiridon), Aristofan, Ion Creangă, Emil 
Cioran, Confucius, Lev Tolstoi, Edgar Allan Poe, 
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Diogene, Mustafa Köz, Dimitrie Cantemir, Ding Chao, Dongquan 
Luo, Iustin Panţa, Dante, François Villon, Dan Laurenţiu, Emil 
Botta, Mihai Şora, Laurenţiu Ulici, Nichita Stănescu, Virgil 
Mazilescu, Emily Elizabeth Dickonson, Alexandru Călinescu, 
Rousseau, Baudelaire,Vasile Alecsandri, Ion Mureşan, Marta 
Petreu, Ion Pop, Ovidiu, George şi Gheorghe (cu care a fost în 
China), Paul Celan şi, desigur, Eminescu. 

Când se afl ă la Iaşi, casele şi pomii îi vorbesc prin autorii din 
Iaşi, când se afl ă la Cluj, prin scriitorii din Cluj, reperele pentru 
când colindă Bucureştii sunt scriitorii din Bucureşti, când iese 
din ţară, tot scriitorii îi jalonează drumul. 

Când străbate lumea (lumea din vis şi lumea în starea de 
veghe), totul îi apare la fel, în ciuda diversităţii aparente, aşa 
încât „Bunica de la Bârlad/ ar fi  putut fi / Bunica de la Arad/ 
Bunica de la Belgrad/ Bunica de la Bagdad. 

Ceea ce întâlneşte se amestecă mereu cu ceea ce ştie din 
biblioteca pe care n-a părăsit-o niciodată. Ceea ce simte vine 
din mitologie, dar nu neapărat din cărţi, ci din străfundurile 
sufl etului şi din ecoul străbunilor. Memoria îi este atât de vie 
încât nu ştii când Lucian Vasiliu se afl ă între coperţile unei tom 
şi când se găseşte în viaţa reală. Dar ce importanţă are aceasta? 
Amândouă ipostazele sunt la fel de autentice.

Dar nu numai scriitorii se insinuează la fi ecare pas. Cel puţin 
în aceeaşi măsură, poetul este nedespărţit de familia sa. Şi la fel 
ca şi în cazul literaţilor, şi rudele îl înconjoară mereu – atât cele 
de lângă el, cât şi ascendenţii plecaţi la Ceruri. 

Cod numeric personal este un volum unic: un volum ce 
dezvăluie valenţe diferite pentru cei ce sunt familiarizaţi cu 
personajele ce populează poemele şi realităţi diferite pentru 
cei mai puţin cunoscători ai „universului propriu, populat cu 
personaje enigmatice şi cu o mitologie stranie”. Dar chiar şi 

Gheorghe Schwartz
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pentru cei ce recunosc eroii din carte, ecourile nu sunt nici pe 
departe identice, întrucât nu numai autorul nostru are amintiri 
şi o cultură livrescă personale, ci şi fi ecare dintre noi, cititorii săi, 
trăim în orizontul propriei experienţe. 

„Experienţa purifi catoare” a lui Vasiliu este ludic-amăruie. 
Ludicul oferă remediul prin care amăruiul rămâne suportabil. 
(În calitate de redactor, a imaginat şi nişte „interviuri ludice” 
şi le sugera şi respondenţilor să intre în jocul lui…) Iată şi un 
CV ce-l defi neşte întru totul, un CV sufl etesc mai adevărat decât 
toate CV-urile birocratice ce ni se cer cu diferitele ocazii:

„Autoportret într-un lan de porumb Mă uit în oglinda de 
rouă/ şi mă întristez// par un deportat bănăţean într-un/ lan de 
porumb/ în insula Mare a Brăilei/ unde buburuzele/ (Maicile 
Domnului)/ practică gimnastica orientală Tai Chi// Mă privesc în 
oglinda de rouă/ şi exult:// bobul de porumb/ rostogolit în iarbă/ 
pare a fi / propria mea statuie/ inaugurată recent”

Generos, Lucian Vasiliu ne deschide larg uşa spre „universul 
propriu”, sesizat deja cu peste trei decenii în urmă de Radu G. 
Ţeposu. 
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Ştefan Bolea

Sânge şi spirit*

ARMANDO VALLADARES (n. 1937) 
este un poet cubanez contemporan, 

fost deţinut politic (timp de 22 de ani) în 
timpul regimului Castro. Valladares a fost 
condamnat la închisoare în 1960 (la vârsta de 
23 de ani), fi ind acuzat de terorism pentru că 
a refuzat să afi şeze în biroul său un semn cu 
menţiunea Eu sunt cu Fidel. Referindu-se la anii 
săi de prizonierat, poetul notează: „Pentru 
mine au însemnat 8000 de zile de foame, de 
bătăi sistematice, de muncă grea, de încercare 
solitară şi singurătate, 8000 de zile de luptă 
pentru a dovedi că sunt o fi inţă umană, 8000 
de zile în care să dovedesc triumful spiritului 
asupra epuizării şi fricii..., 8000 de zile de 
luptă ca să nu devin ca şi ei” (p. 89). Volumul 
Cavernas Del Silencio a fost publicat în 1983, 

* Armando Valladares, Caverne de tăcere, tr. Alice 
Valeria Micu, pref. Imelda Chinţa, Cluj-Napoca, 
Şcoala Ardeleană, 2018

Ştefan Bolea, 
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la un an după eliberarea scriitorului, 
da      torată unei solicitări directe a lui 
François Mitterand. Versiunea ro mâ  -
nească a acestei cărţi, Caverne de tă -
cere, îi aparţine poetei Alice Valeria 
Micu (o traducere empatică şi precisă); 
Imelda Chinţa prefaţează volumul şi 
ne introduce în atmosfera poeziei lui 
Valladares, luându-i acestuia un scurt 
interviu. 

Valladares nu este un poet excep-
ţio  nal, fi ind a  deptul unei scriituri sim-
ple, oa re cum naive; dar ca  l itatea po-
emelor sale este direct proporţională 
cu intensa sa ardere şi cu autenticitatea sa inde ne-
gabilă. Într-o lume în care aparenţa predomină în 
faţa esenţei (pentru a ne exprima în termenii lui 
Feuerbach), esenţa trece deseori neobservată, fi ind 
ridiculizată, pentru că ne-am obişnuit cu hegemonia 
falsităţii. Or, un poet încarcerat, care scrie la propriu 
cu sânge, nu spre a poza faustic, ci pentru că aceasta 
era singura cerneală disponibilă, merită luat în 
serios, în ciuda virtualelor scăderi ale tehnicii sale. 
„Scrie cu propriul sânge şi vei vedea că sângele este 
spirit”, opina Nietzsche, militând pentru visceralitate 
şi anti-platonism, pentru trup şi pentru imanenţa 
acestei lumi. Valladares probează şi concretizează 
me tafora nietzscheană – deturnând-o – în poezia 
Cea mai bună cerneală: „Mi-au luat totul – / pentru 
că îmi rămânea oricum surâsul/ şi orgoliul de-a mă 
simţi un om liber/ şi în inima mea o grădină/ etern 

Sânge şi spirit
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înfl orită/ Mi-au luat totul/ condeiele,/ creioanele/ dar mi-a ră-
mas cerneala vieţii/ – pro priul meu sânge – / şi cu acesta scriu 
totuşi versuri.//” (p. 33). „Mi-au luat totul”, dar nu m-au luat pe 
mine din mine însumi. Valladares arată – cu un anumit orgoliu 
iz vorât din disperare – că are mai mult, posedându-se pe sine 
însuşi, reactualizând ideea scripturală conform căreia stă pânirea 
Sinelui este mai importantă ca dominarea lumii (Mt 16: 26): „Nu 
contează că tu ai/ puşcă şi baionetă/ eu am aici, în celula mea/ 
în tunecată şi gratii/ o putere interioară/ pe care tu nu o vei avea 
niciodată./ Nu contează că tu ai/ cheile trupului meu/ dacă eu 
port în inima mea/ IUBIREA ŞI LIBERTATEA//” (Eu am mai 
mult, p. 34). 

Dacă autenticitatea este principala virtute a scriiturii, marea 
temă a cărţii este noţiunea de libertate. Precum Kafk a, scriitor ce 
descoperă libertatea interioară în universul carceral („Celula mea 
în temniţă – fortăreaţa mea”), poetul cubanez înţelege libertatea 
din perspectivă existenţialistă drept legată de responsabilitate. 
Valladares îşi asumă disidenţa, iar exemplul este admirabil, fi indcă 
ştim cu toţii că sub dictatura cotidianităţii, fi inţa umană este de 
regulă sugrumată de laşitate: „Libertatea nu-i o pâine/ uneori pe 
cartelă – / nici un strop de bere/ sau ceva de fumat./ Libertatea 
este atunci când:/ scrii ceea ce gândeşti/ strigi împotriva ceea ce 
urăşti/ chiar dacă plăteşti cu anii/ de tortură literele/ uneori să 
mori între zăbrelele/ acestei singurătăţi//” (Liber...?, p. 43). Se 
creează un paradox interesant: poetul încarcerat este cel mai liber 
existent în timp ce oamenii care au cerul liber deasupra capului 
sunt nişte marionete, care funcţionează pe frică şi prefăcătorie. 
Astfel: „«Sunt un om liber»/ este o minciună pe tăcute.//” (Uitare, 
p. 45); „... ţi-am împrumutat ochii mei/ ca să poţi vedea limitele 
închisorii tale” (Paranteze, p. 47). Am putea reformula: dacă te 
crezi liber eşti incapabil să vezi cât de lungă ţi-e lesa.

Ştefan Bolea
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Comunismul capătă o alură sinistră în poezia lui Valladares, 
cu totul în contra trend-ului generaţiei născute după ’90, care 
refuză echivalarea dintre totalitarism şi comunism din frondă 
sau din ignoranţă. Umanismul a fost „explicat cu baionete” 
(Cu vântul care le lipseşte, p. 49), soldaţii cubanezi care luptă de 
partea URSS-ului în Angola sunt „sclavi” sau soldaţi ai „urii” 
(Elegie pentru un soldat cubanez mort în Angola, pp. 54-5). Ca să 
ilustreze lipsa de omenie a sistemului penitenciar cubanez, poetul 
relatează un incident, care aminteşte de Antigona sau de Fiul 
lui Saul: „Când rudele au venit după trup/ să-l înmormânteze/ 
autorităţile le-au spus/ că acesta nu şi-a ispăşit pedeapsa,/ iar în 
consecinţă cadavrul/ era al lor/” (Verigi, 60). Cei care îşi doresc 
un epilog „roşu”, asemănător fi nalului producţiei Labirintul lui 
Pan de Guillermo del Toro, ar trebui să-l citească pe Valladares: 
„Iată-i pe comunişti venind/ cu puştile şi baionetele/ cântă In-
ternaţionala/ implacabila soldăţească/ «vin soldaţii lumii/ uniţi 
ca să ucidă».// Urcă scările deja/ Tremură neliniştită ziua de mâi-
ne/ Cântă Internaţionala// Şi vin după sângele nostru//” (Iată-i 
că sosesc, p. 72).

Armando Valladares şi-a construit opera pe trauma încar-
cerării, la fel cum şi-a construit viaţa pe curajul de a spune nu. 
Chiar dacă scriitura sa nu impresionează la nivel formal, iar 
uneori fondul este alterat de un mod mai simplist de exprimare, 
autenticitatea poeziei sale (pe care o putem esenţializa prin 
exemplul patetic al celui ce-şi deschide vena pentru a procura 
cerneală) nu ne lasă rece. Ar fi  minunat dacă Editura Şcoala 
Ardeleană ar continua traducerea operei lui Valladares cu me-
moriile sale, care au cunoscut un succes internaţional, Împotriva 
oricăror speranţe. Un jurnal al vieţii în Gulagul lui Castro. 

Sânge şi spirit
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Felix Nicolau

Curajul de a relua ceea ce nu 
s-a prea întâmplat*

ANDREI NOVAC scrie pasionat, dis-
pe rat şi niţel încrâncenat, aşa cum 

şi este o parte din fi inţa lui. Prin închisori 
şi prin libertate, are ca moto un rând din 
Petre Ţuţea: „Libertatea omului este partea 
divină din el”. Or, se ştie că în prezent Ţuţea 
nu mai este prizat de inteligentsia. Pentru 
progresiştii globalişti scrierile lui nu sunt 
decât un hodoronc legionar şi naţionalist 
etc. De unde se deduce că poetul îşi vădeşte 
fără teamă anumite ataşamente şi că maniera 
scriptică asumată nu va fi  neapărat în ton 
cu minimalismul delocalizat şi abulic-cinic 
actual. Totuşi, Novac împărtăşeşte înclinaţia 
confesională cu anumiţi poeţi ai vogii, însă 
nu şi imaginarul. De fapt, confesiunile lui 
sunt mai degrabă monoloage interpretate 

* Andrei Novac, Prin închisori şi prin libertate, Cartea 
Românească, 2018
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cu aplomb în plină stradă. Un solitar 
se plimbă prin vacarmul urban şi în  re-
gistrează emoţiile, senzaţiile şi reacţiile 
subtile ale oamenilor distribuiţi în 
pei saj. Există şi texte ţintite, cum ar 
fi  o piaţă rotundă, dedicat lui Andrei 
Bodiu, unde liniştea este spartă ex -
presionist de rătăciri şi zbateri: „zborul 
păsărilor/ e ca un ritm al unei muzici/ 
pentru surzi”.

Expresionist este doar decorul, alt-
minteri actorul poematizant este foarte 
bine conturat psihologic. O atitudine 
de poet maudit se face şi ea constant 
sim ţită, însă niciodată nu se alunecă în simulări nar-
cisiste: „strig tare într-o intersecţie fără semafoare/ 
mai departe de nelinişte nu este nimic//de aici se 
vede până foarte departe/ viaţa mea din anii viitori,/ 
freamăt al singurătăţilor regăsite” (aproape târziu).

Oricâtă dezolare citadină ar fi  în jur, ea este per-
cepută energetic, aproape exploziv: „un gol uriaş îşi 
desface nasturii cămăşii,/ geamurile clădirilor re     fl ec-
tă carnea ta” (niciodată la fel). Aici se şi o  preş  te ase-
mănarea cu simbolismul negru al lui A. E. Baconsky, 
ori cu cel al descompunerilor bau de  lai riene. Reverbe-
raţiile psihologice şi setea de libertate montează o 
structură oximoronică în po ezia lui Novac. Senza ţio-
nalismul senzaţiilor într-un decor tipic pentru Noul 
Roman face ca impresia co vâr şitoare să fi e cea de 
urlet conţinut urmat constant de refl exii lucide asu-
pra unei stări de spirit statuare şi calm-intangibile, 

Curajul de a relua ceea ce nu s-a prea întâmplat
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de sfârşit de Luceafăr: „depărtarea dintre noi se dilată, prin mine 
trec eu tot mai liber şi tot mai singur” (prin cine trec eu).

Novac nu se fereşte de fi guri de stil şi nici de componentele 
lor de bază, epitetele. Totodată, în această plasare a actantului 
liric pe un fel de piedestal al însingurării îndurerat-orgolioase 
se recunoaşte ceva din atitudinea elitistă a unui Emil Botta con-
tinuată la noi până la Claudiu Komartin şi mai departe.

Apar des vocabule ca „bătălie”, „luptă”, angajate într-un tango 
antonimic cu altele precum „şoapte”, „sensibilităţi”, „sentimente”. 
În timpul lecturii, am avut adesea senzaţia că am în faţă o 
continuare a fi lmului Last Tango in Paris.

În acest gen de discurs poetic orice detaliu are importanţă. 
(Anti)-estetica dezabuzării, ori a caterincii, ori a fl eacurilor 
nu-şi afl ă locul în acest volum. Totul este cu miză, de unde 
şi sarabanda de hiperbole şi litote, de acţiuni încărcate de 
simbolism.

Aceste „prelungiri ale permanenţelor noastre”, dublate de 
umbrele ce indică absenţe, montează o metaforă geometrică a 
intangibilului, a indescriptibilului: „sunt ca muşcăturile clare 
şi precise din fructele/ căzute la grămadă, pe jos,/ tu umbli 
desculţă prin carnea mea vie/ şi din ce în ce mai precisă” (în-
toarcere).

În sinteză, cauzele efi ciente ale volumului sunt lupta, durerea 
şi însingurarea/dispariţia, cu diverse sinonime. Dar dincolo de 
multele implicări şi implicaţii, decorul susţine un (ex)-cuplu 
adamic: „toate păsările zboară şi toţi fl uturii colorează/ lumea 
prin care echilibrând marginile zilei de azi/ noi am trecut” (o 
stradă cu sens unic).

Ceea ce intenţionează Andrei Novac este să reinstaureze 
poezia care s-ar fi  putut scrie mai mult la noi dacă nu ne-ar fi  

Felix Nicolau
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descălecat comunismul şi nu am fi  persistat 45 de ani în alegorii, 
aluzii, parodii, experimente criptice (în cele mai bune cazuri, căci 
nu are rost să pomenesc manifestările poetizante dezastruoase). 
Cum noţiunea de bază a volumului este libertatea responsabilă 
şi sensibilă, ne dăm seama că ceea ce înainte vreme era interzis 
acum e cam ţâfnos marginalizat: „din acel loc m-am ferit de 
moarte, mi-am acoperit/ ochii cu amândouă palmele,/ am râs 
de câte ori timpul mi s-a părut mai blând/ cu mine,/ acum există 
limite pe care doar eu le construiesc/ ca pe un zid uriaş din care 
împart de mâncare/ tuturor” (restul e libertate).

Riscurile abordării ar fi  teatralitatea şi patetismul, aşa cum 
li s-a întâmplat altor poeţi încă nebătrâni, dar narcisişti, aro-
ganţi şi lipsiţi de o generoasă experienţă a vieţii, dincolo de 
cenacluri şi cârciumi literare. Ceea ce îl salvează pe Novac este 
modestia, dar şi fi nalurile geometrice ale multor poeme. Visările 
şi melancoliile lui sunt atent ţinute în frâu: „un câmp liber/ pe 
care aleargă nostalgiile legate la ochi,/ simţurile noastre ne fac 
vulnerabili,/ moartea fi ecărei zile este o aşteptare//suntem legaţi 
la ochi,/ mâinile sunt un/ câmp liber” (ca o linie).

Cum Novac trăieşte de mult în malaxorul literar, dar cum nu s-a 
complăcut în reţetarul limitat al vreunei grupări, ceea ce întreprinde 
el aici este o propunere conştientă. Înnoirea se poate obţine prin 
reciclarea unor discursuri poetice anterioare la altă temperatură, 
cu altă tehnică şi într-un context diferit: „un spaţiu uriaş pe care îl 
împachetez/ ca pe un şerveţel,/ destine care se închid la nasturi/ şi 
şanţuri/ uriaşe care rămân neastupate” (de aici).

Saltul de manieră şi viziune este imens, peste minimalismul 
elevat al postmodernilor români, peste textualism şi cu aterizare 
în mare viteză prin visceralitatea douămiistă, oprire dincolo. 
Rezultatul este această poezie de ţinută, intensă şi controlată de 

Curajul de a relua ceea ce nu s-a prea întâmplat
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un soft  capabil să fi ltreze artezienele stilistice: „după ce eu o să 
mor/ vom fi  mai grijulii unul cu celălalt,/ tu te vei juca cu fi ecare 
sensibilitate a mea/ lăsată la întâmplare/ prin locurile cu vedere 
către mare” (sfârşit).

Felix Nicolau
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Simona Constantinovici

Despre paradoxalul 
Karl Kraus* 

JACQUES LE RIDER, actualmente di rec   -
torul studiilor de istorie culturală eu     ro-

peană, la École Pratique des Hautes Études, 
este autorul unor cărţi de referinţă în do-
meniul germanisticii, culturologiei, ima    go-
logiei, fi lologiei şi al studiului men talităţilor. 
Câteva dintre acestea au fost tra duse şi în 
limba română: Modernité viennoise et crises 
de l’identité (apărută, cu titlul Mo dernitatea 
vieneză şi crizele identităţii, în 1994, în tra-
ducerea Magdei Jeanrenaud, la Editura Uni-
versităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), 
La Mitteleuropa (Mitteleuropa, a  părută, la 
Edi tura Polirom, în 1997, tra ducere de Anca 
Opric), Europa centrală sau paradoxul fragi-
lităţii (apărută, în 2001, la Editura Polirom, 

* Jacques Le Ride, Karl Kraus. Phare et brûlot de la 
modernité viennoise, Éditions du Seuil, 2018.
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în traducerea Izabellei Badiu, Danei 
Chetrinescu şi Ilincăi Ilian), Journaux 
intimes viennois (Jurnale intime vie ne-
ze, apărută, la Editura Polirom, în 2001, 
traducere de Magda Jeanrenaud).

Sub aceleaşi coordonate incontes-
tabile ale erudiţiei, Jacques Le Rider a 
publicat, în 2018, la Éditions du Seuil, 
un volum monografi c, de aproape 600 
de pagini, Karl Kraus. Phare et brûlot 
de la modernité viennoise. Tuşele bio-
grafi ce interferează cu o refl ecţie com -
 plexă asupra rolului pe care Karl 
Kraus (1874-1936), un intelectual evreu 

non  conformist, l-a jucat într-o perioadă delicată 
din istoria umanităţii. E o carte despre cum poate 
să fi e recitit şi înţeles un autor care, în ultimii săi 
ani de viaţă, nu a benefi ciat de o privire generoasă 
din partea apropiaţilor, despre cum, în timp, se 
pot estompa unele aspecte ale personalităţii sale ex-
plozive sau cum, dimpotrivă, se îngroaşă, până la 
monstruos, altele. Cu o documentaţie exhaustivă, 
care dovedeşte că Jacques Le Rider este un cărturar 
de modă veche, şcolit prin marile biblioteci ale 
Europei moderne, volumul se înscrie în paradigma 
cărţilor care recuperează imaginea unor intelectuali 
rafi naţi, forţaţi să-şi procure măşti, să se reinventeze, 
în perioada dintre cele două războaie mondiale.  

Acesta este primul studiu în limba franceză, după 
o jumătate de secol, despre un orator carismatic al 
Vienei începutului de secol XX. Dramaturg, poet, 
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jurnalist, autor a două cărţi care au făcut istorie, Ultimele zile 
ale omenirii, frescă a unei lumi în pragul descompunerii, şi A 
treia noapte valpurgică (apărută postum, în 1952) Karl Kraus s-a 
remarcat prin incisivitatea şi virulenţa aforismelor şi eseurilor 
satirice publicate, mai cu seamă, în revista pe care o patrona, Die 
Fackel. Cuvântul care avea să devină defi nitoriu pentru cariera 
sa de gazetar şi de vajnic oponent al imposturii, Die Fackel, 
înseamnă „fl acără” sau „torţă”. Jacques Le Rider punctează, re-
lativ la semantica termenului care a dat titlul revistei lui Kraus: 
„Le fl ambeau est le symbole des Lumières dissipant les ténèbres 
de l’obscurantisme. La torche este le brandon qui sert à mettre le 
feu, comme les pamphlets et les polémiques incendiaires de Karl 
Kraus.” (p. 19). În 1937, apare postum şi Die Sprache (Limbajul), 
un tratat de poetică şi stilistică. De remarcat este faptul că, dintr-
un soi de prudenţă sau de reticenţă la eventualele polemici pe 
care le-ar fi  putut genera în actualitate, nu a fost tradus încă, din 
câte ştim, în limba română.

Cu aparat critic complex, care ar putea servi oricând ca 
model pentru doctoranzii studioşi, Jacques Le Rider marchează 
coordonatele biografi ce şi de receptare ale operei lui Karl Kraus. 
Bibliografi a conţine titluri defalcate în următoarele secţiuni: 
numerele revistei Die Fackel (de la momentul debutului, în aprilie 
1899, până la ultimele numere, 917-922, cele din februarie 1936), 
corpusul creaţiilor lui Kraus, inclusiv corespondenţa acestuia. 
Urmează, în secţiunea a treia a bibliografi ei, reunirea tuturor 
textelor lui Kraus traduse în franceză, inclusiv antologiile şi 
culegerile de texte. Afl ăm că Gilles Sosnowski a realizat, în acest 
sens, o bibliografi e completă a traducerilor publicate între 1913 şi 
1986 în limba franceză. Secţiunile IV şi V din bibliografi a-reper 
a volumului pe care-l descriem, înregistrează, cu minuţiozitate 
şi acurateţe fi lologică, bună parte din studiile despre Karl Kraus 
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redactate în franceză, respectiv în germană şi engleză. Valoros 
şi util este şi Indicele de nume, plasat la fi nal, care permite un 
reperaj facil în reţeaua de multiple antroponime vehiculate între 
fi lele acestui tom impresionant. 

Jacues Le Rider mărturiseşte, la sfârşitul părţii introductive, că, 
dincolo de urmarea cu fi delitate şi pasiune, în manieră proprie, 
a fi rului biografi ei cărturarului vienez, patru lucrări biografi ce, 
din vasta bibliotecă a studiilor krausiene, au constituit punctele 
de referinţă în redactarea acestei monografi i: Paul Schick, Karl 
Kraus in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, 1965; Edward 
Timms, Karl Kraus. Apocalyptic Satirist. Culture and Catastrophe 
in Habsburg Vienna, 1986; Friedrich Pfäffl  in, Karl Kraus, 1999; 
Friedrich Rothe, Karl Kraus. Die Biographie, 2003. 

La începutul monografi ei Karl Kraus. Phare et brûlot de la 
modernité viennoise, sunt trecute în revistă, cu ample detalii, 
mărturie a documentării asidue, copilăria, adolescenţa şi tine-
reţea lui Karl Kraus. Născut în Boemia, va privi mutarea în 
Germania ca pe un exil care-i va marca întreaga existenţă. Le 
Rider vorbeşte răspicat, în continuare, în capitolul Comment on 
devient Karl Kraus, despre cele trei „rupturi fondatoare” care 
apar în viaţa jurnalistului austriac: prima e legată de mediul 
literar vienez cu care nu a consunat cu adevărat niciodată, a 
doua este cu sionismul, iar a treia, cu ziarul Neue Freie Presse, 
ca o anticipare a atitudinii de respingere pe care o va cultiva 
întotdeauna vizavi de presă şi de ravagiile iscate de aceasta prin 
discursul promovat. 

În capitolul introductiv, Jacques Le Rider îşi delimitează net 
poziţia faţă de autorul investigat. Nu se vrea  a fi  nici discipol, 
nici adversar al scriitorului vienez, dar nu ezită să se declare, fără 
echivoc, că se afl ă de partea acelui Kraus care luptă împotriva 
imposturii de orice fel: „Karl Kraus a systématiquement pris 
le contre-pied du politiquement correct, lui qui n’a pas hésité 
à s’opposer avec vigueur à quelques-uns de ces contemporains 
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les plus prestigieux et qui a toujours préféré le paradoxe et la 
provocation, le rire et la colère. Ses textes vous empoignent, 
vous secouent et vous entraînent. On le suit avec enthousiasme 
quand il déclare guerre à la guerre et quand il attaque l’imposture 
et les fausses valeurs.” (p. 19). Nu de puţine ori, verva polemică 
a vienezului, curajul de a spune lucrurilor pe nume, de a păstra 
neîntinată libertatea sa de expresie s-au soldat cu agresiune fi zică 
brutală.

În ultimul capitol, Dernier acte: de 1933 à juin 1936, care cade 
ca o ghilotină peste imaginea intelectualului puternic, feroce 
demolator de moravuri şi de stiluri manipulatoare, Jacques Le 
Rider prezintă un alt Kraus, afl at într-un punct în care, abandonat 
de prieteni, se confruntă cu o neînţelegere generalizată, iscată 
de atitudinea sa paradoxală vizavi de nazism. După ce a citit 
numărul din iulie 1934, „Pourquoi Die Fackel ne paraît pas”, 
scriitorul Elias Canetti, profund indignat, sună la uşa lui Karl 
Kraus şi, în faţa acestuia, rupe revista şi i-o aruncă, în semn de 
protest, la picioare. Într-o scrisoare adresată fratelui său, Canetti 
spune: „J’ai honte d’avoir été infl uencé par un monstre pareil.” 
(p. 493) În memoriile sale, afl ăm din cartea profesorului Le Rider, 
că, din acel moment, Elias Canetti a continuat să-l blameze pe 
eseistul caustic, chiar dacă pe un ton ceva mai calm: „Il avait 
pris parti pour Dollfuss, il avait toléré la guerre dans les rues 
de Vienne et consenti à l’horreur. Tous, vraiment tous s’étaient 
détachés de lui.” (p. 493). 

Confruntat cu astfel de reacţii devastatoare, Kraus se vede 
nevoit să diminueze numărul lecturilor publice, din autori cla-
sici sau contemporani ori din propriile texte, să ştirbească din 
farmecul şi entuziasmul acelor întâlniri care l-au făcut celebru. 
Steaua sa începe să pălească şi nimic nu-l va mai scoate din acest 
con de umbră, din zona inconfortabilă a oprobriului şi aversiunii 
celorlalţi. Dintr-o, pe bună dreptate, persoană adulată, ajunge 
să fi e pus la zid, ostracizat, iar prejudiciile aduse imaginii sale, 
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puternic deformate, se vor refl ecta şi-n defectuoasa receptare a 
creaţiei sale.

Le Rider scoate în evidenţă, printr-un discurs captivant 
şi elegant, care nu exclude o doză mare de sondare a faptului 
bio      grafi c mărunt, frust, faptul că intelectualul austriac a avut, 
dincolo de inteligenţa şi talentul ieşite din comun, o per so-
nalitate controversată. Paradoxalele sale poziţionări vizavi de 
pro blematica iudaismului, faţă de antisemitism, relaţia pe care a 
întreţinut-o cu literatura, presa şi capitalismul de la acea vreme 
au şocat, în mod constant, atrăgând, nu de puţine ori, reacţiile 
ve hemente ale prietenilor şi compatrioţilor. Kraus a cultivat 
jocul provocator cu stereotipurile antisemite, i-a înfi erat pe 
pa tronii de presă, pe ziarişti, s-a ridicat împotriva corupţiei şi 
fariseismului, tot în numele unei inadecvări identitare la formula 
iudaismului de care nu se putea dezice, chiar dacă, în octombrie 
1899, părăseşte ofi cial comunitatea de cult israelit din Vienna, 
rămânând fără apartenenţă la o confesiune, până în 1911, când 
s-a convertit la catolicism. Atitudinea sa a fost întotdeauna 
oscilantă, generând ambiguitate şi perplexitate. Se poate remarca 
o perioadă moderată, între 1920-1930, când luciditatea auto-
analitică şi gustul absolut pentru paradox se-nclină în favoarea 
unei acceptări a propriei identităţi indefi nisabile.

Adevăraţii cunoscători ai operei lui Karl Kraus au consi de-
rat că termenul antisemitism, prin utilizare defi citară şi com pre-
hensiune incongruentă, obliterează percepţia clară a unui astfel 
de geniu, drept pentru care ar trebui să fi e ignorat, chiar interzis, 
în discuţiile despre textele sale. Le Rider citează, în sprijinul 
acestei idei, un studiu aprofundat al romancierului Jonathan 
Franzen, publicat în 2013, cu titlul Th e Kraus Project. 

Admirabil cunoscător al potenţelor unei limbi complexe, 
precum germana, Kraus a făcut, din postura lui de moralist care 
a optat întotdeauna pentru formula stilistică a conciziei, afo-
ristică şi briliantă, o incisivă critică a limbajului, considerând 
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că limba creativă, bazată pe inspiraţie, s-a transformat ire-
mediabil în frazeologie agresivă şi manipulatoare, în discurs 
al distrugerii. Jacques Le Rider punctează: „Quand la langue 
est en souff rance et se dégrade en phraséologie, elle devient 
une puissance tyrannique qui détermine le comportement 
du sujet, un réservoir de préjugés installés dans les mots et 
les concepts, un mur qui cache la vérité et la réalité. Dans Les 
Derniers Jours de l’humanité, Kraus montre des individus 
décervelés par la phraséologie de « cette grande époque », qui 
ne parle que d’héroïsme, de patriotisme et de victoire assurée, 
et qui les a réduits à des marionnettes grotesques et pitoyables.” 
(p. 510). Th eodor Adorno credea că analiza „micrologică” este 
una dintre tehnicile care ar caracteriza cel mai adecvat arta 
discursivă krausiană. Aceasta rezidă în a demonstra importanţa 
pe care o au lucrurile mărunte, faptele care trec neobservate, 
cărora nimeni nu le acordă atenţie, dar care, în discursul lui 
Kraus, produc mutaţii serioase în perceperea realităţii. Privite ca 
nişte minima moralia, aceste, la început, cioturi de semnifi caţie 
funcţionează ca nişte catalizatori în discurs şi ajung să pună într-o 
altă lumină, totalmente diferită de cea de până atunci, ordinea şi 
dezordinea macrocosmosului social, politic şi cultural. Jacques 
le Rider conchide: „Dans un simple fait divers, Kraus déchiff re 
la constitution morale de la société, comme dans Moralité et 
criminalité et Muraille de Chine. À partir d’une citation, il met à 
nu toute la personnalité d’un auteur, d’un artiste, d’un dirigeant 
politique et toutes les faiblesses et les contradictions d’une œuvre 
ou d’une idéologie.” (p. 512).

Lupta împotriva infl uenţei nefaste, mefi stofelice, pe care 
o poate exercita presa de proastă calitate este cauza cea mare 
a oratorului austriac, de care nu s-a dezis niciodată, aşa crede, 
argumentându-şi discursul, autorul monografi ei de faţă: „La 
capacité de la presse à grand tirage à formater les esprits est 
représentée par Kraus, pendant les années de guerre et dans Les 
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Derniers Jours de l’humanité, comme une puissance diabolique, 
une magie aussi noire que l’encre d’imprimerie qui, après avoir 
ruiné la langue, la culture et les mœurs, se révèle à présent une 
force de destruction massive.” (p. 514). Şi, totuşi, în spiritul 
paradoxurilor care-l caracterizau, el a rămas, până la sfârşitul 
vieţii, un cititor fi del al presei. Nu putea să renunţe la ziare, 
chiar dacă le ura şi blama constant. O lume privată de prezenţa 
lor în spaţiul cultural interbelic ar fi  fost, fără doar şi poate, de 
neconceput.

În pofi da discursului dens, înţesat, la tot pasul, până la refuz, 
în unele pagini, cu trimiteri culturale, cu informaţii despre 
politică şi societate, Karl Kraus. Phare et brûlot de la modernité 
viennoise se citeşte cu plăcere, ca un Bildungsroman, având chiar 
funcţionalitatea acestuia, în bună măsură. Cu discreţie şi poft ă 
nestăvilită de a nara savant, Jacques Le Rider deschide o fereastră 
şi înspre cititorul comun, cu gândul de a-l forma în spiritul unui 
umanism solid. La mijlocul cărţii, ca o formă de a comunica mai 
bine cu lectorii săi, autorul plasează un set de fotografi i cu Kraus 
sau cu revista Die Fackel, pe care acesta a inventat-o şi care, prin 
publicarea unor articole ori eseuri satirice incisive, l-a propulsat 
în arena polemicilor la foc aprins.

Această carte monografi că, despre o personalitate rămasă 
cvasi-captivă, într-un sertar al nedreptelor acuze, care nu şi-au 
estompat sufi cient, în timp, unghiurile, scrisă competent, cu multă 
pasiune, de profesorul Jacques Le Rider, va stârni interesul şi, 
poate, la un moment dat, se vor găsi acei traducători competenţi, 
inspiraţi, care să-l prezinte publicului român, la adevărata lui 
valoare, pe atât de bizarul, fulminantul şi controversatul cărturar 
vienez Karl Kraus. Până atunci, cititorii francofoni se pot bucura 
de o carte spectaculoasă, fortifi cată printr-o documentaţie 
arborescentă, din care nu lipseşte elementul surpriză. 
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Florica Bodiştean

Confesiunile literaţilor 
bărbaţi*

LIANA COZEA este cunoscută pentru 
cercetarea sistematică şi riguroasă a unui 

teritoriu cvasiignorat de critica şi istoria 
noastră literară ca subiect în sine, literatura 
scriitoarelor  interbelice şi contemporane. 
Alături de Elena Zaharia-Filipaş şi Bianca 
Burţa-Cernat, universitara orădeană a trasat 
liniile de demarcaţie şi de forţă ale scrisului 
feminin, a stabilit conţinutul exclusiv estetic 
al sintagmei „literatură feminină”, dar i-a 
relevat şi elementele de specifi citate. Titlurile 
cărţilor sale vorbesc de la sine: Prozatoare 
ale literaturii române moderne, Cvartet cu 
prozatoare, Exerciţii de admiraţie şi reproş: 
Hortensia Papadat-Bengescu, Confesiuni ale 
eului feminin, Al doilea eu. 

Florica Bodiştean, 
eseistă, 

Arad

* Liana Cozea, Patru critici literari. Jurnale şi memorii, 
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2018
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În această nouă carte, fără a părăsi 
teritoriul literaturii con fe sive, Liana 
Cozea abordează un cu totul alt seg-
ment de autorat decât cel cu care 
ne-a obişnuit, jurnalele şi memoriile 
bărbaţilor scriitori. Dacă literatura 
con fesivă a scriitorilor e altfel decât 
cea a scriitoarelor e prima întrebare 
ca re i se poate pune unei exegete 
a spaţiului confesiv feminin. Ca ta-
lent literar şi ca motivaţie, nu, căci, 
după cum literatura nu are sex, nici 
inteligenţa şi sensibilitatea autoscopiei 
nu au. Şi totuşi, spune Liana Cozea 

în  preambulul volumului, cu argumentele la ca-
re a condus-o exerciţiul punerii în oglinda căr ţi-
lor anterioare, există diferenţe de atitudine, psiha-
nalizabile sub aspect genurial în cele din urmă, 
di    ferenţe care, într-un spaţiu al subiectivităţii şi 
sin   cerităţii maxime cum e confesiunea, e fi resc să 
se exprime. Prima este aceea că bărbaţii preferă dia-
cronia, insistând pe povestirea copilăriei şi a anilor 
de formare, ca şi pe scrutarea senectuţii, în vreme ce 
femeile se instalează ferm în prezent. Cea de-a doua 
se referă la severitatea judecăţii de sine şi a celorlalţi. 
Bărbaţii, de la cei umorali până la cei sereni, sunt mai 
blânzi cu ei şi mai tranşanţi cu ceilalţi, au tendinţa 
obiectivării care îi conduce spre considerarea me-
diului şi spre satira „bâlciului deşertăciunilor”, în 
vreme ce femeile, prin activarea mecanismului „o -
varic-bovaric”, sunt autojudecători exigenţi, dând 
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glas nemulţumirii, frustrării şi insatisfacţiei faţă de sine şi prea 
puţin, sau prea fi rav, faţă de alţii.  

Cu luciditatea şi empatia cu care ne-a obişnuit din cărţile 
anterioare, Liana Cozea analizează cele patru volume ale „jur-
nalului nefericirii” lui Mircea Zaciu, publicate la editurile Dacia 
şi Albatros între 1993 şi 1998, Amintiri şi portrete literare al lui 
Gabriel Dimisianu (ed. a III-a, Humanitas, 2013), un jurnal 
atipic, „de idei”, al lui Gheorghe Grigurcu (Jurnal, vol. I, editura 
Eikon, 2014) şi opul autobiografi c Viaţă şi cărţi. Amintirile unui 
cititor de cursă lungă publicat de Nicolae Manolescu la Paralela 
45 în 2009. Rezultatul este un roman plurivoc, alcătuit dintr-o 
adiţiune de istorii fi xate în rama comentariului critic. Intenţionat 
n-am scris roman între ghilimele pentru că, dincolo de orice 
clişeu, cartea se citeşte ca un roman pasionant, despre biografi ile 
spirituale a patru critici şi scriitori contemporani între ei, dar şi 
nouă şi, în consecinţă, despre evocarea din unghiuri diferite, pe 
fragmente diferite, a aceluiaşi segment temporal al lumii literare 
pe care cele patru personalităţi s-au amprentat. Iar faptul că 
tuspatru îi sunt contemporani autoarei permite multiplicarea 
perspectivelor analitice prin feedback-ul personal la cele relatate. 
Cu alte cuvinte, autorul par lui même, mărturisirea despre sine 
par Liana Cozea, dar şi acelaşi memorialist/diarist şi acelaşi 
fundal socio-cultural văzuţi fără intermediar, din chiar „viaţa 
care se vieţuieşte” de însăşi autoarea cărţii. Lectura critică a 
Lianei Cozea se mută astfel de pe un portativ pe altul, scrutează 
de la nivelul metatextual interiorul universului textual şi invers, 
probând din toate unghiurile obiectivitatea analizei.    

În acest cvartet de prim rang al criticii şi istoriei noastre literare, 
sunt reunite  personalităţi, temperamente, biografi i diferite 
ce se refractă în substanţa diaristică sau memorialistică graţie 
unui mecanism narcisic al acuzei şi al laudei, căci, punctează 
autoarea şi observaţia merită toată atenţia, proza confesivă e 
„revărsarea de iubire de sine”, traducând apriga dorinţă a autorilor 
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„de a-şi adresa elogii, abil mascate în pretinse critici obiective”. 
Cu siguranţa unei metode hermeneutice verifi cate, Liana 
Cozea pătrunde în apele adânci ale adevărului şi mistifi cării 
de sine pe care orice exerciţiu scris de developare a sinelui nu 
le poate evita şi pune întrebările-cheie în momentele de criză 
şi de incongruenţă ale textului confesiv pentru a chestiona 
însăşi veridicitatea formulei pe care o investighează. Până unde 
poate merge „artifi ciul sincerităţii”, despre care vorbea Barthes, 
în condiţiile în care sinceritatea e clauza esenţială a literaturii 
subiective? Ne amintim că în cartea sa despre Ficţiunea jur-
nalului intim Eugen Simion vedea în această clauză funcţia 
catalizatorului din reacţiile chimice – niciun element din acest 
catalizator nu trece în noua substanţă, dar fără el reacţia nu poate 
avea loc – şi nuanţa aparentul paradox al lui Barthes prin aceea 
că mai puţin contează sinceritatea actului confesiv, imposibil 
de cuantifi cat de altfel, şi mai mult sinceritatea scriiturii, adică 
„sensul adevărului şi impresia generală de credibilitate” (vol. I, 
p. 134). Între aceste două repere, cel psiho-moral şi cel estetic, se 
desfăşoară investigaţia Lianei Cozea, investigaţie ce mobilizează 
o atenţie subliminală şi o subtilitate analitică ce străbat până la 
nivelul stratului celular al ercoşeului sufl etesc şi spiritual etalat 
de fi ecare caz în parte. Iar de la pragul analizei, autoarea urmează 
procedeul în sens invers, refăcând întregul şi sintetizând adevărul 
unui om în formulări memorabile, care îi alcătuiesc efi gia.

Cazul lui Mircea Zaciu, cum îl relevă analiza masivului jurnal 
întins pe zece ani (1979-1980), e cel al unui mare intelectual, 
fondator de şcoală critică, dar victimă a unei „conspiraţii a des-
tinului”. Un „mizantrop structural”, frustrat şi dezamăgit de viaţă, 
de apropiaţi, de el însuşi, omul care nu-şi găseşte locul, suferind 
de un „bovarism al centrului” unde viaţa sa se identifi că, în ca-
zurile fericite, cu viaţa Uniunii Scriitorilor, şi de un „complex al 
provinciei şi al provincialului”. Este jurnalul unui prozator ratat 
pentru al cărui talent stă mărturie portretistica  caustică ce relevă 
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anvergura unui moralist clasic şi a unui balzacian în metodă. 
Contradictoriu, dual pe alocuri, pe cât de maliţios în portrete, 
pe atât de sensibil în descrierile de peisaj. Subiectiv în ceea ce-l 
priveşte, obiectiv însă în judecăţile critice şi estetice exprimate în 
tonul elegant al polemicii, cu simţul măsurii şi cu prudenţă.

Aceeaşi fi xare a impresiei în câteva tuşe sigure în capitolul 
despre Gabriel Dimisianu, spirit solar şi echilibrat, nu îngăduitor, 
ci înţelept, bonom „pentru că îi este proprie mansuetudinea 
unui om inteligent” cum se poate vedea din evocări – Nicolae 
Breban, Sorin Titel, Geo Dumitrescu, Florenţa Albu, Ion Horea, 
Dumitru Ţepeneag, Nicolae Manolescu, ca să dau doar câteva 
nume –, dar şi din amintirile personale păstrate în aceeaşi zonă 
a amenităţii: „nu modifi că şi nu pune accente grave lucrurilor, 
nu înfăţişează tragic evenimente sau fapte percepute diferit la 
vârste diferite”.

Jurnalul unui om singur se intitulează capitolul dedicat lui 
Gheorghe Grigurcu, jurnal impropriu, extrem de dens, aforistic 
sau poematic după caz, pe care Liana Cozea îl analizează 
paradigmatic, ca tip sui generis de discurs: eludând factologia 
în favoarea ideilor, oferind „o dezvăluire parcimonioasă, aluzivă 
doar, a laboratorului său de creaţie, a atelierului de lucru”. 
Jurnalul unui dialog interior al diaristului cu Alter Ego-ul său 
care-l ocultează şi îl dezvăluie totodată. Organizat tematic şi nu 
cronologic – vârstele, amorul, similitudinea dintre oameni şi 
cărţi şi dintre viaţă şi creaţie sunt temele privilegiate. Un jurnal 
care atunci când se fi xează în concretul cotidian înregistrează cu 
spirit justiţiar lumea literaţilor distribuind accente plastice.  

Despre volumul lui Nicolae Manolescu se poate spune că 
e pus în abis de o mărturisire a autorului: „M-am obişnuit să 
scriu despre ce citesc, nu despre ce văd. Impresiile mele vor avea 
întotdeauna un caracter livresc”. De aceea, spune Liana Cozea, 
amintirile sale, biografi a sa nu seamănă cu ale altora fi ind fi ltrate 
de la început şi constant prin ecranul înmagazinărilor livreşti. 

Confesiunile literaţilor bărbaţi
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E memoria unei vieţi prin cărţi, o viaţă în care mai întâi apar 
cuvintele şi apoi fi inţa, sau e parcursul unui om ce se defi neşte ca 
totalitate a lecturilor sale. Urmărind traseul asumării literaturii 
ca mod de viaţă, de la identifi carea primei amintiri legate de un 
cuvânt, pe la vârsta de doi ani, la cei ai adolescenţei marcate de 
cititul-pasiune, „erotic”, în biblioteca din camera strămătuşii, 
până la cititul „birocratic” reclamat de cronica săptămânală ţinută 
în paginile „Contemporanului” şi apoi ale „României literare”, 
Liana Cozea vorbeşte despre construcţia unei „poetici proprii 
a lecturii”. Poetică pe care partea a doua a volumului, Scrisul şi 
cititul (simetrică celei dintâi, Cititul şi scrisul), o complineşte 
prin explorarea realului în sinteza unei jumătăţi de veac ce adună 
laolaltă oameni, cenzură, oportunism, rezistenţă prin cultură, 
cronici, teme, opere, întâlniri memorabile. Puse faţă în faţă, 
cele două părţi demonstrează că vocea memorialistului e mult 
mai convingătoare când vorbeşte despre personaje decât atunci 
când vorbeşte despre persoane. Iar observaţia Lianei Cozea cu 
privire la capacitatea memorialisticii masculine de surprinde 
esenţa şi esenţialul se ilustrează pe de-a-ntregul în autoportretul 
manolescian, construit din paradoxuri, dintre care să le cităm 
cel puţin pe acestea: „Mintea mea întrebuinţează abstractul, dar 
reţine imaginile. Inteligenţa îmi întrece sensibilitatea (şi nu mă 
laud cu asta), dar se aplică mai degrabă pe lucruri sensibile”.

 Adunând patru vieţi paralele, volumul Lianei Cozea lasă o 
impresie de mare densitate şi de spectaculos pentru că selecţia 
faptelor din textele primare urmăreşte să pună în valoare 
paradigma biografi ilor, nodurile şi sensurile lor, nu accidentul, 
nici banalul cotidian. Marquez are mare dreptate când spune 
că adevărata viaţă nu e cea pe care o trăieşti, ci aceea pe care 
o povesteşti. Se vede că un „povestitor de gradul al doilea” 
su blimează şi mai mult acest adevăr dacă este înzestrat cu 
capacitatea de a citi persoana din spatele măştii şi de surprinde 
în exerciţiul confesiv deopotrivă retorica şi spontaneitatea.

Florica Bodiştean
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Constantin Dehelean

Despre ambivalenţa literaturii, 
sau cum pot fi  poezia şi 
confesiunea acelaşi lucru*

G. GABRIEL PETRU BĂEŢAN se grăbeşte. Gra-
ba lui poate fi  benefi că numai în măsura în 

care poezia „s-ar prăvăli într-o depărtare atât de 
îndepărtată/ Că luminii i-ar lua o veşnicie numai 
să îi atingă suprafaţa...”. Headshot (în traducere 
liberă Lovitura de cap) este un volum de poeme cu 
miză uriaşă: mai poate poezia să existe paralel cu 
„trecerile” dincoace şi dincolo de real? „Poezia este 
mai vie decât toţi oamenii şi toate vietăţile la un loc” 
(Poesie vivante) este o frază cu care începe volumul 
proaspăt apărut la editura Mirador în acest an. 

Autorul este extrem de preocupat atunci când 
pleacă pe drumul fără întoarcere al poesiei. În periplul 
lui pe acest drum se îmbracă într-o vibrantă hlamidă 
regală, fi ind în aceeaşi măsură un preot al zeitei Erato, 

* G. Gabriel Petru Băeţan, Headshot (Poezii) şi Estetica deca-
denţei (aforisme şi cugetări), Editura Mirador, 2019.
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cea care în penumbra ei luminoasă şi 
fără adieri materialiste se lasă slujită 
de poet: „Poezia este atât de vie încât 
/ fi ecare undă radio care se propagă 
prin trupurile noastre/ e un vers!” (în 
acelaşi poem de început). 

Acest volum pare o artă poetică 
a unui poet pe care nu este neapărat 
nevoie să îl cheme G. G. P. Băeţan. 
Numele lui ar putea să fi e cu totul 
în tâmplător. Cunoscând apetenţa au-
torului pentru defi niri sau maxime, 
putem vorbi de o experienţă a creaţiei 
poetice în sine. Aceasta este esenţa, 
mesajul poemelor din volum. De 

aceea poezia este mai presus decât autorul ei.
Aproape toate poemele din volum sunt decantări 

subtile ale lecturilor autorului în commenturi de-
retorizante. Un discurs liric, lipsit de confl icte de 
natură ireconciliabilă: „acolo, între cearcănele sufl e-
tului/ sub sârmoasa iarbă a regretelor/ zac toa te 
cuvintele pe care nu am avut curajul să ni le rostim/ ca 
nişte copii morţi la naştere// amintirea lor ne suprimă 
înălţarea/ amintirea ţipătului lor ne asurzeşte/ orice 
gând, orice vocaţie, orice destin// acolo, fi x în locul 
acela/ singurătatea îşi înfi ge adesea cârligul în noi/ 
balansându-ne vieţile deasupra unei mări de acidă 
incertitudine...” (Cimitirul cuvintelor).

Remarcăm o permanentă re-vizitare a unor 
stări, apartent imposibile, simultan cu o acurateţe 
a limbajului liric, dovedind cititorului că irecon ci-

Constantin Dehelean
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liabilul este de fapt o nouă conciliere: „după o mare dragoste/ 
urmează întotdeauna o tăcere şi mai mare, corozivă/ cerul pare 
că se scufundă/ amintirile devin morminte/ inima îşi pierde 
glasul// prezentul alunecă în trecut ca într-o gură carnivoră/ 
totul se preschimbă (în) cianură/ totul are gust de moarte/ totul 
se dezintegrează// rămâne un gol nemărginit pe care ai senzaţia 
că nici măcar/ Dumnezeu/ nu l-ar mai putea umple...” (După o 
mare dragoste). 

Poezia lui G. G. P. Băeţan are deseori reverberaţii insolite. Pare 
un fel de ecou care se aude într-un spaţiu, altul decât cel fi resc, 
un fel de surghiun care trece prin toate graniţele restrictive: „Mă 
trezesc în fi ecare dimineaţă înainte să adorm cu adevărat/ şi mă 
avânt pe stradă ca într-un malaxor de măcinat conştiinţe./ La 
capătul fi ecărei zile/ mai nici un vis nu scapă de nevătămat./ 
Trenurile care duc spre consacrare nu opresc în oraşul acesta/ 
întotdeauna./ Trebuie să te urci în el din mers” (Oraşul în care 
locuiesc). 

Discursuri fulgurante, de un tragism abia mascat, o prea 
disciplinată dezinvoltură a scrierii şi a descrierii realului, de care 
mulţi poeţi de astăzi se feresc, conservă o stare sublimă: aceea 
a ieşirii din paradigma unui camufl aj în spatele căruia mulţi se 
ascund: „Dumnezeu a creat poeţii (în a opta zi, zic eu, furat de 
măreţia ideii, n. C.D.)/ şi le-a poruncit:/ « voi trebuie să fi ţi solii 
mei în orice limbă/ şi vestitorii luminii în sufl etele oamenilor/ 
nu lăsaţi nici o ureche nemângâiată/ nu lăsaţi nici un fi r de iarbă 
neexplorat de ochiul ager al gândurilor voastre// transformaţi 
orice detaliu în mirare/ şi orice zbucium în capodoperă// 
domesticiţi umbrele/ vorbiţi-le chiar şi morţilor/ interogaţi chiar 
şi pietrele// prin voi speranţa se va infi ltra/ chiar şi în peştera 
subconştientului»” (A opta zi după facerea lumii). 

Despre ambivalenţa literaturii, sau cum pot fi  poezia şi confesiunea...



184

Lecturi paralele

4-5-6, 2019

O poezie orală, cu o oralitate care vine dintr-un mod „mai 
mult ca perfect”, de fapt un prezent transcendent, cu vizibile 
spuneri simbolice, frumos ordonate şi coordonate. O topică 
pătrunsă de o sinceritate ieşită din comun: „realitatea asta nu 
ştie de glumă când vine vorba de risipit vise/ realitatea asta 
născătoare de monştri/ realitatea asta violatoare de amintiri/ 
realitatea asta bolnavă de disperare/ cu trăsăturile ei diforme/ 
cu focuri de artifi cii aprinse pe orice golgotă/ cu trafi cul de 
biografi i contrafăcute/ .../ realitatea asta când banală când 
excentrică/ când radioactivă când halucinogenă/ realitatea asta 
îi este copilului din mine/ când crânciob/ când ştreang” (O altfel 
de radiografi e a realităţii).

Este important de spus că poezia acestui autor nu este 
dedicată unui anumit segment de cititori (subliniez subţirimea 
şi precaritatea acestui segment de cititori, n. C.D.) ci tuturor 
celor care iubesc literatura de calitate. Nu este locul acum de a 
face predicţii în legătură cu cititorii exclusivi ai lui G. G. P. B., 
dar autorul încearcă să declanşeze o vrajă tragic-fermecătoare, 
încărcată de metafi zici şi fi neţuri stilistice delicate, pentru 
cititori sufi cient de sensibili: „Oh, dacă moartea chiar ar fi  un 
avatar/ O preschimbare în ceva cu alte trăsături?/ O simplă 
încărcare energetică...// Dorurile ar deveni simple amânări/ 
Perpendiculare care undeva în amonte/ Mai devreme sau mai 
târziu/ Devin tangenţiale...// Necunoscutul nu ne-ar mai părea 
atât de opresiv!...”.

„Asaltat de o realitate care îl transformă în carnagiu, „omul 
iluzie” se identifi că cu un căutător iniţiat al fi inţei iluzorii care-şi 
dezvăluie cifrul dincolo de ambalajele de carne, în microcosmosul 
trăirilor şi al senzaţiilor care îi invadează conştiinţa. În fond un 
refl ex de apărare sau chiar o alternativă în faţa căutării raţionale, 
logice, prin defi niţii şi sisteme fi losofi ce” spunea regretatul 

Constantin Dehelean
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Gheorghe Mocuţa, acum mai bine 
de opt ani, când ne atrăgea atenţia 
asupra volumului de debut „Iluzii 
în ambalaje de carne” (Editura 
Fides, Iaşi, 2011) când remarca cu 
entuziasm poezia viitorului poet 
tânăr atunci, ajuns azi la o ma-
turitate implicită. Şi avea drep tate.

În tandem cu volumul de versuri 
Headshot, G. Gabriel Petru Băeţan 
publică şi un volum de aforisme şi 
cugetări intitulat Estetica de  ca denţei 
(editat de Editura Mirador, tot în 
2019). Autorul dovedeşte şi aici o 
continuă stare lirică. Cugetările au o concentrare şi o 
con densare maximă de poezie atunci când e vorba de 
înţelepciune, şi de o densitate plină de semnifi caţii, 
multe dintre ele directe şi defi nitorii. Chiar şi în faţa 
volumului de poeme despre care am vorbit înainte, 
am avut senzaţia unor confesiuni prin care autorul 
se eliberează de angoase, sau de fobii şi de întrebări 
la care nu se mai putea răspunde atunci, în poezia 
care parcă se scria de la sine. Există în cugetări, multe 
defi niţii şi axiome, precum şi o nelinişte mistuitoare 
care nu dă pace cititorului, molipsit, cu certitudine 
de neliniştile mistuitoare ale poetului. Spun asta 
pentru că forma minimalistă a cugetărilor îmi dă 
mie, cititorului, sentimentul că am în faţă refl exele 
unei puternice decantări a unor trăiri vii, adevărate, 
profunde, care nu sunt doar speculaţii sau silogisme 
fi losofi ce. Nu e locul aici pentru a vorbi despre aceste 

Despre ambivalenţa literaturii, sau cum pot fi  poezia şi confesiunea...
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specii fi losofi ce şi literare care interferează în mod plăcut. Uşor 
tragice, uşor ironice cugetările sunt întotdeauna încărcate de 
adevăruri fără drept la replică.

Ilustrăm cele spuse mai înainte cu câteva cugetări şi aforisme, 
cu trimitere directă la artă sau literatură: „Cititul conectează 
sinapse. Lipsa cititului scindează silabe”, „Scriitorii festivi îşi 
încropesc biografi a din confetti”, „Unde nu e şcoală, pericol de 
deşertifi care”, „Poezia este capabilă să se resusciteze, chiar şi 
într-o limbă moartă”, „Marii artişti se răzvrătesc chiar şi urcaţi 
pe socluri”, „Criticul simte miros de sânge încă de la primul 
scâncet literar”, „Tirajul nu înseamnă nimic. Dintre toţi cititorii 
Bibliei, abia o mână de oameni îi şi înţeleg sensul”, „Limpezimea 
scrisului e invers proporţională cu tulburarea lăuntrică!”...

G. Gabriel Petru Băeţan formulează minimalist o sumedenie 
de precepte morale, artistice şi de conduită civică. Cu toate 
acestea, se simte în trama aforismelor o poezie a refl exivităţii.

Cele două volume se aseamănă şi se deosebesc în aceeaşi 
măsură. O experienţă a lecturii marii literaturi române şi uni-
versale este vizibilă. În poezie, maturitatea lirică face com-
plementaritate cu refl ecţiile din aforisme pline de ethos şi de 
patos, la fel de mature. 

După lectura celor două volume ai senzaţia că te afl i în faţa 
unor meditaţii-mesaje în sensul că nu e totul pierdut. Lipsa 
ambiguităţii creează cititorului o stare stenică, amplifi cată şi de 
o frumoasă frazare, precum şi o acurateţe a limbajului, care, vai, 
lipseşte de multe ori în scrierile multora. 

Două cărţi care, într-adevăr, merită citite.

Constantin Dehelean
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Lucia Cuciureanu

Rezervat iubitorilor de 
poveste*

NU SUNT la prima întâlnire cu o carte 
semnată de Kocsis Francisko. Dar ca 

toate celelalte, şi acest recent volum* m-a 
introdus într-o lume a convenţiei literare, 
fermecătoare prin atmosferă şi stilistică. O 
lume despre care noi mai mult am auzit şi 
am citit în cărţi. Uneori, în tomuri întregi. 
De aceea, este admirabil felul cum reuşeşte 
autorul să prindă în rama fragilă a unor 
proze scurte şi foarte scurte farmecul unei 
epoci de mult apuse, cunoscute mai degrabă 
din „gravuri de epocă” ori din „şopronul 
baronului”. E vorba despre oameni şi în-
tâmplări din Vechiul Imperiu. Naratorul e 
când obiectiv, omniscient, când nemulţumit, 
cârcotaş, vrând să dea lecţii de scriere. Îi place 
să cultive paradoxul şi să păstreze misterul, 
incitând astfel cititorul. Despre singurul 

Lucia Cuciureanu, 
poetă, eseistă, 

Arad

*Kocsis Francisko, Un roman într-o gară mică, proze 
scurte şi foarte scurte, Editura Polirom, 2018
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călător care aşteaptă „într-o gară mică”: 
„...se simte la el o nepotrivire pe care 
nu ştii de unde s-o iei, cum s-o explici, 
deşi nici n-ar trebui, dar năravul 
acesta de a le şti pe toate se bagă şi aici, 
unde singura noastră preocupare ar 
trebui să fi e simpla relatare. (...) Deşi îl 
cunosc foarte bine pe omul acesta (...) 
nu voi trăda decât elementele necesare 
din care vom înţelege că are temeiurile 
sale de melancolie.” (pp. 80-81) 

Prima parte a cărţii, subintitulată 
Secvenţe rurale, include nouă poveşti 
dintr-un univers predispus, de la Blaga 
încoace mai ales, poeziei şi veşniciei. 

Plimbare nocturnă cu şareta evocă o amintire halu-
cinatorie, cu mijloace poetice: „Luna lipsă. Drumul 
s-a pierdut ca orbul pe câmp. Întunericul e dens 
ca bezna din mijlocul unui bulgăr de smoală. 
Un tufi ş plin de vrăbii suspină. Uşor de tot, ca o 
respiraţie reţinută. Sau numai tăcerea foşneşte în 
ureche. Precum ne amintim foşnetul sării din valul 
de mare. Sau, pentru cei ce n-au auzit valul sărat, 
ceva asemănător alunecării argilei ce se usucă într-
un mal bătut de soare. Aş mai risca o comparaţie 
fragilă – cum trage adierea o muselină de linişte 
peste-o holdă aţipită.” (p. 9) În plus, reintroduce în 
literatura română ţingălăul, regionalism care indică 
un areal de dincoace de Carpaţi. Poveştile se ţes în 
jurul unor oameni care trăiesc în orizontul altor 
vremi, preocupaţi de plăcerile sufl etului: „... bătrânul 
învăţător Duka, atât de bătrân că a fost tânăr numai 
între războaie. Şi nici n-aş putea spune că ivirea lui 

Lucia Cuciureanu
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m-a uimit peste măsură; în totul, lucrul cel mai straniu era că 
nu ştiam că are cal, că a păstrat şareta baronului şi face plimbări 
pe câmp în nopţile fără lună.” (p. 11) Gheorghe e omul căruia 
nu-i lipseşte simţul umorului nici la bătrâneţe. Atunci când îi 
scade memoria, face haz de necaz. Dialogul cu consoarta are 
ceva din vorba şugubeaţă a humuleştenilor: „– Unde te duci, 
Gheorghe? – Mă duc să-mi aduc aminte... – Dar ce-ai uitat? 
– Asta vreau să afl u...” (p. 33) În Moşneagul, baba şi măgarul, se 
creionează o efi gie a ţăranului legat de pământul care, pentru el, 
reprezintă rostul de a fi  şi de a-şi câştiga existenţa. Ar fi  minunat 
să se găsească pictorul care să imortalizeze pe pânză imaginea 
închipuită de prozator la pp. 36-37. 

Două dintre proze evocă fi gura mamei, de neuitat prin forţa 
ei de caracter. Ea se impune de departe în faţa fi ului printr-o 
singură dojană spusă la telefon, în proza Hai acasă...: „Şi atunci 
a pus receptorul în furcă într-un fel care mi-a dat senzaţia că 
mi-a tras una după ceafă. În clipa aceea ştia că deja eram bătut 
şi fără să mă fi  dus acasă.” (p. 35) Deşi nu locuiesc împreună, 
cei doi comunică prin semne aparte, telepatice. Despre aceeaşi 
relaţie mamă-fi u este vorba şi în textul Ca un punct. Aici fi ul 
îşi veghează mama, calm şi tandru, în ultimele zile ale vieţii 
acesteia.

Personajul din Pârâciosul Palisie şi întâmplarea cu nălucirea 
face parte din familia ţăranului contemplator, amintindu-l pe 
Ilie Moromete. Înzestrat cu harul creaţiei, el îşi înţelege rostul, 
acela de a povesti lumea aşa cum o percepe cu mintea lui de om 
„bătrân”, dar nu „scrântit”. Hameg, soldatul armatei imperiale 
este o stranie amintire din copilărie, pe care prozatorul o redă 
„pe de rost ca pe-o poezie”. Este povestea unui fost combatant 
care-şi deplânge singurătatea, zbătându-se între credinţă şi 
tăgadă. O poveste misterioasă, cu elemente supranaturale, citim 
în Dulăul alb. Autorul porneşte de la un motiv folcloric, întâlnit 
cu precădere în basme: transformarea/ metamorfoza. Într-o 

Rezervat iubitorilor de poveste
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noapte, Galaga, paznicul satului, este atacat de un dulău uriaş, 
ca o nălucă albă. Reuşeşte să se salveze după ce îl răneşte la gură 
cu cosorul. Celălalt paznic, Ilie, este rănit în aceeaşi noapte şi 
apare apoi cu obrazul tăiat parcă de cosor.

În textul Fuga spectaculoasă a baronului în America este 
narată fapta temerară a unui pilot care zboară 800 de km, în 
timpul nopţii, cu riscul de a-şi pierde viaţa, pentru a-l salva pe 
fratele său din ţara cotropită de comunişti. Mamei lor, baroneasa 
Blanka, i se confi scă averea şi-şi va sfârşi viaţa în singurătate, 
într-un scaun cu rotile. Proza rămâne memorabilă din pricina 
unei scene ilustrative pentru relaţia om-animal: „În dimineaţa 
aceea, tânărul baron a scos calul afară, i-a dat drumul în curtea 
largă, în zăpada pufoasă, necălcată. Calul a luat-o la goană în 
galop dezlănţuit în cercuri largi, iar baronul a tăiat-o la fugă prin 
mijloc, încercând să-i iasă în cale în partea cealaltă, dar când 
l-a văzut, calul s-a întors brusc şi se-ndrepta spre el cu acelaşi 
galop nebunesc. Când se afl a la câţiva paşi, baronul s-a aplecat, 
şi-a afundat braţele adânc în zăpadă şi a aruncat-o în aer, spre 
coama ridicată. Calul s-a proptit pe picioarele din faţă, fornăind 
zgomotos şi aruncând asupra lui o tornadă de zăpadă, la care 
baronul a răspuns cu gestul de mai înainte şi-un râs răsunător, 
încercând să-i arunce zăpadă pe crupă, dar calul s-a ferit sărind 
într-o parte – fornăia cu nările largi aproape vârâte în omătul 
făinos, încercând să se bulgărească unul pe altul, se roteau 
ameţitor de ziceai că joacă ceardaş pe un drac de melodie. 
Şi totul a ţinut până când baronul a căzut cât era de lung şi a 
rămas culcat, râzând cu ochii spre tărie. Atunci, parcă simţind 
că hârjoana i se cuvine şi lui, s-a aruncat şi calul în zăpadă şi s-a 
rostogolit de câteva ori de pe-o parte pe alta cu aceeaşi veselie, 
nechezând. Ce straşnică nebunie, ziceau oamenii, ce straşnică 
nebunie!” (p. 17) 

Secvenţe(-le) urbane sunt în număr de opt. Proze străbătute 
de nostalgia uliţei copilăriei. Cu vrăbii gălăgioase, cu fi gura 
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bunicului, prietenul nepotului (Copilul şi vrăbiile). Cu un platan, 
copac care duce şi el dorul ţinutului „în care nu există oraş” (Ce 
se vede de la un colţ de stradă). Autorul are, de asemenea, talentul 
de a portretiza oameni simpli, de a le evidenţia umanitatea. Proza 
în care Lina e „fata cu cântarul” se vrea o poveste de dragoste 
despre forţa transformatoare a acestui sentiment copleşitor. 
O poveste de iubire cu toate ingredientele de rigoare: coup de 
foudre, aşteptare, înfl orire/deşteptare şi suferinţă. Pentru că la 
fel ca toate iubirile neîmpărtăşite/neîmplinite, şi aceasta este una 
tristă.

Drumul spre celebritate se constituie într-o parabolă a lumii 
pe dos în care trăim. Cu vedetismul ei găunos şi cu confuzia de 
valori: „– Dacă faci vreo mare trăsnaie, ceva ce n-a mai făcut 
nimeni, mai devreme sau mai târziu devii faimos, se scrie despre 
tine în ziare, poate şi în cărţi, se povesteşte, devii o legendă.” (p. 
77) În contrapartidă, Strada salcâmilor, al şaptelea copac de pe 
partea numerelor cu soţ narează o întâmplare, un posibil şi neştiut 
act de curaj în comunism. Copiii lui Pridanis vorbeşte despre 
neprevăzutul vieţii, iar Vizitatorul este o nouă halucinaţie pusă 
în pagină despre presimţirea sfârşitului. Proza cea mai realizată 
dintre aceste Secvenţe urbane este, fără îndoială, cea care dă titlul 
volumului. Prin arta cu care prozatorul ţine în mână balansul 
între realitate şi supranatural. Un tren intră în gară neanunţat, 
nicio uşă nu se deschide, nimeni nu urcă, nimeni nu coboară. 
Singurul călător care-l aşteaptă pleacă acasă, după ce găseşte o 
scrisoare de la iubita care l-a părăsit, dar fratele lui îi recunoaşte 
scrisul pe fi lele scrisorii. De fapt, e un mod ingenios de a retrăi o 
despărţire şi de a-i găsi o explicaţie.

Alte secvenţe, al treilea capitol al cărţii, include opt proze. 
Autorul a rămas fără chibrituri ne închipuie ca pe nişte fi guranţi 
introduşi în piesă (în viaţă adică) cu un scop limitat, numai 
de el ştiut. „Cine este el/ El este uşor de ghicit.” Dar se joacă de 
parcă am avea veşnicia în faţă. (p. 127) Pe aceeaşi temă e proza 

Rezervat iubitorilor de poveste



192

Lecturi paralele

4-5-6, 2019

Pregătiri de călătorie, un rezumat al vieţii şi al morţii în şapte 
rânduri. Pelerinul din Matei, omul cu chip de biserică e apostolul 
care ştie tot, simte tot şi-i salvează pe cei afl aţi în suferinţă. 
Însemnări cu pensulă nesigură de învăţăcel e un exerciţiu zen. 
Râsul e de mai multe feluri: sănătos sau unul care „spintecă 
şi sărează”. Personajul e greu de stăpânit de narator pentru că 
încearcă mereu să i se substituie. 

Plimbări cu Freud este cea mai amplă proză din volum (81 de 
pagini). Personajul, Peter Halmer, cade pe peronul gării din Viena 
şi pare că şi-a pierdut memoria. La spital, îi trezeşte interesul 
medicului neurolog de la spitalul general din capitala imperiului, 
celebrul Freud. Pentru că vorbeşte mai multe limbi şi părea „un 
om cât se poate de normal, civilizat, cult.” (p. 217) Nici hipnoza, 
nici călătoria la Budapesta nu-l ajută să-şi recapete cunoaşterea 
de sine. Cei doi bărbaţi cu care se întâlneşte şi care susţin că-i sunt 
fraţi, îi reinstalează memoria, îl resetează. Va dispărea, lăsându-i 
medicului o scrisoare care-l v a şoca pe acesta. La puţin timp, va 
fi  ucis arhiducele Franz Ferdinand, la Sarajevo. În toată nebunia, 
două lucruri devin limpezi: izbucnirea războiului şi fotografi a 
din ziar a lui Gavrilo, care semăna cu Halmer. Această ultimă 
proză susţine suspansul până la capăt. Finalul pare plauzibil. 
Dacă până acum extratereştrii ni se prezentau, în fi lme şi cărţi 
SF, ca fi ind altfel alcătuiţi, acum ei ne seamănă fi zic întru totul. În 
primele zile după lectură, mă tot uitam pe stradă, în dreapta şi în 
stânga, şi mă întrebam: câţi ca noi, câţi ca ei? În textul Secretul lui 
Cartesius naratorul mărturiseşte: „Nu vreau prozeliţi, ci iubitori 
de poveste.” Depun mărturie că dorinţa i-a fost îndeplinită. 
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Ramona Maliţa-Tanc

Vitraliu domnesc. Cu şi 
despre regine în România 
centenară*

AŞ PREFAŢA aceste note de lectură cu 
două proverbe din înţelepciunea e  braică 

a Antichităţii, şi anume: Ea [Femeia] deschide 
gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt 
pe limbă.(...) Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei 
şi faptele ei s-o laude la por ţile cetăţii!1Aceste 
proverbe sunt potrivite şi pentru eroinele cărţii 
care fac obiectul cercetării: reginele României, 
Elisabeta şi Maria, erau credincioase şi temă-
toare de Dumnezeu.

Mutatis mutandis, Maria Ileana Chirileanu 
des chide gura cu înţelepciune şi învăţături plă   -
cute sunt pe paginile cărţii ei. Răsplătiţi-o cu 
rodul muncii ei intelectuale şi fap tele ei s-o laude la 

Ramona Maliţa-Tanc, 
eseistă, 

Timişoara 

* Maria Ileana Chirileanu, Elisabeta şi Maria, acelaşi 
destin, România, Timişoara, Dalia, 2018, 338 p.

1 Biblia, trad. Dumitru Cornilescu, on line, Proverbe 
31, versetele 26 și 31.
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porţile cetăţii Timişoara. Ci tind în des-
chidere cuprin sul cărţii, imaginaţia 
mea ţese trama unui ro   man de aven-
turi cu şi despre re gine, însă lectura 
atentă ulterioară confi rmă doar par-
ţial primul gând, întrucât autoarea 
urmăreşte cu stric teţe adevărul is-
toric. Cartea se afl ă sub semnul uimirii 
şi al inocenţei des coperirii unor lu-
cruri, detalii, fapte, oameni, situaţii şi 
îm prejurări extrase din istoria noas-
tră naţională, pe care şcoala (comu-
nistă a) generaţiei Ilenei Chirileanu 
le-a falsifi cat, deformat sau ascuns cu 

bu nă ştiinţă.Din acest punct de vedere este o carte cu 
discurs recuperatoriu, în sensul că autoarea (care, ca 
formaţie intelectuală, nu e is toric) recuperează ceea 
ce co muniştii i-au furat din pregătirea istorică de 
bază, dar pe care le descoperă cu uimire din do-
cumente.

Se împletesc aici macro-istoria (a României mari, 
dodoloaţe) cu micro-istoria (destinele acestor femei 
ilustre, deopotrivă înţelepte, curajoase şi frumoase – 
a se vedea panoplia de fotografi i de la sfârşitul cărţii).
Tipul de demers este dinspre particular spre general, 
adică primează elementul biografi c, al micro-istoriei, 
care se integrează în cel general, naţional, făcător de 
ţară rotundă, dacă avem în vedere plăcerea cu care 
autoarea insistă asupra aportului reginei Maria la 
Marea Unire, de pildă. Din punctul de vedere al 
demersului biografi c (cu accente pe rolul istoric al 
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domniei reginelor devenite românce), volumul intră în dialog, 
pe fi rul deschis de istoria de factură romantică, cu cartea lui 
Constantin Gane,Trecute vieţi de doamne şi domniţe, cu diferenţa 
că Ileana Chirileanu scrie despre un trecut nu foarte îndepărtat. 
În bucla temporală măsurabilă uman, 100 de ani(sau chiar mai 
puţin), nu sunt un popas prea îndelungat faţă de timpul etern, 
nemăsurabil şi nelimitat al Creatorului. 

Opul despre regine face trimiteri permanente în stil com-
paratist: atunci (în vremea infl uenţei lor istorice) şi acum (p.115); 
observăm şi citim cu plăcere multiple consideraţii pertinente 
despre România de atunci şi România de acum, ce ar putea fi  
susţinute şi dezbătute în emisiunile televizate de analiză istorică, 
întrucât este un punct de vedere prob, pertinent, echilibrat, 
credibil exprimat şi, mai ales, argumentat. Dacă oameni de 
calibrul Ilenei Chirileanu şi cu probitatea punctelor ei de vedere 
ar apărea mai des pe ecranele noastre, atunci publicul larg ar fi  
mai onest informat! 

Autoarea insistă asupra valorilor creştine ale regilor şi regi-
nelor României de-a lungul celor patru generaţii cu sânge 
albastru. De exemplu, afl ăm că regele Carol I şi Elisabeta s-au 
cununat la biserica protestantă, însă cu ofi ciere dublă, luterano-
catolică (p.49); iese în evidenţă şi că fondarea Institutului E -
vanghelic al diaconeselor de către regina Elisabeta (p.111) s-a ocupat 
de un sanatoriu de boli cronice din Bucureşti; ni se explică 
circumstanţele în care înmormântarea reginei Elisabeta s-a făcut 
cu dublă slujbă, ortodoxă şi protestantă; este pus în lumină faptul 
că întâia carte citită a reginei Maria a fost Biblia (p.136-137), pe 
care s-a străduit mai apoi să o trăiască prin fapte. Regina Maria a 
fost crescută în tradiţia religioasă anglicană, deşi mama ei, marea 
Ducesă a Rusiei, era ortodoxă (Ducesa a rămas ortodoxă chiar 
şi după căsătorie); convingător ne este povestită căsătoria în rit 
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ortodox la Mitropolia bucureşteană a reginei Maria cu regele 
Ferdinand I. Sunt numai câteva detalii prin care autoarea arată 
că deviza Casei Regale a României - Nihil sine Deo! -nu este / era 
doar teoretică.

Cuantifi căm câteva puncte forte ale volumului Mariei 
Chirileanu pe care le vom detalia mai apoi prin exemple. Cartea, 
scrisă cu vervă, este mai mult decât o lecţie de istorie, este 
redactată cu plăcere şi cu dorinţa de a a fi  clară. Cred că este un 
exerciţiu academic făcut în scop catartic, de eliberare, practică 
destul de rară şi difi cilă în acelaşi timp; exerciţiul beletristic cu 
aceeaşi fi nalitate e adesea întâlnit, dar cel ştiinţifi c îmi pare o 
experienţă rară. Deci după lecturi multiple, minuţioase, însă 
riguros analizate, a venit fi resc verbalizarea în scris a unor sinteze 
şi afi rmarea unor puncte de vedere personale despre reginele 
ilustre ale României în care vede modele de comportament 
civic şi moral, de dat exemplu contemporaneităţii lor şi a 
noastre. Trebuie să spun însă că întreprinderea intelectuală 
a Ilenei Chirileanu nu este un exerciţiu admirativ exclusiv, în 
sensul că are doar cuvinte de laudă la adresa acestor femei (pe 
care neindoios le preţuieşte), ci şi că aduce în discuţie, măcar în 
treacăt, defectele lor umane sau greşelile inerente condiţiei de 
muritoare, greşeli făcute din oboseală şi epuizare, din orgoliu 
şi neveghiere, ca urmare a gustului estetic îndoielnic sau a 
inapropriatelor sfaturi primite de la doamnele de companie. 
Remarc cu satisfacţie situarea critică a Ileanei Chirileanu faţă 
de sursele bibliografi ce care duce la conturarea punctului de 
vedere personal, chiar dacă acesta exprimă adevăruri incomode: 
controversata persoană a lui Carol al II-lea (p.172-173) sau a lui 
Nicolae, fratele lui mai mic, la fel de discutabil şi contradictoriu 
ca fratele său (p. 194-196)
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Cartea are certe pagini literare reuşite care vin din plăcerea 
subiectului, din bucuria descoperirii şi din sensibilitatea fi ltrului 
interior. Există, în tandem, pagini de critică literară bine conduse, 
analizând Memoriile reginei Maria şi, rând pe rând, Ileana Maria 
Chirileanu dezvăluie sintetic cititorilor săi despre felul în care 
scria aceasta. Ofer spre pildă momentele în care regina Elisabeta 
admiră frumuseţile de la Sinaia în vederea alegerii locului 
castelului Peleş (p.58); paginile cu şi despre prieteniile literare 
şi muzicale ale reginei Elisabeta (cu Vasile Alecsandri sau cu 
George Enescu), ce fac parte din categoria evocărilor de sufl et; 
sosirea prinţesei moştenitoare, a Mariei adică, la Bucureşti în 
februarie 1893 (p. 156-157); întâlnirea domnişoarei Elisabeta cu 
regele Carol I al României, înainte de căsătorie (p.44).Autoarei îi 
place apoi să insiste asupra felului în care Elisabeta, ca femeie şi 
regină, îl completa pe Carol I, sau asupra felului în care Maria, cu 
aceleaşi atribute,îl complinea pe Ferdinand I, adică recunosc aici 
elemente de psihologie ale căsătoriei creştine, prin care Ileana 
Chirileanu pune în balanţă plusurile şi minusurile fi ecăruia 
dintre parteneri; le identifi că punctele comune care creează 
punţi şi generează puterea de a merge mai departe (p. 144-145 
sau 158-159) pentru a construi o căsătorie. Şi încă una regală.

Nu sunt puţine fragmentele de fi losofi e a culturii în care 
dezbaterile despre rolul culturii în societate duc la înţeleapta 
concluzie că, fără doar şi poate, cultura uneşte, nu dezbină (p. 
55) Pe aceeaşi linie a analizei minuţioase încadrez şi câteva 
detalii spicuite din carte, pe care le-am numit detalii ale istoriei 
mici, dar făcătoare de mare istorie, în sensul că, suprimate din 
micro-istoria reginelor, ele ar fi  avut de bună seamă, o viaţă cu 
altă turnură: întâlnirea dintre Eminescu şi Carmen Sylva (p.81); 
Alfred, ducele de Edimburg (tatăl viitoarei regine Maria a 
României) a cunoscut-o pe Elisabeta de Wied, înainte ca aceasta 
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să se căsătorească cu regele Carol I, dar nu a prea plăcut-o, altfel, 
s-ar fi  căsătorit cu ea (p.130); Carol, ofi ţerul, iese din Prusia sub 
un nume fals, pentru a veni în România şi a deveni regele acestei 
ţări (p.32); căsătoria şi calea ferată (p.43) au fost obiectivele 
regelui Carol I, puse pe aceeaşi axă a priorităţilor (m-am întrebat 
unde era legătura; am găsit-o imediat: căsătoria este un drum de 
parcurs); Alexandru I al Serbiei (care era căsătorit cu Mărioara, 
fi ica reginei Maria şi a regelui Ferdinand I), o iubeşte în taină pe 
sora acesteia, Elisabeta, regina Greciei; Ileana, sora lui Carol al 
II-lea, a obţinut brevet de căpitan de cursă lungă (p.201).

Descendenţi din vechi, stufoase şi nobile familii nemţeşti, 
en glezeşti şi ruseşti, regii şi reginele României pun la mare 
preţ cunoaşterea limbii franceze; sunt detalii deloc de neglijat 
pe care cartea de faţă le semnalează corect şi la momentul 
oportun pentru a demonstra francofi lia cu implicaţii politice 
a suveranilor noştri: limba jurământului în faţa Țării, depus de 
Carol I, prinţ german ajuns în România, este franceza; Elisabeta 
- regina Carmen Sylva ştie franceză (p.43), la fel şi Ileana (fi ica 
lui Ferdinand I)(p.201).

Exerciţiul meu critic are şi revers, în sensul că semnalez cu 
onestitate că nu totul este impecabil în această carte, de la greşeli 
de tipar până la stil, pe alocuri, uşor prea exaltat: autoarea se 
lasă transportată uneori spre efuziuni lirice, cu vădite turnuri 
romantice, precum reginele ei preferate. Pe alocuri repetiţiile/
reluările devin supărătoare şi, poate, prea şcolăreşti, cred că 
tocmai din dorinţa fermă de a fi  explicită. Din loc în loc, discursul 
este uşor fragmentat, dă impresia de note de curs sau de idei de 
conspect, frânturi de idei nedezvoltate, afl ate în aşteptare sau 
insufi cient argumentate (p.106).

Cu toate acestea cartea rămâne o referinţă bibliografi că 
notabilă despre reginele României, despre perioada sfârşitului 
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secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea şi despre 
decada interbelică în societatea românească. Panoplia de imagini 
şi fotografi i de la sfârşitul cărţii (din colecţia personală a autoarei 
şi din Arhivele Naţionale ale României), precum şi arborele 
genealogic al Casei Regale întregesc în mod fi resc acest demers 
şi îl recomandă, o dată în plus, ca sursă bibliografi că solidă. 
De pildă, am inclus cartea aceasta în bibliografi a studenţilor 
mei masteranzi de la cursul despre Problematica identitară în 
literaturile francofone, întrucât studiem aici pe Marta Bibescu, 
pe Elena Văcărescu şi pe Anna de Noailles, spre care cartea de 
faţă face numeroase şi pertinente trimiteri. Având două nume 
de regină, Ileana şi Maria, autoarea a fost, parcă, predestinată să 
scrie această carte.

Închei sub semnul semantic al cuvântului cutezătoare: cuteză-
toare este autoarea cărţii, Ileana Maria Chirileanu, să scrie, ca 
ne-istoric, despre adevăruri recuperate ale istoriei României 
(am arătat că a făcut-o cu succes); cutezătoare au fost reginele 
cu rol istoric despre care a scris (în plus frumoase, inteligente, 
înţelepte şi cu teamă de Dumnezeu); cutezătoare sunt scriitoarele 
despre care a amintit în carte, adică Marta Bibescu, prietena 
reginei Maria, şi Elena Văcărescu, prietena şi confi denta reginei 
Elisabeta. 

Poate că o carte despre celelalte două regine ale României, 
Elena şi Ana, care gravitează în jurul ultimului rege al României, 
Mihai I, respectiv mama şi soţia lui, se afl ă (deja) pe biroul de 
lucru al doamnei Maria Ileana Chirileanu; nu ştim, însă un op 
viitor ar întregi cuadrilaterul regal feminin.

Vitraliu domnesc. Cu şi despre regine în România centenară
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Adrian Dinu Rachieru

„Metafi zica” subteranei*

UNS RECENT „vlădică al poeziei din 
Banat” de către Ion Marin Almăjan, efer-

vescentul şi imprevizibilul Octavian Doclin 
îşi oferă, prin Poeme libere (Editura Gordian, 
2018), o nouă deschidere, observa temeinicul 
exeget Mircea Bârsilă, invocând, în Prefaţă, 
adierile thanaticului. Şi, paradoxal, închide un 
ciclu, într-o carte-sinteză (cf. Tudorel Urian), 
fără a fi , însă, o antologie. Evident, mânaţi de 
ticuri didacticiste, putem descoperi „vârstele” 
acestei lirici, frisonată de marile întrebări, 
aspirând dintotdeauna spre esenţializare şi 
marcată, mai apăsat acum, de desolarizare, 
cum nota prefaţatorul. Accentele thanatice 
sunt contrapuse exerciţiilor de anamneză, 
coborând în „ţinuturile luminoase ale me-
moriei”, descoperind lumea cu „ochii (tăi) 
cruzi de copil”. De fapt, convieţuiesc două 

Adrian Dinu Rachieru, 
critic literar, eseist, prozator 
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* Octavian Doclin, Poeme libere, Editura Gordian, 
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lumi în această poezie meditativă, sub 
control, de potenţial semantic şi re ver-
beraţii culturale, pe portativul duble-
telor antinomice. Adunând poeme din 
Cartea Subteranei, Octavian Doclin 
îşi mărturiseşte viaţa secretă, acele 
„ră saduri de viziuni, de halucinaţii”, 
a  dulmecate acolo; subterana este, deo-
potrivă, un loc paradisiac şi infernal, 
fa vorizând „învierea şi răpirea”. Şi unde 
descinde „măcar o dată pe lună” (v. 
Amantul), atras erotic de „trupul de 
tăciune” al Morţii. Să fi  secat, „după 
atâ tea revărsări/ prin subteranele im-
periale”, fl uviul Tavi? Nici vorbă, poetul „după atâta 
mişcare/ şi după puţină odihnă/ îmbrăcat într-o 
platoşă nouă/ de sudoare/ se pregăteşte să o ia/ de 
la capăt” [v. (avant la lettre)]. Desigur, invocând, sub 
pecetea nostalgiei, vremurile când „subteranele/ îi 
erau atât de tinere”...

Să observăm că odată cu Sărbătorile (Editura 
Gordian, 2016), sub un titlu derutant, promiţând 
ieşirea din profan, prolifi cul Octavian Doclin câştiga 
în gravitate şi îşi atesta, prin tatuajele timpului, 
„pârguirea”: tânărul imberb de altădată devine „un 
bătrân ciudat”, sărbătorind – la „vremea socotelilor ” 
– „femeia vieţilor lui”. Iar „mâna care scrie/ putrezind 
în sudoare” anunţă „doclinarea”, invocând un şir de 
sărbători nescrise, inventate, neînţelese, inutile etc., 
trăite „numai în copilărie”.

„Metafi zica” subteranei
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Octavian Doclin, se ştie, are obsesia titlului. Odată afl at, 
poezia curge din acest „izvor divin”, volumul se încheagă, capătă 
coerenţă prin acumulare, cum observase Paul Aretzu. Îmbogăţit 
cu „şase stenturi”, poetul acuză acum „me lancolia subteranei”; 
lirica „oarecum confesivă”, narativă, reţinând elemente biografi ce, 
defi neşte un topos personal, câş tigând ca meditaţie existenţială. 
Cu reputaţie de boem, cultivându-şi grijuliu legenda, Octavian 
Doclin este, de fapt, un poet cu program. Un autor cerebral, 
livrând ritmic cărţi elaborate, foarte atent la poziţionarea sa în 
câmpul liric, grijuliu cu propria-i posteritate. E drept, rigoarea 
se manifestă intra muros, alternând „halucinaţiile treze” cu 
pauzele igienice, vizând decuplarea; adică acele „morţi scurte”, 
cercetând, în „scufundări ritualice” (cf. Mircea Martin), că-
rările subteranelor când „umblă pe acoperişurile lumii”. Şi 
apoi „revenind la suprafaţă”, cum ne încredinţează în Crucea 
Subteranei: „în realitatea reală adică/ cu o altă memorie/ cu alte 
Sărbători”. O viaţă duală, aşadar.

Flexibil, greu de „prins”, un solitar cu reputaţie de boem, 
cum ni se tot repetă, laconic, misterios, în autoevaluare, cu 
pro blematizări, ezitări şi reveniri (redefi nindu-şi programul), 
cercetând cu uimire lumea, părând a fi  cantonat într-o formulă, 
elogiind „poemul scurt”, alternând – „încă în har fi ind” – gra-
vitatea şi ceremonialitatea, un eretic sentimental, de fapt, tră-
indu-şi poezia, celebru şi pentru isprăvile nepoeticeşti, intrate 
în folclorul breslei, Octavian Doclin are un traiect spectaculos, 
plin de imponderabile, deşi, vizibil, inspiraţia nu e dezordonată, 
iar poetul se dovedeşte consecvent cu sine. Încât o fi xare în 
efi gie nu e chiar lesnicioasă. Este boem sau constructor? Este 
prolifi c (dacă vom contabiliza volumele, numeroase) sau se vrea 
minimalist, scuturându-se de podoabe, visând esenţializarea, 
prinzând „fragmente de existenţă” în concentrate aforistice? O 
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fi  un sentimental ingenuu, împrumutând, ca optzecist, masca 
textualistă, un ascetic disimulat, un ironist tandru etc., ştiind, 
scria altădată, că „plecat e anotimpul romantic/ deşi luna mai 
trece pe cer” (v. Dincolo de umbră). Spirit neliniştit, şocând prin 
ritmicitatea apariţiilor editoriale, căutător febril, dar şi încrezător 
în propriu-i potenţial, captiv al unei prelungite adolescenţe 
(trecută prin rememorare), dar impresionând prin luciditate 
(„extremă”, zice Emanuela Ilie); bucurându-se, cu precocitate, 
de minunăţiile din jur (în „înfl orire”), o lume însufl eţită de 
sacralitate, învăţând „trecerea”, invocând îngemănarea viaţă/ 
moarte şi afl ând, dibuind noimele fundamentale, unitatea ei 
armonică.

Doclin, observa esenţial Ion Pop, poetizează faptul de a 
scrie. Aşa fi ind, ne putem întreba dacă, „obsedat de verb şi 
po em, ca mai tot optzecistul” (cf. Marian Popa), el ţine sever 
de tabloul optzecist, cu atâtea valori permutabile, îndatorate 
ingineriei textuale şi protecţionismului generaţionist. În pofi da 
afi nităţilor, constatăm că el lipseşte din pomelnicile curente. 
După unii exegeţi, Doclin s-ar fi  sustras optzecismului (cf. Doru 
Timoft e); după alţii, aderarea a fost lentă, dar proiectul optzecist 
a fost „asumat cu convingere”, crede Cristian Livescu. E drept, 
plasat în ariergardă, atent la mutaţiile de poeticitate, încercând 
– sub fl amura sincronizărilor – o combinatorie pe care s-a bătut 
multă monedă, fără a îmbrăţişa entuziast tehnica „textualizării”, 
ca „soluţie vicleană” a ideologiei post-kominterniste, cum 
afi r mă Th eodor Codreanu. Dintre cele trei componente ale 
optzecismului pe care mizează Cristian Livescu (sete de co mu-
nicare, subversitate esopică, textualism), doar prima l-ar fi  atras, 
credem, pe poetul din Caraş (n. 17 februarie 1950, la Doclin). Dar 
„setea de comunicare” să fi e o marcă (doar) a optzecismului?

„Metafi zica” subteranei
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Or, Octavian Doclin, cel din perioada începuturilor, era 
fas cinat de mitologia locului. Debutase în 1979 cu Neliniştea 
purpurei, dar fusese găzduit în volumul colectiv Uneori zborul 
(1973) şi, anterior, în antologia Ritmuri din Ţara lui Iovan-
Iorgovan (1970), invocând miraculosul izvor, râul, pădurea, 
crinul, Muntele etc., vădind un demers elaborat, cu evident 
palpit cultural. O poezie intelectuală, califi cată ca atare, neezitant, 
de Al. Piru. Cu precizarea că miracolul rostirii se consuma sub 
pavăza misteriilor. Şi că silinţele euforice nu-l transformau într-
un autor „de diapazon”, cultivând scrisul-melodie. În schimb, 
interesat de metamorfozele poemului, el însuşi în metamorfoză 
„programată”, poetul – pendulând între luciditate şi transă – îşi 
va subordona emisia lirică dublului mesaj, pe suportul dublei 
naturi, între verticalitate („Muntele”, ca imaginar ascensional) 
şi retractilitate (deşi „golful” adăposteşte „ape verticale”): „Trup 
şi sufl et/ dorinţă şi plăcere/ eşti atât cât îţi eşti doar ţie dator/ o 
frumoasă poveste de dragoste şi moarte/ un paradox/ o echivocă 
siguranţă de sine/ un dublu punct de vedere” (v. Dublu punct 
de vedere). Bineînţeles, acest intimism refl exiv, de reverberaţie 
cosmică, împreunând alchimiile melancoliei, misterele arha-
ice, naturismul, setea de puritate, reveriile mântuitoare se sus-
trage constrângerilor evenimenţialului. Este o poezie trăită, 
sentenţioasă, poetul (scrib, „paznic” etc.) răsfrângându-se în o -
glinzile textului, coborând în sine, printr-o retragere care trezeşte 
„amintirea luminii din copilărie”; şi care confi rmă supoziţia lui 
Mircea Martin, criticul notând că poezia docliniană celebrează 
jocurile timpurilor. Fireşte, sub ritualul privirii, „cu ochi noi”, 
contemplând – expansiv – minunea creaţiei şi concomitent, prin 
contragere, „închisă în sine”, deoarece poetul ne prevenise: „fără 
milă e ochiul”. Dovedind că „metamorfozele” sale, aparţinând 
unui liric rebel-refl exiv, în mişcare, cititor habotnic, ţin de fulgerul 
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unui gând, iscând o viziune, exploatată cu sârg până la epuizare. 
Cu ciudate şi calculate alternanţe. În acest regim, apreciat, lăudat 
pentru hărnicie, mereu în căutare, doritor de înnoire, poetul are, 
dincolo de ispita recapitulativă, câte „o sclipire”, folosită până la 
secătuirea fi lonului; după care, abandonându-l, porneşte în altă 
direcţie, făcând riscantă orice tentativă etichetologică, oricum 
fatalmente reductivă. Încât ceea ce putem afi rma fără tăgadă 
ar fi  tocmai continua sa reinventare: impetuos sau delicat, rob 
şi sacerdot, boem incorigibil sau ludic textualist, scuturându-
se de pericolul manierist, oscilând între orgoliu (emfaza bănă-
ţenismului e binecunoscută doar) şi smerenie, poetul, fi e dis-
cursiv, fi e, dimpotrivă, laconic, acceptând poza sau cultivând 
fronda, şi-a „construit” un Kosmos. Cu instincte bune, orientat 
în jungla scriitoricească, cu atâtea grupuscule în agitaţiune, 
vădind diplomaţie literară, prietenos, sociabil şi, paradoxal, 
însingurat, informat, onest, Octavian Doclin se vrea „mijlocitor”. 
El „funcţionează” ca lider, stimulează, pune în legătură, se mişcă 
dezinvolt în viaţa coralieră a literaţilor. Dar mai presus de toate 
ştie că a fi  înseamnă a fi  poet. Încât, în tovărăşia prietenoasă 
a cărţilor, îngrijindu-şi metabolismul liric, fostul profesor şi 
referent literar, actualmente redactor-şef al revistei „Refl ex” şi 
director al editurii Modus, respectă cu sfi nţenie un program.

Desigur, ar fi  riscant a lansa profeţii, aproximând ce se va 
întâmpla cu scrisul doclinian. Afl ându-şi o cale proprie, im pre-
vizibilul poet e fi del acelei aspiraţii „spre esenţă”, inuită cândva, 
în anii tineri, de Gheorghe Grigurcu, urmând calea esen ţializării; 
respingând, aşadar, verbiajul nestrunit, poemele despletite, alu-
vionare, credincios, însă, unor repetate şi râvnite reîntoarceri. 
Precum ne anunţa altădată: „După o penitenţă fulgerătoare/ 
în camera cu pereţii de plută/ cu forţă deplină, stăpân peste 
ceilalţi,/ ofi ciază acum în templul poemei/ noua sa religie./ Rob 
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şi sacerdot./ Iubind în libertate şi murind liber/ întru aceiaşi 
reîntoacere repetată/ în îngândurate cărţi de poezie” (v. Rob 
şi sacerdot). Dorind, desigur, ca osteneala mâinii scriitoare să 
izvodească invidiabile „cuvinte pietrifi cate”, lansând – pe cerul 
amintirilor – „o dâră de lumină”: „Fiindcă, iată, de-acum/ fi inţa 
mea va sta tot mai întreagă/ sub semnul stelelor căzătoare./ Voi 
lăsa pe cerul amintirii voastre/ doar o singură dîră de lumină./ 
Mă veţi căuta, unii nerăbdători, alţii nepăsători,/ chiar printre 
aceste litere, agresîndu-vă./ Eu voi sta lîngă ele, ascunse ca-
ntr-un nor./ De-acum nevăzut. Voi, auzindu-mă./ Şi uite-aşa 
începem o viaţă nouă./ Tot împreună.” (v. Fără titlu...)

Poet-spectacol, de reală vocaţie, întâmpinat cu generozitate, 
Octavian Doclin şi-a temperat înclinaţia elegiacă (euforizantă, 
iniţial) şi, prin acumulări succesive, fortifi cându-şi timbrul 
propriu, trecut prin fenomenul natural de individuaţie a con-
fi rmat că, într-adevăr, debutul său nu a fost unul „de toate 
zilele” (cf. Gh. Grigurcu). Refuzul retorismului, „seducţia con-
centrării” (cum nota, pătrunzător, Anghel Dumbrăveanu la acel 
ceas incert), i-au călăuzit „drumul spre coacere” (v. Pârga II, 
2005), trăind poezia ca febră. Şi poetizând-o „cu ochii deschişi”, 
într-o creaţie intens vizuală, ştiind că „muzica ochilor e lacrima 
ce sună/ peste cuvântul ascuns ca o rană” (v. Muzica ochilor). 
Se înţelege, ochiul doclinian „se surpă” în sufl et (v. Surparea 
privirii), orbirea îl ameninţă, cum ne şi anunţa într-un Poem 
minim: „Când scriu sunt orb./ Doar cuvintele mă mai văd”.

În fi ne, în chip de hermeneut, de o enervantă ordine, Octavian 
Doclin ne oferă, la tot pasul, bogate şi utile lămuriri asupra 
intenţiilor care-i animă/ provoacă strădaniile lirice după ieşirile 
din „subterană”, dovedind şi o pilduitoare atenţie „memorială”. 
Dar Octavian Doclin nu e doar poet. Capabil de mari solidarizări, 
fălos pentru obârşia bănăţeană (reînviind un Banat arhetipal, 
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frisonat de spaima ieşirii „din rosturi”), la distanţă de actorii şi 
fracţiunile optzecişti/ optzeciste, imun la ispitele secularismului, 
refuzând malaxorul Postmodernismului, el se vrea un vizionar 
şi, deopotrivă, un vigilent constructor, implicat în viaţa literară a 
zonei. Boema sa, câtă mai e, se consumă, precizăm, extra muros. 
Iar poezia, îndatorată existenţialului, glisează/ a glisat dinspre 
arealul rural spre un livresc ontologizat, avertizându-ne că nimic 
nu e întâmplător în seria întâmplărilor pe care le-a traversat. 
Ca bănăţean neprovincial, Octavian Doclin, construindu-şi 
răbduriu identitatea (mobilă), iubind metamorfoza, nădăjduia la 
„sublima identifi care”, anunţată dealtminteri: „Un cerc în alt cerc 
se închide/ orbirea şi căinţa/ plăcerea suavă şi mântuirea// alt cerc 
un alt cerc deschide/ mâna şi trupul/ indecizia şi umbra// cerc 
închis peste cerc deschis/ sublima identifi care” (v. Identifi care). 
Provocatoare, cercurile docliniene ne invită la un îmbietor 
periplu exegetic. Ceea ce presupune o revizitare a operei. Acolo, 
în recluziune, în „partea secretă a vieţii”, ia naştere poemul/ 
poema, revenind enigmatic cu o nouă memorie. Chiar dacă 
arhi tectonica volumelor probează resortul lor autoreferenţial, 
vădind, nota Marian Odangiu, o certă „vocaţie  reiterativă”.

Ieşind din subterană, redescoperind, întremat, lumea (rea-
litatea reală), poetul o. d. îşi trăieşte proiectiv „viaţa dublă”, re-
inventându-se, viziunile sale, în orizont transcendent, fi ind, 
într-adevăr, „închipuiri ale poemelor viitoare”. „Zăcămintele 
subteranei” aşteaptă... Dar până în 2020, când va deveni septua-
genar, nu ne mai ameninţă cu un nou volum (v. Mărturisire), 
chiar dacă, pregătind acel opus sărbătoresc, poemele au început 
să curgă. Într-adevăr, aşa cum ne asigura în Punct şi de la capăt 
(probabil viitorul titlu al cărţii aniversare, marcând „începutul 
vârstei septuagenare”), poetul „îmbrăcat într-o platoşă nouă/ de 
sudoare/ se pregăteşte să o ia/ de la capăt.”

„Metafi zica” subteranei



208

Lecturi paralele

4-5-6, 2019

Ion Mierluţiu

O carte de eseuri şi comentarii*

ÎN Cuvânt înainte autoarea explică struc-
turarea, în două părţi, a materialului căr ţii: 1 

literatura română, 2 literaturi străine. În cadrul 
acestor subdiviziuni a respectat următoarea suc-
cesiune: istorie literară, critică literară, po ezie, 
jurnal, schimb epistolar şi proză.

Partea întâi, Literatura Română, propune 
cititorului următoarele titluri:

Mihai Eminescu sub zodia gratuităţii
Emil Cioran şi libertatea programatică
Proza eminesciană prin fi ltrul fi losofi ilor 

Indiei
Eminescu, Schopenhauer, Vedanta 
Curajul de a fi  singur.
Echilibrist între extreme
Bravura luptătorului solitar
O fl uidă unitate a Fiinţei

Ion Mierluţiu, 
istoric literar, 

Arad 

* Simona-Grazia Dima, Copac în cetate, Eseuri şi 
comentarii critice, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2017
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În eseul Mihai Eminescu sub zodia 
gra tuităţii autoarea îndeamnă să-l citim 
pe Eminescu mai des, mai nuanţat, dar 
şi ce s-a scris despre el. Poetul a fost 
un om politic vizionar (în publicistica 
de la „Timpul”) şi a avut şi preocupări 
de ştiinţă. Autoarea comentează cartea 
lui Cătălin Cioabă, Mărturii despre 
Eminescu. Povestea unei vieţi spuse de 
contemporani, apărută la Humanitas 
în 2012. Autorul apreciază imaginea 
acută de ro man detectivistic involuntar, 
sesizează polifonia personalităţii emi-
nesciene. Acestor merite ale lui Cătălin Cioabă se 
adaugă faptul că el „coboară într-o epocă uitată şi 
este ispitit să găsească explicaţii privind boala lui 
Eminescu în cărţi cu substanţă ştiinţifi că dar şi în 
scenarii fanteziste. Simona-Grazia Dima combate cu 
ironie acuzaţiile care i s-au adus lui Maiorescu care, 
chipurile, ar fi  pus la cale anihilarea fi zică a poetului 
şi aduce argumente convingătoare din cartea lui 
Cătălin Cioabă despre aceasta.

Foarte interesante paginile consacrate lui Emil 
Cioran, în Emil Cioran şi libertatea programatică. Per-
sonalitatea acestuia a fost comentată des, interviul pe 
care i-l ia Gabriel Liiceanu fi ind unul aparte pentru 
că a fost fi lmat de Sorin Ilieşiu. 

Emil Cioran şi-a făcut studiile fi losofi ce în ţară şi 
a fost foarte scurt timp profesor la Braşov. A plecat în 
Franţa, s-a stabilit la Paris, unde a trăit „veşnic student” 
în Cartierul Latin, în cămăruţe sărăcăcioase.

O carte de excepţie
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Dialogul lui Gabriel Liiceanu cu Emil Cioran se desfăşoară 
într-o notă mereu contradictorie. Filosoful român recunoaşte că 
„pentru virtuţile sale de catharsis, scrisul l-a salvat de la ratare”. 
Scopul său în viaţă, spune Emil Cioran, nu a fost constituirea 
unei cariere ci găsirea libertăţii, cu alte cuvinte să nu depindă de 
nimeni.

O temă sensibilă a discuţiei celor doi este raportarea la divin. 
Cioran mărturiseşte că nu era făcut să creadă deşi a încercat. 
Altă temă este cea a ratării. Cioran este cunoscut pentru că a 
făcut elogiul ratării.

Cioran face portrete memorabile unor personalităţi ca Petre 
Ţuţea, Nae Ionescu, Mircea Eliade şi îşi manifestă preferinţa 
pentru Samuel Beckett şi antipatia pentru Sartre şi Camus.

Simona-Grazia Dima apreciază dialogul celor doi pentru 
că Liiceanu s-a pliat pe opiniile, uneori surprinzătoare, ale lui 
Cioran şi le-a redat cu onestitate.

Eseul pe care Simona-Grazia Dima îl consacră prozei emi-
nesciene, Proza eminesciană prin fi ltrul fi losofi ilor Indiei, 
porneşte de la întrebarea pe care un tânăr critic şi-o punea în 
legătură cu străduinţa acestuia de a înţelege dacă Eminescu 
a fost un om ca noi. Eminescu a fost un om al prezentului, al 
contemporaneităţii sale, dar mai ales un mare european. În 
acest din urmă sens el era interesat de recuperarea trecutului 
autohton şi nu numai. Poetul era interesat în mod deosebit de 
cultura indiană. O cercetătoare indiană, Amita Bose a scris o 
carte întitulată Proza literară a lui Eminescu şi gândirea indiană 
apărută in 2010. Simona- Grazia Dima prezintă personalitatea 
Amitei Bose, contribuţia acesteia la cunoaşterea lui Eminescu 
în India. Datorită ei poeziile lui Eminescu au fost traduse în 
bengali, limba lui Rabindranath Tagore. Amita Bose cunoştea 
faptul că în vremea studenţiei sale la Berlin, Eminescu a citit 
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literatură indiană, beletristică şi fi losofi că, acestea fi ind căi 
directe de cunoaştere a gândirii indiene. La acestea se adăugau 
căi indirecte: cărţile populare româneşti, literatura romantică 
europeană, fi losofi a lui Schopenhauer. Amita Bose a semnalat 
infl uenţele indiene în proza lui Eminescu: Geniu pustiu, 
Sărmanul Dionis şi nuanţează aceste infl uenţe detaliat. Finalul 
eseului reia întrebarea tânărului critic dacă noi ştim cu adevărat 
cine suntem spre a-l raporta la noi pe Eminescu.

Scriind despre S. Damian, Simona-Grazia Dima îşi întitulează 
eseul În meandrele dialogului. S. Damian a fost docent la Seminarul 
de Romanistică al Universităţii din Heidelberg. Volumul său din 
2008, Zbor aproape de pământ, dezbate dilema artistului atât la 
nivelul ideologiei cât şi al conştiinţei fi ecăruia. Vorbind despre 
S. Damian, Al. Săndulescu spune că acesta se culpabilizează 
pentru că nu a fost intransigent în condamnarea unui regim 
sclerozat şi inuman. Când s-a referit la Ov. S. Crohmălniceanu, 
S. Damian îi reproşează atitudinea ambivalentă, sinuoasă (într-
o anumită perioadă) şi şi-o recunoaşte sieşi. Simona-Grazia 
Dima comentează eseurile lui S. Damian din volumul Zbor 
aproape de pământ în care un loc aparte îl ocupă gândirea din 
tinereţe al criticului şi se întreabă „când a fost sincer, pe vremea 
când recomanda tezele staliniste sau acum, la senectute când 
dovedeşte bun simţ”. Faţă de o parte a creaţiilor lui G. Călinescu, 
Mihail Sadoveanu, Camil Petrescu şi Marin Preda, S. Damian 
a avut o atitudine critică. În cel priveşte pe Marin Preda, S. 
Damian constată o scurgere de sevă, o dislocare narativă între 
prima fază a creaţiei prozatorului al cărui apogeu a fost romanul 
Moromeţii, şi scrierile ulterioare. Unele romane ale lui Nicolae 
Breban, Mircea Cărtărescu, sunt analizate cu acut spirit critic, 
lucru apreciat de autoare.

O carte de excepţie
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Această enumerare, Eminescu, Schopenhauer, Vedanta, e 
fă cută de Simona-Grazia Dima pentru a lămuri cât datorează 
Eminescu lui Schopenhauer şi cât, amândoi, sistemului fi losofi c 
şi religios indian (Vedanta). Schopenhauer mărturisea că a avut 
mereu în atenţie Upanişadele, Eminescu era şi el preocupat de 
cunoaşterea fi losofi ei indiene. Filosoful german, în cunoscuta sa 
lucrare Lumea ca voinţă şi reprezentare, afi rmă că omul „greşeşte 
vrând să fi e fericit” dar îi rămâne satisfacţia de a căuta fericirea în 
artă şi fi losofare. Vedanta, dimpotrivă, proclamă datoria omului 
de a fi  fericit. Şi Eminescu găseşte un răspuns la pesimismul 
schopenhaurian în Scrisoarea IV. În poezia Glossă meditaţia 
fi losofi că atinge culmi nebănuite. Simona-Grazia Dima încheie 
eseul astfel: „Sensul profund relevat în Upanişade (la rădăcina 
vieţii se afl ă nestrămutat fericirea, încât până şi nefericirea are 
loc pe terenul ferm al fericirii) – un aparent paradox.

Când a vizitat Casa memorială George Bacovia, Simona-
Grazia Dima a meditat  asupra condiţiei poetului în societate. 
Bacovia a fost revoltat de mizeria socială (în poezia Seară tristă) 
poetul a negat utilitatea demersului fi losofi c în poezia Pluvis. 
Alteori acceptă nevoia fi losofării. Întâlnim această idee şi la 
Eminescu în cunoscuta poezie Glossă şi într-un poem, mai puţin 
cunoscut din care cităm: ...„că toate în lume, toate-s în prezent”. 
Autoarea eseului conchide că-l citeşte pe Bacovia în lumina 
acestui perpetuu şi proaspăt prezent. Şi Bacovia, prin creaţia sa, 
a fost prezent în societatea în care a trăit.

Scriind despre Gheorghe Grigurcu, Simona-Grazia Dima 
afi rmă că poetul este „un echilibrist printre extreme”. Îşi mo-
tivează această afi rmaţie referindu-se la câteva din volumele sale 
de poezii. În volumul Extemporale 2011 fi ecare poem e o artă 
poetică şi citează din poezia Semn de carte următoarele versuri: 

Ion Mierluţiu
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„un copil/ a pictat/ întunericul/ fără să vadă”. În poezia Prietenii 
poetul atinge o culme a sensibilităţii: „Sfi os vei parcurge privirile 
şi le vei vedea goale/ ca supravieţuirea”. În poezia În norii de azi 
memorabile sunt versurile: „atâta linişte la etajul doi/ încât auzi 
cum pe stradă o frunză atinge un sân/ Simona-Grazia Dima 
este de acord cu Ion Negoiţescu care scria despre creaţiile lui 
Gheorghe Grigurcu că sunt „de un lirism sever şi foarte adânc”. 

Un caz aparte este Ion Pop – critic, istoric literar, profesor 
universitar, academician. Ion Pop a declarat mai demult că 
primordială a fost aceea de „poet târziu-modernist”. Temele 
poeziilor sale sunt multiple şi variate. Astfel, în volumul Casa 
scărilor întâlnim credinţa în poezie, lupta cu maladiile trupului 
şi, mai ales, cu cele sociale. Ion Pop l-a admirat pe cunoscutul 
poet suprarealist Gellu Naum. În poezia Cravata lui Gellu 
Naum spiritul critic al lui Ion Pop se manifestă plenar când 
constată „nepăsarea faţă de cultivarea esenţelor” la unii dintre 
contemporanii săi. Poetul-profesor îi invită pe ucenicii săi în 
poezia Tinerii poeţi să se întoarcă la marile experienţe umane. 
Poemul fi nal Mesteacănul este o profesiune de credinţă adresată 
copiilor săi: „Nu ştiu cum să le spun/ că mă gândesc şi la ziua/ 
când, de departe de tot/ şi cu gura pe veci închisă/ va trebui, 
totuşi, neapărat/ să le comunic ceva/ foarte, foarte important/”.

Autoarea cărţii Copac în cetate are printre poeţii săi preferaţi 
pe Gabriel Chifu. Volumul său de poezii Ploaia trivalentă este 
parţial o antologie în care s-au contopit ecouri ale climatului 
postmodern cu cel neoromantic. Poetul exclamă într-o poezie 
„am ajuns la capătul acelui drum care la început/ era infi nit”. 
Pentru Gabriel Chifu poezia are capacitatea „de a sonda 
realităţile ascunse” care pot fi  deschise „cu o cheie de apă”. O altă 

O carte de excepţie
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temă a poeziei sale este memoria supusă forţelor destructive ale 
„ispitelor ieft ine”. Poetul meditează asupra divinităţii în poezia 
Oaspetele nemărginit. Dumnezeu, El – „cel fără de început” 
poate vorbi cu omul – creatura sa, şi atunci acesta se simte feri-
cit. Autoare eseului spune că „vocea” poetului este „de un lirism 
intens, pregnant”.

Secţiunea a doua a cărţii este mai cuprinzătoare decât pri-
ma. Aici se găsesc pagini despre Nicolae Mavrocordat, pri-
mul domnitor fanariot care a contribuit la dezvoltarea ţării. 
Autoarea se referă şi la Athanasios Hristopoulos, un patriot 
grec a cărui activitate şi operă au avut, încă înainte de epoca 
fanariotă o infl uenţă în întreaga zonă est-europeană. În ţările 
române au fost numeroşi aceia care „s-au inspirat” din lucrările 
sale: Ion Heliade Rădulescu, Anton Pann, Costache Conachi, 
Nicolae şi Iancu Văcărescu, Barbu Paris Mumuleanu şi Grigore 
Alexandrescu. În această a doua secţiune autoarea consacră 
pagini unor personalităţi ca Benjamin Franklin, Miguel Angel 
Asturias, Gabriel Garcia Márguez, T.S. Eliot, Jorge Luis Borges, 
Eugèn Delacroix, Rainer Maria Rilke, Boris Pasternak, Salvador 
Dali şi Amos Oz. 

Ion Mierluţiu
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Elisabeta Bogăţan

Geo Galetaru 
– „Cuvintele şi aşteptarea”*

O POEZIE de tip oracular ne oferă 
Geo Galetaru în volumul Cuvintele şi 

aşteptarea. Precum înaltele antice mesaje sibi-
linice, care descifrau întâmplările prezente 
şi viitoare, pline de miez, dar cu decodare 
aparte, accesibilă celor iniţiaţi, şi poezia 
lui Geo Galetaru pare a se adresa unei elite 
iniţiate în tainele limbajului şi mesajului 
poetic. El se dovedeşte un real discipol al 
credinţei antice în faptul că poezia, deci şi 
limbajul ei, sunt dăruite de zei şi de aceea 
se adresează celor iniţiaţi, căci aceştia îi pot 
recepta cu adevărat mesajul, un mesaj ferit 
astfel de urechile celor profani.

Poetul pare să conjure cerurile şi pămân-
turile, istoria şi geografi a, bucuriile şi tristeţile 

Elisabeta Bogăţan, 
eseistă, 
Petrila 

* Geo Galetaru, Cuvintele şi aşteptarea, Editura Euro-
stampa, Timişoara, 2018
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să-i intre în poeme, pentru ca poezia 
lui să-şi poată împlini menirea. Nimic 
nu e simplu în univers, în existenţă 
în general, în viaţă, în limbaj, pare a 
spune poetul. 

Forţa cuvântului primar irumpe în 
poezia lui Geo Galetaru, dincolo de 
limbaj şi de limbaje, aruncând fl ashuri 
imprevizibile de lumină asupra unor 
realităţi interioare şi exterioare ac-
tantului poetic. De altfel şi titlul vo-
lumului, Cuvintele şi aşteptarea, su-
bliniază accentul pus pe cuvânt şi 

sugerează, într-o anumită măsură, tensiunea indusă 
de acesta; sugerează potenţele ascunse în cuvânt, a 
căror aşteptare este revelată.

Lucrarea asupra cuvântului este afi rmată din 
prima poezie a volumului, Poate că nu: „Eu cultiv/ 
silabe şi onomatopei care mă ajută/ să trec apa, să 
fi u integru în spatele gardului.” Existenţa în lumina 
cuvântului îi dă demnitatea şi integritatea ca fi inţă. 
În afara acestui teritoriu asumat e lipsă de lumină 
şi de linişte: „Acolo liliecii zboară şi animozităţile 
sunt palpabile.” De asemenea, el meditează la rostul 
vorbirii: „Câteodată vorbim/ din pură vanitate 
despre pământuri care se văd,/ despre războaiele în 
care credem, aşa/ cum iedera se caţără în panoplia 
dimineţii.”

Cuvântul spus şi cuvântul scris, sunetul şi semnul, 
au aceeaşi greutate: „trăim în semnele pe care noi 
le inventăm”. Meditând asupra situaţiei poetului, 

Elisabeta Bogăţan
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autorul declară că îl afl ă disimulat în cărţile sale: „Da, eu vă ştiu 
numele, dar voi/ mă căutaţi mereu în cărţile fără răspuns.” 

Având în vedere faptul că insul are libertatea deciziei: „Tu laşi 
corpul/ să decidă dacă trebuie sau nu”, poetul afi rmă că existenţa 
este echivalentă cu conştiinţa, pe linia cartezianului Cogito ergo 
sum: „Dar eu sunt aici / pentru că ştiu, şi acest lucru este de-
ajuns / în momentele când enciclopedia creierului meu/ este în 
pericol.”

Poetul înregistrează contrariat unele tablouri sociale: „dar 
mersul pe coate, apoteoza adulării/ lipsite de obiect, când fl uxul 
ordinii sociale/ se opreşte în aripa unui fl uture mort/ şi ştii 
că nu mai există întoarcere, nici/ efort în memoria vremelnic 
suspendată.” Este un peisaj social care răneşte: „Dar rănile? Dar 
ceea ce rămâne?” Într-un astfel de peisaj social, cea mai necesară 
lecţie este cea de supravieţuire, în încercarea de a susţine 
meritele: „Oricând/ le vom duce tuturor ceea ce merită,/ oricând 
e o zi bună pentru supravieţuire.” În tumultul vieţii, liniştea 
pare nefi rească: „Ne-am visat puternici atunci când nu trebuia,/ 
liniştea e o pată care-şi caută identitatea/ pe lângă lucrurile care 
încă se văd.” Viaţa supune mereu la încercări neprevăzute: „Mă 
pregătesc, ştiu că va veni ceva puternic peste noi/ şi va rupe 
mândria în două.” Astfel se conturează „lumea înfricoşătoare”, în 
care singurătăţile se închid în sine: „Nu vreau singurătatea ta, e 
un semn/ în lumea înfricoşătoare, un lanţ care fuge/ în mijlocul 
tuturor înfrângerilor.” Interiorizarea este astfel o modalitate de 
refuz al realităţii: „iată cum vine totul spre noi, ca un val,/ ca o 
magie de care ne dispensăm şi fugim/ înăuntru.” „Semănăm cu 
nişte animale care caută adăpost”, mai spune poetul.

Este fi resc într-un asemenea context sentimentul zădărniciei, 
sentimentul de vanitas vanitatum: „Nimic nu seamănă cu nimic,/ 
nimicul peste pietre, peste piele,/ peste frig.”. Acest motiv este 

Geo Galetaru – „Cuvintele şi aşteptarea
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corelat, pe urmele lui Heraclit, cu cel de panta rhei, totul curge: 
„Dar noi ştim că trece şi asta”.

Deşi, undeva, e şi partea frumoasă a lumii: „Sunt aeroporturi 
care cântă, vindecări miraculoase,/ acolo e un ocean cu stele în 
derivă”. Însuşi faptul de a exista, de a respira, poate fi  considerat 
o adevărată poezie: „Respiraţia reprezintă un poem şi poemul/ 
e mereu calea spre altceva”. sau bucuria în sine a existenţei: „Am 
respirat o fl oare în palma unui copil şi am fost fericit./ Toate 
lucrurile întunecate şi strălucitoare se adună în jurul nostru / şi 
ne fac fericiţi./ Şi asta e de ajuns.”

Neaderenţa la real descoperă atotputernicia visului: „Oricum, 
visul e o unealtă de privit,/ peste el trec doar roţile dinţate ale 
morţii.” Alteori este căutată rugăciunea: „şi rugăciunea aluneca 
din nou pe marginea abisului”.

Deşi omul e parte din tot, înţelege că „E ceva puternic în/ afara 
noastră, ceva care dictează supunere şi/ un extaz peremptoriu.” 
Poetul simte „subteranele albastre ale timpului”. Este afi rmată 
tristeţea că omul vede „Somnul pe muntele orb/ şi zborul 
păsărilor în oglinzi deformate.” Şi totuşi, subliniază poetul, 
integrarea în tot se poate face doar prin iubire: „Suntem pentru 
că iubim adn-ul prosper,/ legile cu identitate neclară, stropii de 
ploaie pe/ pielea încinsă; pentru că avem un secret / şi muşcăm 
din el pe de-a-ntregul, feriţi/ de grimasa unor argumente 
stupide.” Datul omului este hic et nunc: „Ceea ce se permite e 
doar aici,/ o singură dată vei fi  în locuri de care te temi”. şi: „dar 
aici e totul, chiar dacă intact sau nu ”. În cadrul marelui tot, 
poetul percepe timpul ciclic: „Am ajuns/ şi cândva va fi  cum a 
fost”; sau reiterări la scară mai mică: „Am ars biblioteci şi încă o 
vom face”. Schimbarea este legea existenţei: „Mâine va fi  altfel”.

Meditaţia asupra părţii şi întregului e transpusă şi la nivelul 
cuvântului: „Nu, aceasta e doar silaba, şi noi înţelegem totul,/ 

Elisabeta Bogăţan
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o măsură validă în calea tuturor posibilităţilor.” Fragmentul 
poate arăta puţinătatea unei existenţe: „Aceasta e doar/ silaba, 
o ştiţi, sunt sigur că meritaţi / mai mult.” În referirea la cuvânt, 
numele are un rol aparte, prin el intrăm în relaţie cu lumea: „şi 
asta are-un nume./ Am stat în pântecul acela şi am murmurat/ 
uitându-mă la cer.”. „Şi asta are-un nume. Alegeţi-l / dintre atâtea 
primejdii/ sau de nicăieri.” Sau: „Locuri care tac, conştiinţe/ care 
aşteaptă onomastici şi oglinzi de referinţă”. Şi totuşi îşi manifestă 
neîncrederea în posibilităţile de comunicare: „Suntem/ în-
drep tăţiţi să acceptăm mesajele ca o substanţă/ alterabilă.” Şi: 
„Suntem caraghioşi/ fi indcă suportăm mesajele confuze”. Mai 
mult, poetul îşi manifestă şi neîncrederea în posibilitatea de a 
afl a adevărul: „lumea îşi creează propria ambianţă, respiră şi/ 
acesta e curajul de-a inventa adevărul.” 

În acest context pare fi rească afi rmaţia: „Vom cultiva/ această 
insurgenţă a tăcerii.”; precum şi: „Eu nu vreau cuvântul./ Aşa mi 
s-a spus./ Umbra cade perpendicular/ pe vocalele lui insolite.” 
sau: „Eu nu vreau cuvântul./ Am găsit realitatea şi am iubit rănile./ 
Am iubit măştile./ Dar eu nu vreau cuvântul.” Autodefi nirea se 
face pe axa cuvânt-tăcere: „Acesta sunt eu, la marginea/ unor 
tăceri impuse, cu palmele îndreptate/ spre adevăr. Spre absolutul 
acestei căutări/ inutile.” Tăcerea poate deveni dominatoare: „Dar 
nimeni nu a vorbit/ şi am ştiut că vine tăcerea,/ de acolo vine 
tăcerea/ şi se pune pe lucruri şi chipuri/ şi nu mai pleacă, oh, nu 
mai pleacă”. 

Important este că autorul ştie şi subliniază pericolul „saturaţiei 
de cuvinte”: „Mă număr printre adepţii/ unei ordini clare, nimeni 
nu ajunge / în interioare saturate de cuvinte.” De asemenea, 
el ştie cât este de difi cilă obţinerea simplităţii, a esenţializării: 
„acum încerc ipotetica trecere/ în imperiul simplităţii”.

Geo Galetaru – „Cuvintele şi aşteptarea
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Uneori, jocuri de cuvinte nasc paradoxuri: „Dar nu are 
importanţă, de vreme ce totul are importanţă.” Sau: „Suntem o 
continuare a ceea ce nu se va întâmpla niciodată.”

Poetul are conştiinţa vieţuirii în fragmentar: „Toate acestea 
sunt fragmente”. Această vieţuire naşte sentimentul sufi cienţei 
propriei existenţe: „ceea ce se întâmplă departe/ nu-nseamnă 
nimic. Un adevăr/ desprins ca o frunză din cele ce se văd.” Dar 
şi sentimentul de frustrare, neputinţă, limitare: „Zidul este vii-
torul”, „Întind mâna şi ating peretele”, „Vom inventa doar ziduri 
care nu se văd”.

Poezia lui Geo Galetaru este extrem de bogat metaforizată; 
ca într-un prund plin de strălucirile multicolore ale pietricelelor 
aduse de râu, atât de frumoase că nu ştii pe care să o alegi, bogăţia 
şi ineditul metaforelor la Geo Galetaru sunt deconcertante. El nu 
afi rmă nimic, nu ghidează cu nimic alegerea, totul este implicit, 
sensul se încheagă diferit în funcţie de receptor, care, ca într-un 
puzzle, îşi aşează metaforele alese după propria empatizare. Ca 
într-o adevărată „operă deschisă”. Metaforele alese nu au context. 
Fiecare receptor le construieşte propriul context. Conştiinţa 
vieţuirii în fragmentar este fericit exprimată şi prin această 
vieţuire în fragmentar a metaforelor. Prin acest atât de puternic 
sentiment al vieţuirii în fragmentar, prin transpunerea lui totală 
în frazarea poetică, Geo Galetaru aparţine postmodernismului.

În acelaşi timp, apelând la intuiţia cititorului, pentru acces 
direct la lumea subconştientului, pentru „recuperarea totală a 
forţei noastre psihice”, conform afi rmaţiilor lui André Breton, 
cale menită să dea „o fl uiditate lirică, o dinamizare a metaforei”, 
Geo Galetaru se impune drept descendent din nobila stirpe a 
suprarealismului.

Elisabeta Bogăţan



221

 Lecturi paralele

4-5-6, 2019

Maria Bologa

Dubla hermeneutică*

LINGVIST și stilistician prin formație, 
Livius Petru Bercea își descoperă, 

în opinia reluată și pertinentă, a d-nei 
Olimpia Berca (citată pe coperta interioară 
a volumului), o componentă a personalității 
lui, aceea de critic literar cu metodă, întrucât 
„sinteza” între critica tematică și cea stilistică 
îi facilitează „descoperirea și descompunerea 
mecanismelor de confi gurare a operei...” 
În lăuntrul ecuației critice, analistul poate 
descoperi și oferi cititorului „surprize, poate 
mici, dar constante” notează chiar autorul, 
la pag. 37, în concluzie la studiul asupra a 
două ediții argheziene (Observații fi lologice). 
De asemenea, în altă parte, se accentuează 
preferința criticului pentru „informația ling-
vistică a textului” (în legătură cu senti mentul 
de melancolie argheziană, pe care-l degajă 

Maria Bologa, 
eseistă, 

Timişoara 

* Livius Petru Bercea, Poezie și poeți. Opțiuni critice, 
Editura Waldpress, Timișoara, 2018
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poezia cu același titlu: În cea mai mare 
măsură s-a apropiat de text Nicolae 
Balotă. Poeziei i se cuvine, evident, o 
altă interpretare, și trebuie pornit chiar 
de la informația lingvistică din text 
– pag 100).

Cartea de critică, a d-lui Livius 
Petru Bercea, se compune așezat, e -
chilibrat, în virtutea efi cienței actului 
de mărturie și receptare a textului 
poetic (textul poetic nu se prea su-
pune logicii obișnuite, scrie autorul) 
– din două secțiuni: I. În preajma cla-
sicilor; II. Contemporani. Autorul reia 

interpretarea unor poezii sau a unor ediții, referindu-se 
la Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George Bacovia 
și Lucian Blaga – în studii aplicate, cu mijloace, precum 
s-a subliniat, preponderent lingvistico-stilistice. Un 
exemplu: analiza unui Psalm arghezian: „În general, 
Tudor Arghezi realizează metafora insului uman (a 
fi inței) apelând la atributele sale fundamentale care 
vor constitui baza transferului metaforic. Termenii 
fi gurați [....] Din această perspectivă, ar fi  binevenit 
un comentariu detaliat asupra unui psalm arghezian. 
[...] Raportul semantic de la care pornește acest Psalm 
(I, 36-37 ) este „ecuația” eu (fi ință umană) - copac. 
De aici, o permanentă întrepătrundere a atributelor și 
determinantelor verbale...” (Transferurile semantice 
între cele două realități  sunt permanente, încă o 
do vadă a faptului că metafora nu este un raport de 
circumstanță, ci unul de adâncime ...).”

Maria Bologa
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Criticul își intensifi că analiza, motivat mereu de bogăția „ma-
terialului arghezian” sau eminescian, aproape ca în paleontologie, 
adică explorează lent și metodic sedimentele unei lumi de 
cuvinte, care există dacă i se scot la lumină semnifi cațiile. Cu 
studiile altor exegeți poartă un dialog viu, dătător de opinii. 
Operele citate și analizate sunt aduse pe o cale de mijloc, mai 
puțin în linia modernității, mai degrabă păstrate cumva în aura  
unui catharsis al creației, eliberator al spiritului uman, de grele 
împovărări. Cităm din nou dintr-un studiu despre Arghezi 
(Psalmistul necunoscut) – „Poemul arghezian, încărcat de sem-
nifi cații simbolice, nu e o simplă transcriere a  unor pasaje 
biblice. E, poate,mărturisirea de credință a unui sufl et încercat 
de întrebări și incertitudini: e poate un mesaj discret că marii 
psalmi anteriori, grevați, nu o dată de „orbire”, se încheiau, 
eliberator, printr-un gest care aducea un om și un artist în făgașul 
fi resc al actului creator.”

Din secțiunea destinată contemporanilor se cuvine mai 
întâi să trecem în revistă numele pe care Livius Petru Bercea 
le-a selectat spre a li se analiza, cu un plus de intuiție, poezia: 
Eugen Dorcescu, Crișu Dascălu, Lucian Alexiu, Aurelian Sârbu, 
Carmen Blaga, Doina Dascălu, Constantin Novăcescu, Ioan 
Petraș, Constantin Gurău, Dumitru Velea și Miruna Deleanu 
(pentru debut). Trebuie spus că titlurile chiar funcționează, în 
cazul succintelor eseuri despre acești autori, ca idei călăuzitoare 
prin lirica lor, unele în care cititorul să nu se piardă, să nu se 
rătăcească în complicate interpretări, o calitate a criticului 
fi ind tendința spre simplitate, dar nu departe de profunzime. E 
mai mult preocupat de  ineditul acelor texte, însă se urmărește 
nota specifi că, evolutivă, accentele poeziei de la o etapă la alta, 
cu bucuria descoperirii autenticității lor. Un exemplu: Textul 
„de tinerețe” al lui Constantin Novăcescu aparține unui spirit 

Dubla hermeneutică
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rebel pentru vremurile de atunci aducând în prim plan trăiri 
care nu erau comune epocii; dimensiunea culturală, pe care o 
descoperim, de multe ori, ascunsă discret în miezul unui termen 
sau în imaginile care se repetă etc. Uneori autorul glosează subtil, 
folosindu-și percepțiile subiective, devenind cititor, așadar: La 
lectura ultimului volum, Orologiu împietrit (Aurelian Sârbu) am 
avut senzația că mă afl u în fața unei „clepsidre blocate”... Titlul 
Polifonia verbului, în cazul lui Lucian Alexiu, revelează „un ra-
fi nat al verbului, un șlefuitor tenace al expresiei poetice, care 
e dusă pînă la esențele sale și un om de cultură deosebit, care 
integrează informația culturală în mod fi resc, neostentativ, în 
țesătura poemului” (pag 135).

Poate că, sinteza  între critica tematică și cea stilistică (care nu 
e doar un inventar în cazul său), la care recurge acest autor, este 
cel mai bine exprimată (și neostentativ, termen preferat de critic) 
în paginile despre Eugen Dorcescu. Luând drept fundament cele 
spuse de poet, care  scrie despre o inevitabilă extincție, a fi inței ca 
sinteză de trăiri (totul se subsumează acestui statut. Adică temele 
fundamentale. Dragostea, Moartea, Lăuntricitatea, Dumnezeu. 
Și în egală măsură, arhitectonica, imaginea, sintaxa, prozodia), 
Livius Petru Bercea întrezărește propria sa opinie despre „la-
tura exterioară a poeziei”, care are aspectul „unui construct 
bine stăpânit”, controlat de o sonoritate interioară, care „se 
răs   pândește ca un ecou, în întregul text”. Ceea ce justifi că un 
principiu critic potrivit: Dubla hermeneutică.

 

Maria Bologa
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Romulus Bucur

autenticitate vs. eroism*

O PARTE, cea care constituie structura de re-
zis  tență a acestei cărți, e cea care ține de au-

tenticitate, înțeleasă ca adevăr personal: „De când 
nu mai folosesc măști,/ lucrurile s-au complicat./ Nu 
mai am puterea să pun măști./ Fac chestia asta de trei 
ani./ Nu știu de ce./ Am tânjit trei ani la rând/ după 
simplitate și persoana întâi./ Când le-am găsit, unde 
nu mă așteptam să le văd,/ barajul s-a rupt”. Unul care 
se fundamentează profund, la nivel biologic, însă cu 
un sprijin consistent al citatului cultural „De unde 
știi/ că realitatea nu e cum o văd eu,/ i-a zis tatăl în 
galeria/ de la Cupolă. Poate verdele tău/ e roșul meu, 
iar verdele meu/ e roșul tău. După ce-a învățat la 
biologie/ despre cele trei feluri de celule conice/ din 
ochi, și-a dat seama că are dreptate” (Lucky Luke). Și 
care, mai departe, nu prea pune mare preț pe poezie, 
în orice caz, nu pe poezie așa cum e e înțeleasă în mod 
tradițional, convențional, clișeizat: „Dacă poezia ar fi  

*Radu Andriescu, Jedi de provincie, Bistrița, Casa de Editură 
Max Blecher, 2018.
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o fotografi e frumos colorată,/ un joc 
Tetris sau un avion spre Grecia ori 
Egipt,/ totul ar avea sens și substanță./ 
Aproape că ar avea rost. Din păcate,/ 
pe calviția mea becurile Sălii roșii din 
Cernăuți/ strălucesc orbitor, în timpul 
conferinței”.

Ceea ce implică, de asemenea, o re-
defi nire a re la ției dintre natural și ar-
tifi cial, care nu se mai su prapune opo-
ziției autentic/ inautentic: „și morcovii 
au defecații siliconate”, sau „Sunt făcut 
din plastic, dar mă doare”.

Redefi nirea mai înseamnă și au to-
defi nire, situare, continuă repozi țio na-

re în realitate: „Legănat de i dei care nu-mi aparțin,/ 
strâns între orele mici/ a  le dimineții și trezit de haita/ 
vecinului de peste drum,/ dezamăgit de receptarea 
luptelor/ în presa de întâmpinare/ și revoltat,/ din 
principiu,/ enervat de perna îngălbenită/ de sin gu-
rătate/ și transpirație,/ nesigur,/ speriat la fi ecare 
cochilie/ care-mi pocnește sub picior,/ după ploaie,/ 
obosit și redundant,/ pornesc”.

O primă manifestare a acesteia ar fi  dezeroizarea, 
antieroizarea, perspectiva antieroică, și asta ar putea 
explica destul de convingător titlul cărții: „Eroul e 
descumpănit./ A spintecat./ S-a uitat crâncen, în 
ochii celorlalți./ A cugetat la etică și morală. A tăiat 
din nou./ La debriefi ng, în cortul cel mare,/ Se uită 
la prunele de pe masă./ …/ Ceva legende/ îl obligă la 
atitudine și poză./ Ar vrea să se culce. Să fi e mult mai 

Romulus Bucur
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mic/ decât povestea./ Să se chircească. De la bătălie/ la fi losofi a 
morală – molfăie pruna –/ e doar o crampă. Îi este frică să le 
zică./ …/ Iese din cort doar când lumina iartă. Statutul îi cere 
victorii. Din priviri/ și sclavul palid, gripat în ultima campanie,/ 
îi cere victorii clare.// Fraudulos, fără să știe rostul vieții,/ în 
discuții publice sau private,/ eroul încercănat induce ideea că 
victoria/ e doar o chestiune de percepție”. Dacă adăugăm pozele 
de la festivalul LitVest din 2016, în care autorul cărții și autorul 
rîndurilor de față sînt îmbrăcați în cămașă de forță și investiți 
cavaleri de către regele Ion Pop, totul devine cît se poate de 
coerent, o realitate alternativă, aceea a imaginației, parazitînd-
o pe cea veritabilă: „Fiecare dintre noi are câte un chinez în 
sufl et,/ chiar dacă nu vrem să recunoaștem./ Al meu îmi ține 
de urât,/ când sunt singur./ Îmi spune what the fuck, Radule, 
în mandarină./ Știu că e baptist/ și cunoaște mai multe lucruri/ 
decît le-aș putea e visa,/ dar e mic și mă uit la el de sus”.

Unde intră, de-a valma, amintirile din epoca de aur (Vizită 
de lucru) – „În timp ce părinții Emei și ai Anei ne povesteau/ 
în jurul mesei de Crăciun,/ despre bătrânii îngropați/ în spatele 
unor uși din metal sudate,/ mi-am adus aminte de spaima mea 
din liceu.// De fi ecare dată când încropeam/ la orele de atelier 
de la Negruzzi,/ balustrade cu suduri proaste/ pentru balcoanele 
din cartierele muncitorești,/ noaptea cădeam în gol,/ cu 
mâinile pe balustradă”, dimensiunea parodic-aforistică (Beria) 
– „Cucuruzul se coace, în zori./ Lavrenti Pavlovici se scoală./ 
Cucuruzul tremură/ și sughite”, echivocul („fetele care sugeau 
viața din rărunchi”), confuzia (voită) între realitate și livresc 
„Cúchulain era înăltuț și vorbea puțin./ Un Ștefan răsturnat în 
oglindă./ Eroul cu o mie de fețe,/ proiecția oricărui muritor./ 
Sau narator”, punerea în abis „Cum fac de doi ani, mă ascund 
și acum/ în spatele unor personaje./ Le spun erou sau Jedi, de-o 

autenticitate vs. eroism
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vreme/ și caut alibiuri prin cărți./ Să tai bradul din fața casei,/ 
corect cum este el, atent la imigranți?/ …/ E axa familiei. Băiatul 
meu, bărbat hotărât,/ mă urăște. Cum pot tăia axa familiei,/ 
chiar dacă e tot mai înclinată/ iar catastrofa urmează, pe o stradă 
cu școală primară./ Hai să las eroul în cărți/ și să-mi asum. Nu 
contează prea mult/ axa,/ într-un an galactic. Trec certurile, 
deforestările./ Cam totul”, jocurile de cuvinte generatoare și păs-
trătoare de ambiguități/ „zeița geroasă a relațiilor, Frigg,/ îmi 
potrivea, tandru,/ plasturi de gheață”, citatele culturale savuroase 
și inteligente în răstălmăcirea lor: „Cum avea să știe că avarii/ 
urmau să vină la porțile cetății./ Simțea că-i lipsește ceva fericire./ 
Doar în oraș putea găsi/ ceva fericire./ …/ La întoarcere, a stat 
mult de vorbă cu avarii/ și, spre dimineață,/ a priceput că și un 
barbar caută,/ cum știe mai bine,/ fericirea prin târguri. Au făcut 
schimb de adrese./ Au pregătit împreună următoarea campanie,/ 
undeva la munte” (Barbarii aceia ar fi  o soluție).

Totul culminînd în re-enunțarea, placidă, antieroică, a pers-
pectivei antieroice: „Periodic, trebuie să-și facă analize./ Un erou 
nu are gută sau colesterol.// Urăște halatele albe, cruciații fără 
cruce./ Clanul cu mască molotov.// Are doctorița lui de sufl e,/ 
walkiria preferată”.

Romulus Bucur
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Lucian Dragoş Bogdan 
– un autor matur

Nevoia de insolit
Noul val al literaturii fantasy – science fi ction 
româneşti este robust şi prolifi c. Sunt au-
tori ajunşi la maturitate, cu două sau mai 
multe cărţi, inclusiv cei cu debuturi mai 
târzii. Se remarcă o frenezie a recuperării 
la Lucian Dragoş Bogdan, Daniel Timariu, 
Cătălina Fometici, Liviu Surugiu, Daniel 
Botgros, Alexandru Lamba, Teodora Matei, 
Ciprian Ionuţ Baciu, Cristian Vicol, Adrian 
Mihălţianu, Mircea Băduţ sau Daniela Faur. 
La toţi se vede apetenţa pentru subgenuri 
ale fi cţiunii speculative, adică fantasy şi 
science fi ction, unde putem detalia în utopie/ 
distopie/ ucronie, escatologie, heroic/ urban 
fantasy, horror, gotic şi neogotic, cyberpunk 
şi steampunk, space opera, fi cţiune politică 

Lucian-Vasile Szabo, 
istoric, eseist 
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(political fi ction) şi istorie contrafactuală (SF pe teme de genul: 
ce ar fi  dacă? Cum ar fi  lumea dacă Hitler câştiga războiul? 
Cum ar fi  evoluat România dacă Ceauşescu abandona puterea 
la Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român?). 
Sunt folosite adesea elemente ale literaturii investigative (detec-
tivistice) şi jurnalistice ori din cele ale prozei de dragoste 
(romance), memorii şi pseudomemorii sau texte nonliterare, dar 
cu valoare estetică în noile contexte. Este o categorie de autori 
inteligenţi, conştiincioşi, dedicaţi scrisului, deşi abordările lor 
sunt adesea diferite, integrate fi resc în peisajul literar actual.

Lucian Dragoş Bogdan este un autor complex, abordând zone 
literare provocatoare, trecând cu uşurinţă de la un gen la altul. 
Abordările în aria fi cţiunii speculative înseamnă la el povestiri şi 
romane fantasy şi science fi ction, dar şi câteva în domeniul crime, 
adică proză detectivistică cu accente noir, acolo unde nimeni 
nu este sufi cient de curat, sufi cient de moral, cel puţin din 
perspectiva celorlalţi, deoarece există mai multe voci (mai multe 
priviri!), cei de lângă noi fi ind adesea prea puţin îngăduitori 
cu modul nostru de comportament. De fapt, dincolo de genuri 
şi subgenuri, autorul din Alba Iulia îşi creionează personajele 
cu însuşirile obişnuite şi neobişnuite ale diversităţii umane. 
Rezultă astfel personaje puternice, însă marea plăcere a lui L. 
D. Bogdan este de a povesti. Şi o face temeinic, în buna tradiţie 
a prozei ardelene. Dat fi ind însă specifi cul oarecum excentric 
al subgenurilor abordate, proza lui găzduieşte numeroase 
intruziuni insolite, scoţând cititorul din confortul unei lecturi 
aparent tradiţională.

Provocări detectivistice
Caracteristic pentru această abordare este romanul Apărarea 
siciliană (acest titlu oarecum comun, trimiţând însă în mod 
direct la strategiile jocului de şah), apărut în anul 2017 la 
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editura Tritonic. Aici, personajul principal este un decăzut, un 
fost om al străzii, care încearcă să revină la o viaţă normală şi 
să reîncălzească relaţia cu soţia, aceasta fi ind deja prinsă într-o 
altă relaţie. Nu e uşor, iar situaţia devine şi mai difi cilă, Dinu 
implicându-se în elucidarea unei crime cu substrat politic. Se 
substituie detectivilor adevăraţi (dar atât de inefi cienţi!), riscând 
să-şi piardă nevasta defi nitiv, iar viaţa tihnită să i se facă praf. 
Are de rezolvat un mister, o crimă în oraşul lui, şi îşi asumă acest 
lucru, renunţând la viaţa comodă, la mesele regulate, îmbelşugate 
şi la timp, la reprizele de amor în care consoarta se antrenează 
frenetic. Nu, el trebuie să iasă, să se deghizeze, să observe, să 
pună întrebări discrete, uneori şi unele piezişe, să adune fi ecare 
amănunt. 

Autorul urmăreşte pas cu pas această evoluţie, punându-şi 
personajul să se deghizeze în om fără adăpost tocmai pentru a 
trece aproape neobservat, cu scopul de a aduna informaţiile ne-
cesare elucidării cazului. Cadrele prozei detectivistice sunt astfel 
reconsiderate, într-un noir de Alba Iulia, atât prin substituirea 
unui om al legii (detectiv) cu un amator foarte priceput, cât şi prin 
diversifi carea tehnicilor de culegere de informaţii, observaţia fi ind 
mai rafi nată şi mai complexă, unde documentarea prin întrebări 
nu se mai focalizează strict pe elementele cazului. Adesea, 
interlocutorii nici nu ştiu care este scopul acestor dialoguri şi 
nici că este investigat un caz de crimă. Riscurile unei astfel de 
abordări literare sunt enorme, pentru că personajul poate scăpa 
lesne de sub control, devenind caricatural, neverosimil. Nu se 
întâmplă, deoarece L. D. Bogdan are sufi cientă experienţă pentru 
a face din Dinu un personaj memorabil. Sigur, există numeroase 
situaţii la limită, însă acestea sunt şi cele unde se vede ştiinţa 
scrisului la acest autor constant, adesea surprinzător.

Lucian Dragoş Bogdan – un autor matur



232 4-5-6, 2019

Zona F & SF

Această carte a lui Lucian Dragoş Bogdan se înscrie în genul 
crime, deşi nu este nici poliţistă, nici detectivistică! Explicaţia 
vine din faptul că autorul foloseşte pe post de investigator al 
unor infracţiuni nu un profesionist al meseriei, al genului, 
ci un amator, o persoană aparent lipsită de cunoştinţele şi ins-
trumentele necesare. Personajul principal este atipic, iar acest 
lucru reprezintă un semn de inteligenţă a scrisului pentru autor, 
mai ales prin faptul că adesea detectivul improvizat (dar foarte 
priceput!) îmbracă haina umilă a unui om al  străzii. De fapt, 
este doar o recuzită (cam împuţită!), care îi permite să treacă 
neobservat, să culeagă informaţii şi să le pună cap la cap într-
un efort analitic remarcabil. Naraţiunea este condusă cu mână 
sigură, fără digresiuni, limpede şi provocatoare. Există ironie, 
dar aceasta nu ajunge la sarcasm, căci Lucian Dragoş Bogdan 
îşi iubeşte personajele, chiar şi pe criminali. Nu toţi poliţiştii 
adevăraţi apar caricatural, ci demni şi conştienţi de lipsurile lor, 
însă fac eforturi de a ţine pasul cu colegul detectiv amator.

Urkline, oameni, fraerţi
Una dintre cele mai bune cărţi ale lui Lucian Dragoş Bogdan este 
romanul Vraciul de pe norul interior, apărut la editura Tritonic. 
Are deja o a doua ediţie, iar aceasta aduce inclusiv desene şi 
descrieri pentru creaturile devenite personaje. Povestea porneşte 
domol, într-un univers fantasy, amintind de supleţea poveştilor 
cu zâne, nimfe ori alte spirite ale pădurii, vieţuind departe de 
tumultoasa lume umană, o lume umană pe care au privilegiul 
de a nu o cunoaşte! Aceste creaturi sunt diferite, departe de o 
reprezentare antropomorfă. Pentru a le înţelege forma trebuie 
spus că arată ca nişte perrniţe îmblănite plate, având prelungiri 
cu gheare în partea din faţă şi nişte codiţe în spate. Au conştiinţă 
de sine, iar deplasarea lor se realizează planând. Eroina este o 

Lucian-Vasile Szabo
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urklină cu numele Aducătoarea-Lea-
cu lui, pornită într-o aventură într-
un u  ni vers de necuprins, populat de 
specii extrem de diverse. De aici, nara-
ţiunea ia o turnură science fi ction, 
aventura fi ind fi ltrată prin emoţiile 
a  cestei urkline pusă în situaţia de a 
descoperi şi înfrunta situaţii deosebite 
şi reprezentanţi ai unor lumi nebănuite. 
Se insinuează treptat elementele unei 
naraţiuni detectivistice, inteligenţa şi 
atenţia la detalii dovedind existenţa 
unor abilităţi necesare pentru supra vie -
ţuire şi rezolvarea complicaţiilor apă-
rute.

Aducătoarea-Leacului, aşa cum îi spune numele, 
are misiunea de a găsi un remediu pentru declinul 
reproductiv de pe planeta ei. Urklinele se înmulţesc 
prin contact cu Copacii-Abundenţei, după un ritual 
repetat de milioane de ani, însă rezerva de principii 
fertile masculine se goleşte. Acest fapt determină 
ieşirea din Lume, cu scopul de a găsi leacul în lume. 
Nu este doar un joc de cuvinte, deoarece Lume 
(cu literă mare) are în roman un înţeles particular. 
Aşa cum noi ne numim planeta Terra, doar că, în 
viziunea de aici, planeta urklinelor este dotată şi cu un 
anumit tip de interconexiune, o conştiinţă colectivă 
rudimentară. În aventura sa în universul necuprins, 
urklina întâlneşte diferite specii inteligente, legând 
o prietenie temeinică cu un om, Ufi bov, afl at în 
căutarea nemuririi, dar nu nemurirea pur şi simplu, 

Lucian Dragoş Bogdan – un autor matur
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eternitatea, ci una complicată, într-o gaură de vierme, în imen-
sitatea clipei, jocul pe axa timpului fi ind aici şi complicat, şi 
seducător. Evident, omul are probleme cu costumul spaţial, însă 
supravieţuirea în cosmos este difi cilă şi pentru urklină ori fraro, 
dar mai uşoară pentru rogan sau fraert, existenţe primitive şi 
complicate în acelaşi timp.

Vraciul de pe norul interior este un roman scris cu o simplitate 
înşelătoare, cu repere permanente din lumea noastră umană, 
pentru a traduce astfel imensele provocări propuse de autor. 
Pentru că aceasta mi se pare principala realizare a cărţii: arta de 
a prezenta creaturi necunoscute şi greu de imaginat, implicate 
în întâmplări diverse, fără ca acestea să fi e umane! Este nevoie 
de mult talent pentru a face acest lucru, în primul rând pentru 
a nu te pierde prin aglomerarea de elemente exotice, inventate. 
Pentru a realiza acest lucru, Lucian Dragoş Bogdan înaintează 
pas cu pas, aducând explicaţii acolo unde acestea sunt necesare, 
fără a abuza şi fără să disturbe acţiunea. Desigur, estetica genului 
science fi ction acceptă că, în astfel de situaţii complexe, este nevoie 
de informaţii suplimentare pentru ca diegeza să fi e înţeleasă. 
Totuşi, aşa cum se întâmplă şi în Vraciul de pe norul interior, este 
necesar ca excesul de info dump să fi e cenzurat (în genul SF, prin 
info dump se înţelege în principal prezentarea unui număr mare 
de informaţii, utile sau nu, în explicaţii ce pot fi  plictisitoare). 

La limita vieţii
În 2018, Lucian-Dragoş Bogdan a fost implicat într-un experiment 
literar (alături de autorul timişorean Daniel Timariu). Cei doi 
şi-au reunit forţele publicând două nuvelete, cuprinse între 
copertele unui volum curios, menit să atragă atenţia publicului, 
să stârnească interesul cititorului mai comod sau mai pretenţios. 

Lucian-Vasile Szabo
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Cartea are 130 de pagini, e împărţită în mod egal între ei şi are 
două coperte I, câte una pentru fi ecare. Pentru a citi este necesar 
să răsuceşti cartea şi să o iei de la capăt în jumătatea fi ecăruia, 
unde până şi indicaţiile tehnice sunt reluate cu mare precizie. 
Este o provocare pusă la cale de editura Tritonic.

Textul lui Lucian-Dragoş Bogdan are un titlu descumpănitor: 
Când penele roşii vor plânge. Însă pe măsură ce lectura înaintează 
afl ăm că nu este doar o metaforă, ci un fenomen natural la un 
neam de păsări cu totul inventate. Este şi avertisment, dar şi un 
destin implacabil, deoarece atunci când penele se umezesc, ca 
apoi lichidul format să curgă pe străzi, moartea, golul, dispariţia 
sunt singura urmare şi rezolvare. Este neantul, care face inutilă şi 
ridicolă orice vanitate. Din acest nimic se naşte însă un grăunte 
de speranţă: „Nimeni nu-i împărtăşea optimismul. Penele ro-
şii de tegalo plângeau fără oprire. Arloţii considerau asta un 
semn rău. Un avertisment că totul avea să fi e un eşec. Angajaţii 
incubatorului, în frunte cu Sih’aleq, le împărtăşeau opinia. Pe 
Păstor îl mira că până şi Valdrin îmbrăţişa superstiţia cu pricina. 
Cumva, se aştepta ca natura sa de ciborg să-l facă mai sceptic”. 
Sunt concentrate aici, în câteva propoziţii, elementele specifi ce 
ale unei lumi SF de proporţii. Lucian-Dragoş Bogdan imaginează 
un vast univers locuit, cu un număr imens de planete populate de 
specii inteligente extrem de diferite, reunite în Consiliul Tuturor 
Lumilor. Guvernarea acestui conglomerat este extrem de difi cilă, 
iar pentru a face faţă acestei provocări înţelepţii au decis că este 
necesară (re)aducerea la viaţă a civilizaţiei arloţilor.

Textul debutează cu prezentarea unei crize, deoarece pro-
iectul eşuează din nou, existând riscul de a fi  închis defi nitiv, 
prin tăierea fi nanţării. Deşi lumea descrisă nu este umană (nici 
măcar postumană), autorul reuşeşte să ne-o facă familiară prin 
introducerea în text a acestor probleme atât de pământene 

Lucian Dragoş Bogdan – un autor matur
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legate de fi nanţare, de lupta discretă sau directă pentru putere, 
dar şi de generozităţi cum numai marile spirite sunt capabile. 
Luată separat, această lucrare densă, scrisă foarte frumos, nu 
poate fi  înţeleasă deplin de la prima lectură. Motivul este dat 
de introducerea unui număr ridicat de elemente insolite, unele 
dintre ele explicate pe parcurs, altele însă făcând trimiteri la alte 
scrieri ale autorului, deci este nevoie de lecturi suplimentare. 
Astfel se conturează această povestire mai lungă, una cu structură 
de roman. Personajele sunt (extrem de) complexe, înţelepte şi 
deloc agresive. Nu există confruntare între ele, ci doar un război 
de uzură, năucitor, cu duşmanul nevăzut, adică neputinţa de a-i 
ţine pe arloţi în viaţă, misiune importantă pentru supravieţuirea 
lumii civilizate.

L. D. Bogdan este însă şi un autor capabil să se descurce şi pe 
spaţii mici, dovadă stând proza Manuscrisul. Se afl ă integrată în 
volumul 3.4 (o serie deosebită a editurii Tritonic, unde în fi ecare 
volum sunt cuprinşi trei autori cu lucrări reprezentative, cifra 
după punct reprezentând numărul de ordine al volumului), cel 
de faţă fi ind apărut în anul 2018, în el autorul din Alba Iulia 
fi ind alături de Teodora Matei şi Daniel Timariu. Manuscrisul 
spune povestea unui scriitor afl at mai mereu într-o cârciumă, 
căruia o femeie frumoasă venită din viitor îi cere să-şi modifi ce 
povestirea la care scrie. Se dă astfel un alt curs lumii de mâine, 
un viitor unde tentaţia (şi practica!) totalitaristă a obţinerii de 
oameni docil-robotizaţi continuă să fi e prezentă.

Concluzia desprinsă de aici arată că Lucian-Dragoş Bogdan 
este un autor priceput şi atent cu cărţile sale. Ştie foarte bine că 
nu ajunge să scrii (bine) şi să publici, ci şi că este necesar să îţi 
promovezi creaţia, adică să fi i un scriitor profesionist, prezent 
faţă în faţă cu cititorii, dar şi pe reţelele de socializare. Contactul 
este menţinut permanent prin participarea la diversele târguri 

Lucian-Vasile Szabo
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şi festivaluri în toată ţara, iar în ultima perioadă şi la unele 
din străinătate. Sunt realizări importante, venite să contureze 
imaginea unuia dintre cei mai importanţi autori români con-
temporani de literatură.

Lucian Dragoş Bogdan – un autor matur
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„Problema cititului” sau despre 
bucuria lecturii

SPECTRUL „analfabetismului funcţional” (un 
ter  men care defi neşte unul din paradoxurile dar 

şi superfi cialităţile societăţii contemporane) pare 
să devină un fond opac, de care ne lovim din ce în 
ce mai mult. Mărturisesc o anume dependenţă faţă 
de citit, mai bine zis faţă de lectură, şi care mă face 
să trag un semnal de alarmă, mai ales pentru aceia 
care se încumetă să abordeze, prin lecturi mai mult 
sau mai puţin formale, literatura care se scrie astăzi. 
Analfabetismul funcţional este şi efectul neputinţei 
şi a necunoaşterii profunde a resorturilor lecturii în 
sine. Un mediu opac faţă de carte, faţă de conţinutul 
ei, atunci când întâlneşti persoane care se consideră 
„avizate” într-un domeniu, dar afl i cu stupoare 
că nu are „exerciţiul” lecturii, îţi pui întrebări în 
legătură cu capacitatea acestuia de a se exprima, 
într-un fel sau altul, despre domenii şi fenomene 
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culturale, îndeosebi literare, şi care se aventurează în analize fără 
acoperirea domeniului de lecturi şi studii aprofundate pe temele 
respective. 

Cu toate acestea, preocuparea pentru fenomenul lecturii, al 
cititului o găsim de multă vreme, existând demersuri serioase 
cu privire la defi nirea acestor două concepte: lectura şi cititul. O 
vizibilă preocupare pentru conceptualizarea lecturii şi cititului 
a existat şi în mediul universitar românesc. O determinare 
sociologică, am putea spune, în mediul cercetărilor de sociologia 
culturii, a existat cu precădere către mijlocul secolului 20. 
Profesorul clujean Mircea Muthu priveşte lucrarea foarte 
tânărului atunci, Radu Stanca Problema cititului concepută 
şi editată în anul 1943 (cu subtitlul „contribuţii la estetica 
fenomenului literar”) ca pe un studiu „coerent şi convingător în 
pledoaria mai largă pentru o educaţie literară”. Studiul respectiv 
a fost conceput ca o lucrare de dizertaţie pentru licenţa în litere 
şi fi losofi e susţinută de Radu Stanca la Universitatea din Sibiu 
în 1942 şi publicată după obţinerea califi cativului magna cum 
laudae în paginile revistei „Transilvania”, în anul 1943, nr. 3-4. 
Acest studiu a apărut şi la editura Clusium (Cluj, 1997) fi ind, în 
fapt, o sensibilă constatare fără echivoc a „crizei dintre scriitorul 
contemporan şi cititorul său” (M. Muthu semnează o introducere 
la ediţia 1997: Radu Stanca şi teoria lecturii, p.6).

Este important de ştiut că efectul succesului cu această 
disertaţie îl propulsează pe proaspătul absolvent în cercetarea 
universitară, devenind asistentul lui Lucian Blaga la Catedra 
de fi losofi e a culturii chiar din anul 1943. Cu siguranţă că 
viitorul teoretician Radu Stanca va avea în vedere, mai târziu, 
că importanţa lecturii şi a cititului va marca cu certitudine şi 
originalitatea creaţiei lui lirice, poezia lui fi ind refl exivă, lucidă şi 
mult elaborată. Remarc, chiar fugitiv, o adâncă lectură a poeziei 
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universale, baladele acestui autor, încă insufi cient studiat, având 
o puternică substanţă livrescă. Substanţa baladelor importantului 
scriitor român de la Sibiu, este puternic tematizată (cu centre 
iradiante penetrante, precum iubirea sau moartea), câmpurile 
stilistice ale baladelor fi ind puternic marcate de multe nivele de 
lectură, descoperind azi, noi şi puternice coduri culturale din 
marea poezie universală.

Revenind la studiul în cauză, M. Muthu spune în introdu-
cerea respectivă că „profi lul prismatic alcătuit, al poetului, dra-
maturgului, ideologului literar, al epistolierului şi eseistului este 
rotunjit de dimensiunea teoreticianului” chiar în acest studiu 
dedicat Problemei cititului. Într-o formă incipientă, textul este 
tocmai ecoul „crizei dintre scriitorul contemporan şi cititorul 
său”.

Ca substrat fundamental, eseul despre care vorbim face o clară 
delimitare a tipurilor de citire, de lectură, tocmai pornind de la 
defi nirea fenomenului literar: „Fenomenul literar cuprinde trei 
mari aspecte: scrisul, sau acţiunea care produce, opera sau actul 
făcut şi în fi ne cititul sau acţiunea care descoperă actul făcut. 
Prin scris, care e totuna cu limbajul literar, se obiectivează estetic 
confl ictul intim al creaţiei, prin creaţia literară se autonomizează 
structurile specifi ce ale actului stilistic premergător, iar prin citit 
se desfăşoară actul fundamental al contemplaţiei. Scris, operă 
literară, citit, reprezintă feţele obiective, prin urmare specifi ce, 
ale fenomenului literar. Odată creată, opera literară nu devine 
independentă decât numai atunci când parcurge toţi paşii es-
teticului. O anume psihologie a actului creaţiei nu se poate 
contura decât atunci când atinge fi nalitatea operei literare în 
întregul ei. „Opera literară, sau actul făcut, este modul estetic 
de fi inţare a expresiei” (p. 16). Structurile obiective ale creaţiei 
literare (gen, formă, stilistică) devin un tot, un fel de vehicul 
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afectiv care transportă toată emoţia, afectele în plan contemplativ. 
Contemplaţia afectivă devine aproape materială numai în ochiul 
şi inima cititorului.

Radu Stanca face delimitări clare ale cititului: cititul ştiinţifi c, 
care „nu se poate aplica decât unui limbaj ştiinţifi c” (p. 20), cititul 
retoric aplicat unui limbaj retoric (p. 23), acesta nefi ind decât un 
pretext pentru exerciţii vocale, ale unui orator care, de fapt, nu 
citeşte ci spune, este specifi c artelor oratorice, retorice sau ale 
actorului, şi cititul literar, cititul adecvat estetic.

„Cititul literar se referă în permanenţă la un limbaj al cărui 
structuri sunt esenţial deosebite de structurile limbajului şti-
inţifi c, sau ale limbajului retoric” (p. 26). Limbajului literar îi 
este sufi cient sieşi, realizându-se prin el însuşi. Aşa şi cititul 
literar are un scop în sine. Cititul literar devine şi el un citit 
estetic, care se adaptează în acelaşi timp unor multitudini de 
stări: inefabilul, magicul, misticul, raţionalul, iraţionalul. Cititul 
literar este unul estetic. „Cuvintele, frazele, propoziţiile primesc 
prin cititul estetic sensuri cu mult deosebite decât acelea pe care 
simplele lor semnifi caţii le puteau da” (p. 28). 

Până la urmă, cercetarea pe care, cu siguranţă, Radu Stanca 
a făcut-o, relevă o anumită fervoare a defi niţiilor. El nu se în-
depărtează de ceea ce specialiştii în literaturi au defi nit teoria 
literară ca o ştiinţă a literaturii. Lectura estetică a fost studiată 
de teoreticieni pe care cu siguranţă tânărul savant sibian i-a 
cunoscut, studiindu-i: P. Valery, Michel Rifaterre, Saint-Beuve 
sau R. Passeron. 

Odată cu precizările referitoare la cititul estetic, R. Stanca 
susţine cu asiduitate modalităţile cu care trebuie tratată această 
formă de cunoaştere literară. Se impune o anume educaţie literară 
cu tot cortegiul de cerinţe: didactice, psihologice şi sociologice. 
Prea mult, învăţarea temelor literare se circumscrie unor cerinţe 
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didactice formale. Excesul de zel în ceea ce priveşte ceea ce am 
putea numi „logica gramaticală şi stilistică a textului”, precum şi 
excesele şi zelul cu care dascălii îşi ascund lipsa înţelegerii a ceea 
ce am putea numi „gustul estetic şi dragostea de frumos” sunt 
doar câteva minusuri pe care didactica lecturii se mărgineşte 
să le abordeze . Învăţământul umanist se mărgineşte de multe 
ori în a defi ni formal literatura. „Profesorii noştri predau lec-
ţiile preţios. Ca şi când s-ar afl a în faţa unei lumi rafi nate de 
producători culturali. Ei uită că, în faţa elevilor, nu se afl ă în faţa 
unei comunităţi de viitori scriitori” (p. 42). Textul literar impune 
un alt mod de abordare. Un tânăr cititor care abordează cititul 
estetic este necesar să iubească literatura, ceea ce citeşte. Este 
deosebit de important să se arate cititorului tânăr cum trebuie 
citit un text literar şi mai ales că „rostul cititului este acela de a 
desprinde dintr-un sens rostul lui cel just” (p. 43). Pare limpede 
însă că cititul literar nu este o formă de apropiere de literatură, 
simplu şi confortabil. El este din capul locului supus unor di-
ferenţieri esenţiale, diferenţieri care nu corespund numai unor 
distincţii arbitrar didactice, ci corespund unor adevărate moduri 
esenţiale artistice şi de dedicaţie.

Am insistat oarecum asupra teoriei cititului emisă de Radu 
Stanca din două motive: mai întâi, fi indcă ideile sale ţes posibile 
comentarii aplicate propriei creaţii literare, şi în al doilea rând 
pentru a releva apartenenţa autorului însuşi la tipul eseistului 
refl exiv, elaborat, lucid. E cert, însă, că aceste determinări teoretice 
cu privire la problema cititului (şi nu numai la aceasta) nu se pot 
opri aici. Cititorul potenţial va identifi ca şi alte tipuri de abordare 
a lecturii. Deşi puternic tematizată, „problema cititului” rămâne 
deschisă, mai multor nivele de cercetare. Savantul, abia ieşit din 
adolescenţă, este conştient că există o „sentimentalitate” a temei, 
care poate implica şi alte „coduri” de cultură a lecturii.

Constantin Dehelean
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Un studiu „in nuce”, cum precizează Mircea Muthu în in-
troducere, dovedeşte că autorul are o pricepere a sintezei pro-
blematicii cititului, dezvăluind mecanismele acestui proce deu 
de cunoaştere prin lectură. Avem, până la urmă, de-a face cu 
o foarte inteligentă şi modernă estetică a lecturii. Studiul lui 
Radu Stanca este o pledoarie pentru „echilibru”, „măsură” şi 
„universalitate”. Comentariul, ştiinţa de a ne convinge de ne-
cesitatea lecturii profunde, aruncă o lumină semnifi cativă şi 
asupra naturii sale de viitor eseist, cu gustul către construcţii 
artistice bine cumpănite, clasice.

„Problema cititului” sau despre bucuria lecturii
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Victor Neumann

Buenos Aires sau 
experimentul latino-american

O mare capitală a lumii noi
La începutul lunii noiembrie am vizitat pen-
tru întâia oară o ţară din America de Sud. 
Pentru mine şi pentru soţia mea, Simona1, 
s-a întâmplat să fi e Argentina, mai precis 
capitala acesteia, Buenos Aires. E unul dintre 
punctele cele mai îndepărtate de pe glob, dar 
şi cele mai exotice; un loc în al imigranţilor 
europeni de secol al XIX-lea şi al XX-lea, al 
persecutaţilor sau al excluşilor din ţările lor 
de origine; un spaţiu în care se împleteşte 
vechiul şi noul şi în care disponibilitatea 
pentru experimente este la ea acasă. Deşi 

1 Simona Neumann, expert în relaţii internaţionale, 
director al Asociaţiei Timişoara Capitală Europeană 
a Culturii. 

Victor Neumann, 
isoric, Timişoara
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e vorba de America de Sud, Argentina are particularităţile 
ei comparativ cu Brazilia, Peru, Venezuela sau Columbia. E 
o ţară cu puţini băştinaşi în momentul colonizării, una puţin 
cunoscută în timpul care precede formarea naţiunilor şi a sta-
telor independente ale Americii de Sud. Începând cu mijlocul 
secolului al XIX-lea, Argentina a devenit un punct de atracţie 
prin diversitatea formelor de relief, prin climă, prin bogăţia şi 
singularitatea fl orei şi faunei. Natura şi-a pus amprenta pe cultura 
comportamentală a locuitorilor săi. Ca întindere, Argentina are 
dimensiunile unui continent, invitând nu doar la aventură, ci şi 
la o explorare multidisciplinară.   

Buenos Aires e un oraş cosmopolit, deschis la nou, o capitală 
cu milioane de locuitori, cu mii de palate şi zeci de zgârie nori, cu 
bulevarde largi şi agitate, dar şi cu nenumărate cartiere liniştite 
aparent situate înafara timpului şi spaţiului. Chiar dacă limba 
majorităţii e spaniola, fascinantă e diversitatea umană, omul 
obişnuit, preocuparea pentru profesie şi munca de fi ecare zi. 
Un amalgam de idei sociale şi politice atrag după sine continue 
nemulţumiri şi demonstraţii, probând libertatea de a se exprima 
a oricărui grup. Fascinant e ataşamentul argentinienilor pentru 
muzică şi dans, un mod de recuperare a minţii cu ajutorul ins-
tinctelor corporale. Tangoul e al Buenos Aires-ului, făcând 
do  vada bucuriei şi tristeţii unei societăţi care se caută pe sine, 
care îşi imaginează o nouă identitate şi care îşi caută căile vieţii 
viitoare. Ascultând muzica inimitabilă şi văzând perechile dan-
sând în pieţe, în restaurante, în centre culturale, în parcuri, în 
grădina botanică, am avut senzaţia că sfârşitul istoriei e aproape, 
că moştenirile şi obsesiile trecutului nu îşi mai găsesc locul şi 
nu îşi mai au rostul. Tango-ul e peste tot, e parte a identităţii 
argentiniene. E inovativ şi sentimental, e sportiv şi refl exiv. Prin 
asocierea fi rească a celor două sexe, tango-ul argentinian trimite 

Buenos Aires sau experimentul latino-american
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la sexualitate şi meditaţie deopotrivă. Pare situat dincolo de 
timp şi spaţiu, construind noul limbaj al sufl etului, al corpului şi 
al minţii, aspirând la o mai profundă cunoaştere a sinelui.  

Cultură şi comunicare  
Am locuit în apropiere de Obelisc, simbolul oraşului, ridicat 
în anii interbelici spre a comemora patru sute de ani de la 
fondarea acestuia. E vizibil de la distanţă şi de pe toate arterele 
de circulaţie, aşa încât, cu ocazia plimbărilor noastre am avut un 
reper inconfundabil. Între primele locuri vizitate a fost celebrul 
Teatro Colon, unde am audiat un spectacol de operă. O clădire 
impresionantă, special destinată muzicii clasice, acustica sălii 
fi ind comparabilă cu a celor mai renumite din lume. Teatro Colon 
a fost inaugurat în anul 1908, Caruso, Toscanini, Callas şi Pavarotti 
fi ind câteva dintre celebrităţile care au urcat pe scena lui.

De pe bulevardul pe care se afl a micul nostru hotel am avut 
acces la mai multe instituţii ori puncte de atracţie: Librăria El 
Ateneo Grand Splendid, enormă, situată pe mai multe etaje, 
excelent organizată, având cărţi din toate domeniile şi un 
interes deosebit pentru traduceri în limba spaniolă; El Ateneo 
e socotită a fi  una dintre cele mai bune librării din lume; Cafe 
Tortoni, cea mai faimoasă cafenea din BA, în care acum un veac 
se întâlneau scriitorii, actorii şi oamenii politici argentinieni; era 
unul dintre localurile preferate ale celebrului Jorge Luis Borges; 
dar şi localul în care cânta nu mai puţin celebrul muzician Carlos 
Gardel; Puerto (portul) Madero, unde renumitul arhitect 
Santiago Calatrava a proiectat splendidul Puente de la Mujer 
(podul femeii),  unind vechile docuri printr-o ingenioasă formă 
geometrică ce simbolizează în acelaşi timp eterna iubire, înălţarea 
spirituală şi identitatea locală; cartierul La Boca, unul cunoscut 
prin echipa de fotbal ce rescrie istoria sportului cu balonul 

Victor Neumann
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rotund şi prin stadionul Bombonera găzduind unice spectacole 
sportive; Plaza de Mayo, centrul istoric al Buenos Airesului, 
o piaţă care în trecut fusese cunoscută pentru ceremoniile 
religioase şi pentru execuţiile publice; districtul Palermo Soho, 
cu străzi înguste, clădiri mici şi cochete, cu magazine, cafenele 
şi restaurante moderne, amenajate cu bun gust, populate de 
oameni de toate vârstele, moştenind şi practicând urbanitatea şi 
civilitatea europeană. Acolo – nu la Tortoni – am băut cea mai 
bună cafea din BA, acolo m-am simţit acasă, acolo, într-un fel, 
mi s-a părut că a fost reinventat corso-ul Europei Centrale.   

Ceea ce mi s-a părut extraordinar a fost că autorităţile ora-
şului arată un interes real pentru şcoală, educaţie şi cultură, 
pentru organizarea şi funcţionarea universităţilor, galeriilor, 
muzeelor, centrelor culturale. Accesul la marile creaţii culturale, 
la expoziţiile de artă locală şi universală, la librăriile şi bibliotecile 
din BA este liber şi gratuit sau aproape gratuit. Oamenii de cultură 
şi de ştiinţă benefi ciază atât de recunoaşterea publicului larg, cât 
şi de aceea a statului, amploarea comunicării lor fi ind vizibilă cu 
ocazia conferinţelor, dar şi mulţumită multiplicării/vulgarizării 
lor în cotidianele răspândite peste tot, citite de mulţi. Fundaţia 
Proa, Uzina de arte, Muzeul de Arte Frumoase, Muzeul Malba 
de Artă Contemporană sunt instituţii colosale, având colecţii şi 
expoziţii similare cu ale celor mai de seamă muzee europene şi 
nord-americane. Studenţii şi elevii reprezintă cel mai numeros 
segment de public. Malba e un muzeu senzaţional, colecţiile 
lui incluzând tot ceea ce e reprezentativ în creaţiile artistice 
argentiniană şi sud-americană din ultima sută de ani. E un muzeu 
populat la orice oră din zi,  unul vizitat de localnici, dar şi de 
turişti veniţi din întreaga lume. Nu numai valoarea exponatelor, 
nu numai originalitatea stilurilor şi a şcolilor îl face de neuitat, 
dar şi înţelesul dat de curatori acestora. Circulaţia temelor, a 
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ideilor, a modelelor spune ceva nou despre globalizare, despre 
ce va fi  experimentul latino-american. Colecţiile de la Malba 
descriu precis şi prin exponate de valoare arta conceptuală ori 
arta de avangardă a secolului al XX-lea. Malba este o instituţie 
deschisă dialogului intercultural, asocierii artei, ştiinţei şi 
muzicii. E minunat să observi că vizitatorii – indiferent de locul 
în care s-au născut ori s-au format – se familiarizează îndată 
cu un astfel de muzeu. Comunică şi se regăsesc mai bine decât 
oriunde altundeva. Malba – dar şi alte muzee şi centre – mi-a 
dat multe motive de încântare. Împreună cu Ciprian Vălcan2 am 
inventariat piesele de rezistenţă, dar şi ideile care au stat la baza 
creaţiei lor; am rememorat arta Europei postbelice, comparând 
tehnicile care au stimulat mişcările şi şcolile de avangardă de-o 
parte şi de alta a Atlanticului. 

În altă ordine, la BA fi ind, e imposibil să nu afl i că alături 
ori în convergenţă cu actul de cultură e pasiunea pentru fotbal. 
Argentinienii sunt între cei mai mari furnizori de talente în 
sportul cu balonul rotund. Au stil, sunt inovativi, dar şi pătimaşi 
în tot ceea ce înseamnă asocierea cu şi susţinerea unuia sau altuia 
dintre cluburile celebre. În zilele petrecute acolo, mi-a fost dat să 
văd şi să aud enormul scandal legat de fi nala Cupei Libertadores 
dintre Boca Juniors şi River Plate. 

Tomas Abraham, Europa Centrală şi Argentina
Când l-am întâlnit întâia oară pe Tomas Abraham nu m-am gândit 
nici o clipă că prin el voi descoperi un fragment necunoscut al 
geografi ei lumii. Nu m-am gândit nicicând că voi avea surpriza să 
discut cu un alter ego al meu, că amalgamul identitar americano-

2  Ciprian Vălcan, scriitor, traducător şi profesor al Universităţii Tibiscus din 
Timişoara.
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central-european îmi este familiar, că referinţele noastre social-
culturale se întâlnesc dincolo de limbă şi confesiune, de şcoală 
şi naţiune, de politică şi aspiraţii intelectuale. Un colocviu care 
s-a desfăşurat la Budapesta în primăvara anului 2017 fusese 
întâmplarea care ne-a adus faţă în faţă, un colocviu la care am fost 
invitaţi să vorbim despre identitatea multiplă a europenilor din 
centru şi a americanilor din sud. O comparaţie aparent difi cilă. 
Rememorarea lui Tomas Abraham avea să sugereze ceva ce cu 
greu admit adepţii etnicităţii, etnonaţiunii, monoculturalităţii, 
anume, identitatea multiplă. 

Ce altceva a fost şi este evreitatea central-europeană modernă 
din care provine acest intelectual non-conformist? E una care 
se defi neşte prin mai multe limbi şi culturi, prin amalgamarea 
mai multor tradiţii, simboluri şi valori. Tomas povesteşte cum 
în familia lui se vorbea germana şi maghiara, cum cel dintâi 
cuvânt pe care l-a pronunţat a fost unul din maghiară, cum erau 
părinţii şi cum au supravieţuit Holocaustului. În fi ne, cu o voce 
tremurândă descrie decizia familiei de a părăsi locurile natale 
şi de a se reinventa undeva la capătul lumii. La vârsta de un an 
şi zece luni a emigrat în Argentina împreună cu părinţii săi. 
De aici, interogaţiile privind identitatea. Înţelesese devreme că 
numele de Abraham e semnul inconfundabil al evreităţii sale. Şi 
tot astfel, a înţeles că a fi  evreu e o difi cultate oriunde în lume. 
În pofi da neajunsurilor, şi-a demonstrat sieşi că Argentina este 
echivalentul lumii libere, că aceasta îi este patria. Filozof de 
formaţie, absolvent al şcolii pariziene de fi lozofi e şi de ştiinţe 
umaniste, Tomas Abraham nu e doar un scholar marcat de 
lectura maeştrilor francezi ai secolului al XX-lea. E, mai ales, 
altceva, un intelectual jucăuş, curios din fi re, tentat să întrebe 
despre orice şi oricine, dornic să politizeze tot ceea ce consideră 
că are legătură cu realitatea socială în care trăieşte. Lui îi datorez 
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vizita în Argentina, ideea de a conferenţia la Buenos Aires şi de 
a fi  descoperit câteva dintre locurile exotice ale cosmopolitei 
capitale. 

Cooperarea lui Tomas cu ambasada României, dar mai cu 
seamă cu admirabila doamnă ambasador Carmen Podgorean, 
a contribuit la programarea şi diversifi carea vizitei noastre. Cu 
modestie şi cu o bună înţelegere a oamenilor şi a lucrurilor, 
doamna ambasador ne-a consiliat, ne-a însoţit în nenumărate 
vizite, ne-a familiarizat cu un univers uman şi urban total ne-
cunoscut. Domniei Sale îi suntem recunoscători pentru bucuria 
de a întâlni profesori şi cercetători, bibliotecari şi mu zeografi , 
galerişti şi librari. Sau, de a fi  văzut monumente, cartiere, galerii, 
centre culturale, librării conferind particularitate capitalei sud-
americane. Îmi aduc aminte cu mare plăcere de iniţierea în 
tainele unor instituţii de cultură – sunt multe şi foarte atractive 
în BA –  precum Fundaţia Proa, Uzina de arte, Muzeul de Arte 
Frumoase. Dar mai cu seamă de iniţierea în universul inimitabil 
al tango-ului, seara petrecută într-un centru de profesionişti 
ai celebrului dans argentinian fi ind un reper inconfundabil. 
Ghidajele doamnei Carmen Podgorean bazate pe o impresionantă 
cercetare şi cunoaştere a BA ne-au facilitat descoperirea rapidă 
a unui fabulos oraş, în care, oriunde şi în orice domeniu, noul 
surclasează vechiul.

Un experiment – o nouă identitate 
Atunci când am decolat din Buenos Aires nu ştiam că întâlnirea 
G20 din capitala Argentinei va fi  şi ocazia unei întâlniri dintre 
câţiva cunoscuţi scriitori argentineni contemporani – e vorba 
de Damian Tobarovsky, Pola Oloixarax, Silvia Hopenhayn, 
Gonzalo Garcés – şi preşedintele francez Emmanuel Macron. 
Mi-am zis că o asemenea întâlnire ar fi  agreat-o şi Jorge Luis 

Victor Neumann



2514-5-6, 2019

Jurnal de călătorie

Borges. De altfel, numele şi opera acestuia au reprezentat cea 
mai importantă referinţă a ineditului dialog franco-argentinian, 
Borges fi ind invocat pentru ideile şi viziunea sa extraordinare 
prin care a făcut posibilă mondializarea culturii Argentinei. Găz-
duind evenimentul, frumoasa şi faimoasa librărie El Ateneo a 
devenit încă o dată referinţa de vârf a vieţii culturale a Buenos 
Airesului. Tot ce se întâmplă în Argentina, dar şi în alte ţări 
ale Americii de Sud, arată un interes ieşit din comun pentru 
literatură, arhitectură, muzică, arte vizuale, dans, sport şi chiar 
fi lozofi e. Nu cred că greşesc atunci când spun că argentinienii 
experimentează, invitându-ne să fi m atenţi la creaţiile lor. 
Îndepărtata Argentină şi Patagonia ei sunt o speranţă în timpul 
crizelor noastre de conştiinţă. E şi acesta un motiv pentru care 
merită să-i cunoaştem cultura şi societatea. 

În pofi da unor suferinţe incredibile generate de anii dictaturii 
militare şi pe care populaţia nu le-a uitat, cetăţeanul argentinian 
mi-a dat impresia că trăieşte astăzi într-o ţară liberă, deschisă la 
nou, comunicând cu lumea şi stimulând creativitatea. Şi, tot el, 
mi-a sugerat că ştie ce se petrece în interiorul şi în exteriorul lui 
şi că se poate reinventa. Tocmai de aceea e memorabil ceea ce 
trimite la noua identitate naţională, una construită în temeiul 
asocierii oamenilor, având ca reper civilitatea, administraţia, 
legislaţia şi nu originile, comunitatea tribală, teritorialitatea şi 
continuitatea. În acest punct mai ales (dar nu numai), capitalele 
Europei au în Buenos Aires un reper inconfundabil.  După o 
primă vizită, insufi cientă pentru descrierea diversităţii oamenilor 
şi a lucrurilor, a istoriei şi a politicii, îndrăznesc doar să invit 
cititorul meu prezumtiv să citească şi să înţeleagă cât mai multe 
despre acest colţ al Americii de Sud numit Argentina.   

7 decembrie 2018 
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VICTOR NEUMANN la 65 de ani

ÎMI ESTE AGREABIL să mă asociez 
colegilor care au avut excelenta i -

dee de a consacra un volum omagial 
distinsului istoric Victor Neumann 
pe care am avut plăcerea să-l cunosc 
acum aproape trei decenii, puţin timp 
după răsturnările politice ale anului 
1989. Întâlnirea noastră datorată pre-
o cupărilor profesionale comune s-a 
transformat într-o caldă prietenie. 
Prin  tre altele, două dedicaţii stau măr   -
turie a relaţiilor noastre care s-au 
am plifi cat în decursul anilor, şi care 

rezumă e  voluţia lor. Prima este cea pe care mi-a făcut-
o oferindu-mi prima ediţie a volumului Tentaţia lui 
Homo-Europaeus: „Domnului Carol Iancu, cu cele 
mai bune gânduri şi cu speranţa unei colaborări „à 
la longue durée”. V. N., Bucureşti, 7 ianuarie 1993”. 
A doua dedicaţie se afl ă pe a treia ediţie a aceluiaşi 
volum şi sună astfel: „Lui Carol Iancu, cu mult drag 
şi cu speranţa că acest op de început al carierei să-i 
poată fi  util referinţelor privind istoria evreilor din 
Balcani şi Europa Centrală. V. N., Timişoara, 27.01. 
2014”. 
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Douăzeci şi unu de ani despart aceste dedicaţii, timp în care 
Victor Neumann s-a făcut cunoscut în breasla istoricilor ca 
un cercetător eminent, unul care a adus contribuţii de seamă 
în multiple direcţii ale universului lui Clio. Patru istorii au fost 
temeinic explorate: cea a culturii europene, cea a Banatului, cea 
a evreilor şi cea a conceptelor şi conceptualizării. Problematicile 
primelor trei se regăsesc deja în volumul pe care l-am citat şi 
prin care el s-a făcut cunoscut în mediile universitare, culturale 
şi chiar politice.  

Îmi propun să schiţez aici principalele orientări ce reies 
din cele patru domenii al vastului teritoriu cercetat. Abordând 
înfăţişarea lui Homo Europaeus, a Omului European, el alege în 
mod deliberat aria geografi că a Europei Centrale şi de Sud-Est şi îşi 
propune să rediscute trecutul pornind de la „cărţile care cuprind 
o modernă viziune a acestor spaţii”. Acest lucru este cu atât mai 
meritoriu cu cât în imensa majoritate a scrierilor consacrate 
istoriei Europei exemplele privesc mai ales spaţiul occidental. 
Victor Neumann a consacrat un întreg capitol tranziţiei de la 
epoca medievală la cea modernă, invocând ecoul Renaşterii 
în Europa Est-Centrală şi în Peninsula Balcanică. Concepţiile, 
dialogurile şi polemicile lui Erasmus cu diferite personalităţi 
au reţinut atenţia sa, determinându-l să traseze o paralelă între 
Vestul şi Estul continentului în ceea ce priveşte resorturile 
gândirii europene. El constată că înnoirea culturii umaniste 
prin artă şi ştiinţă s-a produs în şcolile înfi inţate de orăşenime, 
iar această cultură n-a fost doar apanajul Occidentului. Istoricul 
citează înnoirile datorate interferenţelor culturale, ca de exemplu 
centrul de învăţătură umanistă de la Oradea în care s-au format 
diplomaţii curţii regale ungare. El vorbeşte şi despre un ecou 
renascentist resimţit în Balcani, stăruind asupra tipăriturilor sau 
transcrierii cărţilor chirilice aşa cum s-a întâmplat în tipografi ile 
de la Belgrad şi Skandar la mijlocul secolului al XVI-lea. Apoi, 
arată cum în Ţara Românească şi în Moldova sub domniile lui 

PortretVictor Neumann la 65 de ani



254 4-5-6, 2019

Matei Basarab şi Vasile Lupu s-au pus bazele culturii umaniste 
graţie mitropolitului orthodox Varlaam. 

În prezentarea reformei religioase în Europa Est-Centrală, 
accentul este pus pe urmările propagandei catolice. În Secolul 
Luminilor a avut loc o adevărată revoluţie intelectuală care a 
marcat Omul European, evenimentele din Transilvania, Moldova 
şi Ţara Românească neputând fi  rupte de gândirea iluministă: 
„Aceleaşi decenii care se scurg între 1791, anul apariţiei Supplex-
ului şi 1848, instaurează mentalitatea potrivit căreia individul va 
trebui să se ghideze după un drept care îi aparţine de la naştere: 
dreptul la libertate”. 

Reluând teza profesorului Răzvan Th eodorescu relativă la 
„coridoarele culturale” ale Europei de Sud-Est în evul mediu, 
Victor Neumann a extins cercetarea atât în timp, cât şi în spaţiu, 
luând în considerare oamenii care au propagat cărţi, informaţii 
şi idei. El a urmărit „coridoarele facilitând comunicarea dinspre 
nordul göttingenez spre estul transilvan, dinspre universul 
fl amand spre acela austriac, maghiar şi românesc, dinspre me-
diile universitare şi aulice din Halle şi Berlin spre acelea din 
Buda, Karlowitz, Sibiu, Blaj, Iaşi, Bucureşti, nu mai puţin spre 
Rusia lui Petru cel Mare ori spre Athosul grecesc”. Multiplele 
planuri ale dialogului cultural au fost continuate în alte cărţi 
importante, între care amintesc: Ideologie şi fantasmagorie. 
Perspective comparative asupra istoriei gândirii politice în Europa 
Est-Centrală (2001), Between Words and Reality. Studies on the 
Politics of Recognition and the Changes of Regime in Contemporary 
Romania (2001), Neam, popor sau Naţiune (ediţia I, 2003, ediţia a 
II-a, 2005, ediţia a III-a, 2015) şi Essays on Romanian Intellectual 
History (ediţia I, 2008, ediţia a II-a, 2013).

Cea de-a doua istorie pentru care Victor Neumann a de-
monstrat o adevărată pasiune este cea a Banatului. Din punctul 
de vedere al istoricului român, Banatul este „un ţinut al con-
vergenţelor”, „un teritoriu în care se întrepătrund civilizaţiile 

Portret Victor Neumann la 65 de ani



2554-5-6, 2019

Centrului şi Sud-Estului, generând pe de-o parte multiplul 
dialog interior, pe de alta, marele dialog european”, „o placă 
turnantă a arealului situat între Viena şi Constantinopol”. 
Banatul este şi locul de obârşie al lui Victor Neumann… Această 
temă este abordată în minuţioase studii şi cărţi. Diversele 
comunităţi lingvistice şi religioase care au convieţuit cu românii 
au benefi ciat de o bogată descriere, astfel fi ind înţeles dialogul 
cu Europa Centrală şi Occidentală, cu Balcanii şi cu Bizanţul 
de după Bizanţ. E vorba de nota de originalitate a Banatului, o 
regiune situată între două lumi, între două civilizaţii şi care a 
fost infl uenţat de ideile Revoluţiei Franceze care a dat naştere 
unei „forme de manifestare a democratismului de tip burghez”. 

Banatul este prezent în numeroase scrieri ale istoricului, 
volumele colective coordonate, Identitate şi Cultură. Studii privind 
istoria Banatului (2009) şi Istoria Banatului. Particularităţile unei 
regiunii transfrontaliere (ediţia I, 2015, ediţia a II-a, 2016, 2019) 
fi ind cele mai importante. Victor Neumann este autorul a celor 
mai multe capitole dintr-un total de 23 de contribuţii incluse în 
ediţia defi nitivă intitulată Th e Banat of Timişoara. A European 
Melting Pot (Scala Arts &Heritage, Londra, 2019). E o sinteză 
pertinentă, una care explică în detaliu geneza particularităţilor 
regiunii datorate diversităţii culturale a locuitorilor săi.

A treia istorie este prezentă deja într-un remarcabil capitol din 
Tentaţia lui Homo Europaeus intitulat „O diasporă generatoare 
de convergenţe? Iradierea iudaismului în Europa centrală şi 
de sud-est”. Victor Neumann a reuşit aici o fascinantă frescă a 
ansamblului de comunităţi evreieşti, atenţia particulară fi ind 
acordată unei originale diaspore în diaspora, anume celei a 
sefarzilor expulzaţi din Peninsula Iberică la sfârşitul secolului 
al XV-lea şi care şi-a găsit refugiu mai ales în Imperiul Otoman. 
Atracţia pentru istoria evreilor are ca punct de plecare observaţia 
potrivit căreia „evreul reprezintă cea mai de seamă alteritate 
în sânul civilizaţiei europene”. Analizând o diasporă evreiască 
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puţin cunoscută, istoricul arată că prezenţa evreilor în Balcani 
şi în Panonia datează din antichitate, remarcând că săpăturile 
arheologice din ultimele decenii efectuate în Grecia, în fosta 
Iugoslavie, în Ungaria şi în România au condus la descoperirea 
a noi mărturii datorate în special cercetărilor arheologice. 
Pentru epocile medievală şi modernă, responsele rabinice evocă 
fapte şi evenimente privind viaţa cotidiană. Atunci când descrie 
principalele centre ale diasporei iudaice din Europa de Sud-Est, 
istoricul nu omite niciun eveniment marcant: nici controversata 
problemă a Kazarilor şi nici falsul mesianism reprezentat de 
Sabatai Zvi; nici universul cabaliştilor şi nici mişcarea mistică 
a hasidismului; nici cultura enciclopedică a evreilor şi nici 
schimbarea orientărilor intelectuale din secolul Luminilor (rolul 
de motor fi ind jucat de Moses Mendelssohn, părintele Haskalei) 
într-un vast teritoriu geografi c incluzând principatele germane, 
Ungaria, Cehia, Transilvania, Banatul, Maramureşul, Moldova, 
Ţara Românească, Serbia, Bosnia şi Grecia. 

Autorul a revenit asupra istoriei evreilor într-o serie de 
stu dii reunite sub titlurile Istoria evreilor din România. Studii 
documentare şi teoretice (ediţia I, 1996, ediţia a II-a, 2018) şi 
Istoria evreilor din Banat. O mărturie a mult i- şi interculturalităţii 
Europei Central-Orientale (ediţia I, 1999, ediţia a II-a, 2016). În 
prima culegere trebuie semnalate cercetările consacrate eman-
cipării evreilor, relaţiilor culturale şi politice evreo-române 
în Vechiul Regat al României, condiţiei lor în România anilor 
interbelici şi sub regimul Antonescu, precum şi „cazului con-
troversat” din timpul regimului totalitar comunist. A doua cu-
legere include descrieri privind comunităţile evreieşti în secolul 
al XVIII-lea, reforma religioasă şi emanciparea politică în secolul 
al XIX-lea, situaţia lor în timpul domniei regelui Carol al II-lea, 
în acela al dictaturii fasciste a lui Ion Antonescu şi al dictaturii 
regimului comunist. Merită de semnalat alte două articole 
apărute în volumul Identitate şi Cultură. Studii privind istoria 
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Banatului: „Ecoul pogromului de la Iaşi în presa din Banat” şi 
„Evreii din Banat şi Transilvania de sud în anii celui de-al doilea 
război mondial”. Toate acestea reprezintă contribuţii bazate pe 
numeroase izvoare arhivistice, pe o bibliografi e vastă, dar şi 
analize, contextualizări şi interpretări originale.  

Cât priveşte a patra temă de cercetare, teoretizarea istoriei, 
ea este prezentă îndeosebi în cărţile Ideologie şi fantasmagorie 
(2001, 2015) Neam, Popor sau Naţiune? (2003, 2005, 2015), Con-
ceptualizarea istoriei şi limitele paradigmei naţionale (2015). 
Victor Neumann este preocupat aici de conceptul de identitate, 
probând noi unghiuri interpretative pornind de la eterogenitatea 
socială şi pluralismul lingvistic, religios şi cultural. Ca şi în celelalte 
trei istorii, studiile din domeniul «istoriei conceptuale» sunt 
remarcabile prin modul de abordare şi prin analiza echilibrată 
a diferitelor concepte care preocupă istoricul contemporan ca 
de exemplu: multiculturalitate, interdisciplinaritate, etnicism, 
izolaţionism, integrare, comunitate, neam, popor, naţiune, naţio-
nalism, antisemitism…

Această incursiune în opera colegului nostru ne-a permis să 
constatăm şi să apreciem dinamismul şi calităţile unui istoric 
profund ataşat domeniului său de cercetare. La fel ca în cercetarea 
ştiintifi că, el a excelat şi în activităţile pedagogice (pregătind 
numeroşi doctoranzi), dar şi în domeniul extra-universitar unde 
a dovedit capacităţi manageriale în administraţia muzeală. Iată 
de ce îmi este agreabil ca, la aniversarea frumoasei vârste de 65 
de ani, să-i urez un călduros „La mulţi ani”, cu noi proiecte şi noi 
publicaţii. 

Carol Iancu
Professeur émérite à l’Université Paul Valéry de Montpellier

Membru de onoare al Academiei Române
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Contact

„Caiete nădlăcane” 
În anul 2018, anul centenarului Marii Uniri, vede 
lumina tiparului antologia Nadlacké zošity. Caiete 
nădlăcane.1 Deoarece în acelaşi an s-au împlinit, de 
asemenea, 215 de ani de când slovacii s-au aşezat 
pe aceste meleaguri, membrii Societăţii Literare 
„Ondrej Štefanko” din Nădlac se adresează tuturor 
nădlăcanilor, slovaci, români sau de altă naţionalitate 
pentru a le împărtăşi din preocupările lor din do-
meniul creaţiei literare, publicisticii, eseisticii. Anto-
logia este bilingvă, redactată în limbile slovacă şi 
română în vederea accesibilităţii pentru un număr 
cât mai mare de cititori.

Antologia se deschide cu un Cuvânt înainte care 
oferă prilejul Dagmar Mariei Anoca, alcătuitorul 
volumului, de a prezenta, chiar dacă succint, ceea ce 
a devenit cunoscut sub denumirea de „fenomenul 
literar nădlăcan”, începând cu anul 1976 când a 
luat fi inţă cenaclul literar al scriitorilor slovaci din 
România.

Seria textelor publicate începe cu o povestire din 
creaţia scriitorului Ivan Molnár (scrisă în co la borare 

1 Nadlacké zošity. Caiete nădlăcane, Arad, Editura Mirador, 
2018. 188p. Antologia a apărut cu sprijinul fi nanciar al Primă-
riei Nădlac şi al Consiliului local Nădlac
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cu fratele său Rudo Molnár), cu ocazia împlinirii venerabilei 
vârste de 85 de ani. Urmează opere literare sau fragmente 
edifi cative din lucrările semnate de membrii activi ai Societăţii 
Literare „Ondrej Štefanko”. Ca un pios omagiu adus scriitorilor 
dispăruţi dintre noi, Ondrej Štefanko, Štefan Dováľ, Adam 
Suchanský, sunt publicate poeme şi fragmente din operele 
acestora.

Volumul cuprinde texte din opera următorilor autori, ordinea 
luând în considerare data de naştere: Ivan Molnár, Rudo Molnár, 
Pavol Bujtár, Ondrej Zetocha, Anna Chişa, Mária Spurigánová, 
Ondrej Ján Štefanko, Ivan Miroslav Ambruš, Štefan Dováľ, 
Dagmar Mária Anoca, Pavel Husárik, Adam Suchanský, Anna 
Rău –Lehotská, Anna Kalianková şi Anna Karolína Dováľová/ 
Zimbran. 

Structura „Caietelor” este una simplă: prima parte conţine 
texte literare, publicistice şi eseistice, partea a doua conţine 
mici medalioane bio-bibliografi ce ale autorilor. Cele două sec-
venţe sunt despărţite de ilustraţia Mariei Štefanková, artist 
plastic slovac. Coperta o semnează Anna Kalianková, poetă şi 
designer.

Textele au fost alese pentru a satisface gusturile diferitelor 
categorii de cititori - atât ale celor avizaţi cât şi ale celor mai puţin 
sau chiar neavizaţi. Unele se adresează oricărui cititor pasionat 
de literatură, în schimb altele presupun un cititor cu o oarecare 
pregătire intelectuală sau literară, capabil să recepţioneze şi să 
înţeleagă mesajul transmis de autor. Alături de operele care 
constituie o lectură facilă, plăcută pentru relaxare, găsim aici 
şi opere care îl determină pe cititor să refl ecteze  la problemele 
propuse de autor, probleme legate de sensul vieţii, de rostul 
existenţei noastre pe acest pământ.

Contact
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O parte din lucrările publicate încearcă să exprime gândirea 
şi simţirea societăţii actuale, dar în majoritatea lor, operele 
prezintă aspecte din viaţa slovacilor din acest colţ de ţară.

Din paginile unor autori afl ăm că viaţa celor care cu două 
secole în urmă s-au aşezat în această regiune de pe malul drept 
al Mureşului, unde înfl oresc salcâmii revărsându-şi parfumul în 
aerul de mai, nu a fost uşoară. Pentru ca acest pământ binecuvântat 
să-şi ofere roadele au curs multe lacrimi şi sudoare.

Viaţa oamenilor din mediul nădlăcan şi căutarea rădăcinilor 
devin preocupări permanente ale majorităţii autorilor.

Încercarea de a alege texte inspirate din mediul nădlăcan 
poate în unele cazuri este în defavoarea valorilor artistice, li-
terare. Mai mult sau mai puţin valoroase din punct de vedere 
artistic, literar, toate aceste texte au însă un mare merit – acela 
că au la bază dragostea faţă de ţinutul natal, faţă de acest pământ 
rodnic, scăldat de apele Mureşului, pe care strămoşii l-au lucrat 
timp de două secole încercând să-şi păstreze limba şi tradiţiile.

Antologia Caiete nădlăcane se adresează nu numai nădlă-
canilor slovaci, români şi de altă naţionalitate, ci şi altor cititori 
interesaţi de „fenomenul literar nădlăcan”. Această culegere mo-
destă de texte literare (proză şi poezie) intenţionează să tre zească 
interesul şi dorinţa cititorilor de a cunoaşte întreaga operă a 
scriitorilor nădlăcani, din rândul cărora fac parte  şapte membri 
ai Uniunii Scriitorilor din România.

Este de apreciat efortul de a cultiva limba maternă slovacă şi 
de a menţine la un nivel cât mai înalt cultura acestei comunităţi. 
Ei îi învaţă pe conaţionalii lor să nu-şi uite identitatea naţională 
şi să fi e mândri de originea lor, iar pe membri altor comunităţi îi 
poate surprinde cu specifi cul lor. 

Ana Kukucska
 




