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Editorial

Ovidiu Pecican

Unirea de la 1 Decembrie
1918 şi unele preambuluri
arădene

M

ARELE moment al istoriei arădene
de până astăzi a fost, fără îndoială,
preambulul Marii Uniri româneşti de la 1 decembrie 1918. Oraş cu o istorie imprevizibilă,
născut pe Mureşul inferior, în plin ev mediu,
puţin mai în amonte decât locul unde se află
astăzi, Aradul s-a văzut diminuat şi deviat de
la mersul istoriei sale central europene odată
cu dominaţia otomană. Au trebuit să apară
Habsburgii, angajaţi în Reconquista creştină
a teritoriilor de la nordul Dunării şi în avansul
lor spre Balcani pentru ca meandrele râului să
îşi vădească virtuţile strategice. S-a construit
deci o cetate în cinci colţuri menită să apere
locurile de curând eliberate de pe Mureş
10-11-12, 2018

Ovidiu Pecican,
scriitor,
Cluj
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şi, de fapt, s-a dăruit Câmpiei Vestice o superbă arhitectură
stelară, aidoma celei de la Alba Iulia şi celei ce urma să apară
pe Bega, la Timişoara. Descifrate simbolic, cele trei stele au
marcat peste timp două reşedinţe urbane legate de pregătirea
unificării româneşti depline din decembrie 1918 şi o capitală
regională pentru Banat, loc al viitoarei prosperităţi.
Cursul meandrat al râului la Arad anunţa, totuşi, evoluţii pe
măsură. Oraşul a apărut, destul de repede, in canabae, adică
în jurul fortificaţiei menite să asigure viaţa calmă a supuşilor
împăratului vienez. Nu a fost uşor ca noile cartiere, vii şi active,
să îşi dobândească recunoaşterea ca aşezare civilă demnă de a
rămâne, de a nu fi mutată şi împlinită, aceasta, în altă parte, ca
una ce obstacula orizontul tunurilor şi al puştilor. Când însă,
în plină primă parte a secolului al XIX-lea, arădenii au obţinut
garantarea imperială a dreptului de a rămâne pe locul statornicit
deja, a fost un moment de mare jubilaţie.
Se putea însă şi altfel, şi mai mult într-un Arad care cunoscuse încleştările intraconfesionale ortodoxe împotriva unei
ierarhii sârbeşti părtinitoare pe tărâm bisericesc şi unde unii
dintre profesorii Preparandiei anunţau printre români cariere
cărturăreşti de seamă. Figurile de nobleţe intelectuală ale
Dimitrie Ţichindeal, Iosif Iorgovici, Constantin Diaconovici
Loga, Moise Nicoară şi Alexandru Gavra au alcătuit o pleiadă
cu interese patriotice convergente, marcând pe harta culturii şi
a civilizaţiei româneşti moderne focarul arădean de demnitate
civică şi de aspiraţie către învăţătură într-o manieră încadrabilă
elanurilor Bierdermeier.
Din această efervescenţă, s-a plămădit elanul creator şi ambiţia cărturărească a lui Ioan Slavici care, înainte de a merge pe
la şcoli timişorene şi budapestane, până să ajungă în atmosfera
stimulativă vieneză, în preajma lui Eminescu, a fost, înainte de
8
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toate, un elev al Aradului, unde a şi activat în ambianţa Societăţii
de lectură a elevilor români de sub conducerea lui Mircea V.
Stănescu. Figură majoră a culturii arădene a timpului, Stănescu
a publicat, cum se ştie, nu doar almanahul Muguri (1859), pe
seama societăţii pe care o coordona. Lui i se datorează şi o
culegere folclorică semnificativă, Poveşti culese şi corese (1860).
Nu mai publicase nimeni, cu excepţia lui Anton Pann, aşa ceva,
până atunci, şi dacă Slavici, la rândul lui, ajungea mai târziu să
culeagă basme şi poveşti de prin satele pe care le bătea cu pasul,
se poate crede că faptul se datorează şi emulaţiei stârnite de cel
faţă de care autorul Marei îşi mărturisea, în memorialistică,
întreaga admiraţie. Trecut de vârsta primelor studii, viitorul
prozator îşi găsea locul, pentru o scurtă perioadă, în cabinetul
avocaţial al omului de cultură cu studii juridice, moment
formator de importanţă crucială pentru organizatorul serbărilor
de la Putna.
Procesul de ebuliţie cărturărească şi civic-patriotică stârnit
odată cu inaugurarea Preparandiei printre români era mărturia
clară a unui mare elan care pregătea, sub aspecte complexe,
atmosfera din ultima parte a secolului al XIX-lea şi mai ales de la
începutul secolului următor. Atunci viaţa publicistică, culturală
şi pulsaţia spirituală românească din Arad intra cu drepturi
depline în dialogul multietnic şi pluriconfesional cu celelalte
limbi şi culturi ale Aradului. Importanţa pe care, în aceşti ani,
o dobândea oraşul de pe Mureşul inferior se vădea acum şi
indirect, prin paginile din publicistica militantă a lui Nicolae
Iorga, în care numele oraşului, faptele şi evenimentele arădene,
legate de tribulaţiile politice intr-o Ungarie tot mai prezentă
în spaţiul arădean pentru a-şi cuceri voturi, aprobări şi chiar
colaborări eminente revin cu pregnanţă.
10-11-12, 2018
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Cele două ziare, „Românul” şi „Tribuna”, urmau acum căi
deschise înainte de acelaşi Mircea V. Stănescu prin Tutti Frutti
(1861), Strigoiul (1862), Umoristul (1863), Gura Satului (1867).
Cărturari precum Vasile Goldiş şi Ştefan Ciceo-Pop, cărora li se
alătura efemer şi Octavian Goga – prezenţă arădeană scurtă, dar
sonoră –, contestatar al poziţiei slaviciene, făceau din mediul
citadin de pe malul Mureşului un loc privilegiat al bătăliilor de
idei şi al strategilor luptei pentru drepturi naţionale. Curentele
de opinie şi propunerile tactice se încrucişau în aer, pregătind,
nu întotdeauna paşnic şi calm, un viitor de construit. Între timp,
o editură precum Diecezana arădeană îşi adjudeca, la rândul ei,
meritul de a fi patronat debutul lui Lucian Blaga, autor care a
conferit mai apoi spaţiului cultural românesc nobleţea primului
sistem filosofic deplin articulat şi pleiada poeziilor, dramaturgiei
şi a scrierilor sale în proză.
Vorbind despre Aradul pregătitor al evenimentului din 1
decembrie 1918 discuţia nu se cuvine dusă, de aceea, doar în
linia contribuţiilor politice punctuale. Fără asemenea ample
deschideri şi fără atmosfera de anvergură culturală românească
din Aradul acelor ani, oraşul nu ar fi fost, probabil, recomandat ca
loc crucial al expunerilor de motive şi al negocierilor pragmatice.
În loc de a repeta, iar şi iar, odiseea alertă a cumpănirilor dintre
oamenii de seamă ai românilor acelei clipe istorice, în frunte
cu Iuliu Maniu, şi premierul maghiar Jászi Oszkár, înţelegerea
amplelor şi bogatelor rădăcini şi eflorescenţe ale spiritualităţii şi
acţiunii româneşti arădene pare preferabilă în zilele Centenarului
nostru. Ce a urmat între 1 decembrie 1918 şi împrejurările actuale
se cunoaşte: un secol de istorie românească ce nu a însemnat,
cu excepţia episoadelor autoritariste care nu au ocolit nici alte
meridiane, un proiect asumat naţional dar înţeles în orizonturi
europene de toleranţă şi convivialitate cordială. Cu o asemenea
agendă istoria poate continua demnă şi pe mai departe...
10-11-12, 2018
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L

A primul Congres al Uniunii Scriitorilor de după 1989, ieşind în stradă,
Marin Sorescu, confundându-mă cu
Cornel Ungureanu, m-a luat pe după
umeri şi am făcut mai mulţi paşi împreună. O vreme, l-am lăsat să creadă că
sunt criticul de la Timişoara, nedorind
să-i provoc agresivitatea timidului, pe care
am avut prilejul să i-o cunosc. Dar când
mi-a spus „Cornele, asta să rămână între
noi!” a trebuit să-mi declin identitatea.
N-a fost singura oară când am fost confundat cu
Cornel, aşa cum şi Cornel mi-a mărturisit că a fost
de mai multe ori luat drept eu. Voi mai adăuga, doar,
că într-un lung drum de o zi cu trenul de la Arad la
Bucureşti, călătorind în acelaşi compartimentul cu
un cetăţean ce s-a dovedit cu dragoste de literatură,
mi s-a adresat, de la pornire şi până la destinaţie,
cu domnule Cornel Ungureanu. N-am putut săi stric bucuria că a avut onoarea să petreacă atâtea
ore în compania cunoscutului scriitor, aşa că neam despărţit pe peronul Gării de Nord, lăsându-i
satisfacţie întreagă.
12
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Acum, la 75 de ani, criticul timişorean, ultimul mohican
dintr-un şir de universitari timişoreni prestigioşi, Cornel
Ungureanu poate face bilanţul unei geografii literare parcurse
pas cu pas. Mai ales Banatul l-a păstrat în inimă şi în cărţi,
scoţând la iveală mulţi autori care, fără strădania lui, s-ar fi
topit în uitare. Nu întâmplător şi viaţa sa este înscrisă în acest
perimetru: născut la Lugoj, cu şcoli în Caransebeş şi Timişoara,
cu primii ani de dăscălie în Banatul profund, apoi te miri unde
pe drumurile ţinutului natal, cu prilejul îndrumării lucrărilor
de grad şi de doctorat (în calitate de profesor universitar) şi la
întâlnirile cu confraţii şi cu cititorii (în calitate de critic literar şi
de conducător de asociaţie profesională). „Cine l-a auzit pe C.U.
povestind despre Banat rămâne fermecat nu doar de patosul
naraţiunii, ci şi de ineditul spectacolului retoric” (Alexandru
Ruja, în Dicţionar al Scriitorilor din Banat).
Dar ambiţiile nu i se opresc aici Ungureanu porneşte o
geografie literară a întregii ţări, pe care, de asemenea, o parcurge şi fizic. „Deloc impresionist, deloc beletrist, criticul nu
literaturizează şi bine face” concluzionează Adrian Marino
despre Cornel Ungureanu în Dicţionarul Academiei (Dicţionarul
General al Literaturii Române), iar C.M. (Cornel Moraru) scrie
în Dicţionarul lui Mircea Zaciu, Marian Papahagi şi Aurel Sasu:
„Spirit independent şi laborios, iniţiator de vaste proiecte, nu
toate finalizate, U. este unul dintre criticii importanţi de astăzi,
un foiletonist preocupat de a lărgi în permanenţă dimensiunile
şi orizontul lecturii”.
Aşteptăm cu nerăbdare acea finalizare, mai ales că „Proza
românească de azi reprezintă o primă sinteză asupra epicii noastre
contemporane, Cornel Ungureanu oferind prin acest volum
una dintre imaginile posibile ale unei istorii a literaturii noastre
actuale; criticul timişorean trece cu bine de primul examen al
10-11-12, 2018
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unui proiect impunător şi epuizant”, după cum remarcă Ioan
Holban în Istoria literaturii române contemporane (în volumul
III, Critică, Eseu, Memorialistică).
Cornel Ungureanu a atins pragul marilor sinteze: după ce
a adunat cu migală materialele de construcţie pentru amplul
edificiu, după ce a exersat mânuirea uneltelor, este pregătit să ne
ofere sinteza aşteptată.
Sper ca încă multă vreme de acum încolo, lumea să mă mai
confunde cu Cornel.
Gheorghe Schwartz

14
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Grete Tartler:

Poezia regăsită*

P

ERSONALITATE unică în peisajul cultural românesc, Doctor în filozofie cu teza
Utopia însingurării în evul mediu islamic,
licenţiată în filologie germanică şi orientală,
licenţiată a Conservatorului Bucureşti, redactor la revistele „Orient” şi „Neue Literatur”;
diplomat, ministru plenipotenţiar şi ambasador la Viena, Atena şi Copenhaga, traducător
din araba clasică, persană, germană, greacă,
daneză, engleză şi franceză, Grete Tartler
scrie şi poezie, de mai bine de patru decenii,
când a debutat cu placheta Apa vie (1970).
„Întotdeauna mi-am publicat poeziile
la mult timp după ce au fost scrise”, declară
autoarea într-un interviu şi tind să fiu de

Andrei Mocuţa,
poet, prozator,
Arad

* Grete Tartler, Cuvinte salvate, Editura Omonia, Bucureşti,
2018, 92 p.

10-11-12, 2018
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acord cu această strategie: poezia de
bună calitate nu poate fi cernută decât
în timp, după ce a fost lăsată atât cât
trebuie la copt. Versurile adunate
în acest volum nu fac excepţie de la
regulă, ele fiind scrise pe parcursul a
nu mai puţin de 14 ani, între 2004 şi
2018.
Primul aspect, plăcut surprinzător,
atunci când deschizi cartea, încă de la
primele pasaje, e abordarea ironică a
unor clişee culturale arhicunoscute,
din spaţii geografice diferite. De
menţionat totuşi faptul că este vorba
de o ironie fin culturală, a nu se confunda cu băşcălia
ieftină din poezia românească de tranziţie: „E clar
că din vorbe se naşte realitatea:/ Abia a zis Hamlet:
„E ceva putred în Danemarca”,/ şi-ndată danezii au
priceput că şansa lor stă în/ brânzeturi fermentate./
Abia a zis Caesar Alea jacta est,/ că au şi înflorit
cazinourile./ Se spune că a existat şi un campion
al vorbitului -/ nu o femeie, ci un bărbat/ care ar fi
trăncănit fără pauză 5 zile şi 18 ore/ (nu ştim dacă la
telefon, în dialoguri, sau la pereţi)”. Ridendo castigat
mores – aş mai adăuga!
Admiratoare a scrierilor din Grecia veche şi a
artei literare în genere, poeta rămâne în această zonă
de convergenţă culturală a Banchetului lui Platon.
Ansamblul gândirii lui Platon, cu tot ce a precedat-o şi
cu toate determinările specifice lumii greceşti clasice,
o stimulează pe autoare să îşi imagineze propriul
16
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ei poem Banchetul, adus la zi: „Mâncăm urdă, scriem poezie
absurdă,/ degustăm o brânză Trapist pentru un poem realist,/
cu o roată de Penteleu îl gonim pe vulturul Eu/ hrănit cu ficaţii
lui Prometeu -// Astfel ne-am petrecut ospăţul cu prietenii./ În
urma lor, pe sub uşa închisă, s-a strecurat strălucirea/ unei veri
neiertătoare, înfierbântate./ Desigur, rămăşiţele vor fi aruncate.”
Vocaţia de traducător versat transpare în mai multe dintre
poeziile acestui volum. Mă opresc doar asupra poemului
Parlando dintr-un motiv extrem de practic, acela că poeta nu a
omis în el vreuna dintre limbile străine din care a tradus (şi pe
care le-am înşirat la început). De dragul diversităţii lingvistice
şi al unui exerciţiu poetic ludic, i-aş propune doamnei Grete
Tartler traducerea fiecărui vers în limba căreia i se adresează:
„Aş putea să folosesc cuvinte arabe străvechi/ sau persane, sau
din senzuala greacă homerică,/ sau bucăţi de sticlă egipteană
albastră, de porţelan german,/ sau latinii fulgi de zăpadă de
pe Socrate,/ fărâme de cărămidă engleză, de vâslă daneză, sau
catifeaua hainei lui Charlemagne;/ toate astea nu-s prefăcătorie,
le-am adunat/ după sunet, culoare şi formă, le-am învăţat într-o
viaţă,/ pe cele mai multe le-am folosit (în dialog,/ monolog – e
totuna). Le scot la iveală/ după duritate, limpezime, nuanţa de
care-i nevoie./ Am la congelator şi ceva protoplasmă,/ pentru
cine vrea numai o austeră gustare.”
Traducând, prefaţând şi comentând excelenta antologie
Umor şi satiră în literatura arabă clasică (Polirom, 2017),
dintr-o cultură doldora de figuri satirice, anecdote, întâmplări
hâtre şi pilduitoare, poeta îşi însuşeşte limbajul parodiant al
născocitorilor şi palavragiilor orientali, versificând propriile
Parabole: „Dintr-un grajd aflat în plin câmp cu noroi/ a dispărut
o vacă – absolut fără urme./ Erau, de fapt, doar urme de încălţări
omeneşti./ S-a aflat pân´ la urmă: hoţii duseseră vaca/ peste
10-11-12, 2018
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arătură/ încălţată cu patru cizme!/ Puteau s-o caute mult şi bine
stăpânii./ Cum nici noi nu mai regăsim, adesea, cele scrise.”
Nu lipsesc, desigur, corespondenţele livreşti cu inconfundabilul
poet neoelen, pentru care limba literară a Elladei din vremea sa
nu are secrete şi sonorităţi necunoscute. Este vorba de Kostas
Karyotakis, tripolianul cu vocaţie de poet, dar hărăzit cu cel mai
tern şi plicticos job, acela de „conţopist”: „Mă trezesc în oraşul
în care a trăit Karyotakis./ Vântul de martie leagănă eucaliptul/
sub care şi-a încheiat socotelile/ după ce înotase zadarnic o zi,
încercând se-nece./ Căderea lui a fost calmă ca prin văzduh -/ prin
mirosul sărat, amintindu-şi fiecare detaliu,/ murmurul ghioceilor
care se spărgeau când corabia/ pierea-n zare,/ (…) În urma lui,
maldăre de hârtii. Silabele murmură,/ tăcerea-i nisipul spălat la
mal./ Peste ani, altcineva,/ cu ferestele-nchise spre libertatea din
stradă,/ în acelaşi birou stinge computerul/ cum ar face curat în
cămară:/ totul încă sub murmur de praf omenesc.”
La final, vă las în compania poemului meu preferat, cireaşa
de pe tort, cum s-ar zice. Fără comentarii, fără interpretări.
Lăsaţi-vă învăluiţi de senzualitatea şi muzicalitatea lui: „În era
computerelor, când scrisul de mână a devenit anacronic,/ tot
mai rămân grafiile cariilor în lemn, semnele Lunii/ peste urzici
înflorite,/ bibliografia din firele albe-ale nervilor, ieşind la iveală.//
Ne aruncam cuvintele unul altuia într-o joacă:/ „pentru prânz ţiam goethit nişte fasole”./ „vaca-i pom fiindcă are vrăbioare”./ Dar
nu le scriam. Erau glumele noastre/ de descruntat cerurile când
stau pe gânduri,/ de înclinat toate străzile către marele fluviu,/
încât ceaţa să se scurgă în apă/ şi toate fumurile să se aplece spre
sud.” (Paleografie)
Deşi s-au scurs două decenii de la precedentul volum de
poezie, Grete Tartler regăseşte poezia exact acolo unde a lăsat-o:
intactă, neprăfuită şi reîmprospătată, astfel că apariţia Cuvintelor
salvate îşi merită pe deplin aşteptarea.
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Nicolae Prelipceanu,

Roman sub acoperire*

P

OET, PROZATOR şi publicist, Nicolae
Prelipceanu revine după mult timp la
proză cu Roman sub acoperire (Cartea Românească, 2018). Naraţiunea homodiegetică,
cu un personaj-narator care rememorează
mai ales sub forma unui monolog interior
secvenţe din trecut, e o încercare proustiană
nostalgică de recuperare a trecutului, de
regăsire a identităţii.
Între roman-jurnal şi autoficţiune biografică, Roman sub acoperire sugerează prin
titlu aspiraţia la un anumit gen prozastic şi
procedeul de camuflare. Vom înţelege prin
lectură că e vorba de ascunderea autorului
sub masca personajului, însă statutul social, trimiterea directă spre operă, indicii
temporali şi spaţiali îl deconspiră.

Sonia Elvireanu,
eseistă,
Alba-Iulia

* Nicolae Prelipceanu Roman sub acoperire, Cartea Românească, 2018.

10-11-12, 2018

19

Cronica literară

Sonia Elvireanu

Sub obsesia sfârşitului biologic ca
limită existenţială, personajul se dedublează în povestitor şi raisonneur,
reflectând la evenimente din trecut şi
viitor, demonstrând că libertatea reală
nu există decât la nivelul spiritului.
Existenţa însăşi e resimţită ca o carceră, condiţionată de alţii, refuzată
de tânărul de odinioară, acceptată de
adultul de mai târziu. Personajul-narator îşi imaginează scenariul propriei
morţi, indusă de o spaimă obsesivă:
descoperirea tardivă a corpului fizic, în deplină solitudine, vegheat doar de cărţile
sale. Povestită ca martor la anchetă, scena pare o
secvenţă de film poliţist, în care singurul indiciu
despre identitatea persoanei e cartea al cărui autor
are acelaşi nume cu cel decedat. Titlul ei coincide cu
prima carte de proză a lui Nicolae Prelipceanu, Vara
unui fost campion de pian, publicată în 1973. E un
procedeu romanesc prin care autorul implicat în text
e desemnat printr-una din cărţile sale.
Naraţiunea urmează fluxul conştiinţei unei memorii
prin care se reface secvenţial existenţa personajului care
se identifică cu autorul romanului. Astfel cartea capătă
caracter subiectiv, e o autoficţiune în care naratorul
dialoghează neîncetat cu sine, dar şi cu naratarul,
cititorul virtual, implicat astfel în text pentru a ritma
naraţiunea şi a da iluzia comunicării directe.
Roman sub acoperire e un roman confesiv-reflexiv,
cu o viziune mozaicală. Rememorarea întâmplărilor
20
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ca într-un joc de puzzle înseamnă întoarcere în trecutul trăirii
şi dezlegarea semnificaţiilor din perspectiva adultului. Însă
recuperarea fragmentară a trecutului prin memoria afectivă dă
uneori personajului senzaţia de neverosimil, de situare într-o
zonă nebuloasă, fiindcă cel care le-a trăit e altul decât cel din
prezent, marcat de descoperirea alterităţilor interioare, precum
personajele lui Milan Kundera din Ignoranţa.
Discursul confesiv, într-o tonalitate ironică, colocvială, plină
de umor, reface caleidoscopic un fragil fir al existenţei autorului.
Revenirea în spaţiile geo-afective de altădată, confruntarea
timpurilor trecut/ prezent, a identităţilor/ alterităţilor acutizează
sentimentul solitudinii. Rememorarea unor întâmplări personale
proiectează cititorul postmodern în istoria acelui timp, dinainte
de 1989, dezvăluie specificul unei epoci aflată sub autoritatea
politicului. Revelatoare şi tipică pentru vechiul regim e scena
solicitării unei vize turistice pentru Franţa, considerată intenţie
de fugă în străinătate ori supravegherea individului prin colegi
turnători sub acoperire.
Romanul e structurat în capitole, în fiecare e narat un eveniment care capătă uneori aura unuia ireal. Naraţiunea porneşte
de la un detaliu din cotidian care reactivează memoria afectivă,
mai apoi reflecţia. Amintirile se diluează în timp, îşi pierd
consistenţa, alunecă într-un soi de irealitate, la fel ca ipostazele
eului în devenirea lor temporală. Astfel ploaia, fanfara, călătoria
cu trenul, un vecin, festivalul Enescu din Bucureşti, o cârciumă
din Cluj, un spectacol, o stradă etc. retrezesc scene uitate, cum
e aceea a oglinzilor din reprezentaţia dramatică avangardistă
povestită în Teatru mut.
Autorul cărţii vorbeşte despre sine ca despre un altul, cel
din trecut, ca şi cum ar dialoga neîncetat cu imaginile sale din
oglinda care îi restituie chipurile disparate ale propriei alterităţi
10-11-12, 2018
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prin amintiri fragilizate ce relativizează evenimentele trăite.
Personajul dialoghează cu sine şi cu lectorul virtual, cu umor
şi ironie, povestind amuzat celuilalt eu al său, scriitorul, care
transcrie dialogul într-un limbaj colocvial.
Autorul renegat de proza modernă se reîntoarce în text
în postmodernitate, într-o încercare de regăsire prin scris a
identităţii pierdute. Cartea lui Nicolae Prelipceanu e un dialog
al alterităţilor într-o viziune caleidoscopică asupra lumii, cu
trimiteri intertextuale şi metatextuale.
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Când un roman* devine un
palimpsest al dilemelor

D

EŞI, într-un text publicat pe coperta
a patra, ni se spune că „Sâmbăta albă”
reprezintă volumul de debut în proză al
lui Florea Lucaci, romanul în cauză este o
împlinire a unei finalităţi intrinseci. Autorul,
un titrat în cercetarea filosofică, patristică,
hermeneutică şi nu în ultimul rând al pedagogiei cercetărilor fenomenologice, dar,
din preaplinul expertizelor în cercetarea
disciplinelor respective, rămâne un neliniştit
căutător al originilor. Fiu de ţăran, autorul
(dealtfel ca şi personajul principal, Lucian
Scânteie), parcurge printr-o rememorare,
experienţa de o viaţă a tatălui. Tandemurile,
formulate prin paralele între ficţiune şi
real, prin trecerile dintr-o stare în alta
în călătoria beletristică, aduc cititorul pe

Constantin Dehelean,
eseist,
Arad

* Florea Lucaci, Sâmbăta albă, roman, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj, 2018
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cărările ispititoare ale reflexivităţii
venite din suprapunerea „gândurilor
pe imaginaţie”. Chiar, autorul adevărat are revelaţia unui autor ficţional, care îşi scrie cărţile sub „metempsihoza cuvântului”. Aproape toate
capitolele romanului se deschid cu
obsedantul concept al lui Augustin
cum că „prezentul din cele trecute se
converteşte într-o stare sufletească”.
Arhitectura romanului, simetrică
şi ascendentă în aceeaşi măsură, este
şi coborâtoare în bolgiile sinistre ale
celor mai abominabile realităţi şi drame umane.
Înainte de a detalia formulele şi formele epice, se
cuvine să remarcăm o puternică distilare a cercetării
unor opere literare dintre cele mai diverse. Prin
scrutarea drumurilor lui Dante prin subteranele
Infernului, ori prin nevoia aproape obsedantă de a
parcurge Purgatoriul, sau purgatoriile existenţiale,
fără a mai avea ca punct de finalitate Paradisul,
bănuim o extrem de documentată călătorie în lumea
Primilor Învăţaţi Sfinţi Părinţi. Apoi, bănuite lecturi
ale autorului romanului Sâmbăta albă pe care, cu
siguranţă, le-au avut şi Umberto Eco, cel care a
trecut toate „vămile” Întunecatului Mileniu, înainte
de a scrie Numele Trandafirului, sau Jostein Gaarder,
un mare autor de roman nonficţional, cu o imensă
documentaţie, (vorbesc despre Lumea Sofiei), de
fapt un magnific periplu de la Socrate la New Age
24
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când autorul, el însuşi personaj, răscoleşte corturile pentru a
afla Lumina. Îmi permit să amintesc, poate cu o intuiţie identică
cu a autorului Florea Lucaci, şi de Jean d’Ormesson cel care
în Povestea Jidovului rătăcitor ne introduce în acelaşi infern al
căutării adevărului, pe un drum care, nici pe departe, nu poate
fi decât cel al căutărilor primordiale. Cercetarea adevărului are,
ca şi în cartea de faţă, doar o singură finalitate izbăvitoare: aceea
a căutării sufletului lumii, motorul acestuia fiind iubirea.
Drumurile, călătoria Omului în căutarea fericirii, are numeroase cărări lăturalnice. Primul, şi cel mai important, în
romanul Sâmbăta albă este drumul lui Lazăr Scânteie, un
individ cu o ascendenţă/ descendenţă fulminantă, mai mult
decât dramatică. Pornit în viaţă dintr-un punct microscopic
al Universului, satul Zariştea, personajul devine un Uriaş. Un
Purgatoriu al călătoriei spre Infernul siberian este parcursul
existenţial al vieţii lui. O arşiţă sufletească, la fel ca gerul aproape
absolut al frontului şi al lagărului rusesc sunt atât de puternice
încât devin Lumină. O Lumină a speranţei, a iubirii şi a aşteptării
atemporale. Călătoria în Infernul absolut devine o victorie
aproape nesperată. O victorie neantică. Culorile strălucitoare
din nimbul personalităţii fiului acestuia, Lucian Scânteie, filosofscriitor, care trăieşte rememorând ciclurile dramei tatălui său,
sunt, de fapt un fel de reverberaţii ale vieţii oarecum neîmplinite
a tatălui său, care a murit, ciudat, într-o clipă. Într-o clipă care
atomizează toată existenţa şi drama lui. Moartea lui devine o
trecere firească „dincolo”. Vămile trecerii sunt vii, calde. Sunt
învăluite într-o intimitate mai mult decât firească. Priveghiul, de
un nemaipomenit firesc existenţial, prohodul la care asistă toată
comunitatea satului, cele câteva zile care au urmat acestora, sunt
încărcate de experienţe livreşti foarte încărcate. Scriitorul-filosof
10-11-12, 2018
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Florea Lucaci face dovada unei profunde cunoaşteri a cugetării
filosofice. Autorul încearcă să se elibereze de povara informaţiei
şi a cercetării filosofiilor de tot felul. Bănuim că el a premeditat
această eliberare de apăsătoarea informaţie filosofică pe calea
artistică a naraţiunii. Literatura, iată, emite soluţii la dilemele
filosofice.
Coborârea în străfundurile Palestinei, este parcursul lui
Yehoshua (Iisus) pe Munte. Un altfel de Purgatoriu. Un Purgatoriu
al originilor şi „al celor ce vor veni”. Însoţirea cu cel care cârteşte,
pe munte, după părăsirea înaintemergătorului Yohanan, de către
Samael, este formula incipientă a porţii Infernului, poartă care
este în sufletul Omului. I se pregăteşte omului, iată cititorului!,
cheile Începutului Suferinţei.
Călătoria spre Infern îl duce pe cititor pe drumul sinistru al
frontului rusesc. Mor oameni. Nu mai există indivizi. Doar mase
amorfe de trupe şi de trupuri care se bat pe viaţă şi pe moarte. O
aşteptare a Morţii devine o definiţie existenţială. Există o absurdă
„limită de la mijlocul Infernului”. Autorul exclamă disperat,
prin cuvintele lui Schopenhauer: „Rezultă ca şi cum bunul
Dumnezeu ar fi creat lumea pentru ca s-o ia dracul”. Halucinant,
drumul prin Siberia devastată de ger şi foamete spre un lagăr
ipotetic, se suprapune simetric peste tulburările grozave de la
Constantinopolul condus cu multă vreme în urmă de basilei
feroce şi decăzuţi. Cămaşa lui Iisus devine prea strâmtă pentru
lăcomia cruciaţilor, pe de o parte, şi o la fel de teribilă lăcomie a
basileilor bizantini sau a papilor romani, pe de altă parte. Într-o
perfectă oglindă, vedem perspectiva descompunerii şi a diluării
credinţei faţă de sacrificiul Celui Suprem.
Încet, încet lumea suferinţei se apropie de spaţiul în care
începe să se coacă spiritualitatea şi istoria românilor.
26
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Palimpsestul descoperit în timpurile vremii noastre de către
cei patru prieteni: profesorul Lucian Soare, arheologul Sorin
Lămureanu, doctorul Cristian Cristoveanu, şi preotul Achim
ajunge, în timp şi vremi, la Zariştea, acolo unde imaginea
bătrânului Lazăr Scânteie este un fel de legământ, un fel de
Potir al Cavalerilor Mesei Rotunde. Obiectul devine purtătorul
Marilor Enigme. Măgura Bisericuţei din Zariştea devine Centrul
Universului. Un univers care se comprimă într-un spaţiu
minuscul, în jurul căruia după dispariţia bătrânului Lazăr se ţes
cele mai spectaculoase eresuri.
Dintr-o dată totul se dilată. O lume prezentă, meschină şi
iresponsabilă acoperă ca un giulgiu cenuşiu toată drama care s-a
scurs în cele peste trei sute de pagini ale romanului. Totul devine
imponderabil.
Este o lume care vine, poate, distilată într-un alambic personal,
sau din atmosfera naraţiunilor lui Mateiu Caragiale, PapadatBengescu sau G. Călinescu. Totul devine mic şi meschin. Este
citat şi Dostoievski cu un extras din spusa Marelui Inchizitor:
„Să ştii că şi eu am stat în pustie, că şi eu m-am hrănit cu aguride
şi rădăcini, că şi eu am binecuvântat libertatea pe care tu le-ai
hărăzit-o oamenilor, că şi eu mă pregăteam să ajung în rândul
aleşilor tăi, în rândul celor căliţi şi puternici cu dorinţa «de a
împlini numărul». M-am dezmeticit însă, şi n-am vrut să mai
slujesc asemenea nebunie. Înapoindu-mă, aşadar, m-am alăturat
mulţimii celor care s-au străduit să îndrepte lucrarea ta” (Fraţii
Karamazov).
Până la urmă filosoful-profesorul-personajul Lucian Scânteie,
alias filosoful-profesorul-autorul Florea Lucaci sunt identici. Nu
cred că merită efortul de a ieşi din această ambivalenţă. Cititorul
este, doar el!, cel care discerne între ficţiune şi realitate. Autorul10-11-12, 2018
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personaj spune, la sfârşitul romanului, că, aidoma Şeherazadei,
momentul culminant este într-o permanentă aşteptare: „dacă
această carte spune deja ce s-a scris, este de prisos, iar dacă spune
altceva şi nu înţelegi, e inutilă. În ambele cazuri nu e necesară.
Să fie o morală ca posibil răspuns la ipoteticele întrebări?...”. Un
final care presupune un îndemn la recitirea romanului, tocmai
pentru a limpezi ceea ce, probabil, nu va fi limpede niciodată...
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O poetă aprigă*

R

ODICA DRAGHINCESCU, de care puţini, probabil, îşi mai amintesc astăzi,
a dispărut intempestiv, prin anii 2000, din
peisajul literar al României postdecembriste,
deşi îmi pare nedrept. Era, poate, cel mai
şocant nume nou, ca formulă lirică, din
promoţia, numită de ea însăşi, nouăzecistă,
cumva polemic la cea precedentă, deja coaptă,
optzecistă. O adevărată sufragetă lirică. Era
foarte bine şi intens comentată în mai toate
revistele literare care contează. Apoi, la fel
cum a apărut, ai zice de nicăieri, aşa şi reapare
astăzi, parcă de niciunde. Fireşte, asta pentru
că nu ştim noi acum golul ei biografic. Plecase
în anul 2000, din Timişoara, cu o bursă, mai
întîi în Germania, apoi în Franţa, în capitala
Lorenei, la Metz. Abandonează scrisul în

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

* Rodica Draghincescu, Fraht, Casa de editură Max Blecher,
2018, 65 p.
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limba română şi scrie, tot poezie, în
franceză, cîteva cărţi, din care e tradusă, apoi, în germană. Devine expert cultural pentru universităţi, licee, colegii, dar şi pentru Ministerul
Educaţiei din Luxemburg. Este membră a Casei Scriitorilor din Paris, a
Societăţii Oamenilor de Litere tot de
acolo, a Uniunii Scriitorilor Germani
Die Kogge. Fireşte, rămâne membră a
Uniunii Scriitorilor din România. Este
editoare a unei reviste trimestriale
online multilingve Levure litteraire. Interesant mi se pare că poezia pe care o
scrie în franceză este cu totul de altă
natură decît cea de acasă. Iată ce spune despre asta
ea însăşi într-un interviu acordat în martie a. c. lui
Robert Şerban: „...În franceză am obţinut o lirică
nouă, diferită de cea în limba română, cu nuanţe
filosofice. Nu m-am debarasat de inventivitatea
lirică, nici de tendinţa subversivă, de revoltă, acestea
au rămas la locul lor şi bine înrădăcinate. Totuşi
sunetele limbii franceze mi-au domesticit şi temperat
cinismul şi cruzimea enunţurilor din limba maternă
(...). Singurul avantaj cu scrisul în franceză a fost că
franceza este o limbă de circulaţie internaţională şi
acest lucru a fost o adevărată trambulină, fiindcă
am, iată, mult mai multe cărţi traduse din franceză
decât cele din română.” Aşa deci. Acum apare cu
o carte nou-nouţă, Fraht, scrisă în limba ei nativă,
româna. Mai mult: în aceeaşi retorică pe care a lăsat-o,
30
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parcă uitată, în ultima carte publicată acasă (1996). O poezie
explozivă în limbaj şi licenţioasă, caustică ce vrea să distrugă
teme tabu pînă în 1989 – sex, „Patrie”, viaţă domestică, familie,
reflexe morale condiţionate, dobîndite, toate, printr-o educaţie
inflexibilă şi imperativă. Sigur, ţelul, deloc disimulat, este
provocarea cititorului presupus contrafăcut încă în mentalităţi,
limbaj şi simţire. Astăzi, să recunoaştem, în mare măsură ori
dispărut, ori cu păreri mai relative, mai nuanţate decît atunci,
imediat după 1989. O experienţă lirică asemănătoare, şocantă,
a mai cunoscut poezia noastră în evenimentul de istorie literară
interbelic numit Poemul invectivă, ultragiant al lui Geo Bogza.
Fraht este titlul noii sale cărţi, adică un cuvînt rar în limba
noastră, dacă nu cumva şi în cea de origine, germană (fracht).
El trimite la lucruri vechi, de odinioară, atît de familiare atunci,
desemnînd un act de transport, în special pe căile ferate, cu date
privind expeditorul, adresantul, natura mărfii. Mai rar e înţeles şi
ca „scrisoare de trăsură”, de diligenţă, desigur din alte părţi decît
cele băştinaşe. Cred că această ultimă înţelegere – deşi autoarea
o privilegiază pe prima în publicitatea la propria-i carte – ar
avantaja-o pe poetă: ar da un aer mai ambiguu, chiar metafizic.
Adică Fraht ar fi o scrisoare ciudată, însoţind o „marfă” aşijderea,
pierdută temporal, din prezent spre trecut: „după douăzeci de
ani”, cum ar veni.
Regăsim în Fraht, perfect conservată, toată retorica poetică
a promoţiei 90, cea a frustrărilor de toate felurile, ce-i drept
post-factum, (adică „viteji după război”), după 1989. Ţinta e
„patria” şi toate derivatele ei peiorative, inclusiv cele intime,
familie, părinţi, limbă română, ba chiar propria fiziologie şi gen.
Nu că celălalt ar fi mai bun. Poate în anumite ocazii, şi acelea
sadomasochiste. Iată poemul de deschidere a Frahtului: „dragă
naţiune română sunt dezertoare şi-mi recunosc/ vina cât şi
10-11-12, 2018

31

Cronica literară

Vasile Dan

vanitatea de a mă numi draghincescu/ întruna mă aflu pe linia
1 de fugă nu m-am/ îndepărtat prea tare pot fi regăsită oricând
în plin relief (...)/ dragă naţiune română eu m-am luat pe cont
propriu/ şi nu am abuzat de tine fă din mine ce vrei...” (pp. 5-6).
Sigur, o scrisoare lirică superfluă, fiindcă am putea-o, dacă n-ar
fi aşa, extrapola fiecare dintre noi în relaţia strictă pe care o are
cu un loc de naştere care ne dezamăgeşte, şi asupra căruia nu
am avut nicio putere de decizie. Poeta joacă însă pînă la capăt
cartea revoltei, a dezabuzării de orice i s-ar părea că i-ar limita
libertatea interioară, neîngrădită, şansa unei contestaţii pure.
Sigur, Rodica Draghincescu îşi cultivă profilul inconfundabil
de „fată rea” care seduce chiar prin însăşi această condiţie pe care
nu oboseşte să şi-o multiplice sfidînd orice convenţie, etichetă,
decenţă bine croită, bun simţ comun masificat la grămadă.
Pentru asta îşi descoperă, iute, şi aliate previzibile: „eu nu sunt
nici nora iuga nici angela marinescu nici/ rodica draghincescu/
eu nu le cunosc şi gata/ mie nu-mi plac fetele care au nume
terminate în „a”/ există nume din astea în care nu merită să intri
nici/ cu picioarele... (p. 15). Cînd pune jos şi îşi mai trage sufletul
după atîtea excese şi vorbe grele aruncate în faţa oricui, iată îi
apare în scris şi cîte un poem altfel, în cu totul alt registru, unul
spre care poezia română a evoluat consistent în aceşti ultimi 20
de ani în care ea „a fugit de acasă”, un poem dens, etanş, bine
strîns în idee, tensionat ontologic, acut:
mantis religiosa
ne înmulţim. tăind hărţi din pielea noastră răsucită
pe oase ca o vegetaţie din vechea mesopotamie
în care beduinii şi cămilele îşi găsesc sălaş. întindem
deşertul până la oazele eufratului, şi până la tigru.
ne înmuiem nădejdea în câte-un animal apropiat
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pe care îl sacrificăm. din sângele lui ne croim
precipitaţii. ne măsurăm mânia cu buzele. tot mai
aproape tot mai insistent. ca la nunţile călugăriţelor
ne acuplăm. asigurând perpetuarea speciei ne mâncăm. (p.16)

Dar acesta e o excepţie. Poezia rămâne la Rodica Draghincescu
tot o stare de beligeranţă continuă dusă din tranşeele limbii
române profunde, una cu dreptul intact la existenţă, chiar
dacă, sau tocmai pentru că scandalizează la lectură bunul gust
bine tocmit: „am făcut armata la poezia română între leagăn şi
obuzier/ treceam printre picioarele inamicului ca firul de sânge/
subţire şi fin prin urechile oaselor/ cu grija glontelui care dă
înapoi cocoşul flintei/ doar ca să-şi ia avânt/ a fost ce-a fost şi
mai e atât de puţin că nu mai contează/ punctul în care s-a stins
pulbere” (p.23).
Rodica Draghincescu are şi ea, fireşte exclusiv, arta sa poetică:
ne dezbrăcăm până la os şi ne îmbrăcăm în hârtie
fără grijă că vom deveni o carte vie pentru chirurgi
suntem mereu acolo unde ni s-a întâmplat ceva
ţintuiţi locului ne vor regăsi laolaltă
pagină cu pagină (p.34)

Şi în această carte, sudată perfect la cele aproape o duzină
publicate în limba română până în 1996, poeta face un exerciţiu
liric dramatic gestual, nu o dată buf, unul al uneia foarte talentate,
ţipând cu gura până la urechi în piaţa publică cum că regele e
gol, o veşnică sufragetă, aprigă în poezie căreia, totuşi, îi scapă
amănuntul că poezia română s-a schimbat mult în ultimele
două decenii, iar gustul pentru ea a devenit unul mai selectiv
şi subtil, sătul de loviturile de bici ale limbajului frust, imediat
postdecembrist:
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nu există nimic permanent şi viu în faţa căruia să mă
pun în genunchi şi să spun
servus vivo vero!
iată ţinta e gata (p. 55)

şi ca să fim şi mai expliciţi:
îmi place să scuip tot ce e ispititor
e o formă de putere scârba de ce îmi e mai drag
şi mai drag (p. 57)

Rodica Draghincescu dixit!
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Blîndeţea ca violenţă

reziduală*

L

-AM CUNOSCUT pe autor la Arad, la
o discuţie secretă. Mi-au plăcut poeziile
pe care le-a citit. I-a plăcut ce am citit
din Arta războiului şi mi-a dat o referinţă
la un poet american care, zicea el, scria
lucruri asemănătoare, însă cu inspiraţia în
antichitatea chineză. Spre ruşinea mea, n-am
reuşit să-l identific (nu cred totuşi că e Pound,
cel din Cathay). I-am comandat cartea*, în
format electronic, de pe Elefant. Pînă n-am
găsit-o tipărită, la un tîrg de carte, n-am citit-o
pînă la capăt.
Avem, în primul rînd, o poezie a stării,
a uneia blînde, care, aparent, înregistrează
pasiv (dar selectiv) detalii ale cotidianului:
„vreau ca viaţa mea să/ fie un scenariu din
care/ nu schimbi/ imagine din vitrine să fie/

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

* Alexandru Cosmescu, Un spaţiu blând, care mă primeşte
cum m-ar îmbrăţişa, ed. a II-a, Chişinău, Cartier, 2017.
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exact ce vreau să văd/ nimic ce să tai//
ca şi cum ai porni camera/ ai lăsa-o 2
ore şi/ totul ar fi perfect”.
E vorba de lucruri mici, delicate,
trimiţînd la o ambianţă intimă, şi cu
care speră să se împrietenească: „tu ai
toată/ liniştea de care am nevoie/ tu
eşti toată/ liniştea de care am nevoie//
(mai e şi liniştea când/: mi se/ mişcă
numai buzele/: îmi/ pun căştile în
urechi/: felul în care mă/ mişc înainte
de somn/: când miaună un pisic afară/
[…]/ tăcerea e o eşarfă pe care ţi-o/
legi de gât şi/ mergi cu ea prin oraş/
printr-un oraş străin şi nu-ţi/ pasă unde te aşezi şi/
nu te temi de nimeni)”.
Poezia devine o structură/ modalitate de structurare a lumii, mai ales a celei subiective, cele două
legîndu-se, fireşte: „e ca un mecanism, ştii/ e ca/
lucrurile alea despre/ care unii spun că/ nu se uită
niciodată –/ ca/ mersul pe bicicletă sau/ înotul// e
un mecanism pe/ care îl formezi/ înăuntrul corpului
tău/ un fel aparte de a privi în ochi/ un fel aparte
de a privi în jos/ un fel aparte de a de din cap// îmi
place când/ mă iei de mână şi// între noi/ cuvintele
sunt încă un/ fel de a ne lega/ încă un fel de a/ fi
aproape”.
În ciuda blîndeţei, liniştei, frumuseţii pe care
le remarcă Simona Popescu pe coperta a patra, o
dominantă a cărţii este violenţa. Una cu variate
ipostaze, de la cea cotidiană, deja banal(izat)ă („unul
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a luat cuţitul/ celălalt mătăniile/ s-au întors cu spatele la/ mine şi/
au pornit spre parc/ «dă-mi mătăniile»/ «te lovesc cu/ ele peste
faţă dacă/ nu pleci de aici»/ «dă-mi cuţitul» îi/ spun celuilalt/ «te
tai cu el pe obraz»// am respirat adânc şi/ m-am dus în/ scuarul
de alături/ râdeau/ am stat aşezat pe/ scările teatrului/ până
seara”), trecînd prin agresivitate, sau tentaţie a actului violent
(„(Îţi înfigi degetele în ochii celuilalt, îi rupi buzele, obrajii./ cel
mai simplu mod de a ori pe cineva e să-i înfigi în gât/ un obiect
ascuţit)”) şi pînă la cea reziduală, păstrată din solidaritate, ca
mijloc de comunicare, o urmă discretă a unei violenţe îndreptate
împotriva propriei persoane: „Cri are cicatrice pe mâna stângă/
cicatrice multe şi subţiri/oblice/făcute profesionist// îmi trec
degetele de-a lungul/ lor/stă cuminte cu/ palma deschisă pe
genunchi mei// acasă îmi zgârii antebraţul cu unghiile/într-un
model/ca la cri// dungile sunt albe câteva/ secunde/apoi roşii/
îmi// place numai când sunt albe// zgârii/ din nou/ pe acelaşi
loc”.
Nu ştiu dacă putem vedea în această poezie neapărat pace
şi nu seninătate (e o infimă nuanţă care le deosebeşte), calm,
echilibru, adică o stare dobîndită cu greu, prin exerciţii ad hoc,
practicate cu stăruinţă. Atitudinea meditativă, repet, exersată,
e subliniată prin postură, una totuşi impură, imperfectă, ca de
altfel întreaga noastră lume: „eu îmi voi lipi limba de cerul/
gurii –// voi sta nemişcat, cu mâinile pe genunchi, palmele
deschise, ca/ o gaură de canal –”. Or, Alexandru Cosmescu e un
ins inteligent, pătrunzător, lipsit de iluzii. De iluzii preluate dea gata, preferîndu-le pe cele de producţie proprie, cu speranţa
(iluzia?) că, într-un fel, vor reuşi să modifice realitatea.
Pînă şi imaginarul post-apocaliptic e blînd (sau îmblînzit),
rămînînd totuşi terifiant: „ajungem într-un oraş. toate geamurile
sunt sparte, unele/ cu urme de gloanţe în ele. ne afundăm până
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la genunchi în/ gunoiul de pe străzi cum ne afundăm în nisipul
din deşert./ oamenii de acolo fug în canale imediat ce ne văd.
cerul e/ gri şi apasă. feţele oamenilor au o culoare gri-pământiu./
pe stradă cutii goale de conserve. miroase infect. auzim un/
zăngănit continuu, care pare să transmită un mesaj – răsună/
din stânga, apoi din spate, de fiecare dată în alt ritm –// găsim
în gunoi o trapă. n-o putem forţa –/ ni se face scârbă şi teamă
şi pornim spre deşert. pe drum/ înapoi, cineva ne împuşcă în
ceafă”.
Imaginea din titlul cărţii, contactul, chiar şi fizic, cu sine,
reprezintă, progresiv, o împăcare cu sine, o împăcare cu lumea,
o împăcare între sine şi lume. La urma urmei, o încercare de
îmblînzire, de aducere pe calea blîndeţii. O variantă de urmare,
aici şi acum, a Căii (dao).
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Un adolescent mexican
în România

Interviu realizat de Ciprian Vălcan cu
Marco Antonio Jiménez García

Ciprian Vălcan: Cum aţi ajuns să studiaţi
în România şi de ce tocmai la Cluj?
Marco Antonio Jiménez García: În anii
’70, mulţi tineri, bărbaţi şi femei, chiar şi
persoane în vîrstă luau parte la lupte sociale
de eliberare sau la acţiuni revoluţionare, în
special în aşa-numita lume a treia, America
Latină, ţări asiatice şi africane. În Europa
de Est, mai ales în Uniunea Sovietică, în
Republica Democrată Germană şi în România, dar şi în Cehoslovacia, în Bulgaria
şi în Iugoslavia se primeau sute de studenţi
sau de refugiaţi politici, în baza principiului
internaţionalismului proletar. Eram foarte
tînăr şi abia îmi dădeam seama de acest climat de lupte politice, cu toate că în Mexic
avusese loc recent Mişcarea studenţească din
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1968. În 1973, aproape imediat după lovitura militară împotriva
lui Salvador Allende în Chile, tocmai împlinisem 16 ani şi abia
începeam studiile liceale (în Mexic durează trei ani, în general,
între 16 şi 18 ani). Pe atunci, naşului meu de botez, un bătrîn
comunist participant la greva lucrătorilor căilor ferate mexicane
(n. r. – din 1959), i se oferise, drept recompensă pentru parcursul
său de luptător social, o bursă pentru ca el sau o rudă de-a sa să
studieze într-o ţară socialistă. El era foarte în vîrstă şi nu avea
rude, motiv pentru care mi-a oferit mie acea bursă. Iniţial,
invitaţia fusese pentru Republica Democrată Germană, dar,
din cauza dezacordurilor dintre Partidul Comunist Mexican şi
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice (care conducea de facto în
Germania Democrată), generate de invazia din Cehoslovacia în
1968, singura alternativă de călătorie era în România. Pe scurt, am
ajuns în România trimis de Partidul Comunist Mexican, datorită
faptului că Partidul Comunist Român avusese, de asemenea, o
atitudine critică faţă de invazia sovietică în perioada Primăverii
de la Praga. Ca pentru toţi nou-veniţii, primele mele zile au fost
în Bucureşti, dacă îmi amintesc bine, la Institutul de Agronomie.
În general, ne trimiteau în diferite oraşe pentru a urma cursul de
limbă şi pentru a ne reglementa situaţia şcolară, în primele trei
sau patru luni. Eu am fost trimis la Ploieşti, la Centrul Şcolar
Chimie, în calitate de elev, şi eram singurul vorbitor de limbă
spaniolă, toţi colegii mei fiind africani din Nigeria, Etiopia,
Angola, Guineea, Sudan, Africa Centrală, şi de asemenea cîţiva
din Vietnam. Am sperat mereu să mă întorc în Bucureşti, la fel ca
majoritatea studenţilor străini, dar exact în acel an 1973 guvernul
român a hotărît să deconcentreze studenţii şi să îi trimită în alte
oraşe. Doream să studiez biologie, aşa că, după ce am terminat
cursul Pregătitor şi am luat examenul de Bacalaureat la Liceul
Ion Luca Caragiale din Ploieşti, am fost repartizat la Cluj40

10-11-12, 2018

Ciprian Vălcan vs Marco Antonio Jiménez García

Dialog

Napoca, la Universitatea Babeş-Bolyai. Voiam cu orice preţ să
rămîn în Bucureşti, deoarece ştiam că acolo la Universitate era
Marcelino Perelló, un mexican care studia matematică, pe care
nu îl cunoşteam, dar tovarăşi din Partidul Comunist Mexican
îmi spuseseră că era un lider foarte important care era exilat în
România, şi că, pentru orice problemă aş avea, să îl contactez. În
curînd, mă aflam în centrul Transilvaniei, bîlbîind o exotică şi
extraordinară limbă în faţa monumentului unei lupoaice care îi
alapta pe Romulus şi Remus.
C. V.: Care era atmosfera din universităţile româneşti în
perioada studenţiei dumneavoastră? Aţi intrat în legătură şi
cu studenţi de la Bucureşti, Timişoara, Iaşi sau nu aţi cunoscut
decît studenţi de la Cluj?
M. A. J. G.: În realitate, eram foarte tînăr şi nu avusesem
ocazia să cunosc bine mediul studenţesc din România, deşi
îmi dădeam seama că aşa cum noi eram uimiţi de gazdele
noastre române, la fel şi ele dovedeau mare curiozitate şi interes
pentru aceşti străini, latini, asiatici, negrii africani şi arabi – în
unele momente, Ploieştiul semăna cu Amsterdam, căci era un
oraş mic, invadat de persoane străine. Acolo am organizat un
splendid festival de muzică tradiţională latinoamericană în
odinioară minunatul şi elegantul teatru din Ploieşti. Ceea ce
mă impresiona cel mai mult la români era să îi văd mereu cu
o carte în mînă, citind, cu o baghetă de pîine sub braţ şi cu o
floare în cealaltă mînă – fără îndoială, un popor care-şi iubea
cultura, dar mai presus de toate, un popor foarte sensibil, cald şi
ospitalier. Am locuit puţin cu români, însă în mod intens. La un
moment dat am călătorit în Carpaţi, cu un coleg de la Centrul
Şcolar Chimie, i-am cunoscut familia şi am avut o experienţă
oribilă văzînd de departe cum un tren în plină viteză a lovit un
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copil aruncîndu-i corpul la distanţă de calea ferată, şi în vîrful
muntelui, prietenul meu român şi eu îi căutarăm cadavrul în
pădure şi aproape abandonarăm căutarea din cauza neîncrederii
însoţitorului meu (căci el nu văzuse nimic), cînd, acolo în iarbă,
printre crengi şi frunze moarte am găsit micul trup însîngerat.
Cum să nu-mi rămînă România în suflet, cînd acela fu primul
cadavru pe care l-am văzut vreodată? Altă dată, am ajuns pe
banca acuzaţilor, sub lumina puternică a unei lămpi, interogat
de Securişti, poliţia secretă – eram atunci încă în Ploieşti, deja îl
cunoscusem pe Marcelino Perelló, care deşi era mexican, era de
asemenea şi catalan, şi avea relaţii cu grupuri pro-independenţă
şi comuniste din Catalonia, şi el, Marcelino, m-a anunţat
prin telefon de sosirea la Ploieşti a unui cîntăreţ de muzică revoluţionară, care sigur ajungea la hotelul Partidului Comunist
Român, iar eu, fără să mă gîndesc prea mult, am mers să îl caut,
am întrebat naiv la recepţie de Raimond, cîntăreţul catalan, şi
în cîteva secunde eram interogat într-o încăpere mică, aşa ca
în filme, de poliţia secretă. Închistarea, disimularea şi controlul
erau norme ale sistemului.
C. V.: Aţi avut şi alţi colegi columbieni sau sud-americani
în perioada studiilor dumneavoastră din România? Aţi rămas
în legătură cu unii dintre ei? Ce traiectorie profesională au
urmat după terminarea studiilor? S-a întîmplat ca unii dintre
ei să rămînă în România ori s-au întors cu toţii în America de
Sud?
M. A. J. G.: Am ajuns la Cluj-Napoca pe înserat – în acele
vremuri străzile nu erau foarte luminate şi traversarea unor
parcuri sau alei făcea ca povestirile lui Edgar Allan Poe să pară
poveşti de adormit copiii – uneori, mă însoţeau doar paşii
altora, nu îi vedeam niciodată, doar le simţeam respiraţia, fu42
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mul de ţigară sau mirosul de alcool. Pe lîngă aceasta, potrivit
ignoranţei mele, mă aflam în ţara contelui Dracula – mai tîrziu
am descoperit că acesta nu era real şi că personajul era un erou
naţional. Cu toate acestea, întunericul şi liniştea nopţii erau
orbitoare şi asurzitoare, neliniştea şi suferinţele mele, în ciuda
faptului că eram atît de tînăr, sporeau în interminabilele sfîrşituri
de săptămînă petrecute în deplină singurătate în internatul din
Ploieşti. Cluj-Napoca era un oraş cu o universitate splendidă.
Dar, la fel ca atunci cînd am sosit, eram singurul vorbitor de
limbă spaniolă, şi deşi, cîteva săptămîni mai tîrziu au venit alţi
latinoamericani, aceştia erau doar în trecere, rămînînd cîteva
luni pentru a face cursul Pregătitor şi erau trimişi imediat în
alte oraşe. Îmi aduc aminte că într-o seară, fiind în camera
mea, am auzit voci vorbind în limba mea maternă şi am coborît
grăbit pentru a-i cunoaşte pe nou-veniţi – era vorba de o fată
din Panama, care, printre lucrurile sale avea în mînă o carte ce
mi-a atras atenţia, şi pe care am întrebat-o despre ce era cartea
şi dacă mi-o putea împrumuta să citesc ceva în spaniolă, şi mia spus că era un roman horror, de groază. Bine, m-am gîndit
eu, mai rău decît ce am trăit aici nu putea să fie. Am început
să o citesc, şi m-a captivat rapid – nu exagerez cînd spun că
după ce am citit această carte nu am putut dormi mai multe
săptămîni şi nu puteam merge singur la baie noaptea – a fost
groaznic să citesc Exorcistul în contextul respectiv; poate că azi
nu înseamnă mare lucru, dar în 1974, a fost de groază. După
cum în Ploieşti unul dintre cei mai buni prieteni ai mei fusese
un eritreean, Mulugheta, care susţinea că era evreu descendent
direct al regelui Solomon şi al reginei din Saba, în Cluj-Napoca,
cel mai bun prieten al meu era un islandez, Gudmundr, un om
pîinea lui Dumnezeu, un adevărat viking, însă mai paşnic decît
ursul cînd hibernează. Mediul universitar era foarte rigid şi
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strict; de exemplu, eu, care pe atunci eram înscris la biologie,
îmi dădeam seama de regimul aproape militar al unor profesori,
precum cel de matematică, un bătrînel cu care nu puteam vorbi
niciodată, iar sala era un fel de amfiteatru sau de agora grecească
acoperită, studenţii intrau pe o uşă principală şi profesorul pe o
uşă mai mică din apropierea catedrei, dacă aveam vreo întrebare
sau nelămuriri cu privire la curs sau conţinuturi (şi bineînţeles
că eu aveam de toate) puteam vorbi doar cu asistentul său, un
profesor mai puţin în vîrstă, care se ocupa de noi nu cu mult
interes. Colegii mei studenţi erau majoritatea români (de fapt,
nu îmi amintesc de nici un străin), în special femei cu nume de
familie maghiare sau germane şi cîteva româneşti. În realitate,
eu eram specie rară, foarte tînăr şi foarte puţin interesant, şi
pe deasupra şi cu idei comuniste şi revoluţionare, care puţin
le interesau pe colegele mele studente. Într-o zi le-am propus
să mă invite la întîlnirile lor de partid şi m-au întrebat de ce
doream să particip, iar eu le-am răspuns că voiam să aflu despre
discuţiile marxist-leniniste, despre comunism şi revoluţie, şi ele
au rîs de mine şi mi-au spus că de fapt era vorba despre întruniri
de control şi disciplină. Tot la Cluj-Napoca am avut ocazia să
merg la un miting de-al lui Nicolae Ceauşescu – pot spune că
am fost la vreo trei metri distanţă de el – a fost o experienţă
unică. Cum am ajuns, aproape imediat, cîteva persoane dintre
forţele de ordine au înconjurat un mic grup de oameni, mai ales
copii de la o şcoală care au fost aduşi ca public, şi eu am încercat
să ies din grup, dar nu m-au lăsat – într-o parte a platformei
puseseră nişte difuzoare rudimentare şi imediat se auzi de la
distanţă scandîndu-se o lozincă ce spunea aşa: „Ceauşescu,
PCR, Ceauşescu, PCR, Ceauşescu, PCR, Ceauşescu, PCR”.
Entuziasmat, mi-am imaginat cum merg în intersecţia străzii
Traian printre sute de muncitori, şi mă gîndeam că acum urma
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să înceapă un adevărat miting comunist, cînd, cu un pic mai
puţină naivitate şi mai multă atenţie, mi-am dat seama că
aceste ovaţii la adresa lui Ceauşescu erau nişte înregistrări pe
care le puseseră la difuzoare. Sosi liderul, vorbi cîteva minute,
persoanele ca nişte zombi îl văzură, îl ascultară şi apoi plecarăm.
Am avut impresia că participasem la o formalitate birocratică,
într-atît mă decepţionă propria-mi naivitate. Cum am spus
deja, interacţiunea mea cu studenţi români a fost foarte mică.
La Ploieşti am interacţionat mult cu cetăţeni cubanezi, într-atît
încît am împrumutat accentul lor – o dată, o prietenă româncă,
ce mă auzi vorbind cu unul dintre ei (era vorba de un prieten
mulatru), mă întrebă cîte limbi vorbesc, şi eu i-am răspuns că
vorbesc engleză, spaniolă şi română, iar ea, neîncrezătoare, mi-a
spus că nu e adevărat, cu acel negru vorbeam altă limbă, iar eu
i-am explicat că nu, era spaniolă cu accent cubanez. Marcelino
Perelló insista de fiecare dată cînd putea să îi cunosc pe români,
să petrec mai mult timp cu studenţi români. Acum mă gîndesc
că nu am avut cele mai prielnice condiţii să fac aceasta.
C. V.: După perioada studiilor în România, v-aţi intors în
Mexic. Cînd aţi început să activaţi în mediul universitar şi
cum s-a desfăşurat cariera dumneavoastră?
M. A. J. G.: Stătusem aproape trei ani în România, în Ploieşti,
Cluj-Napoca şi Bucureşti, din 1973 pînă în 1975, şi m-am întors
în Mexic mult mai devreme, din motive de sănătate în special, cu
toate că trebuie să spun că asistenţa medicală a fost întotdeauna
excelentă. Viaţa era liniştită, cu o atmosferă de siguranţă şi
încredere, instituţiile funcţionau, era un climat cultural intens.
Din nefericire, nu am ţinut legătura cu niciunul dintre colegii
mei studenţi, nici români, nici străini. Cu toate acestea, după
sosirea mea în Mexic, România deveni mai prezentă în viaţa
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mea, deoarece, din motive foarte ciudate şi diverse, întîlnirile
constante cu români nu lipseau – ca acela care veni să locuiască
împreună cu soţia şi copilul, în apartamentul de deasupra celui
în care stăteam în capitala Mexicului. Pentru mine a fost o mare
surpriză, căci era vorba despre un bărbat matur, care fugise din
cauza regimului, în ciuda faptului că fusese un bucătar privilegiat
al fiului lui Ceauşescu. Am continuat să mănînc mult timp
mîncare românească în Mexic. Datorita vecinului meu Nicu
Vaitisi, l-am întîlnit pe cunoscutul jucător român de handbal,
Gheorghe Gruia, şi pe cîţiva alţi români care îl vizitau. Exact
în acea perioadă, spre sfîrşitul anilor ’80, s-au intensificat din
nou relaţiile mele cu România. În acei ani s-a întors în Mexic
Marcelino Perelló, după ce stătuse ceva vreme în Barcelona –
nu am precizat pînă acum că fusese căsătorit cu Stela Brătescu,
nepoata Anei Pauker, şi că are o fiică, Aina Perelló, strănepoată
a acelei femei, personaj istoric. Marcelino a murit acum un
an – Universitatea din Bucureşti îl menţionează ca una dintre
persoanele importante care au studiat acolo. Păstrez legătura cu
Edgar Morales, un prieten din Partidul Comunist Mexican, care
a fost trimis la Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu”, şi
pe care l-am cunoscut la Bucureşti. Mi-am petrecut ultimele zile
în România cu Marcelino, în casa doamnei Daisy şi a domnului
Gheorghe Tayde din strada Xenopol în Bucureşti, foarte aproape
de centrul oraşului, de universitate, de muzee importante şi de
Parcul Cişmigiu, unde mă plimbam des.
C. V.: Ce deosebiri există între mediul universitar mexican şi
acela din România din perioada studenţiei dumneavoastră?
M. A. J. G.: M-am întors în Mexic şi voiam să îmi reiau studiile,
inclusiv cele liceale, pentru a nu avea probleme administrative,
în ciuda faptului că aveam diploma de bacalaureat din România.
Am fost admis la Universitatea Naţională Autonomă din Mexic,
la biologie, dar, fiindcă mi s-a complicat un pic existenţa, am
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decis, nu fără oarecare părere de rău, să îmi schimb specializarea
la sociologie. Sociologia, la fel ca biologia, m-a interesat mereu
din punct de vedere teoretic şi filosofic, actualmente viziunea
mea sociologică îndreptîndu-se şi spre literatură. La invitaţia
vecinului meu bucătar Nicu Vaitisi, m-am întors pentru prima
dată, după treizeci de ani, în România mea dragă, în micul oraş
de pe malurile Dunării, Giurgiu. Cum să spun, doream şi nu
doream să mă întorc, pentru că nu voiam să îmi influenţeze
negativ amintirile, însă simţeam că o parte din sufletul meu
locuia în acel colţ de lume. M-a uimit modul atît de extrem
şi de brutal în care capitalismul sălbatic îi invadase viaţa, mai
ales în puţinul timp petrecut în Bucureşti – să văd un Cazino,
o casă de jocuri de noroc şi pariuri alături de Universitatea din
Bucureşti a fost ceva de neconceput. Cartea, floarea şi pîinea de
la subraţ fuseseră înlocuite de telefonul mobil şi de mersul rapid,
aparent indiferent. Străzi ticsite de autoturisme, McDonald’s şi
un nesfîrşit şir de firme de magazine. Cu toate acestea, Giurgiu,
Dunărea şi mîncarea prietenului meu au fost o oază în această
Românie stranie. Venind vorba, casa lui Nicu se învecina cu cea
a unor rromi (cartierul în care locuia era majoritar de rromi),
ceea ce îmi însenina zilele, chiar dacă nopţile era mai greu să
dorm, din cauză că aceşti nomazi hoinari, zgomotoşi nocturni,
provocau nelinişte subconştientului meu (care, după cum
ştim, nu are nici timp, nici spaţiu), retrăind acele triste nopţi
petrecute la Ploieşti pe cînd aveam 16 ani. Nostalgia mă însoţea
– am putut constata că în obiceiurile mele, în modul de a vorbi
şi a mă exprima, oamenii, românii mă percepeau ca fiind de-al
lor. M-am plimbat singur prin Bucureşti vreo două zile şi nu
m-am simţit străin, vorbeam, discutam cu oamenii şi, deşi îşi
dădeau seama de accent sau greşelile de exprimare, unii credeau
că eram român, doar că fusesem plecat în străinătate mai mult
timp. Atunci, în 2006, am fost la Cluj-Napoca, dar nu am stat
acolo, doar l-am însoţit pe Radu, fiul lui Nicu, care era în trecere
pe acolo.
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C.V.: Aţi mai revenit în România după studenţia dumneavoastră de la Cluj? Aţi reuşit să lansaţi proiecte de cercetare în parteneriat cu universitari români sau distanţa
dintre Mexic şi România e un obstacol prea puternic în calea
acestor colaborări?
M. A. J. G.: În 2012, la o serie de prelegeri despre imaginar la
Facultatea de Filosofie şi Litere de la UNAM (n. r. – Universitatea
Naţională Autonomă din Mexic) din Ciudad de México, lam cunoscut pe profesorul Ionel Buse de la Universitatea din
Craiova şi ne-am împrietenit imediat – domnia sa m-a invitat
anul următor în septembrie la Craiova pentru a ţine o serie de
prelegeri despre mit şi imaginar în contextul lucrărilor Centrului
de Studii asupra Imaginarului şi Raţionalităţii „Mircea Eliade” –
profesorul Buse este un expert în domeniu. La Universitatea din
Craiova am luat parte şi am ţinut un curs studenţilor domniei
sale în româna mea deficitară şi cu ajutorul unui interpret. La
această vizită, Ionel m-a pus în legătură cu un prieten de-al său
care locuieşte în Cluj-Napoca, şi astfel m-am întors în acel frumos
oraş pentru două zile, mulţumită ospitalităţii profesorului Ştefan
Melancu, al cărui capitol intitulat La unificación europea y la
cuestión educativa en Rumanía. De Bolonia al tratado de Lisboa
l-am publicat în Mexic, într-o carte cu subiecte pentru studii
universitare, coordonată de doamna profesor Ana María Valle
şi de mine. De asemenea, colega mea Ana María Valle a publicat
într-o carte editată de ea un text de-al lui Ionel Buse, intitulat
Drácula. Historia de un mito político (n. r. – Dracula. Istoria unui
mit politic). Trebuie spus că noi, Ana María şi eu, am publicat
patru articole în limba franceză în revista franco-română
„Symbolon”, pe care o coordonează Ionel Buse, toate acestea în
ultimii cinci ani. Tot astfel, Geo Constantinescu, profesor de
limbi şi literaturi hispanice la Universitatea din Craiova, a scris
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prefaţa unei cărţi de-a Anei María Valle, despre Nezahualcoyotl
– mit şi poiesis în cultura náhuatl.
Acum cîteva luni, a fost aici în Mexic Mircea Cărtărescu,
pentru prezentarea cărţii sale Solenoid – am avut oportunitatea de
a sta de vorbă cîteva minute cu domnia sa, şi desigur că am salutat
cîteva personalităţi de la ambasada României, care, bineînţeles
fiind diplomate, mi-au spus că modul meu de exprimare în
limba română este foarte elocvent. Recent, cu mai puţin de o
lună în urmă, am luat parte la o întîlnire universitară în Bogota,
Columbia, şi aşa cum mi se întîmplă deobicei, incidental, l-am
cunoscut pe Miguel Ángel Gómez, profesor columbian care a
ajuns la Cluj-Napoca la trei ani după plecarea mea de acolo, şi
imediat ne-am dat seama amîndoi de românismul nostru profund
– ne lipseau doar sarmalele, mămăliga cu brînză şi smîntînă şi
nişte ţuică pentru a sărbători întîlnirea noastră în Bogota. În
urma întîlnirii cu el a luat naştere, cu entuziasm, un ansamblu
de bune intenţii şi deziderate de a stabili legături cu lumea
academică, universitară şi culturală din România, motiv pentru
care l-am contactat pe profesorul Ciprian Vălcan, însufleţit de
dorinţa de a realiza proiecte de schimb (inter)cultural. Pentru
mine în Mexic, şi sînt sigur că pentru Miguel Ángel Gómez în
Columbia, nu există nici un obstacol în a colabora cu colegi din
România – rămînem marcaţi de toate contradicţiile implicite
anilor petrecuţi acolo. În special eu, care eram un adolescent
mexican, am absorbit cu încrîncenare, cu durere şi plăcere,
forţa şi puterea unei culturi, ale unor experienţe, ale unui stil de
viaţă, mîncare şi băutură, ale unei clime, ale unei ţări şi ale unui
popor care vibrează în mod ascendent în interiorul meu precum
muzica şi vocea Mariei Tănase cîntînd Ciuleandra.
Traducere din limba spaniolă de
Ana-Maria Clep
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Boema reală şi Boema din

minte. Timpul fictiv*

„S

Ion Nicolae Anghel,
prozator,
Timişoara

crii CARTEA BOEMEI, aşa obosit
de-ntâmplări şi burduşit de personaje,
cum eşti. N-ai ştiut la ce te înhami; acum
ştii. Mai ales că nu te-a dăruit Dumnezeu cu
talent, ca să convingi cu talentul. Te-a dăruit
cu răbdare. Aştepţi povestea să se închege
după o logică numai a ei şi aştepţi personajele
să se scrie ele pe ele şi să se aşeze în pagină.
Tu doar ce împingi peniţa pe foaie. Nu faci
cine ştie ce lucru.
Excavezi universul Boemei şi trăieşti biografii şi destine şi te laşi consumat până la
ultima picătură de energie şi te prăbuşeşti,
odată cu ele, în romanul Boemei. Te-nzideşti
* fragment din romanul Cartea Boemei, în curs de definitivare.
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sau te-ngropi în „sarcofagul” care-i CARTEA BOEMEI, pentru
că nu crezi să mai rămână viaţă în tine şi după.
Încerci să limpezeşti lumea Boemei, cât îţi stă în puteri, să-i
numeşti palierele şi liniile de forţă. Protagoniştii. Speranţele şi
himerele…
Ştii că ce-i ispiteşte pe mulţi e Boema din minte, ce transcende
timp şi istorie.
Boema reală, boema omologabilă, există câtă vreme existăm
toţi, ca participanţi la ritualul vieţii boeme. Pe urmă dispărem;
însă ceva se păstrează. Un cumul de „esenţe imuabile”, cum le
numea Sartre în „Carnete dintr-un război anapoda”, care un
timp ne-au luminat şi pe noi, iar acum ne prelungesc în havuzul
memoriei.
Noi dispărem, însă nu dispărem cu totul. O parte din imaginile
şi întâmplările fictive cu care ne-ntreţin protagoniştii Boemei
şi ambianţa şi temperatura comunicării empatice cu ceilalţi,
replicile scânteietoare ori vorbele de duh rămân engravate
în ţesătura neuronală a fiinţelor noastre. La fel, personajele şi
psihologiile, visul vieţii neîngrădite şi duhul înveşnicirii continue
şi sentimentul inefabil al nemuririi, ce se transmit de la maeştri
la-ncepători, trec dincolo. Fac joncţiunea şi-alcătuiesc liantul
dintre Boema reală şi Boema imaginară şi, măcar parţial, salvează
de la uitare şi de la moarte. E ca o propunere de imortalitate sau
ca o soluţie provizorie de a te sustrage neantului. De a vedea fie
şi numai o părticică din tine proiectată pe ecranul posterităţii.
Fizic, noi dispărem, totuşi continuăm ca existenţe fictive în
imaginarul Boemei, iar Boema continuă să ne difuzeze amintirea
mai departe.
Ne trecem viaţa în timpul cotidian şi-acoperim întreg ecartul
— de la forfota păstoasă şi fojgăitoare petrecută-n demisolul
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Boemei şi până la chipul străluminat şi mirat al maeştrilor. De
la boema bazală la boema de gală, câtă e. Pe urmă ne absoarbe
timpul fictiv, în care ne-aşternem ca nişte ficţiuni. Firesc şintr-o fulguire uşoară! De parcă ne-am muta dintr-o aşezare
în altă aşezare a Firii şi dintr-un tărâm de poveste în alt tărâm
de poveste. Şi asta nu pentru că autorul s-ar omorî după idei şi
subtilităţi ale minţii. Ori după formulări memorabile. Nu. Facem
însă parte din peisaj şi poveste şi boema perpetuează peisajul
şi povestea Boemei. Reduplică Boema. Starea aceasta de spirit,
care o să existe cât o să existe şi omul.
Ne cuprinde înfiorarea, când îi călcăm teritoriul şi receptăm
până şi vibraţiile aerului, ce ne fac să ne simţim altminteri decât
altundeva.
Suntem noi şi parcă nu mai suntem noi. Suntem aici, în
arealul desfăşurărilor epice, dar în acelaşi timp ne prelungim
şi-n personaje, care fac translaţia în timpul fictiv. Şi fiecare
translatează o câtime din fiecare şi devenim părtaşi la nemurire
şi noi…
Încerci să fii mai clar şi eviţi să te pierzi în fineţuri şi speculaţii,
dacă n-ai făcut deja gafa! Ştii că „teoreza” nu se mănâncă pe pită
şi nu te înnebuneşti să gândeşti Boema-n concepte. Ajunge câte
ai spus. N-au decât să-şi chinuie creierii alţii cu Boema fictivă,
cu Boema din minte sau Boema imaginară. Pe tine te fascinează
„furnicarul”, „Boema bazală” şi mai puţin „Boema de gală”. E ce
ţine prim-planul în carte. Ai scris şi scrii despre ea, iar şi iar.
Te-ai străduit să re-scrii arhe–istoria boemei locale, câtă mai
pulsează-n memorie şi câtă ai putut să aşterni pe hârtie. Şi-ai
dat o suită de flash-uri cu întâmplări şi personaje, reale şi fictive,
cum reală şi fictivă-i însăşi Boema.
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Sunt secvenţe la care ai luat parte ori ai doar sentimentul
că ai luat parte. Şi refaci „albumul” cu frecventatorii cu ştaif ai
localului, cu „prezenţele duminicale” ce-i asigurau faima şi-o făceau mai atrăgătoare ca un magnet, însă refaci şi „bestiarul” cu
mirmidonii Boemei, pe care istoria îndeobşte îi uită. Nu-i uiţi şi
e ce te pasionează mai mult. Boema bazală, demisolul Boemei.
E ca o magmă fierbinte, ce face bulboane. Vocea colectivă
răzbate din subterană ici–colo şi se-mpieliţează-n micimanii
zeloşi şi tenace, care rîvnesc succesul şi râvnesc să rămână. Sunt
numeroşi şi sunt de toate nuanţele: poeţi şi prozatori începători
sau numai chibiţi, jurnalişti avizi de izbânzi literare şi contabili
mediocri îndrăgostiţi de condei, elevi şi studenţi seduşi de
poezie ori seduşi de prezenţa maeştrilor, recruţi ai poeziei lângă
veterani ai mişcării cenacliere din urbe, indivizi conformişti
şi nonconformişti, dornici şi unii şi alţii să iasă-n evidenţă
cumva, veleitari care se-ntrec să ia cu asalt revistele şi editurile,
pixologi autorizaţi şi puzderie de grafomani, sfoiegiţi la creiere,
zaharisiţi…
O mulţime de psihologii încâlcite şi-o mulţime de indivizi
voluntari, obsedaţi să-şi adjudece titlul de scriitor, de pictor, de
sculptor, de orice.
Cei mai mulţi au ratat scrierea cărţilor ori nu i-a atins niciodată aripa harului şi poezia nescrisă atârnă în ei şi-acum
se decompensează-n spaţiul Boemei. Şi-nţelegi că nu dorul de
eternitate îi seacă la lingurică, ci foamea după notorietate şi
recompensă lumească. Motivaţia pragmatică şi jindul comun
după un mic renume.
Încerci o tăietură rapidă în lumea locatarilor de la demisol şi
chiar de la infirmeria Boemei, toţi neasimilaţii şi respinşii, şi toţi
răniţii, care-şi ling rănile, dar nu fac pasu-napoi. Îşi imaginează
planuri de reuşită după alte planuri de reuşită…
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Stau aşa, lipiţi scaun lângă scaun şi unul mai antitalent şi
mai pârlit decât vecinul de masă şi se gândesc la ziua de mâine.
Când se visează publicaţi la foaie şi, nu peste mult timp, în
volum. Atunci o să-şi schimbe şi slujba, le trece prin cap, şi
speră să se lipească de o revistă. Nici la ziarul local n-ar zice nu.
Sau îndrumători culturali la Sindicate, la Casa de cultură ori la
Cenaclul pensionarilor. Oriunde, numai să se vadă scăpaţi de
producţie! N-ar mai fi nevoiţi să se scoale la cinci dimineaţa, sau
la şase, ca s-ajungă la şapte la serviciu şi să semneze condica de
prezenţă. După aceea să tragă opt ore la şaibă, iar la plecare să
iasă pe porţile întreprinderii chiauni şi sleiţi de puteri. Dar dacă
o să izbutească să publice, o să aibă altă viaţă şi altă prestanţă, îşi
spun. Prestigiul creatorilor, pe care-i invidiază lumea…
Este eşalonul al doilea şi eşalonul ăsta dă personajul colectiv şi
vocea colectivă a Boemei. Apoi din vocea colectivă se desprind alte
voci şi-alte personaje cresc din trunchiul comun şi dau buzna în
pagină şi colonizează romanul. Muşcă din ficţiune şi născocesc,
la rândul lor, noi întâmplări şi noi personaje (Abdullah şi
Cerasela înainte de toţi şi de toate) şi textul se generează pe sine,
cum se generează textul.
I-ai introdus în carte şi-ai rescris tipologiile Boemei şi-acum
au devenit vocali şi pun presiune pe tine, să-i păstrezi în poveste.
Te-asediază mental. Nici nu-ţi mai imaginezi Boema fără ei şi
Boema reală şi Boema din minte fuzionează şi se nutresc una din
alta şi-alimentează ispita vieţii boeme.
Aşa a fost totdeauna şi aşa o să fie mereu şi locul acesta himeric
o să-ţi buiască în minte, cum buieşte viaţa în personaje. Şi Boema
o să existe chiar şi când noi n-o să mai fim, pentru că o să existe
maeştri care să le vorbească şi oastea de strânsură sau edecarii
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de pe la mese o să-i urmeze docili şi-o să tracteze «Boema» din
real în imaginar şi lumina imaginarului o s-aureoleze Boema.
O să rămână aceiaşi şi peste câteva decenii sau peste câteva
veacuri şi tot ahtiaţi să-nşface eternitatea o să fie ori o să dorească
să vâneze, măcar, libertatea. Sau să se-aleagă cu puţină osânză.
E cum o să-i descoperim prinşi în „chenarul” Boemei de
fiecare dată şi lumea o să-i perceapă aceiaşi, egali ei cu ei înşişi şi
fireşti şi meniţi să stea pe redute. Şi imaginea lor o să crească în
ani şi-o să întregească patrimoniul celor cu adevărat necesari să
completeze ansamblul.
Noi generaţii de scriitori şi artişti plastici, de arhitecţi şi de
muzicieni, de actori şi de avocaţi sau de medici, de profesionişti
şi de amatori vor trece pe la „Boema” şi viaţa Boemei va continua
cum a fost şi nu se va sfârşi niciodată. Ei vor fi în tablou şi-o
să se-nghesuie-n amfiteatrul de la „Boema” lui Seby Duma
şi-o să-i aibă ca modele şi „vârfuri de lance” pe-Antoniade şi
pe Tohăneanu, pe Mitropolit şi pe Vanea Evseev, pe messer
Schiavino şi pe redactor şi, după aceea, o să-i aibă şi pe alţii, pe
Eugen Dorcescu – poetul şi pe Ilie Gyurcsik – hermeneutul, şi-o
să stea cu gâturile alea de bâtlani însetaţi întinse după adevăr,
iar cititorul o să conserve-n memorie doar gâturile de bâtlani
însetaţi şi doar gâturile întinse.
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ENTRU a 24-a oară, însoţim Festivalul
Internaţional de Teatru Clasic de la
Arad, oferindu-vă o cronică a celor 10 zile
de spectacole. Organizatorii FITCA 2018
(selecţie realizată de criticul de teatru Maria
Zărnescu) au denumit ediţia din acest an
Tablouri vii dintr-o expoziţie. Parafrazând
titlul suitei pentru pian a lui Musorgski,
orchestrată mai târziu de Ravel, selecţia
de anul acesta readuce natura umană pe
scenă, „ca într-o expoziţie de stranii vietăţi.
Spectacole ce reflectă, precum în cioburile
unei oglinzi, crâmpeie de viaţă, sentimente şi
prejudecăţi, aspiraţii şi vicii. La fel de noi şi
azi, ca ieri, ca-ntotdeauna”.
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De 4 ori Cehov
Treplev în Pescăruşul lui Cehov ne aminteşte: „Nu se poate trăi fără teatru”.
Teatrul funcţionează pe principiul metamorfozei, al transformării interioare,
iar rezultatul este o incredibilă energie
cu care te încarci la fiecare reprezentaţie.
Acest moment de graţie este analizat de
regizorul Mihai Mănuţiu (într-un curs
al profesorului pentru studenţii săi):
„Actorul îşi dislocă structura şi caută
să sfărâme rutina comportamentului
biologic normal, să se sustragă ritmurilor vitale
obişnuite. Cum altfel să instaureze în el principiul
unui alt organism (inventat şi, pe deasupra, lipsit
de echivalenţă carnală înaintea sa) şi să consume
un destin în câteva ore? (...) Pentru noi, spectatorii
efemeri, fluidul ce ni s-a indus ne transformă în
parteneri interiorizaţi ai actorului şi în tot atâtea
corpuri inspirate. (...) Actorul: o respiraţie pură,
materială, de o indicibilă prezenţă, care se respiră
şi ne respiră. Dincolo de toate decorurile mimării
tremură acest suflu de sânge”. (Cercul de aur, Editura
Fundatiei „Cezar Petrescu”, Bucureşti, 2003, pp. 150151). Un spectacol hipnotizant a fost Pescăruşul
de A.P. Cehov, regia Andrei Şerban, scenograf
consultant Valentin Vârlan, costume pentru rolul
Arkadina, interpretat de Claudia Ieremia, Doina
Levintza, producător unteatru, Bucureşti. E pentru
a cincea oară când regizorul „citeşte” textul lui
10-11-12, 2018
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Un spectacol hipnotizant a fost Pescăruşul de A.P. Cehov, regia Andrei Şerban.

Cehov. Pornind de la cartea lui Peter Brook, Spaţiul gol1, pe care
Kostea o arată publicului la începutul reprezentaţiei, montarea
îşi propune să ofere o experienţa profundă şi sensibilă legată de
soarta teatrului, de condiţia artistului, de sensul vieţii, de iubire şi
orgoliu artistic. Nicicând spaţiul gol2 nu e atât de plin de emoţie,
de tensiune, de ardere. Viaţa unei fiinţe umane e vizibilul prin
care se poate manifesta invizibilul. O spune Brook şi o înţelegem
atât de bine în spectacolul semnat de Andrei Şerban3.
În Fugarii, după A.P. Cehov, scenografia Helmut Stürmer,
costumele Cezarina Iulia Popescu, producător Teatrul Odeon
Bucureşti, regizorul Alexandru Dabija semnează şi scenariul,
1

Editura Nemira, Bucureşti, 2014. Prefaţa cărţii e semnată de Andrei Şerban.
Decorul e minimalist, 10 scaune şi o piatră în central scenei, spaţiul central unde
personajele îşi consumă dramele.
3
„Pot să iau orice spaţiu gol şi să-l consider o scenă. Un om traversează acest spaţiu
gol, în timp ce un altul îl priveşte şi e tot ce trebuie ca să aibă loc un act teatral”.
Peter Brook.
2
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montarea pornind de la proza lui Cehov. Nuvela Povestea unui
necunoscut4 e infuzată cu replici din Împărăţia femeiască şi
Ariadna: „Când se întâlnesc câţiva ruşi facem filozofie şi vorbim
despre femei. Suntem atât de deştepţi, atât de plini de propria
noastră importanţă încât enunţăm numai adevăruri înalte şi
nu putem rezolva decât probleme de ordin superior. Cred că
vorbim atât de des despre femei pentru că nu suntem mulţumiţi
de ele”. Rezultatul este o montare cu actori foarte buni5, care
beau absint, mănâncă cu poftă şi filozofează despre femei şi
credinţă în casa lui Orlov, această „putoare inofensivă şi niţeluş
depravată”. În scenariul său, Alexandru Dabija alege ca Stepan
şi Osip să fie slugile lui Orlov, pentru un plus de teatralitate o
transformă pe Zinaida într-o isterică şi îi oferă Dorinei Lazăr
un travesti în apariţia tatălui lui Orlov. Am reţinut ce cântă
cei trei bărbaţi de fiecare dată când se întâlnesc şi pornesc în
filozofeală: „Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non
şi sa”. Asemenea vaporului din cântec, decupajul din proza lui
Cehov despre femei, folozofie şi credinţă nu te duce prea departe
şi nu te emoţionează în aşa fel încât să-ţi doreşti să-l revezi.
Piesa arădenilor, [ză] Pes©ăruş, porneşte de la Pescăruşul
lui Anton Cehov, piesă scrisă în 1895, care, la premieră, a înregistrat un răsunător eşec, actriţa principală pierzându-şi vocea
şi Cehov însuşi fugind din sală. Montarea de la Arad porneşte
de la momentul când Treplev pune în scenă o piesă de teatru,
pe malul lacului de lângă conacul unchiului său. Regizor şi
maestru de ceremonii e Konstantin Gavrilovici Treplev, cel
4

în care Stepan relatează despre casa lui Orlov şi relaţia lui cu Zinaida ce moare dând
naştere unei fetite.
5
Cezar Antal, Pavel Bartoş, Ioan Batinaş, Alina Berzunţeanu, Marius Damian,
Ruxandra Maniu, Alexandru Papadopol; ne-a convins mai puţin Mihai Smarandache,
cel ce aduce credinţa în discuţie.
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care îşi doreşte un teatru dincolo de rutina zilnică, proaspăt, în
forme noi şi suflu vibrant. Trăind la umbra mamei sale celebre,
Kostea lansează, odată cu propria-i punere în scenă, o serie de
idei, probleme, pe care însuşi Cehov le pune pe tapet: condiţia
actorului, rolul artei, banalitatea existenţei, singurătatea fiinţei,
melancolia ce însoţeşte viaţa, de oriunde ar fi ea. Împrospătat
cu ritmuri de rock şi hip-hop, cu versuri şi trimiteri la condiţia
artistului într-o lume a romglezei (go, go, honey-bunny se repetă
obsesiv), montarea are ritm în prima parte, dar se diluează
pe parcursul înaintării în spectacol, în ciuda unor imagini
scenografice sensibile (exploatarea adâncimii sălii de spectacol,
fulgii de pescăruş cu care plouă peste personaje, luminile şi
muzica atent alese; scenografie: Andreea Simona Negrilă).
Robert Pavicsits (în rolul regizorului-scriitor nonconformist
Treplev, acum un rocker tatuat) e convingător şi are o dicţie
exersată. Ninei (Iulia Pop) îi reuşesc momentele cântate, dar
are serioase probleme de rostire în scenele jucate. Deşi într-un
rol de mică amplitudine, Angela Petrean trece rampa, oferind
accente memorabile rolului Polinei, la fel ca Ioan Peter (în
rolul unchiului) sau Carmen Vlaga Bogdan (acum în ipostaza
unei Irina Nicolaevna Arkadina coborâtă parcă dintr-un trib
african). Maşa îi oferă Ceciliei Lucanu Donat un rol sensibil,
reuşind să transmită fiorul de nefericire din lumea cehoviană:
„Port doliul vieţii mele. Sunt nefericită”. Alex Margineanu, în
rolul invidiatului scriitor de succes, Boris Ttrigorin, e şters,
oscilant, condus şi sedus de femeile mai puternice din viaţa sa.
Prin ochelarii haioşi cu care privesc personajele din montarea
arădenilor, se deschide o întreagă panoplie de stări, de la ratare
la supravieţuirea cu\prin orice mijloace: „Acum înţeleg, Kostea,
îi spune Nina la final, că ceea ce facem noi, ori că am juca pe
scenă, ori că am scrie, principalul nu e gloria, nu e strălucirea,
60
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nu e ceea ce visăm, ci puterea noastră de a îndura. Să ştii să-ţi
porţi crucea şi să-ţi păstrezi credinţa”.
Trei surori de A.P. Cehov, regia Semion Serzin, a fost propunerea Teatrul Nottara şi a Teatrului Clasic ,,Ioan Slavici”
Arad, un spectacol rezultat în urma seminarului din cadrul
ediţiei a treia a Laboratorului de Teatru DENS, septembrie
2018. Coordonat de regizorul rus Oleg Loevski, ediţia din acest
an a fost dedicată dramaturgiei ruse, lucrându-se pe piese de
Oleg Kolosov, Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol şi A.P. Cehov.
Titlul pieselor a fost anunţat la începerea laboratorului, una
dintre condiţiile principale ale proiectului fiind ca actorii să se
confrunte cu textele la prima vedere. Patruzeci de actori din
România, de la teatrele din Târgovişte, Satu-Mare, de la Nottara
şi independenţi.

Leacul tristeţii e râsul sănătos
Titanic vals de Tudor Muşatescu, direcţia de scenă Victor Ioan
Frunză, decorul şi costumele Adriana Grand, producător Teatrul
Metropolis Bucureşti, a fost o comedie de foarte bună calitate
despre îmbogăţiţii de peste noapte şi ambiţiile familiei lor de a se
căţăra cu orice preţ pe scara socială. Acţiunea e plasată „în orice
oraş unde există soacre, neveste şi prefecturi” şi are în centrul
comediei familia disfuncţională a lui Spiridon Necşulescu,
funcţionar, apoi milionar. În vila cu ferestre-hublou amintind de
naufragiul salvator pentru bugetul familial, femeile lui Spirică îi
organizează ascensiunea politică, în timp ce bărbatul cumsecade
nu doreşte decât să menţină familia unită. În rol de travesti,
Sorin Miron e Chiriachiţa, soacra funcţionarului modest, care
alături de Dacia, soţia lui (Mirela Zeţa), îi plănuiesc ascensiunea
în lumea bună. Textul foarte actual despre lumea politicii
10-11-12, 2018

61

www.facebook.com/fitca2014

Arte vizuale

Carmen Neamţu

Titanic vals. Textul foarte actual despre lumea politicii e îmbogăţit cu gesturi, apropouri la politica dâmboviţeană.

(excelent transpusă în discursul savuros al Starostelui politic
– Voicu Aaniţei) e îmbogăţit cu gesturi, apropouri la politica
dâmboviţeană. Discursul politicienilor rămâne unul înflăcărat
şi golit de sens, indiferent de epoci. Andrei Huţuleac (Decebal,
copilul cel mic al familiei), Nicoleta Hâncu (Miza), Corina Moise
(Gena), Carol Ionescu (Traian, fiul cel mare), joacă cu aplomb
şi dicţie şi reuşesc să facă din montare una savuroasă. Decorul
şi costumele (Adriana Grand) completează în chip fericit
propunerea regizorală, aducând eleganţă şi bun-gust montării.
La Pulce, după Puricele în ureche de Georges Feydeau, celebrul vodevil din 1907, a fost propunerea regizorului Horaţiu
Mălăele. Cu o distribuţie incluzând nume importante de pe scena
Teatrului de Comedie bucureştean, montarea poartă marca
umorului „Mălăele”. E6 nimic mai mult şi nimic mai puţin decât
„o poveste nepretenţioasă, neîncărcată de profunzimi pe care să
6
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aşa cum anunţă trupa de actori ce deschide piesa (într-o montare de „teatru în
teatru”).

10-11-12, 2018

Cum poţi trăi mai multe vieţi în 10 zile

Arte vizuale

nu le poată duce”. Regizorul modifică numele personajelor din
piesă7, păstrând povestea soţiei ce crede că e înşelată şi pune la
cale o întâlnire care să-i confirme bănuiala. Comicul de limbaj,
de situaţie, substituirile de persoane, o cascadă de scălâmbăieli,
şuturi în fund şi diatribe în italiană, spaniolă sau română peltică
provoacă râsul. Un spectacol uşor, agreabil, care destinde.
Apă vie, scenariul de Daniel Chirilă după Fraţii Grimm, regia şi
coregrafia Ştefan Lupu, producător Teatrul Mic Bucureşti, a fost o
montare inteligentă şi proaspătă, pornind de la structura basmului:
„Demult, tare demult, când lumea era altfel, când nu exista giga,
nici mega, nici trafic, un Rege, ale cărui puteri sunt slăbite de boală,
îşi încearcă cei trei fii. Se-nvoieşte şi îi lasă în căutarea apei vii.
Care dintre ei se dovedeşte vrednic şi biruieşte-n încercare,
Printzul Mic, Cel Mijlociu sau, poate, chiar Cel Mare?” Un text
atât de reuşit, de bogat în trimiteri teatrale, îi permite regizoruluicoregraf Ştefan Lupu un joc consistent de corespondenţe:
culoare, muzică, pantomimă, dans, ritmicitate a rostirii.
Într-un interviu, Ştefan Lupu mărturisea că „publicul când
vine la teatru trebuie să vadă alt univers, nu poţi să-i dai ce vede
acasă sau la televizor. Doi oameni care vorbesc despre amantă şi
despre soţul înşelat, care stau la masă şi beau o cafea timp de un
sfert de oră. Timpul scenic este altul. Într-un sfert de oră trebuie
să trăieşti două vieţi”. Consecvent crezului său, spectacolul e
alert, cu actori care îşi folosesc toată expresivitatea corpului
pentru a transmite emoţie. Această fuziune teatru-dans s-a
dovedit una foarte reuşită, energia de pe scenă s-a simţit din plin.
7

Alfonso Bursucco di Pomodoro, Mamarmota di Pomodoro, Maria del Rosa
Flamencohones en Todos Partes de Matamoro, Antonio Facaldo Cortegiatore,
malasorte di Cocodrillo, Il Capitano Carlos Marlos Flamencohones en Todos Partes
de Matamoro, venera Candida di Cocodrillo, Montepulliciano d’Abruzzo etc. O
complicaţie regizorală, menită să stârnească râsul prin comicul numelor.
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Remarcăm textul original al lui Daniel Chirilă, în rime reuşite
şi cu trimiteri originale, deloc deplasate. Regele, prinţişorii şi
prinţesele (ne)bune, paji pe schiuri vorbind într-o limbă numai
în basm ştiută, babele cotoroanţe, bufon călare pe hoverboard şi
Tradu-Călăul (trimitere inspirată la traducătorul ce poate omorî
textul) aduc o atmosferă feerică, machiajul (realizat de Diana
Ionescu) şi video-mappingul (Eranio Petruşca) jucând şi ele
rolul lor bine definit. Am admirat timp de o oră şi jumătate o
montare elaborată, cu o mişcare scenică profesionist transpusă
de tinerii actori. Bravo, Gabi Costin, Rareş Florin Stoica, Cezar
Grumăzescu, Marian Olteanu, Ana Bianca Popescu, Alina
Petrică, Alina Rotaru, Oana Puşcatu, Andreea Alexandrescu,
Florin Crăciun!

Povestea care (nu) te prinde
Într-un decor de conac englezesc, Cursa de şoareci de Agatha
Christie, regia Erwin Şimşensohn, scenografia Liliana Cenean,
producător Teatrul Naţional „I.L.Caragiale” din Bucureşti, a adus
pe scenă povestea poliţistă în care nimic nu e ce pare a fi. Agatha
Christie a scris această piesă pornind de la un caz real, petrecut
în 1945: moartea, în condiţii misterioase, a unui băiat care fusese
adoptat de un fermier şi de soţia lui. În Anglia, piesa se joacă fără
întrerupere din anul 1952, devenind cel mai longeviv spectacol
din istoria teatrului britanic. Regina crimei8 te surprinde şi în
această piesă cu intriga şi deznodământul. Toată lumea are un
secret şi dezvăluirea lui, pe măsură ce acţiune înaintează, ţine
spectatorul în priză. Dar pentru că suntem la teatru, ne-am
dori un pic mai mult decât un text palpitant pe care îl putem
8
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considerată de Guinness Book of World Records cel mai vândut scriitor al tuturor
timpurilor, împreună cu William Shakespeare.
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citi şi acasă, în fotoliu. Interpretarea bâlbâită a actorilor ne-a
dezamăgit. Fără suflu, fără să treacă rampa.
D-ale carnavalului de I.L. Caragiale, decorul Ştefan Caragiu,
cu Teatrul „Nottara” Bucureşti, a fost o comedie cu pauze luuuuungi între replici şi costume oribile (Liliana Cenean pictează
cu negru cearşafuri ce par mai degrabă nişte halate medicale în
care sunt îmbrăcaţi bolnavii ce intră în operaţie). Claudiu Goga
(care a debutat regizoral tot cu un Caragiale, Conul Leonida faţă
cu reacţiunea) îi aplică textului tuşe bizare (personajele urlă ca
galeriile de fotbal „Roooomânia – Auu, Auu, Auu!”) şi spun
replicile în maniere de rostire ciudate. „Catindatul”, cu probleme
de măsea (Andi Vasluianu), vorbeşte ca un contra-tenor.
Am citit interviul în care Claudiu Goga vorbeşte despre actualizarea lui Caragiale: „Actualizarea lui Caragiale nu înseamnă
că Jupân Dumitrache şi Ipingescu citesc ziarul de pe iPad şi nici

D-ale carnavalului de I.L. Caragiale, la Teatrul „Nottara”, o comedie cu pauze luuuuungi între replici.
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că Pampon trebuie să poarte blugi. Eu cred că a actualiza un
text clasic nu înseamnă a-l introduce într-un timp istoric, ci a-l
scoate din timpul în care a fost scris, prin felul cum construieşti
situaţiile teatrale şi prin stilul de joc şi de gândire al actorilor,
fără a adapta, tăia, violenta textul”. Construcţia situaţiilor teatrale
de care vorbeşte regizorul a adus acum un Caragiale derulat
cu încetinitorul. Decorul propus de Ştefan Caragiu, frizeria
lui Nae Girimea, are un tavan de scânduri din care iese praf la
fiecare răcnet al protagoniştilor. Finalul brusc vine cu strigătul
lui Alexandru Jitea, Crăcănel9, „Să trăiască domn’ Nae că ne-a
scos de la pârnaie”, în timp ce Ipistatul – poliţist îl împuşcă pe
„Catindat”.
Înainte de a fi scenariul unui film (12 Angry Men) apărut în
1957, în regia lui Sydney Lumet, 12 oameni furioşi e o piesă de
teatru scrisă de Reginald Rose, în 1955. Regizorul László Méhes
alege acest text pentru a-l monta la Teatrul Naţional din Pécs,
Ungaria.
Doisprezece oameni sunt încuiaţi într-o încăpere pentru a
decide soarta unui alt om, mai tânăr, judecat pentru patricid.
Dacă va fi găsit vinovat va sfârşi pe scaunul electric. Toate
dovezile îl incriminează. Votul celor doisprezece juraţi, privind
vinovăţia sau nevinovăţia lui, trebuie să fie unanim.
Piesa aduce în prim-plan ideea de justiţie. Rezolvarea unui
subiect atât de „static” poate fi gestionată printr-o propunere la
nivelul jocului actoricesc intens, în crescendo, în confruntarea
dintre juraţii-actori. Într-un decor neinspirat (Rózsa István),
care nu ajută deloc la conturarea spaţiului claustrofob în care
cei 12 se vor confrunta, juraţii stau precum o orchestră pe un
Titanic în derivă, pe nişte trepte, unii sus, alţii la bază scenei.
9
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e caricatura unui „doftor” de inimi, personajul fiind nedespărţit de o gentuţă de
piele, asemănătoare cu trusa unui medic.
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Miza jocului e acumularea pas cu pas a îndoielii, printr-un
joc nuanţat al actorilor, care aduc în sala propriile lor angoase,
probleme, nelinişti, frustrări, plictisuri. Propunerea teatrului
din Pécs e departe de aceste nuanţări. Juraţii, aşa cum îi vede
regizorul Méhes László, nu reuşesc să transmită tensiunea
confruntării şi fiecare în rolul său nu convinge. Juratul 7 are bilete
la meci şi nu vrea să-l rateze, juratul 4 e agent de bursă, juratul
3 are o firmă de curierat rapid şi judecă cu gândul la propria sa
relaţie cu fiul. Acesta din urmă e şi cel mai furios, în final, când
sparge scaunul odată cu propria-i prejudecată despre tinerii de
azi, nerecunoscători, „puşlamale ce mint cum respiră”.
„Dezbaterea” de pe scenă nu trece rampa, rămânând doar
la stadiul de replici rostite şi mai puţin trăite la intensitatea
convingerii proprii.
„Este foarte greu să fii obiectiv. Vrei, nu vrei, prejudecata se
strecoară pretutindeni şi falsifică toate părerile.” Juratul nr. 8 e
cel ce schimbă balanţa votului în textul lui Rose, şi, în varianta
celor din Pécs, o face neconvingător. Modul cum îşi expune
argumentele, atenţia asupra fiecărui amănunt şi reinterpretarea
lui nu ne-au convins deloc. Am remarcat şi neglijenţa cu care s-a
proiectat traducerea pe fundalul negru al scenei. Din cauza unor
reglaje defectuoase la lumină, textul a fost imposibil de parcurs.
Rosencrantz şi Guildenstern sunt morţi de Tom Stoppard, regia
Tapasztó Ernő, scenografia, decorul Albert Alpár, costumele
Papp Janó, a fost o coproducţie a Teatrului Cetăţii „Gyula”
(Ungaria), Compania Aradi Kamarasínház şi Teatrul Clasic
„Ioan Slavici” Arad. Piesa lui Tom Stoppard porneşte de la două
personaje minore din piesa lui Shakespeare, Hamlet, oferindu-i
autorului posibilitatea de a-l privi pe prinţul danez prin ochii lor.
În regia lui Topasztó Ernö, cei doi, Rosencrantz şi Guildenstern,
sunt două victime ale unor serii de circumstanţe pe care nu le
înţeleg.
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Cunoscând acţiunea din Hamlet, încerci ca spectator să legi
momentele din propunerea coproducţie Arad-Gyula. Rezultatul
e o lungă şi obositoare demonstraţie despre predestinare (se dă
cu banul des), liber arbitru, acceptarea sorţii şi filozofie uşoară
despre viaţă. Rosencrantz şi Guildenstern sunt „introduşi” în
acţiunea piesei Hamlet. Şi de aici totul devine confuz, precum
Rosencrantz şi Guildenstern, care nu ştiu ce caută şi cine sunt
(cei doi fac schimb de roluri, se strigă în zadar). Eşti undeva, în
umbra lui Hamlet, nu se ştie unde.
Regizorul nu decupează clar acţiunea piesei, (de altfel, dacă
nu ai citit-o înainte nu vei înţelege mare lucru din du-te-vino-ul
de pe scenă), fiind fascinat mai degrabă de detalii (de muzică
şi nu numai): Ofelia stă aproape două ore pe scenă, într-un
acvariu-sicriu, regele suferă de nanism şi intră vorbind în timp
ce mănâncă cu poftă dintr-un ananas, Hamlet bântuie gol prin
lojele de la etajul 2 şi e stropit cu un sifon, la fel şi Rosencrantz şi
Guildenstern se caută prin sală, când la etajul 1, când la parter,
bântuind castelul Elsinore. Spectacolul nu e mai mult decât un
colaj de tablouri disparate, cu accente de burlesc, despre cum
toate poveştile se sfârşesc în moarte şi orice ieşire poate fi o
intrare undeva.

Tangoul vrăjitor
De obicei, muzica de teatru se uită după încheierea spectacolului.
Pianistul şi compozitorul Cári Tibor a dorit să o salveze, lansând,
în 2005, proiectul Muzica teatrului. Prin el, muzica de teatru este
acum pe scenă, având rol principal.
Descoperit de regizorul Victor Ioan Frunză, care a crezut
în el10, distribuindu-l în nenumărate spectacole marca Frunză10
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Grand, Cári Tibor a fost nominalizat în 2006-2007 la Premiul
Criticilor de Teatru, în Ungaria, pentru muzica spectacolului
Marat-Sade de Peter Weiss, regia Victor Ioan Frunză, la Teatrul
Ujszinház din Budapesta. În 2013, Cári Tibor este câştigător
al premiului UNITER pentru muzică de teatru. Auzindu-i
piesele originale, eşti convins că şi prin muzică spui o poveste
fermecătoare.
The Tango Orchestra a propus lucrări originale semnate de
Cári Tibor, scrise pentru teatru şi film11, din piese de teatru care
s-au jucat pe scenă, dar şi bucăţi muzicale noi, care îşi caută
viitoare spectacole. Ritmurile tangoului s-au auzit timp de
o oră şi 40 de minute, fiind însoţite de momente de dans, cu
profesionişti ai tangoului.
Tangoul place tocmai pentru că vorbeşte despre bărbatul
curtenitor, cuceritor, galant şi despre femeie ca fiinţă adorată,
venerată, iubită pasional de acesta. Se spune că tangoul e o
istorie de viaţă în trei minute. Că ar fi ajuns în Europa prin
1906, cu Ángel Villoldo, compozitorul argentinian al tangoului
celebru, El choclo, care ar fi vorbit cu un căpitan de pe nava
Sarmiento să lase mai multe partituri în diferite porturi din
lume. El tango brujo – tangoul vrăjitor, marca Tibor Cári, a sunat
atât de minunat, a adus şi senzualitate, şi erotism, şi nostalgie, şi
melancolie, şi bucurie.
„Despre tango putem dezbate (...), dar acesta încă mai
cuprinde, ca tot ce e plin de sinceritate, un secret”. O spunea,
în 1965, scriitorul argentinian Jorge Luis Borges (1899-1986)
Eugene Ionesco, în regia lui Victor Ioan Frunză, producţie a Teatrului Maghiar
„Csiky Gergely”, în 2001.
11
E vorba de Ruben Brandt Collector, realizat de Milorad Krstic, filmul maghiar inclus
în lista celor 25 de pelicule înscrise pentru categoria „Animated Feature Film” la
premiile Oscar, urmând ca nominalizările celor cinci filme ce vor concura la această
categorie să fie anunţate la începutul anului 2019.
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într-o carte care a fost tradusă în limba română12, anul acesta,
la editura „Polirom”, Tangoul. 4 conferinţe. Născut în cartierele
sărace din Buenos Aires, tangoul a devenit un mod intens de a
celebra viaţa de oriunde ar fi ea. The Tango Orchestra: Cári Tibor
(pian), Ilko Gradev (acordeon), Carmen Paulescu (vioară), Syabó
J.Attila (violoncel), Adrian Munteanu (contrabass). Invitaţi au
fost: baritonul Giacomo Medici (Teatrul Lirico din Milano),
Alexandra Guţu (solistă a Filarmonicii „Banatul” din Timişoara),
Eder Enikö (actriţă a Teatrului Magiar de Stat „Csiky Gergely”
din Timişoara) şi dansatorii: Tökés imola, Györfi Csaba, Silviu
Guşat, Bejinari Vasili, Alexandra Beloia, Bianca Laudacescu.
***
În relaţia cu publicul, spectacolul de teatru funcţionează ca
o hârtie de turnesol. Compoziţia chimică mai bună de pe scenă
„colorează” spectatorul, într-un schimb de energie. Şi cum tot
mai des auzim astăzi că suntem o naţie bolnavă, ce-ar fi dacă
am merge la teatru aşa cum mergem la doctor? Şi atunci când
ieşim să ne simţim mai bine. Noi am încercat reţeta şi să ştiţi că
funcţionează.
7 decenii de teatru la Arad
În luna noiembrie a acestui an Teatrul Clasic „Ioan Slavici” a sărbătorit 70
de ani de teatru profesionist în limba română la Arad. În 4 noiembrie 1948
teatrul român de stat din Arad, proaspăt înfiinţat, prezintă publicului prima sa
producţie, spectacolul O zi de odihnă de Valentin Kataev. „Bună seara. Iertaţimă, vă rog. Aici e casa de odihnă «La Trei Brazi»? – devine prima replică rostită
în limba română de un actor profesionist, pe o scenă din Arad.

12
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Expoziţia aniversară a

artiştilor arădeni dedicată
Centenarului

Î

MPLINIREA a 100 de ani de la Marea Unire
a mobilizat toate conştiinţele româneşti.
Elitele culturale s-au implicat, pe parcursul
întregului an, cu entuziasm, dăruire, în
organizarea a numeroase manifestări dedicate
Centenarului: sesiuni ştiinţifice, conferinţe,
expoziţii documentare, apariţii de albume şi
cărţi. De la această mişcare aniversară n-au
lipsit nici artiştii plastici, care au organizat,
la rândul lor, în ţară, importante expoziţii
menite să marcheze momentul. Amintim, de
pildă, expoziţia 100 de ani, 100 de sculpturi,
100 de zile organizată prin strădania Sorinei
Iecza, preşedintele Fundaţiei „Interart Triade”,
partener al proiectului cu acelaşi nume, la
10-11-12, 2018
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Castelul Cantacuzino din Buşteni. Curator a fost sculptorul
Eugen Petri. Lucrările expuse, între care şi cele ale arădenilor
Dumitru Şerban şi Onisim Colta, provin din întreaga Românie
şi din Moldova, formând astfel o Mare Unire a artiştilor.
O iniţiativă organizatorică semnificativă, dedicată Centenarului, a avut şi Uniunea Artiştilor Plastici, Filiala Arad, care
a gândit o amplă expoziţie, intitulată Artele vizuale la Centenar,
la care au participat un mare număr de artişti (sculptori, pictori,
artişti decoratori, graficieni etc.). Curatorul general al expoziţiei
a fost sculptorul Dumitru Şerban, iar curatori asistenţi Anamaria
Şerban şi Maria Furnea. Juriul a fost format din Dumitru Şerban,
Onisim Colta, Anamaria Şerban, Iosif Stroia şi Adrian Sandu.
Fiecare artist prezent în expoziţie a expus lucrări realizate în
ultimii zece ani. Vernisajul a avut loc pe data de 5 octombrie 2018,
iar cele 100 de lucrări expuse au fost semnate de 55 de autori.
Dumitru Şerban a venit la expoziţia Artele vizuale la Centenar
cu trei imagini prelucrate digital, după trei lucrări abstracte
făcute de el din lemn. Fiecare dintre aceste imagini 3D putea fi
câte un excelent concept pentru realizarea monumentului Marii
Uniri de la Arad.
Sculptorul Rudolf Kocsis a expus două torsuri masculine,
intitulate Contraste I şi Contraste II, cioplite, cu dibăcie, în
lemn de stejar, şi patinate cu laviuri de alb, pe zonele mai aspre.
Titlul lucrărilor indică interesul artistului pentru specificitatea
limbajului, anecdotica rămânând în planul al doilea.
Dumitru Paina a ales dintre sculpturile sale, două piese în
lemn masiv, cu un anume grad de abstractizare, în care volumele
netede, finisate, creează un contrast formal cu zonele cioplite
aspru.
Anamaria Şerban a expus o bancă din stejar masiv, intitulată
MO, care, prin simplitatea ei minimalistă şi prin orizontalitatea
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ei subliniată, degajă o stare de linişte ce îndeamnă la o meditaţie,
la o stare Zen.
Cosmin Moldovan a „aşternut” pe pavimentul Galeriei
„Delta” o sculptură pictată, intitulată Peisaj cu mine şi cu tine,
realizată în tehnică mixtă şi „condimentată” cu o doză specifică
de ironie, care-l caracterizează şi-i defineşte demersul plastic de
mai mulţi ani.
Sculptoriţa Delia Brânduşescu a expus o pânză intitulată
Proiect pentru sculptură, realizată în culori pastelate de ocru, alb
şi albastru transparent.
Aurel Dumitru, scenograf la bază, a participat la această
expoziţie cu două alcătuiri obiectuale, intitulate Modul I şi
Modul II, care aduc pe simeză o anumită căldură cromatică,
determinată de fragmentele de lemn cu fibră accentuată de
baiţurile transparente, cu care artistul a patinat artefactele,
îndemnând spectatorul să le atingă, pentru a simţi jocurile de
volume, mai mari sau mai mici, mai aspre sau mai netede.
Celus Ciobanu a fost prezent în expoziţie cu trei compoziţii
spaţiale, intitulate Carusel cu visuri arse, Icar căzând şi Aripi.
Materialele folosite sunt lemnul, patinat cu laviuri gri-alburii, şi
fragmente metalice găsite.
Ceramistul Zoltán Steinhübel a expus trei Forme organice,
realizate în lut ars. Aceste forme au făcut parte din personala sa
din primăvară de la „Delta”.
Sulptoriţa Eufrosina Săbiescu, care de câţiva ani trăieşte în
Austria, a trimis spre expunere o lucrare executată în rocă albă,
intitulată Visul apei.
Tânărul arhitect şi sculptor german, Michael Wieczorek, a
adus la această expoziţie o lucrare din scândură groasă de brad,
geluită sumar, cu nodurile chituite cu pastă albă, peste fisuri.
Artistul agreează volumele robuste şi suprafeţele aspre, dând
astfel lemnului un aer arhaizant.
10-11-12, 2018
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Bianca Hociung, de formaţie grafician, a realizat şi a expus
un obiect alcătuit din două umbreluţe cu nervuri de bambus
albe, diferite ca mărime. Cea mai mare, asemenea unei păsări
marine, albe – protector, o acoperă pe cea mai mică. Prin această
asamblare, concepută cu multă tandreţe şi afecţiune, Bianca
Hociung ne apropie de spiritul extrem-oriental, care glisează
între gingăşie şi o înfiorătoare cruzime.
Trecând la arta decorativă, şi anume la tapiseria de dimensiuni
medii şi mari, o prezenţă importantă în expoziţie a fost cea a
Elenei Stoinescu. Elena Stoinescu a prezentat publicului două
lucrări, din care una, intitulată Soare, a figurat anul acesta şi la
prestigioasa Trienală de tapiserie de la Cracovia (Polonia).
Alături de ea, artista decoratoare Anamaria More Saghi a
expus o splendidă tapiserie, intitulată Fosilă, care impresionează
privitorul prin mărime, dar mai ales prin bogăţia, sensibilitatea
şi fineţea tratării detaliilor, ale căror farmec creează impresia
unei radiografii printr-un trunchi de stejar secular.
Edita Cociuba a prezentat spre expunere o tapiserie ţesută
pe verticală, într-o dominantă de griuri pastelate. Acurateţea
execuţiei creează o stare de calm şi linişte.
Spre aceeaşi stare tinde şi tapiseria semnată de Gyöngy
Fodorean , intitulată Liniştea pădurii.
În sfera picturii, Onisim Colta este prezent pe simeza Galeriei „Delta” cu o compoziţie de formă pătrată, intitulată Şantier de restaurare. Mediumul pentru realizarea acestei lucrări
a fost acrilul, care i-a permis artistului să opereze cu rafinate
transparenţe. Alături de această pictură, Onisim Colta a mai
expus, pe socluri albe, trei obiecte. Două intitulate Scena I şi II
iar al treilea Ofrandă. Aceste Scene poartă în câmpul lor afectiv
nostalgia celor peste 85 de montări scenografice de teatru,
realizate de artist în cei 40 de ani petrecuţi ca scenograf la teatrul
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arădean. Cele două lucrări reprezintă compoziţii alcătuite din
diverse elemente de recuzită, fragmente de trompetă, rotiţe de
ceas, arcuri spiralate şi figurine din bronz.
Cât priveşte Ofranda, aceasta este realizată din împletitură de
fâşii de bambus, îmbrăcată în nisip de Sahara, cernut.
Ioan Kett Groza a expus două pânze mai mici, abstracte, aflate
sub semnul labirintului, pictate în game calde, care au adus o
undă de umor, specific artistului.
Angela Hanc s-a exprimat cu aplomb în mediumul pe care
îl stăpâneşte fără cusur, şi anume uleiul pe pânză (Grădină la
Dion). Rădăcinile adânci ale picturii Angelei Hanc, ne trimit spre
pictura romană de la Pompei şi Herculanum. Pasta suculentă
aşternută pe pânză oferă spectatorului nu doar reprezentarea
unui colţ de grădină, ci şi bucuria în sine a artistei de a picta.
Adrian Sandu a expus două pânze pictate în ulei, în dominante
de griuri colorate. Grafician (gravor) de profesie, Adrian Sandu
a simţit, la un moment dat, nevoia să se exprime şi în alte tehnici
(pictură, obiect sau instalaţie), lărgindu-şi astfel universul
creaţiei cu forme şi tehnici noi, duse la desăvârşire .
Dan Gherman, fost ucenic al maestrului Constantin Flondor,
acum membru al grupului „Noima”, care trăieşte de câţiva ani în
SUA, a decis să expună două lucrări, de format mic, inspirate din
catastrofa biologică de la Cernobâl. Gama cromatică a ambelor
lucrări este una sumbră, aflată sub semnul morţii.
Tânăra artistă Ondina Turturică a adus spre expunere două
admirabile pânze pătrate (100 x 100 cm) intitulate Structuri şi
Zbor.
Maria Balea a avut pe simeză două lucrări de pictură de expresie gestualistă, realizate în cheie abstractizantă.
Nicolae Popa a participat cu un triptic pointilist, abstract,
articulat cu balamale, pe verticală, în culori calde şi luminoase.
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Pe peretele opus, Zoe Szűcs Eisele a expus două portrete de
copil. Modul de abordare al acestora, sub aspect tehnic, aminteşte
de pictura maestrului ei din tinereţe, Corneliu Baba. O înrudire
de spirit este sesizabilă şi între Zoe Szűcs Eisele şi Eva Győrffy,
care, în vara acestui an, a organizat o amplă expoziţie personală
la Galeria „Delta”, cu variaţiuni pe tema portretului, concepute
însă cu mijloace specifice picturii digitale.
Ioan Galea a fost prezent în expoziţia aniversară cu două
compoziţii abstracte, de dimensiuni medii spre mari, în care
geometria face casă bună cu sensibilitatea cromatică. Una dintre
lucrări poartă, semnificativ, titlul The Secret of howere.
Maria Furnea a expus două lucrări de pictură pe pânză intitulate Nevoia de coerenţă şi Cantofabule iar Liviu Leonte două
pânze intitulate Semne peste timp şi Forme de lumină.
Siska Szabo Hajnalka a fost prezentă în expoziţie cu o compoziţie pe verticală intitulată Oglinda verde. Lucrarea sugerează
privitorului oglindirea transparenţelor cromatice ce aparţin unei
vegetaţii bogate, într-un ochi de apă limpede, liniştită.
Sofia Klemenko a expus central, în faţa uşilor de intrare în
galerie, un diptic de dimensiuni mari, realizat în dominante de
alburi, pigmentate cu sugestii de fragmente de vechi ambalaje
abandonate, intitulat Memento.
Daniela Todor a venit cu două pânze, ce par realizate pe principiul pseudo-colajului.
Dana Stana a expus la Galeria „Alfa”, spaţiu rezervat graficii,
o lucrare mare compusă din patru moduli, realizată din pastă de
hârtie manuală, fabricată din pastă consistentă, fiecare modul
având imprimat, în timbru sec, câte o linie sinuoasă, o sfoară
care, la ridicarea de sub presă a lăsat câte un canal labirintic.
Cristian Ştefanovici a fost prezent pe simeză cu două picturi
realizate direct pe pânza negrunduită iar Corina Hriţcu două
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colaje, intitulate Credinţă şi Timp, peste care a intervenit cu
pigment de nuanţe calde.
Vasile Sandu a participat la expoziţie cu două lucrări mici,
abstracte, intitulate Structuri.
Trecând la grafica de dimensiuni mari, expusă la Galeria
„Delta ”, Iosif Stroia a adus trei pasteluri admirabile, inspirate
de nebuloase cosmice, aflate la distanţe astronomice. Spre
exemplificare, una dintre ele de altfel şi poartă un titlu semnificativ Realitatea aproape inaccesibilă.
Anca Miculiţ a venit cu o lucrare de grafică reprezentând o
„colecţie” de miniportrete feminine realizate cu pensula mică,
muiată în acuarele. Miniportretele sunt aşezate pe registre suprapuse şi au fiecare altă grimasă.
Margareta Simo a expus un desen în cărbune, reprezentând figuri expresive, încărcate de tensiune, cu un aer neoexpresionist.
Adriana Chiriţă a rămas şi la această expoziţie fidelă creaţiei
în pastel uscat.
În renovata Galerie „Afla” a dominat grafica, designul şi
tapiseria mică. O grupare de cadre didactice de la Facultatea
de Design a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad au ocupat cu
lucrările lor de design un perete întreg al galeriei. Lucrările expuse
au fost semnate de Claudiu Ionescu, Lăcrămioara Ionescu, Lucia
Cristea, Diana Bota şi de câţiva absolvenţi ai facultăţii, precum
Valentin Tudorache, Snejana Cechici etc.
Claudiu Ionescu şi Lăcrămioara Ionescu au prezentat fiecare
pe simeză proiecte de mobilier, în special scaune, şi design
vestimentar, impecabil finalizate. Lucia Cristea a expus două
proiecte de grafic design realizate admirabil, iar Diana Bota o
tapiserie mică inspirată din lumea organicului.
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Octavian Cira, apoi, a o interesantă lucrare de grafică digitală,
realizată punând calculatorul la lucru în baza unei succesiuni de
comenzi ce ţin de geometria fractală.
În expoziţia dedicată Centenarului au mai expus şi alţi artişti consacraţi de mulţi ani în ţară şi în străinătate, din care îi
amintim pe Eva Györffy, Odry Maria, Cristian Buzneanu, Ligia
Seculici sau Elena Boţan, dar şi o pleiadă de tineri artişti, care
se va impune cât de curând în arta românească contemporană
(Elena Ştefanovici, Bogdan Țigan etc.)
Privind în ansamblu, putem spune, în final, că artiştii, prezenţi
prin lucrările lor pe simezele celor două galerii, au contribuit prin
prestaţii de înaltă calitate, la realizarea unei expoziţii aniversare
dedicate Centenarului, care va rămâne de referinţă în ce priveşte
potenţialul artistic arădean.

78

10-11-12, 2018

1. Dumitru Şerban, Borna, lemn, 120 x 62 x 33 cm

2. More Saghi Anamaria, Fosila, tapiserie 110 x 145 cm

3. Elena Stoinescu, Soare, mixt textil, 100 x 180 cm

4. Aurel Dumitru, Modul 1, lemn 50 x 80 cm

5. Rudolf Kocsis, Tors, lemn patinat-cupru, 62 x 21 x 13cm, 2007

6. Adrian Sandu, On the Beach, ulei şi acril 80 x 100

7. Angela Hanc, Grădina la Dion, ulei, pânză, 80 x 90cm

8. Onisim Colta, Şantier restaurare, acril 100 x100

9. Klemenco Sofia, Memento, tehnică mixtă 100 x 100 cm

10. Maria Furnea, Cantofabule, acril 100 x 100 cm

11. Ondina, Turturica, acril 100 x 100 cm

12. Siska Szabo Hajnalka, Oglinda verde II, acrilic, placaj, 100 x 80
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Johannes Waldmann

Întâlniri cu Leonard Bernstein

L

UMEA ARTISTICĂ şi muzicală sărbătoreşte centenarul naşterii (25 august 1918,
Lawrence în statul Massachusets) marelui
om de cultură, etichetat de medii drept geniu
al secolului. Motiv pentru care autorul, care
a avut prilejul să-l întâlnească personal pe
compozitorul, propovăduitorul în materie de
muzică, dar şi de morală, dirijorul, pianistul
Bernstein, să încerce să-l definească. Ba să
relateze, după aproape douăzeci de ani de
la eveniment, împrejurările în care a avut
loc întâlnirea, la Waldsassen în Bavaria,
la 6 aprilie 1990 şi în zilele următoare: 8 şi
10 aprilie. Au fost ultimele luni de viaţă ale
marelui om de cultură, care a murit la 72 de
ani împliniţi, în septembrie 1990. O întreagă
lume l-a jelit, după ce l-a preţuit în timpul
vieţii pe cel care s-a intitulat simplu Lenny.
10-11-12, 2018
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La începutul anului 1990, soţia autorului şi autorul au ascultat un program
informativ radio. S-a spus atunci că
Bernstein va veni în aprilie la faimoasa
bazilică din orăşelul bavarez Waldsassen,
şi va interpreta muzică de Mozart în
cadrul celor două concerte în zilele de 6 şi
10 aprilie. Partenerii: faimoasa Orchestră
a Radiodifuziunii şi Televiziunii bavareze,
München, corul şi solişti de renume
mondial.
Leonard Bernstein
Pentru că autorul a vrut neapărat să-l
asculte, ba să-l şi întâlnească personal pe
Lenny, şi pentru că este un mare iubitor al lui Mozart,
a ales calea care i s-a părut accesibilă. A avut o adresă
a companiei care se ocupă de partea publicitară şi
plănuirea activităţilor concertistice ale marelui
muzician. Compania, condusă de fiul Alexander
Bernstein, avându-i ca angajaţi pe Craig Urqhardt şi
Harry Crane, manageri, se numea Amberson, având
sediul la New York.
Autorul a scris o simplă scrisoare, adresată companiei, ba chiar lui Bernstein personal. Tonul scrisorii,
puţin cam obraznic, foarte intim, solicita oarecum un
răspuns! Lenny a putut afla din menţionata scrisoare
cât era de iubit şi admirat în România anilor cincizeci,
şaizeci, şi cât de impresionat a fost însuşi autorul ei,
pentru care Lenny era un erou.
Pare foarte naiv, poate curajos, dar autorul a avut
presimţirea că va primi, într-adevăr, un răspuns. În
aceeaşi perioadă, încercarea de a obţine bilete de la
oficiul turistic al oraşului Waldsassen s-a soldat cu
un răspuns pozitiv. Despre asta, puţin mai târziu...
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Răspunsul companiei Amberson, sub forma unei frumoase şi
foarte personale scrisori, tipărite la computer, semnate de Lenny,
a sosit la timp. Soţia şi autorul au fost invitaţi la dejun, la 6 aprilie.
Craig Urqhardt şi Harry Crane ne-au aşteptat, ne-au poftit la
masă. Bernstein a venit puţin mai târziu. Cu toate că fusese
marcat de o gripă puternică, pe care a contractat-o în ianuarie la
Londra, totuşi, a fost vesel, foarte curios să ne cunoască şi a avut
întrebări care pot fi denumite „iscoditoare”. Am primit biletele
pentru primul concert, în schimb, Lenny a primit de la noi
înregistrări cu Constantin Silvestri, de exemplu, Missa Solemnis
de Beethoven, discuri cu Dan Iordăchescu, cântând lieduri de
Gustav Mahler. A fost o zi minunată, concertul Mozart având
loc seara.
Cum mi s-a părut Lenny, văzut de aproape?
În primul rând, neaşteptat de mic de statură, în acelaşi timp
firav, dar şi cu alură sportivă. Foarte bătrân şi răvăşit de ani,
dar şi tineresc în spirit, în exprimare, fratern, înţelegător şi
absolut deloc orgolios. Am avut pentru el o surpriză deosebit
de personală şi, ulterior, îmi pare foarte rău că am renunţat
la ea, din timiditate, în ultima clipă. Citisem cartea fratelui
său Burton Bernstein: Family matters (1969) şi aflasem un
amănunt din copilăria celor doi, din Boston. Părinţii copiilor
de emigranţi, care erau în aceeaşi bandă prietenească, vorbeau
foarte puţină engleză. Se exprimau anapoda, negramatical.
Copiii îi maimuţăreau, îi batjocoreau. Iată că unuia dintre ei, pe
nume Parry, i-a venit ideea să „inventeze” o „limbă” proprie, un
amalgam al expresiilor părinteşti. „Limbajul Parry” a fost, nu
numai în copilărie şi adolescenţă, ci şi la vârsta adultă, comun
între membrii „clanului Bernstein”. Chiar celebrul de mai târziu
Lenny şi soţia lui, Patricia, vorbeau între ei „limba Parry”
când erau bine dispuşi. Am cunoscut, din cartea lui Burton
Bernstein, o sumedenie de expresii, pe care le-am memorat şi
am intenţionat să-l întâmpin pe Lenny „în limba Parry”. Păcat că
10-11-12, 2018
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n-am făcut-o! Inserez: pe lângă biletele primite de la Bernstein,
am mai obţinut, pentru cel de-al doilea concert din ziua de 10
aprilie, bilete de la agenţia turistică din Waldsassen, şi am fost
invitaţi la repetiţia generală şi la sesiunea de înregistrări din 8
aprilie. „Şefa” grupului de înregistrare, Anca-Monica Pandelea.
Ce s-a cântat în concertele Mozart din bazilica Waldsassen?
Un amestec foarte original şi bine ales, de muzică laică şi
religioasă. Lucrarea introductivă: motetul Ave Verum, penultima
compoziţie, de mare profunzime, cu cor şi orchestră de coarde.
Apoi In dulce iubilo, cu solişti, cor şi orchestră, în care am auzito pe Arleen Auger, soprană americană, care a decedat curând
după acel memorabil concert. Marea messă în Do minor, de
fapt, un fragment rămas neterminat, apoi întregit postum (de
Franz Beyer), a fost centrul de greutate al programului. În
memoria afectivă a autorului articolului apar cuvintele scrise de
muzicologul român George Bălan, care a situat această creaţie a
lui Mozart „între fiinţă şi nefiinţă”, viaţă şi moarte.
În articolul scris pentru primul număr din „Arca”, 1990, l-am
citat, referitor la Mozart, pe George Călinescu, aşa: „Mozart
te ridică, pe neaşteptate, uşor, cu paşi de menuet, deasupra
norilor, pentru ca să-ţi arate mecanismul ceresc...” I-am trimis
lui Bernstein, în traducere, articolul. Desigur că nu i-a mai fost
posibil să răspundă. Am primit, totuşi, puţin tardiv, o scrisoare
semnată de fiica lui. Au urmat, în „Arca”, trei articole despre
Bernstein, scrise de autorul acestui memento mori. Cel mai
bun a fost cel prilejuit de compoziţia Halil pentru flaut solo
şi orchestră mică (instrumente cu corzi, suflători şi percuţie),
1981. Un bocet de neasemuită tristeţe, tandreţe şi expresivitate.
Autorul intenţionează să contribuie la Anul Leonard Bernstein
(2018) prin revista „Arca”!
Arad, 8 noiembrie 2018
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LORENCE AND THE MACHINE este o
trupă de indie rock formată la Londra în
2007 de Florence Welch (n. 1986 – vocalistă,
textieră, producătoare) şi Isabella „Machine”
Summers (n. 1980 – instrumente cu clape şi
voce secundară). De-a lungul timpului, cele
două prietene au avut colaborări cu o serie de
instrumentişti. Asupra producţiilor muzicale
şi-a pus din plin amprenta personalitatea
artistică a lui Florence Welch. Din biografia
sa publicată de site-ul thefamouspeople.
com aflăm că s-a născut la Londra, dintr-un
tată britanic, Nick Russell Welch, director de
publicitate, şi o mamă americancă, Evelyn
Kathleen Welch, profesoară universitară de
artă renascentistă. Bunicul lui Florence, Colin
Welch, a fost un important jurnalist politic,
care a lucrat pentru „The Daily Telegraph”
şi „Daily Mail”. Iar unchiul ei maternal este
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actorul şi regizorul american John
Stockwell. Părinţii săi au divorţat când
Florence avea doar 13 ani. În cele din
urmă, mama ei s-a recăsătorit cu un
bărbat care locuia foarte aproape, aşa
că, practic, s-a mutat la uşa vecină. Tot
în acea perioadă, bunica din partea
mamei s-a sinucis, după ce a suferit o
tulburare bipolară.
Aşa cum declara pentru cotidianul
„Daily Mail”, un an mai târziu, pentru
a face faţă mediului instabil de-acasă,
Florence a început să bea. A participat
la petreceri sălbatice, unde a întâlnit
oameni bizari şi uimitori. Acolo a
Florence and The Machine
făcut multe nebunii, a cântat şi a
dansat aproape goală, acoperită doar
cu frunze. Totuşi, aici a fost încurajată să cânte şi a reuşit să scape
de multe inhibiţii. Să uite de problemele cauzate de dixlexie,
afecţiune care în copilărie a determinat-o să se simtă prostuţă,
complet diferită de ceilalţi.
După terminarea şcolii, a studiat la Camberwell College of
Arts. A abandonat însă universitatea pentru a se putea ocupa
doar de muzică.
Astfel, în 2006 a început să cânte împreună cu prietena ei
de la colegiul de artă, Isabella Summers. În glumă, şi-au spus
Florence Robot/Isa Machine, dar cu o oră înainte de prima lor
apariţie publică şi-au dat seama că numele e prea lung şi au decis
să folosească titulatura Florence and the Machine.
În anul 2007, studentă fiind, Welch a făcut parte dintr-un
grup de hip-hop şi jazz, numit Ashock, cu care a înregistrat
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albumul Plans. Nu s-a simţit deloc bine cu Ashock, aşa că a
început lucrul la primul album Florence and the Machine,
intitulat Lungs. Acesta a fost lansat la 3 iulie 2009 şi s-a bucurat
de un real succes. A fost numărul unu în topul albumelor din
Marea Britanie şi locul 14 în topul albumelor revistei americane
„Bilboard”. Mai multe piese au devenit hituri, printre care: Dog
Days Are Over, Cosmic Love, dar şi Kiss with a First. La gala Brit
Awards a fost desemnat „Albumul britanic al anului”. Calităţile
vocale cu totul remarcabile ale lui Florence i-au determinat
pe criticii de specialitate să o compare cu Kate Bush, Pink sau
Björk.
În octombrie 2011, formaţia lansează al doilea album de
studio, Ceremonials. Şi acesta a avut un mare succes de top,
intrând direct pe locul întâi în UK Albums Chart şi ajungând
până pe locul şase în US Bilboard 200. De asemenea, la gala Brit
Awards, a fost nominalizat pentru două premii: „Cel mai bun
artist britanic feminin” şi „Albumul britanic al anului”. Shake It
Out a fost prima piesă editată pe single şi a devenit una dintre cele
mai cunoscute melodii ale trupei, iar Spectrum (Say My Name)
a fost editată pe single cu un remix al DJ-ului scoţian Calvin
Harris şi a devenit primul lor number one în topul britanic.
How Big, How Blue, How Beautiful, al treilea album de studio
Florence and the Machine, a fost lansat în mai 2015. Acesta a
adus band-ului cel de-al treilea number one în topul britanic,
reuşind pentru prima dată să ajungă pe prima poziţie şi în topul
200 al revistei americane „Bilboard”. A avut cinci nominalizări
la premiile Grammy. Discul a avut parte şi de un lung turneu de
promovare în jurul lumii. Imediat după terminarea turneului,
trupa a intrat în studio pentru înregistrările unui nou album,
High as Hope, lansat în iunie 2018.
10-11-12, 2018
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June, nu numai că a fost prima piesă pe care Florence Welsh a scris-o
pentru High as Hope, dar a şi ales-o să
deschidă albumul. Dacă în producţiile
anterioare eram obişnuiţi cu o orchestraţie bogată, aici se evidenţiază
vocea puternică a lui Welsh care ne
aduce o undă de optimism, iubirea
fiind cea care ne poate salva de rutina
cotidiană.
„I hear your heart beating in your chest/ The world slows till there’s
nothing left/ Skyscrapers look on like great, unblinking giants/ In
those heavy days in June/ When love became an act of defiance”
„Am auzit cum îţi bate inima în piept/ Lumea încetineşte până
nu mai rămâne nimic/ Zgârie-norii privesc asemeni unor giganţi,
fără legătură/ În acele zile grele din iunie/ Când dragostea a devenit
un act de sfidare”

Hunger este a doua piesă a albumului. A fost editată pe single
la 3 mai 2018 şi a ajuns până pe locul întâi în topul revistei
americane Bilboard, secţiunea rock alternativ. Versurile fac
referinţă repetată la foamea metaforică de dragoste din perioada
adolescenţei.
„At seventeen I started to starve myself/ I thought that love was a
kind of emptiness/ And at least I understood then the hunger I felt/
And I didn’t have to call it loneliness”
„La 17 ani am început să mă înfometez singură/ Am crezut că
dragostea e un fel de gol/ Şi în cele din urmă am înţeles foamea pe
care o simţeam/ Şi nu a trebuit s-o numesc singurătate”

Lipsa iubirii este evidenţiată de ritmul constant al tobelor
dublat de melodicitatea corzilor pianului şi de grandoarea
corului care interpretează refrenul: „We all have a hunger” (Toţi
suntem înfometaţi).
Despre această compoziţie, Florence divulga pe contul ei de
Instagram că nu s-a gândit că aceste versuri vor ajunge textul
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unei melodii. Iniţial s-a vrut a fi un poem despre căile pe care
le-a urmat în căutarea dragostei. Dar cântând-o cu voce tare cu
toţii împreună, poate vom forma un cor care va învinge răul şi
va alunga singurătatea.
South London Forever este o altă compoziţie autobiografică
a lui Welsh despre tinereţea ei zbuciumată, despre perioada
petrecută la facultatea de arte din Londra. Riff-ul duios al chitarei
bas de la început continuă în spirală, cu scurte întreruperi, pe
toată durata piesei. Nostalgia anilor trecuţi este resimţită din plin,
chiar dacă sunt evidenţiate cu curaj şi momentele în care alcoolul
consumat în exces şi anturajul unor persoane nepotrivite au dus
la irosirea ireversibilă a preţiosului timp din anii studenţiei. În
vocea lui Florence se simte o emoţie puternică, amplificată de un
cor superb de backing vocals (voci de acompaniament).
„When I go home alone/ I drive past the place where I was born/
And the places that I used to drink/ Young and drunk and stumbling
in the street/ Outside the Joiners Arms like foals unsteady on their
feet/ With the art students and the boys in bands/ High on E and
holding hands with someone that I just met// Oh, do you know
what I’ve seen?/ I have seen the fields aflame/ And everything I ever
did/ Was just another way to scream your name”
„Când mă întorc acasă singură/ Eu conduc pe lângã locul în care
m-am născut/ Şi locurile în care obişnuiam să beau/ Tineri şi beţi şi
împiedicându-ne pe stradă/ În faţã la Joiners Arms, ca nişte mânji
nesiguri pe picioare/ Cu studenţii la artă şi băieţii din trupe/ O notã
Mi acutã şi ţinându-mă de mână cu cineva pe care tocmai l-am
întâlnit// Ştii ce am văzut?/ Am văzut câmpiile aprinse/ Şi orice am
făcut vreodată/ A fost doar o altă modalitate de a-ţi striga numele”

De câţiva ani, psihologii au definit fenomenul „ghosting”
drept practica prin care într-o relaţie amoroasă una dintre părţi
întrerupe brusc orice comunicare cu cealaltă, astfel încât ruptura
să apară definitivă. Florence Welsh mărturisea într-un interviu
pentru revista „DIY” (diymag.com) că a avut parte de o astfel de
experienţă ca victimă (ghosted). A povestit atunci unei persoane
10-11-12, 2018

99

Pro musica

Călin Chendea

apropiate ce a simţit când iubitul nu i-a mai răspuns la mesaje.
Răspunsul primit: „Ai nevoie de un Dumnezeu Mare”. De aici
piesa Big God, cea de-a treia care a apărut pe single înaintea
întregului album.
În versurile sale, Florence îşi mărturiseşte frustrările, vorbeşte
despre golul rămas în sufletul său, pe care doar Dumnezeu l-ar
putea umple din nou cu iubire şi poftă de viaţă.
„You keep me up at night/ To my messages, you do not reply/ You
know I still like you the most/ The best of the best and the worst of
the worst/ You can never know/ The places that I go/ I still like you
the most/ You’ll always be my favourite ghost// [Chorus] You need
a big god/ Big enough to hold your love/ You need a big god/ Big
enough to fill you up”
„Mă ţii trează toată noaptea/ La mesaje nu-mi răspunzi/ Ştii că
încă îmi place de tine cel mai mult/ Cel mai bun dintre cei mai buni
şi cel mai rău dintre cei mai răi/ Nu poţi să ştii niciodată/ Pe unde
umblu/ Încă îmi place de tine cel mai mult/ Vei fi mereu fantoma
mea preferată// [Cor] Ai nevoie de un Dumnezeu Mare/ Destul
de mare pentru a-ţi păstra dragostea/ Ai nevoie de un Dumnezeu
Mare/ Destul de mare pentru a-ţi umple golul din suflet”

Intensitatea acestor trăiri triste este oglindită muzical de
sunetele aprige ale pianului din fundal, dar şi de vocea puternică
a lui Welsh, care face ca piesa să fie atât de pasională.
Sky Full of Song a fost prima melodie a acestui album editată
pe single. Succesul pe care îl avem în carieră, în viaţă, ne poate da
aripi, ne poate duce atât de sus încât ne putem schimba felul de a
fi, caracterul. Florence sugerează, prin versurile piesei, că a fost
atât de prinsă în cariera ei încât succesul a rupt-o de realitate,
determinând-o să trăiască într-o lume a visurilor. Un asemenea
extaz nu poate dura însă la nesfârşit, apare întotdeauna ceva, ca
un trăsnet, care ne readuce la realitate.
„Grab me by my ankles, I’ve been flying for too long/ I couldn’t hide
from the thunder in a sky full of song/ And I want you so badly, but
you could be anyone/ I couldn’t hide from the thunder in a sky full
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of song// [Chorus] Hold me down, I’m so tired now/ Aim your arrow
at the sky/ Take me down, I’m too tired now/ Leave me where I lie”
„Prinde-mă de glezne, am zburat prea mult timp/ Nu m-am
putut ascunde de tunet într-un cer plin de cântece/ Şi te vreau atât
de mult, dar tu ai putea fi oricine/ Nu m-am putut ascunde de tunet
într-un cer plin de cântec// [Cor] Ţine-mă jos, acum sunt atât de
obosită/ Îndreaptă-ţi săgeata spre cer/ Dă-mă jos, sunt prea obosită
acum/ Lasă-mă acolo unde zac”

Grace este o odă dedicată surorii sale mai mici. Sunetele melancolice ale pianului sunt acoperite de tonalităţile sumbre ale
vocii lui Welsh. Versurile dezvăluie, din nou, o parte întunecată
din trecutul său. Îşi cere iertare de la sora ei mai mică pentru că,
drogată fiind, a halucinat şi i-a distrus astfel aniversarea zilei în
care a împlinit 18 ani. O probă de maturitate, Florence, în sfârşit,
preluând prin acest cântec rolul de soră mai mare.
„I’m sorry I ruined your birthday, you had turned 18/ And the
sunshine hit me and I was behaving strangely/ All the walls were
melting and there were mermaids everywhere// (…)[Chorus]
Grace, I know you carry us/ Grace, and it was such a mess/ Grace, I
don’t say it enough/ Grace, you are so loved”
„Îmi pare rău că ţi-am distrus ziua de naştere, când ai împlinit
18 ani/ Şi soarele m-a orbit şi mă comportam ciudat/ Toate zidurile
se topeau şi erau peste tot sirene// [Cor] Grace, ştiu că ne susţii/
Grace, şi a fost o asemenea murdărie/ Grace, eu nu-ţi spun destul/
Grace, eşti atât de iubită”

The End of Love are o lungă introducere, în care viorile
induc o stare meditativă înainte de acordurile pianului. Încă
din primele versuri, Florence relatează cum s-a născut ideea
acestui cântec:
„I feel nervous in a way that can’t be named/ I dreamt last night of
a sign that read «The end of love»/ And I remember thinking/ Even
in my dreaming/ It was a good line for a song”
„Mă simt moţionatã într-un fel care nu poate fi denumit/ Am
visat noaptea trecută un semn care prevestea «Sfârşitul iubirii»/ Şi
îmi amintesc că mă gândeam/ Chiar în vis/ Că e un vers bun pentru
un cântec”
10-11-12, 2018
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Florence a declarat pentru postul de radio new-yorkez de rock
alternativ, ALT 92.3 FM, că a reuşit să trateze în cele din urmă
dragostea într-un mod neobişnuit, mai puţin romantic, ceea
ce i-a permis să accepte sfârşitul unei iubiri de scurtă durată,
venit din cauze obiective, în concordanţă cu nevoile vieţii. Tot
conform declaraţiilor sale, în timpul turneului de promovare a
precedentului disc How Big, How Blue, How Beautiful, a avut
parte de o astfel de relaţie.
High as Hope este albumul cel mai optimist al lui Florence
Welch. Compoziţiile au fost realizate după ce a reuşit să renunţe
la consumul de alcool şi droguri. Prin abordarea unor teme cum
ar fi trădarea în dragoste, iubirea pentru familie sau acceptarea
singurătăţii, artista îşi dezvăluie anumite părţi vulnerabile,
având curajul de a fi cu adevărat ea însăşi, într-o perioadă în
care perfecţiunea pare a ne defini fiecare gest sau alegere.
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Tratamentul cu nămol
Stau învelit în nămol
în staţiunea balneară
ca într-o antecameră a morţii
„cînd nu se vor mai naşte întrebări,
răspunsurile vor muri triste şi singure”
zice ea citînd ca din Paler
(sau Cohelo)
acoperindu-mi petele
rămase fără nămol
cu o pensulă pentru vopsit
ferestre şi uşi
„clinica noastră a salvat oameni
dar mulţi dintre ei deja s-au dus”
spune ea citînd din memorie
ca şi cînd ar fi fredonat o melodie
despre despărţiri definitive
despre gara pustie
despre cei care nu-s
10-11-12, 2018
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Clinica are puteri limitate
deşi nămolul e din ce în ce mai bun
din ce în ce mai aproape
de ţărîna din care am fost făcuţi
„am îmbătrînit în toate oglinzile”
dar pentru întîlnirea cu tine
mi-am tatuat pe corp
un corp mai tînăr
A venit rîndul meu să fiu salvat
să mă spăl cu nămol
să fiu primit înapoi
ca o bucată de pămînt
care a rătăcit destul
în prea multe cetăţi
Stau învelit în nămol
şi prin tavanul clinicii
văd cerul
„fierbinte şi gol”
ţărînă vie trăind cu întrebări

104

10-11-12, 2018

Poezie

Petru M. Haş

septembrie
Nici nu ştiam ce ne-aşteaptă
spre finele după-amiezii.
Dar pe Eminescu,
colţ cu Episcopiei,
Înalt Prea Sfinţitul
tocmai ieşea lunecând
pe lângă ziduri
însoţit de vreo trei
în veşminte la fel de cernite.
Totul arăta frumos şi perfect aranjat
ca-ntr-un film.
Cam douăzeci de metri
mai încolo
doi lucrători cu drujbe
tăiau lemne.
Un automobil negru
deja demarase.
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mortua vest
nu ştiu dacă ştiam
după cum nu ştiu nimic
despre ceea ce urmează să ştiu
habar n-am dacă din unele ca acestea
s-ar putea trage vreo concluzie
nici de asta nu mai sunt sigur
dacă ea a murit sau poate
mai trăieşte / după impresia
de care mă simt mereu urmărit
mai cu seamă în ultima vreme
fie cum vrea
de ne-om mai întâlni care cumva
înseamnă cu certitudine
că vom mai trăi
ş-om vedea
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inspiraţie într-o după-amiază de martie
acum e vremea să dăm târcoale
arboretului
care va înfrunzi
pe urmă vin păsările despre care
se spune că fac muzică
împânzesc aerul cu cântece
se exprimă
care prin ciripit care prin triluri
aşa vine primăvara după iarna cea grea
şi pe urmă poetul acela
care a scris cu pana lui inspirată
zori de ziuă se revarsă
peste vesela natură
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fişă de dicţionar
Între altele se spunea despre dumnealui
că nici n-ar fi existat.
Totuşi, s-a admis că
fiind englez
şi admirându-i în special
pe bufoni...
Ar fi scris chiar despre
băiatul unui rege,
unul Hamlet,
care mai-mai să devină ratat,
dacă, în cele din urmă,
într-o bună zi,
nu-i revenea şi lui,
ca din senin,
simţul umorului.
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câte kg de univers
Câte kilograme de univers
poartă de colo până colo
picioarele unei muşte.
Acuma se plimbă pe suprafaţa
mărului
tăiat cu briceagul aseară.
S-o omori? Să n-o omori?
Nemernicule. Sadic ce eşti.
Când o să-ţi dea şi ţie prin cap
să faci ceva mai ca lumea?
Să prinzi uşor între degetele tale
o muscă de-asta de-a noastră,
despre care te-ntrebi
cam câte kg de univers etc.
şi cu smerenie tandră
să-i mângâi domol picioruşele.
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dominus me cum
Am mers acolo şi-am zis: acuma, să
vedem, că nu mai am ce face. fac ce vreţi dumneavoastră.
putem plimba mortul? că mortul ăsta,
după cum se povesteşte,
mai trebuie şi dumnealui plimbat:
pe ploaie, pe ninsoare şi eventual
pe la soare...
dar să-i mai şi daţi câte ceva
să mănânce şi el un pic
şi să bea.
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un pas pe Everest
domnul acela avea o nevastă frumoasă
şi un căţel isteţ
încât mă tot gândeam
când vor face şi dumnealor
o fetiţă
sau chiar un pas pe Everest
însă nimeni nu credea
apoi am văzut pe stradă
o femeie foarte frumoasă
care mi-a spus că una-alta
deşi tot ăla din primul vers
zicea oarece amuzant
cum că ura e curată
pierdere de vreme
dar asta pesemne
ar fi altă chestie
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Depeşă
Dragă Doamnă,
află că am
repartiţie pentru Iad.
De ai cumva vreodată
drum pe acolo...
Poate întrebi
şi de mine.

distihul întristat
frumoasa mea cu părul mov
citea din Cartea lui Iov
era de prin Ninive
şi scria dulci misive

112

10-11-12, 2018

Petru M. Haş

Poezie

Sancti
Picioarele voastre sunt sfinte
Mâinile voastre sunt sfinte
Ochii voştri sunt sfinţi
Gura voastră e sfântă
Urechile voastre sunt sfinte
Şi toate celelalte organe ale voastre
despre care nici nu ştiaţi
în sfânta voastră ignoranţă
sunt sfinte.
Aşa că, fraţilor, nu vă neliniştiţi
şi nu carecumva să vă treacă prin cap
oarece tărăşenie.
Luaţi mai cu seamă aminte
că bubuiţi de sfinţenie.

***
femeile acestea
triste
sunt şi frumoase
şi baptiste
10-11-12, 2018
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Dar mai este şi asta / o perioadă
cu adieri de nume şi oameni
care le-au purtat
şi ce-au făcut oamenii aceia
vine însă pe urmă
una lungă de tot
în care nici tu, nici numele tău
şi nici nimeni
nu ne va mai amăgi
cu vreo adiere.

114

10-11-12, 2018

Poezie

Ela Iakab

Fecioara de la Templul Aethris
De ce m-ai ales, Doamne, nu ştiu!
Oamenii nordului m-au hrănit cu fructele morţii
şi tu nu mă chemi
nici în viaţă,
nici în moarte,
nici dincolo.
Eu sunt fecioara cu amintirile oarbe,
dar ştiu că de Tine şi de Mons Ruber
nimeni şi nimic nu m-ar putea dezlega.
Nu am adorat şi nu am slujit niciodată alt Zeu,
te-am lăsat dintotdeauna să faci
piatra de temelie a templului
cu lumină din lumina mea.
Mi-ai interzis îmblânzirea păsării de foc
în care mai răsună şi astăzi
sunetele celor şapte nopţi ale Genezei.
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Şi totuşi, crede-mă, Doamne,
că, deşi nu te cunosc,
atât de iubesc,
încât de 700 de ani,
Templul Aethris sunt eu.

116

10-11-12, 2018

Poezie

Ela Iakab

Pelerinul orb
Singur urca pelerinul orb
cele nouă sute de trepte ale muntelui.
Nu plângea. Nu cerşea milă.
Se sprijinea doar pe toiagul său.
Din Ellada venea şi ochii lui albaştri
te vedeau pe dinăuntru.
Era adoratorul zeiţei Aethtria şi pe viaţă
voia să fie paznicul templului
geamăn cu templul din lumea ei.
Din cerul zeilor până în cerul astrelor noastre,
stăpâna divină a aerului pur a deschis toate sferele.
În spirală au coborât pietrele de lună
şi s-au aşezat, una câte una,
din temelii spre înălţime,
în sunetul rostirilor ei.
Tu ai fost atunci primul sacerdot pământean,
iniţiat în rostirea divină.
Dacă nu mă crezi, cercetează pergamentele străvechi!
Dacă nu mă crezi, citeşte semnele de pe toiagul meu!
Dacă nu mă crezi, vei fi izgonită!
Atât mi-a spus şi s-a prăbuşit fără suflu,
în prag, la picioarele mele.
10-11-12, 2018
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Dansatorii lui Shiva
Nomazii din valea Indului,
cu ofrandele şi veşmintele lor de flori exotice
veneau în pelerinaj
după anotimpuri numai de ei ştiute.
O floare de lotus desenau în aer cei unsprezece inzi,
în dinamica lor mută. Era atâta graţie, atâta ardere
în braţele lor ridicate spre cer,
cum poate să fi fost numai în zeul care a creat
dansând arhitectura cosmosului.
Concentraţi asupra unui maestru
fără nume, fără cuvânt, fără corp,
se roteau în dansul divin
până când din rotirile lor frenetice
ţâşnea un fluviu circular de lumină.
În câteva clipe, dispăreau cu fluviu cu tot.
Unde, nimeni nu ştie.
Poate alcătuiau, toţi, o seminţie aleasă,
poate doar un ordin al iniţiaţilor.
Copiii lor nu dansau până la vârsta de doisprezece ani.
Era interzis, cum şi secretul uceniciei lor de unsprezece anot118
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impuri,
măsurate după straniile lor scheme astrologice.
Se adânceau în meditaţii şi se hrăneau
doar cu apa de la templul meu.
Mă adorau cum nimeni pe pământ ori pe Mons Ruber.
Ca şi cum eu aş fi fost aceeaşi fecioară
în care s-a întrupat Shiva la începuturi
pentru a revela celor demni de iubirea lui
dansul primordial.
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Scribul zeului Atum
Nu era nici fiul, nici întruparea lui Atum
tânărul, mereu tânărul ascet din Heliopolis,
înzestrat cu puterea de a ciopli semne
în corpul meu astral.
Eu sunt Atum, scribul marelui Atum, zeul primordial,
cel ce singur a găsit cupa Înţelepciunii.
Nu i-am ascultat pe magi, nu am crezut în profeţi.
După darurile lor ispititoare nu am tânjit.
Cu mâinile mele de pământean am sculptat
luntrea divină şi de 700 de ori apele
şi mâinile zeului meu au spulberat-o.
Eu şi ofranda mea suntem mereu la început.
Cunosc noima şi sunetul hieroglifelor
pe care Atum însuşi le sculptează în luntrea sa călătoare.
Acel sunet şi acea noimă
niciodată revelate pământenilor.
Eu sunt Atum, scribul marelui Atum,
la templul tău voi ascunde tăbliţele sacre.
Tu vei păzi luntrea celestă
după moartea mea.
120

10-11-12, 2018

Poezie

Alice Valeria Micu

Pseudofabulă cu spaţiu
Locuiesc aici chiriaş fraudulos
între moarte şi vis,
între viaţă şi singuratate
e singurul spaţiu
unde poţi sta fără teamă.
Locul acesta nu se părăseşte
decât pe sine însuşi,
golit de carnea cuvintelor,
de viscerele gândurilor despuiat,
fără balsamul blând al ultimului om
ducând pe limbă suflarea din urmă a locului.
Spaţiul fără identitate rămâne mereu cu tine,
stăpan şi sclav al datoriei.
Nu scapi de el nici mort,
rămâi legat prin tot ce a născut în tine,
cum te leagă pentru totdeauna pătura
de cel cu care ai împărţit fericirea câteva ore .
Rămâi cu el în fibrele nopţii,
cu şoapta, cu somnul, fapta şi omisiunea
10-11-12, 2018
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de teamă că va fi mai puţin decât cu gândul.
Dar visul rămane ca o pătură de dor,
amorul sugrumat într-o linişte
subţire de cuţit japonez.
Acolo se calcinează sufletul,
vine marea şi varsă peste el popoare de peşti
cu branhii uscate, herghelii de cai
fără pereche, meduze lipite
pe femei cu suflet de plancton.
Vine uraganul, vine tornada,
vin toate vânturile împletite,
se mută pereţii lumii de dincolo
şi lumea de apoi rămâne în strălucirea nudă.
Plouă cu păsări, plouă cu şerpi,
cad ouă de broască ţestoasă.
marea tăcere se apropie,
i se aude pasul săltăreţ, respiră
şuierând peste umărul tău,
miroase a rouă din frunze amare.
Ce era de citit s-a scris.
Ce era de iubit s-a aruncat în uitare.
Bărbaţi cu capetele sparte,
cu fruntea rănită de spaime
umblă acum orfani pe străzi,
se adună în jurul femeilor albe
să uite poemul din femeia lor.
Ce era de trăit se poate visa,
ce era de rostit se poate omite.
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Repeţi eroarea ca pe o mantră,
pedeapsa coboară din minte
până-n măruntaie şi femeia căreia
i-ai demontat inima trăieşte în mintea ta
mai tare decât o poţi tu uita.
Aici cuţitul nu ucide şi plânsul nu udă.
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Pseudofabulă cu o jumătate de femeie
Am perfecţionat plânsul până la nivel de artă.
Primăvara asta am plâns pentru ultima dată
neputinţa ta de-a mă iubi deplin.
Erai la braţ cu o jumătate de femeie
călare pe jumătate de suflet,
nici îmbrăcata în lumină, nici dezbrăcata de adevăr,
nici credincioasa nici eretica, oferind trecătorilor
o jumătate de pansament pentru o jumătate de rană,
nici aceea sângerând, nici aceea curată.
Prin tristele jumătăţi de femei
vor trece şi alţii aşa cum înaintea ta
s-au furişat bărbaţi grăbiţi
să-şi strecoare singurătatea de-o viaţă prin ele.
Jumătăţi de femei
ca jumătăţi de gări
prin care jumătăţi de trenuri traversează
câmpii cu maci unde
o iarbă fără sfârşit creşte din oase.
Te-am plâns din ochiul meu întreg.
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Pseudofabulă cu spini
Crud animal singurătatea
după o mie de zile
în care au trăit unul prin altul,
muşcă mai flămând decât moartea,
carnea obrajilor topită
ochii fără mal,
stinsă zbaterea sub coastă.
Vrei să dispari,
singurătatea e o haină cu spini
pe umeri obosiţi,
trec zile, spinii se înnoiesc odată cu pielea
sunteţi una şi groapa creşte mereu.
Ai vrea să faci din vid un poem.
Otrava din spini se scurge
şi poemul se scrie lent,
ca o moarte în somn.
Cine să vadă în tine sufletul urcând,
când animalul urlă fără oprire?
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linişte udă
cu glas răguşit, bătrânul cu halat de poplin
murmură ceva despre soarele stins
în flacăra unei lămpi.
în liniştea udă,
prin lanurile de ovăz, un iepure gălbui
taie întunericul în felii.

terapie
de la o vreme
devenim fluizi şi, cât ai clipi,
lunecăm prin sute de tuburi albe, de orgă –

Mihaela Oancea,
poetă,
Bucureşti
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la finele reprezentaţiei,
un terapeut meloman
veghează cu grijă
cristalizarea sunetelor
în forme hexagonale desăvârşite.
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restul e libertate
nopţi de catran, panici mărunte
strigate în toate limbile pământului,
pereţi care sapă adânc
în carne spre zori, linişte spartă
de foşnete albe.

frică
la ora satanică, tresari,
frământat ca şi cum ai juca poker
cu un criminal în serie –
Emily Rose încă n-a fost
exorcizată;
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deprinderi
vântul trage de ciuf
bufniţele adăpostite
prin fânarele de pe uliţe;
noaptea se învaţă tăcerea,
tăcerea dintâi,
prelarvară.

în nopţile lui de catran
se-abandonează cu fervoare
unui simulacru;
chinuit de dorinţa de a distruge
tot ce nu i-a putut aparţine,
ani la rând
scoate la iveală, cu voluptate,
nămolul, patimile anchilozate
ale omenescului;
lipsit de antidot,
femeia din casă-l găseşte înecat
în propriul venin.
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rod
din când în când,
salcia din faţa casei se visează femeie;
femeia, priveşte-ndelung pe fereastră
şi-ntr-o zi se închipuie salcie;
salcia-şi aruncă vlăstarii,
femeia prinde rod.

în serile cu ochi de lavandă
prin geamul braseriei
ne privim parcă pierduţi
într-un sens giratoriu
toate vorbele din ochii noştri
se-ascund în flacăra
unui băţ de chibrit
în ploaie – o lopată ruginită
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tăcerile
au siluete prelungi
ce-şi plâng sec neputinţa
sunt pline de spaime şi renunţări
imperfecte
cu doruri desperecheate
ruginind în inimi
ce nu îndrăznesc
să-şi urle niciodată
patimile
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O undă de mister
Nu mi-am dorit măririle terestre,
ci doar să am în suflet câmpuri de brânduşi
să-mi bată tainic luna în ferestre
la casa-mi primitoare mereu deschise uşi.
Nu mi-am dorit averea strânsă-n pungă
ci sufletul să-mi fie-mpodobit,
să-mi fie traiul liniştit, nu viaţa lungă,
în buzunare altruism şi-un trup
de binefaceri ostenit.
Nu mi-am dorit să plictisesc pământul,
ci-un vin spumant să beau cu tata-n cer;
am vrut întotdeauna să îmi respect cuvântul
şi să-mi păstrez în zâmbet o undă de mister.
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Vămile din mine
Vămile din mine nu pierd
din vedere nici cuvintele mele,
dar cenzorul s-a mutat
în alt suflet,
de aceea pot rosti cuvintele
fără nicio oprelişte.
La graniţele cerului se vămuiesc,
însă, suflete, nu cuvinte
şi atunci stau şi mă întreb:
cine ar putea vâna rândunica
pe când se întoarce la cuib
să-şi hrănească puii?…
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În cenuşa iluziilor
Mi-am răvăşit sufletul
ca pe un dulap în care îţi cauţi
o cămaşă neîmbrăcată demult...
Te-am zărit în prea vechi amintiri
şi te-am privit, o vreme, pitulat
în spatele inimii, ca pe o nălucă
ce trecuse linia orizontului
şi care era imposibil de atins
pentru că ea nu exista decât
în cenuşa iluziilor mele.
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În capitala înţelepciunii
M-am încumetat să public
prima mea carte
când aveam tâmplele ninse
şi când am simţit că am
ajuns în capitala înţelepciunii.
Dar câte, oare, inimi stinse,
aprins-au iar, încet, tăciunii
la-ndemnul fiicei lui Priam?...
Eu ştiu răspunsul, pot să jur:
nu am crezut măcar o dată
că inima unui înţelept
poate să ardă ca aceea
a unui adolescent pur...
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Moş Cotarcă

D

UPĂ slujba de înmormântare săvârşită
în aceea după amiază de toamnă, oamenii se întorc către casele lor. Era ziua de
8 noiembrie care în calendarul ortodox este trecută cu scris roşu ,,Soborul Sfinţilor
Arhangheli Mihail şi Gavril”. Cimitirul sătesc
este aşezat pe un deluţ, mai în sus de Biserica
ce poartă Hramul celor doi Arhangheli
sărbătoriţi chiar astăzi. Construcţia din lemn
care cobora în vreme cam de la anul 1830,
este acum o ruină. Cu o parte din acoperiş
prăbuşit peste pereţii negricioşi şi mâncaţi de
carii, cu târnaţul care sta şi el să se huluie,
micuţa Biserică care a adăpostit pentru multă
vreme generaţii şi generaţii de credincioşi
era acum părăsită, dar parcă, ca un făcut,
nimănui nu-i păsa de acest lucru. Sfântul
lăcaş din localitate, este o oglindă a ceea ce a
10-11-12, 2018
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ajuns satul românesc după 1989. Moş Cotarcă (poreclă rămasă
de ani buni în dreptul lui Sinesie Ciudin), mai zăbovi un timp
în cimitirul năpădit de buruieni. În mâna dreaptă avea o botă cu
care se ajuta să păşească printre mormintele neîngrijite de ani
buni. Se opri în dreptul unei cruci de lemn înaltă şi îşi scoase
căciula ponosită. Era la mormântul Mariei, nevasta sa plecată
la Domnul în urmă cu vreo şase ani şi mai bine. Spuse în gând
o rugăciune, apoi se îndreptă pe cărăruia pietruită către uliţele
satului.
De sus de pe deluţ, moş Cotarcă privi cu luare aminte înspre
satul din vale. Acum o vreme, să tot fie vreo patruzeci de ani
de atunci, jos în vale era o comunitate de oameni vrednici, aici
pe aproape de Valea Mureşului. La o distanţă de patruzeci şi
cinci de kilometri de municipiul reşedinţă de judeţ şi la vreo
cincisprezece de cel mai apropiat oraş, satul era furnicar de
oameni, fiecare cu treburile de peste zi, oază de linişte într-un
colţ de ţară românească.
Biserica (avea un cor bărbătesc care oricând putea rivaliza cu
ansamblul de la Casa de Cultură din oraş), era o filie a parohiei
de comună. Cu toate împilările la care satul a privit neputincios,
cu distrugerea vechii societăţi săteşti începută de prin anul
1947, cu toate schimbările petrecute până în 1970 şi mai ales
cu zvonurile de sistematizare, lucrurile nu au fost niciodată aşa
cum au ajuns după 1990.
Moş Cotarcă a prins toate schimbările venite peste această
parte de ţară. Dar parcă niciuna nu a fost aşa de dureroasă. Era
limpede că viaţa la ţară nu a fost nicicând uşoară. Că aici era de
muncă în orice zi din an.
Tranziţia, un cuvânt nou în vorbirea românilor după schimbările de la revoluţie sau ce o fi fost atunci in 1989, nu însemna
nimic bun pentru truditorul care se nimerea să locuiască în afara
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oraşelor. Satul lui moş Cotarcă, care nu demult număra peste
trei sute de suflete, era astăzi pustiu. Din cele peste optzeci de
case din vale şi de pe deluţ, mai erau locuite doar unsprezece.
Până mai ieri sătenii mergeau tot la două săptămâni la Sfânta
Liturghie, unde preotul venea de la Biserica din comună să
săvârşească slujba. Nici preoţii nu mai erau ca înainte! Ca să
poată trăi împreună cu familia, preotul trebuia să se descurce
cum poate, de azi pe mâine. Noroc cu o lege de prin anu’ 1997 în
care era arătat clar că plata preoţilor şi a cântăreţilor din strană
să se facă din bugetul ţării. Dar salariul acesta, ca vai de lume.
Dacă familia era numeroasă, mai rar să te ajungi cu cele de-ale
guri, ori cu alte nevoi, care vin unele după altele şi îmbulzesc
omul. Acum şi Biserica din sat stătea într-o rână, pe jumătate
îmburdată, rânjind parcă la cei puţini care mai dădeau pe la
mormintele celor trecuţi. Oamenii s-au simţit abandonaţi cu
totul. Dacă nici Biserică nu mai avea satul! Ce vremuri!
Moş Cotarcă a început de tinerel munca în covăcie. Avea
un atelier rămas de la bunicul său. Pe tatăl lui nu şi-l aminteşte
prea bine. Acesta s-a stins de tânăr că avea boală de plămâni
şi medicii nu i-au mai putut face nimic. A bolit o vreme şi s-a
veştejit ca un trandafir peste care vine prea devreme bruma. A
rămas doar umbra celui care a fost odată, om respectat în sat.
Feciorul celui trecut în lumea drepţilor a crescut cu mama sa,
Tatiana şi cu bunicul său Mitruţ, cel care l-a deprins cu tainele
de la atelierul de fierărie. Când a apucat frâiele covăciei, apoi pe
acele vremuri era şi mult de lucru. În micul atelier, bărbatul, pe
lângă potcovitul cailor, mai făcea o sumedenie de lucruri pentru
oamenii din sat. Dar şi cal cum era potcovit de Sinesie Ciudin
mai rar. Omul, bun cunoscător în meseria lui se uita prima dată
la starea copitelor. Apoi cu grijă curăţa copita calului de pământ
sau pietricele. Tundea după aceea unghia crescută ori gâlmele
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care supărau animalul când călca. Mai făcea cârlige de tot felul,
lanţuri, uşii din fier. În atelier toate erau aşezate într-o ordine
numai de el ştiută. Ciocane, bomfaier, nicovale de multe mărimi,
menghină, polizor, forjă cu foale, caiele, raşpile, platbandă, alte
piese, toate aşteptau cuminţi mâna meşterului.
După un timp, aşa cam prin 1973, lucrurile au început să
meargă tot mai rău şi în covăcie. Lumea nu mai venea ca în
trecut la maistorul fierar. În sat erau tot mai puţini cai, iar cei
care îi aveau trebuiau să lucreze pe gratis la adunatul recoltei. Şi
apoi oamenii nu erau dispuşi să ţină cai pentru nişte munci la
colectiv, trudă care oricum nu era plătită.
Cu strângere de inimă, moş Cotarcă a lăsat covăcia şi s-a
apucat de muncă la stat. A fost la oraş şi s-a angajat poştaş. A
primit uniformă albastră şi un chipiu mare cu însemnele Poştei
Române. Avea o şaretă cu două roţi şi un cal. Bătea toate uliţele
comunei cu scrisori, pachete, telegrame şi mai ales cu pensiile
bătrânilor.
Dimineaţa, se ducea la dirigintele poştei din oraş, de unde
ridica tot ceea ce era de dus pentru comună.
În această meserie a stat numai doi ani. Meşter bun la toate,
a fost chemat şi la casele vecinilor pentru ajutor. Ciudin ştia să
construiască cotărci pentru adăpostul ştiuleţilor de cucuruz.
Pentru acest lucru i s-a dus vestea în toată comuna. Astăzi a făcut
o cotarcă. Mâine alta şi aşa în scurt timp lumea i-a spus moş
Cotarcă. La început, făcea lucrarea din piatră de codru, zidea
câte şase picioare la cotarcă. Apoi pe nişte grinzi din lemn, mai
groase, bătea nişte leaţuri, ca ştiuletele de cucuruz să aibă aer, să
nu se aprindă. Pentru acoperiş, punea şindrilă făcută acasă cu
mâna lui.
Dacă a văzut că este nevoie de un lucru, apoi moş Cotarcă nu
s-a lăsat până nu a învăţat de la unul de la altul, să facă ceea ce le
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lipseşte sătenilor. Fiind o zonă cu multe livezii cu meri şi pruni,
apoi lumea, în prag de iarnă fierbea ţuica, aşa ca la 40 de grade
tărie. Se pricepea să facă şi cazane pentru fiert rachiu, deşi lucrul
acesta nu era prea bine văzut de factorii de decizie din comună.
Moş Cotarcă a fost căsătorit timp de patruzeci şi cinci de
ani cu Maria, o fată venită noră tocmai de prin Alba. A fost o
femeie harnică care a ştiut cum se ţine o casă. Lucra la colectivul
din comună, într-o fermă de animale. Ştia femeia de acasă, de
la părinţi cum este la creşterea vacilor. Era greu şi banii erau
cam puţini, dar cu ceea ce câştiga şi bărbatul se descurcau. Relu,
copilul lor, după şcolile făcute în comună până în clasa a opta
şi apoi încă două clase la oraş, s-a înstrăinat. Şi-a întemeiat o
familie şi venea tot mai rar pe acasă. Lucra în mină. Prin anul
1983, s-a prăpădit într-un accident, acolo în subteran. I-au rămas
doi copii orfani. Era artificier, o meserie pe cât de bănoasă pe
atât de periculoasă. A rămas acolo în pământul Ardealului, pe
aproape de Petroşani.
Acum moş Cotarcă nu mai avea pe nimeni. Pe cei doi nepoţi
şi pe noră i-a văzut tot mai rar. Fiecare cu treburile lui, în aste
vremuri grele.
Coborând încetul cu încetul de la cimitirul de pe deluţ,
bătrânul cârmi pe strada principală, locul unde odată în vreme,
la această zi de Praznic era mare sărbătoare. Se ţinea doară
Hramul Bisericii din sat. Venea lume multă, chiar şi de la oraş.
După Sfânta Liturgie, oamenii se adunau la Căminul Cultural,
unde până în noapte, cântau lăutarii tocmiţi pentru bal. Şi
Doamne ce se mai petrecea! Cum se bucura lumea de jocurile şi
doinele care mergeau ca unse la suflet! Într-o vreme se plătea o
formaţie de muzică populară care venea tocmai de la Timişoara,
inima Banatului. Un cântăreţ cunoscut ca mare doinitor, înmuia
inimile oamenilor cu glasul său de neegalat între ceilalţi artişti
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populari. Se cânta muzică adevărată rămasă peste timp de la cei
de dinainte. Şi apoi cum să nu te mişte versurile trăgănate cu
măiestrie:
„Frunzuliţa pomului,
Scumpă-i viaţa omului,
Cu bani mulţi n-o poţi plăti
Că-s prea scumpe zâlili,
Vai lume, vai lume, vai”.
Acum din Căminul Cultural nu a mai rămas mare lucru. Nişte
ziduri hidoase, prăbuşite, aşa ca să arate că pe aici nu se întâmplă
mai nimic. O mizerie de nedescris. Cei drept că nici mai marii
peste comună nu făceau mare lucru. Până acum o vreme mai
veneau prin sat, dar numai în preajma alegerilor comunale,
pentru voturi. Şi promiteau fiecare după felul lui, că de fapt nu-i
durea gura. De vorbit mulţi se înghesuie. Cu făcutu-i mai greu.
Fără nici un fundament, unii spuneau că în curând vor
venii în sat ceva bistriţeni şi moldoveni, că acolo de unde vin ei
colonişti, viaţa-i mai grea. Dar nimic!
Drumul care lega comuna de judeţul învecinat era impracticabil. Pe vreme de ploaie nu puteai răzbate numai cu
tractorul ori cu ştraful, dacă aveai cai buni. După un timp nu
au mai venit în sat nici potenţialii viitori consilieri comunali.
Pentru ce să mai vină? La un sat cu doisprezece oameni bătrâni
nu se merita să-ţi mai baţi capul. Ce să mai pierzi vremea.
Moş Cotarcă ajunse în faţa casei. Aici a văzut lumina zilei,
în această curte s-a ridicat băiat, a crescut cu măicuţa Tatiana
şi cu moş Mitruţ, bunicul bun după mamă. S-a făcut fecior, s-a
căsătorit şi a lucrat până l-au ţinut puterile.
Scârţâitul portiţei de la uliţă l-a mai trezit din visare. Moş
Cotarcă nu mai aştepta nimic de la această lume, în care a intrat
fără voia lui. După ce a mers în odaia de din spatele curţii, a
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încălzit zeama cu laşte făcută dimineaţa. Şi-a făcut trei cruci
mari şi s-a mai liniştit.
Până la urmă, toate sunt rânduite de Sus, de la Dumnezeu,
iar omul e doar un trecător care negreşit, peste un timp, va trece
prin vămile văzduhului năzuind către Biserica triumfătoare.
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Strada Viforniţei nr. 6
– scenetă umoristică -

Personajele:
AVOCATUL
CLIENTUL
IULIANA – soţia clientului

(Un cabinet de avocatură. Bărbatul de la birou aude o bătaie în canat şi ridică privirea
de pe registrul dinaintea sa.)

Alexandru Moraru,
eseist, prozator, dramaturg,
Timişoara
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AVOCATUL: Intră! (Uşa se deschide
încet şi pătrunde un ins între două vârste,
blond, de statură mijlocie.) Bună ziua! Cu ce
vă putem servi?
CLIENTUL: Să trăiţi! Ştiţi... aş avea o
problemă...
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AVOCATUL: Penală?
CLIENTUL: Poftim?
AVOCATUL: De natură penală?
CLIENTUL: A! Nu, nu... Civilă. Mai precis, una domestică.
AVOCATUL (tuşind protocolar): Presupun că vreţi să
divorţaţi!
CLIENTUL: Aţi ghicit. După zece ani de căsnicie.
AVOCATUL: Decizia dumneavoastră e fermă?
CLIENTUL: Adică?
AVOCATUL: E definitivă, ori o mică supărare de moment?
CLIENTUL: N-am niciun dubiu: e categorică!
AVOCATUL: În cazul acesta, luaţi loc.
CLIENTUL: Mulţumesc. (Se aşază pe scaun, răstimp în care
juristul aprinde o ţigară şi trage cu nesaţ fumul în piept.)
AVOCATUL: Aşadar, aţi hotărât să vă separaţi...
CLIENTUL: Întocmai.
AVOCATUL: Din vina cui?
CLIENTUL (prompt): A ei, fireşte!
AVOCATUL: De ce, nu e gospodină?
CLIENTUL: Nu despre asta e vorba.
AVOCATUL (lepădând scrumul în cafetieră):
AVOCATUL: Dar, despre ce?
CLIENTUL (inspirând adânc): Mă trişează...
AVOCATUL: La bani?
CLIENTUL: Nu. Cu bărbaţii.
AVOCATUL: Vă încornorează?
CLIENTUL: Da.
AVOCATUL: De când?
CLIENTUL: Nu ştiu exact. De un timp.
AVOCATUL: Şi aţi descoperit abia acuma?
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CLIENTUL: Da. Bine, suspectam eu ceva, însă n-am intervenit imediat. Am lăsat lucrurile în suspans, dar ele au luat o
turnură urâtă.
AVOCATUL: Hm... Poate vă înşelaţi.
CLIENTUL: În ce sens?
AVOCATUL: Asupra infidelităţii soţiei.
CLIENTUL (nedumerit): Ce vreţi să spuneţi?!
AVOCATUL: În locul dumneavoastră, n-aş fi atât de sigur.
CLIENTUL: Nu înţeleg...
AVOCATUL (didactic): Apropo de adulter. Mai gândiţi-vă.
Mai meditaţi... La nervi, câte nu face omul?
CLIENTUL (ritos): Vă asigur că demersul meu e pe deplin
justificat şi dacă am stabilit să...
AVOCATUL (întrerupându-l): Domnul meu, nu mă îndoiesc
de asta. Sunt convins că acţionaţi în cunoştinţă de cauză.
Dar totuşi, despărţirile nu-s uşoare. Ele sunt stresante. Apoi,
împărţirea averii, partajul... Nu mai pomenesc de onorariu,
cheltuielile de judecată! Toate astea presupun trei lucruri: nervi,
timp şi bani. Vă asumaţi aceste riscuri?
CLIENTUL: În totalitate!
AVOCATUL (strivind mucul în cafetieră): Hm... Observ
o încrâncenare maximă în ce vă priveşte. (După o pauză.) Îmi
permit o mărturisire: sincer, nu-mi plac divorţurile.
CLIENTUL (surprins): Adică?!
AVOCATUL (doctoral): Eu judec chestiunea şi din alt punct
de vedere. Social şi demografic.
CLIENTUL: Şi ce legătură are asta cu mine?!
AVOCATUL: Are, are... Nu vedeţi că tot mai mulţi oameni
se înstrăinează? Că tot mai multe căsnicii se duc de râpă? Şi
ce înseamnă fenomenul? Împuţinarea cuplurilor şi, implicit,
reducerea natalităţii. E un proces extrem de îngrijorător şi de
preocupant, nu credeţi?
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CLIENTUL (croind o grimasă): Mda...
AVOCATUL (energic): Repercusiunile pe termen lung sunt
catastrofale şi nu putem rămâne indiferenţi. Gândiţi-vă că ne
depopulăm în ritm alarmant şi implacabil. Şi cine e culpabil de
situaţia creată? Cine? Vă spun eu: noi toţi purtăm vina. Dar mai
ales voi, cei ce doriţi să renunţaţi la atributele sacre ale familiei:
procreare, educaţie, statornicie... Într-un cuvânt – vigoarea şi
viitorul naţiei!
CLIENTUL (fâstâcit de pledoaria celuilalt): Bine, dar, în
cazul meu, realitatea e mai gravă decât vă imaginaţi. Menajul
comun e compromis iremediabil.
AVOCATUL: Chiar? Nu mai e loc de întors?
CLIENTUL: Nicidecum! Nici măcar în vis!
AVOCATUL: Hm... Baş că mă faceţi curios. În fond, ce s-a
întâmplat? Relataţi-mi pe larg.
CLIENTUL (încruntându-se niţel): Domnule avocat... Cum
să vă spun... (Tuşeşte şi-şi şterge nasul cu batista.) Soţia mea a
ajuns în ultima fază a decăderii conjugale. (Pauză.)
AVOCATUL: Continuaţi!
CLIENTUL: Are doi amanţi.
AVOCATUL: Doi?!
CLIENTUL: Pe ăştia îi ştiu eu. Însă mai are unul la serviciu.
Chiar pe şeful ei.
AVOCATUL (curios): Şi ea unde lucrează?
CLIENTUL: E secretară la o firmă.
AVOCATUL: Aha, înţeleg! Combinaţia clasică dintre şef şi
subaltern.
CLIENTUL: Corect!
AVOCATUL (scriind ceva în bloc-notes): E o simplă supoziţie
sau o certitudine?
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CLIENTUL: Certitudine, evident. I-am urmărit şi i-am văzut
deseori împreună, după program. Pentru a-i surprinde, m-am
transformat în detectiv.
AVOCATUL (aprinzându-şi o nouă ţigară): Parcă ziceaţi de
încă doi ibovnici. Cine sunt?
CLIENTUL (muşcându-şi buza inferioară): Vecinii mei. Sasu
şi Dorel.
AVOCATUL: I-aţi prins în flagrant?
CLIENTUL: Nu chiar. Dar, în timp, am strâns o droaie de
indicii.
AVOCATUL (părăsind jilţul şi venind în centrul încăperii.)
Deci, îi imputaţi consoartei dumneavoastră trei derapaje
conjugale majore!
CLIENTUL (stârnit): Ce „derapaj”, domnule avocat? Trădare
în toată legea! Cu cine vrei şi cu cine nu vrei!
AVOCATUL (măsurându-l atent): Doar nu susţineţi că a mai
„sărit” şi alte „garduri”!?
CLIENTUL (săltând din umeri): Mai ştii!?... În privinţa ei,
nu garantez nimic.
AVOCATUL: Interesant! Pare un caz deosebit.
CLIENTUL: Este. Are un avânt vulcanic.
AVOCATUL: Soţia?
CLIENTUL: Da. Nu ieşi la cale cu ea.
AVOCATUL: E violentă?
CLIENTUL: Are şi duritate. Însă mă refer la pat.
AVOCATUL: Mai clar, vă rog...
CLIENTUL (ocolindu-i privirea): Vă spun, da’ rămâne între
noi.
AVOCATUL: Mai încape vorbă? Confidenţialitatea e sfântă!
CLIENTUL (pe ton coborât): Te rupe la orizontală! Nu-i
rezistă nimeni! E nurlie şi fragedă ca o codană de la munte.
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AVOCATUL (aplecându-se niţel spre el): Zău?! Vă referiţi
la... la „hopa-ţupa”?
CLIENTUL (umezindu-şi buzele): Îhî... E zvârlugă în piele
de drac!
AVOCATUL: Înseamnă că are temperament, nu glumă!
CLIENTUL: Au, maica-mea! Da’ ăsta nu-i un avantaj, ci un
defect.
AVOCATUL: Credeţi?
CLIENTUL: Absolut! Dacă tot mănânci şi nu te saturi
niciodată, cum se numeşte asta? Nu e o boală?
AVOCATUL (meditativ): Da, ar putea fi...
CLIENTUL (cu un gest de resemnare): Vedeţi, nu m-am
gândit până acuşi...
AVOCATUL: La ce?
CLIENTUL: La starea ei. La suferinţa ei. Discutând aici, cu
dumneavoastră, parcă mi s-a luat o pânză de pe ochi. (Pauză.)
Probabil că m-am pripit.
AVOCATUL (reocupându-şi locul la birou): Cu ce?
CLIENTUL: Cu divorţul.
AVOCATUL (inhalând un ultim fum de ţigară): Doriţi să-i
mai acordaţi o şansă?
CLIENTUL (şovăielnic): Hm... Păi... de ce nu? Abandonezi
un om beteag? Nu ştiu de ce, însă am impresia că săvârşesc un
păcat prea greu. În definitiv, am un copil cu ea.
AVOCATUL (ridicându-se brusc în picioare): Nu v-aş
sfătui să renunţaţi acuma. Din experienţa proprie, vă dezvălui
un secret: cel mai dificil moment e acela al primului pas. O
dată croit, scapi de tensiuni şi angoase fiindcă realizezi că te-ai
înscris pe traiectoria ce duce spre eliberare. Aici se relevă tăria
de caracter a omului, determinarea lui întru reuşită. De aceea,
repet: nu dezertaţi acuma!
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CLIENTUL (aburindu-i-se privirea): Aveţi dreptate, dar...
AVOCATUL (incisiv): După atâta sperjur, ce credit mai
merită? Speraţi să se îndrepte? Să-şi revină?
CLIENTUL: S-au mai produs minuni...
AVOCATUL (arborând o mască blazată): Iluzii! Din câte miaţi istorisit, deduc că femeia e irecuperabilă. (După o pauză.) Ea
e de acord cu anularea căsătoriei?
CLIENTUL: Presupun că da. Încă nu mi-a răspuns precis,
doar aşa, evaziv. (Pauză.) Ştiţi ce bănuiesc?
AVOCATUL: Ascult.
CLIENTUL: Că nu şi-a clarificat îndeajuns sentimentele. Da,
da! Asta e explicaţia. Caz în care, regret, nu pot să merg nici eu
mai departe.
AVOCATUL (sceptic): Sunteţi sigur?
CLIENTUL: În mare, da.
AVOCATUL: Bine, cum poftiţi. Nu vă pot obliga. Însă,
referitor la sentimentele soţiei, am o sugestie. Trimiteţi-o, mâine
seară, la mine.
CLIENTUL (nedumerit): De ce?!
AVOCATUL: S-o evaluez psihologic. În toţi parametri. N-aţi
ştiut până acuma, dar nu sunt un simplu avocat.
CLIENTUL (mirat): Nu?!
AVOCATUL (cu un accent trufaş): Posed şi o licenţă în
psihologie. Adică citesc în sufletul persoanei şi culeg informaţii
esenţiale despre ea.
CLIENTUL: Scuzaţi-mă... Într-adevăr, n-am ştiut.
AVOCATUL: Nu-i nimic. Nu scrie pe fruntea mea că am
terminat două facultăţi.
CLIENTUL: Mă bucur că am cunoscut un om deştept ca
dumneavoastră. Felicitări!
AVOCATUL (schiţând un surâs): Mulţumesc...
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CLIENTUL (sculându-se de pe scaun): Atunci... domnule
avocat... vă trimit nevasta. Mâine seara, cum aţi stabilit. Să
vorbiţi cu ea şi să vedeţi în ce fază e. Şi, mai ales, ce vrea, ce are
de gând?
AVOCATUL: În ordine, nicio grijă! O examinez şi apoi
am să vă comunic concluziile. În funcţie de rezultat, demarăm
acţiunea sau o stopăm. E bine aşa?
CLIENTUL (strângându-i, recunoscător, mâna): Perfect!
Ne revedem poimâine. (Dă să iasă, când se opreşte brusc şi se
pocneşte cu palma peste frunte.)
AVOCATUL: S-a întâmplat ceva?
CLIENTUL (mijind ochii): Mi-a venit o idee. De ce să mai
aşteptăm până mâine, dacă putem s-o facem azi?
AVOCATUL: Consultaţia?
CLIENTUL: Păi! Am isprăvi mai repede şi ne-am lua o
povară de pe cap.
AVOCATUL: Chiar! Devansăm acţiunea.
CLIENTUL: Soţia e acasă. Îi telefonez acu’ şi în zece minute
„aterizează”.
AVOCATUL: Are maşină?
CLIENTUL: Bolid. Turbo. I-am cumpărat-o în urmă cu cinci
ani, de ziua ei de naştere. A comentat câta apropo de marcă, dar,
în final, s-a potolit. I-am şi spus: „Ghiocel, nu-ţi ajung două sute
de cai putere? Cât mai vrei?”
AVOCATUL (curios): Şi ce-a zis?
CLIENTUL (sastisit): Ei, palavre de clacă... (Scoate celularul,
presează o tastă şi aşteaptă cu aparatul la ureche.) Ciao! Eu
sunt. Uite care-i treaba. Am găsit un avocat super, care vrea să
vorbească cu tine. Cum?... Da, da, în problema noastră... Vino
cât poţi de rapid pe strada Viforniţei numărul şase! Poftim?...
Unde e? E paralelă cu splaiul Mateloţilor. Vila are o firmă cu
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neon la poartă. Eu...? Ce-i cu mine? Nu, doar tu cu el, între patru
ochi. Hai, că e chestie serioasă şi ne ajută pe amândoi! Ce?...
Lasă, comentăm după aia. Omul te aşteaptă. (Închide mobilul,
apoi, spre jurist.): Eu nu asist. O să-mi povestiţi cum a decurs
consultaţia.
AVOCATUL: E o decizie înţeleaptă. În mod cert prezenţa dumneavoastră ar inhiba-o, perturbând acurateţea confesiunii. Căci,
stimate domn, vreau să-i aplic o metodă novatoare de introspecţie
psihologică. Ea a fost îndelung probată în laboratorul minţii mele şi
nădăjduiesc să obţin rezultate semnificative şi durabile.
CLIENTUL: Grozav! Să aflu şi eu, în sfârşit, ce vrea muierea
asta!? Care e menirea ei în viaţă? De ce a cârmit pe şleauri
deocheate? Credeţi că pretind prea mult?
AVOCATUL: La toate întrebările care vă frământă, veţi primi
răspunsuri adecvate.
CLIENTUL (deschizând uşa): În regulă. Vă urez succes!
(Părăseşte încăperea şi, nu peste mult timp, apare consoarta
lui. Poartă fustă scurtă, pantofi cu toc înalt şi o ie albastră,
transparentă, cu decolteu adânc.)
AVOCATUL (întâmpinând-o culant): Sărut mâna, doamnă.
Bine aţi sosit!
FEMEIA: Numele meu e Iuliana. Puteţi să-mi spuneţi Lili.
AVOCATUL (frecându-şi palmele): Sunteţi amabilă... (Trage
scaunul şi, cu un gest, o invită să ocupe loc. Musafira se aşază
picior peste picior şi rămâne cu privirea aţintită asupra gazdei.)
Aşadar, să trecem la subiect. Soţul dumneavoastră mi-a relatat,
în mare, istoricul relaţiei dintre voi.
IULIANA: Poftim?... Care „istoric”?
AVOCATUL: Al convieţuirii... Al coabitării voastre.
IULIANA (tăios): Fiţi serios, domnule! Vă luaţi după idiotul
ăla?
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AVOCATUL (surprins): Nu înţeleg...
IULIANA: Traiul cu el nu poate avea decât o singură
denumire: chin.
AVOCATUL: Chiar aşa?
IULIANA: Întocmai. Nu ajunge că e scrântit, dar mai e şi
neputincios!
AVOCATUL: În ce sens?
IULIANA (croind o grimasă): Al bărbăţiei.
AVOCATUL: Adică... nu face faţă la...
IULIANA: Exact. E terci! Fleaşcă!! Mămăligă!!!
AVOCATUL: Incredibil! N-aş fi bănuit aşa ceva. Soţul
dumneavoastră e un tip zdravăn, bine clădit.
IULIANA (schiţând un surâs): Aparent, domnul meu.
Aparent...
AVOCATUL: Mă rog... Şi acesta e motivul discordiei
conjugale?
IULIANA: Unul dintre ele.
AVOCATUL: De ce? Mai sunt şi altele?
IULIANA: Suficiente cât să divorţez instantaneu.
AVOCATUL: Asta e şi poziţia soţului?
IULIANA: Părerea lui mă interesează mai puţin. Aici e vorba,
în primul rând, de voinţa mea, deşi...
AVOCATUL (îngânând-o): „Deşi”...
IULIANA: ... am observat o încrâncenare tot mai pronunţată
în ultima vreme. S-a durificat, neîndoielnic.
AVOCATUL: Ştiţi ce nu pricep eu? Cum poate un bărbat să
abandoneze o femeie atât de frumoasă? Cred că nu realizează ce
comoară are lângă el. (Părăseşte jilţul şi, apropiindu-se de bar,
ia o tavă cu două păhărele, pe care le umple cu lichior.) Imediat
prepar şi o cafea. Puteţi fuma, dacă doriţi.
IULIANA: Da? E voie?
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AVOCATUL: Desigur. Şi eu pipez.
IULIANA (aprinzându-şi o ţigară mentolată): Aveţi un birou
spaţios. Şi bine dotat.
AVOCATUL (măgulit): După atâţia ani în branşă, ce să zic?
Meritam şi eu un loc de muncă agreabil, nu?
IULIANA: Normal. Nu degeaba se spune că fiecare primeşte
ce i se cuvine.
AVOCATUL: Corect. Sau, cu alte cuvinte, cum îţi aşterni, aşa
dormi. E o zicală pe care n-ar trebui s-o uităm niciodată.
IULIANA: De acord. Înţelepciunea populară e mereu actuală,
chit că o ignorăm de atâtea ori.
AVOCATUL: Întocmai. (După o pauză.) Vă propun să ne
mutăm pe canapea. E mai comod şi-mi pot detensiona spatele.
IULIANA: Vă jenează sciatica?
AVOCATUL: Un lumbago păcătos! Pe partea stângă.
IULIANA: Asta nu-i aşa grav. Se poate trata.
AVOCATUL: Cu perseverenţă şi conştiinciozitate învingi
beteşugul. (Plasează tava, scrumiera şi păhărelele pe o măsuţă
cu rotile şi o împinge lângă canapea, apoi iau loc pe suprafaţa
elastică, vişinie, mărginită pe latura dinspre perete cu un spătar
tip fagure.) Ce distrat sunt! Am uitat de cafea!
IULIANA (expulzând un rotocol de fum): Lăsaţi, nu vă
deranjaţi. Am mai băut azi o porţie, aşa că...
AVOCATUL: Nici eu nu mor după ea. Agreez mai mult
vinul.
IULIANA: Da? Şi eu.
AVOCATUL (binedispus): Ia te uită! Avem gusturi comune. (Se
duce la bar şi revine cu o sticlă de un litru şi jumătate împodobită
cu inscripţii şi etichete viu colorate.) Flaconul ăsta l-am căpătat
când am finalizat cu succes o speţă a naibii de încâlcită. E un vin
rar, de colecţie. Eu zic să-l încercăm, ce părere aveţi?
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IULIANA: Dacă doriţi...
AVOCATUL: Sincer, sunt şi eu curios ce aromă are. Că de
preţ – ce să mai vorbim!
IULIANA: Cu siguranţă că e scump.
AVOCATUL: Scump? Puţin spus. E costisitor, motiv pentru
care nu-i la îndemâna oricui. (Pauză.) Atunci... renunţăm la
lichior şi ne concentrăm pe „lacrima” strugurelui, nu?
IULIANA: Mai bine. Nu prea sunt cu dulciurile.
AVOCATUL: Ţineţi la siluetă, ceea ce nu-i rău. Din contră!
(Îndepărtează ţoiurile cu lichior, aduce o pereche de pahare din
cristal şi, destupând butelia, toarnă vinul în ele.) Sănătate şi să
fie într-un ceas bun!
IULIANA (ridicând cupa): Să fie!
AVOCATUL (plescăind din limbă): Cum vi se pare? Merită
reclama?
IULIANA (sorbind iar din rubiniu): Are un iz deosebit...
Ceva între smochin şi rodii. Sau curmal...
AVOCATUL (aprobând din cap): E spuma florei mediteraneene, esenţa miresmei elevate dospite în cuva generoasă
a soarelui meridional. E unul dintre cele mai minunate daruri
ale naturii hărăzite omului. Iar dacă asociezi acestui elixir magic
şi un chip superb ca al dumneavoastră, ai înainte imaginea
aproximativă a perfecţiunii.
IULIANA (strivind mucul de ţigară în scrumieră): Mă flataţi, domnule avocat. De altfel, nici nu mă mir fiindcă sunteţi
specialist în meşteşugul frazelor.
AVOCATUL (umplându-şi cupa şi bând cu sete din ea): Ce
să-i faci, deformaţie profesională. Dacă juriştii n-au „papagal”,
atunci cine?
IULIANA: Mai sunt şi scriitorii...
10-11-12, 2018

153

Teatru

Alexandru Moraru

AVOCATUL: Da, însă ei nu se expun ca noi. Noi luăm în
piept realitatea, pe când ei o inventează. E o diferenţă majoră,
nu credeţi?
IULIANA: Nu ştiu, nu mă pricep...
AVOCATUL (surâzând): Ei, nu! Sunteţi mai dotată decât vă
închipuiţi. Din toate punctele de vedere.
IULIANA (golind cupa cu vin): Şi care sunt ele?
AVOCATUL: Poftim?
IULIANA: Punctele de vedere.
AVOCATUL: A! Păi... fizic, intelectual... Şi celelalte calităţi...
care zac latent.
IULIANA (împingându-şi bustul înainte): E cald aici. N-aveţi
aer condiţionat?
AVOCATUL: Cum să nu! Doar că, temporar, instalaţia e
stricată. Am sesizat firma, însă reparaţia trenează. (Părăseşte
canapeaua şi deschide o parte a ferestrei, după care îşi reocupă
locul.) Aşa, e mai bine. Se mai răcoreşte niţel. (Pauză.) Dar, ceaţi făcut? Văd că mi-aţi umplut paharul! Pentru reciprocitate,
îngăduiţi-mi să vă torn şi eu. (Întinde mâna la cupă, răstimp în
care survolează cu privirea conturul sânilor presând diametrul
iei. Înghite în sec, apoi ochii îi cad pe pulpele albe şi pline ale
musafirei, pentru a poposi la final pe chipu-i fraged, senin şi
expresiv.)
IULIANA (uşor impacientată): S-a întâmplat ceva?
AVOCATUL (completându-i licoarea din pahar): Ce să se
întâmple? O, ba da! Un moment de „reculegere” indus de bogăţia
tabloului. (Saltă cupa şi i-o înmânează, pe urmă ciocnesc şi beau
pe rând.) Excelentă agheasmă! Însă, mai presus de ea, e prezenţa
dumneavoastră aici.
IULIANA: Aş fi preferat să nu mă aflu aici.
AVOCATUL: Vă displac cumva?
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IULIANA: Nu e vorba de asta, ci de ipostaza mea. Nu mă
găsesc în cea mai fericită perioadă a vieţii.
AVOCATUL: Înţeleg. Vă macină problema cu divorţul.
IULIANA: Mda... Şi încă altele.
AVOCATUL (golind paharul): Nu vă consumaţi. Chestiunea
aceasta o rezolvăm noi. E sarcina ce ţine de tagma noastră.
IULIANA: Voi, avocaţii, poliţiştii, pompierii şi medicii, aveţi
meserii ingrate.
AVOCATUL (mirat): În ce sens?!
IULIANA (zâmbind eteric): Sunteţi extrem de utili şi, totuşi,
ar fi bine să nu vă întâlnim niciodată.
AVOCATUL: Interesantă remarcă! Şi conţine mult adevăr.
IULIANA (încrucişându-şi picioarele şi aplecându-se niţel
spre gazdă): Sper ca el să fie de partea mea.
AVOCATUL: Cine?!
IULIANA: Adevărul. Să am câştig de cauză.
AVOCATUL: Desigur. Dialogul acesta este unul preliminar.
Pur informal. Discuţia aprofundată, pe fond, o vom programa
la altă dată.
IULIANA: Cum doriţi. Numai să mă ajutaţi. Să scap, în
sfârşit, din labele acelui nenorocit!
AVOCATUL: Îl urâţi?
IULIANA (energic): Poţi să nu urăşti un monstru? Îl detest din toată fibra mea şi tocmai de aia contez pe sprijinul
dumneavoastră.
AVOCATUL (punându-i mâna pe braţ): Încrederea acordată
mă onorează. Şi, evident, mă obligă.
IULIANA (surâzându-i galeş): Sunteţi drăguţ. Nu ştiu de ce,
dar îmi inspiraţi siguranţă. Ciudat! E un sentiment pe care nu-l
am în faţa oricărui bărbat.
AVOCATUL: Chiar?!
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IULIANA: De bună seamă. (Pauză.) Nu mai aveţi vin în cupă!
Pot să vă servesc?
AVOCATUL: Bineînţeles, stimată doamnă...
IULIANA: Puteţi să-mi spuneţi Lili. E mai... mai...
AVOCATUL: ... intim, nu?
IULIANA: Exact. Şi mai potrivit. (Îi umple paharul cu vin,
pe care gazda îl bea din două-trei înghiţituri, apoi îşi aprinde o
ţigară şi trage câteva fumuri la rând.) Iertaţi-mi indiscreţia, dar
aş vrea să vă întreb ceva.
AVOCATUL (mărinimos): Orice!
IULIANA: Sunteţi însurat?
AVOCATUL: De un car de ani. Şi am doi copii.
IULIANA: Să vă trăiască!
AVOCATUL: Mulţumesc...
IULIANA: Şi ea... cum e?
AVOCATUL: Nevasta?
IULIANA: Da.
AVOCATUL: Printre ele... Nici prea prea, nici foarte foarte.
IULIANA: Adică?
AVOCATUL: E cam bleguţă. Însă e gospodină. Face crăpelniţă
picantă şi e expertă în murături. Îmi convine că e discretă şi nu
mă sufocă cu prezenţa ei. Ca acuma, de pildă. Sunt singur în
hardughia asta şi pot lucra nestingherit.
IULIANA: E plecată undeva?
AVOCATUL: La munte. Cu odraslele. Are o soră acolo şi
trage deseori la ea. Fiind mai în vârstă, o ajută cu treburile, unaalta...
IULIANA: Înseamnă că are multe calităţi.
AVOCATUL (fluturând din mână): E... Ca fiecare om.
Lumini şi umbre, piscuri şi hârtoape... (Cască.) Nimeni nu e
perfect, nu? (După o pauză.) Dar, ce, numai eu beau? (Ia sticla,
156

10-11-12, 2018

Strada Viforniţei nr. 6

Teatru

îşi umple paharul şi completează şi cupa musafirei.) Aşa, ce mai
tura-vura! Să-i dăm cep! (Ciocnesc şi-şi reaprinde ţigara, care,
în răstimp, se stinsese, apoi cască din nou, repetat.)
IULIANA (răsucindu-se către el): Să nu-mi spuneţi că vă
curtează somnul!?
AVOCATUL (semeţit): Pe mine?!... Exclus! (Cască iară şi
inspiră adânc, smucind de gulerul cămăşii.)
IULIANA: Nu vă simţiţi bine?
AVOCATUL (sorbind-o din ochi): Poftim? Să-l văd eu pe
ăla care nu-i în largul său în preajma unei zâne ca dumnea...
Ca tine, Lili. (Pauză.) Eşti ca o stea... Un luceafăr gonind bezna
muritorului de rând...! Ah, ce minune! (Cu mâna la gură,
maschează un alt şir de căscături, până sughiţă zgomotos şi-şi
reazămă ceafa de spătarul banchetei.) Ce naiba, vinul ăsta...
IULIANA (încordată): Ce-i cu el?
AVOCATUL: E tare. Mă suceşte rău de cap!
IULIANA: Aţi ameţit?
AVOCATUL: M-a toropit. Mi-a povestit că-i o băutură
specială... da’ nici aşa!
IULIANA: Cine v-a atenţionat?
AVOCATUL (coborându-şi pleoapele): Directorul... ăla care
mi-a dăruit-o...
IULIANA (grijulie): Dacă vă e rău, prepar urgent o cafea.
Auziţi? (Neprimind răspuns, se apleacă deasupra bărbatului,
moment în care acesta alunecă spre dânsa, prăbuşindu-se cu
fruntea în decolteul ei. Cu gesturi ferme, îl desprinde de pe ea
şi-l readuce la poziţia iniţială, după care, scoţând celularul din
poşetă, tastează numărul de acasă.) Ascultă, Virgile! Craidonul a
adormit abia acuma. Cum?... I-am dat o doză dublă de somnifer.
Într-adevăr, e rezistent, dar l-a doborât. Ce anume?... Fii calm,
n-a apucat să mă violeze. Am calculat totul la milimetru... Da,
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da... Fantele e înstărit, fără discuţii. L-ai scanat la precizie când ai
cercetat terenul şi l-ai îmbrobodit cu divorţul. Ce...? Oho, avem
ce căra! Vino repede cu furgoneta! Dacă biroul e atât de luxos,
îmi închipui ce-o fi în restul vilei! Ei, na! Parcă nu ştiu! Normal
că ne mişcăm rapid. Repet adresa: strada Viforniţei numărul
şase. Aşa, perfect! Da, da... Hai, bagă viteză!
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Amintirile „Unchieşului”

(prima parte)

D

ACĂ AUTORUL însemnărilor sale, de
Jurnal zilnic, nu le-ar fi dictat nepoatei
sale imediat după accidentarea mâinii sale drepte, el nu ar fi reuşit să dea la tipar
în anul 1926, la Tipografia Diecezana din
Oradea, voluminoasa carte, de 519 pagini,
intitulată laconic: Episcop Roman R/omulus/.
Ciorogariu, Zile trăite.
În urma accidentării sale la mână în incinta Senatului României Mari – datorată
unui atac terorist cu o bombă artizanală –
„unchieşul”, cum era supranumit în familie,
a considerat necesar, să lase posterităţii mărturiile sale începând cu anii Primului Război
Mondial.
Despre preocupările sale ziaristice şi financiar-bancare din perioada tinereţii şi ma10-11-12, 2018
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turităţii sale – pe când fusese profesor la Institutul PedagogicTeologic ortodox român din municipiul Arad (numit prescurtat
Seminar) – a făcut amintire într-o broşură tipărită în colecţia
interbelică „Semănătorul” de sub egida Editurii şi Tipografiei
Diecezana din Arad.
Activismul său politic şi electoral – bogat în realizări –a fost
urmărit de către biografii săi cât şi de către istoriografi. La fel,
activitatea sa didactică (profesor şi apoi director al Institutului
sus-menţionat) a făcut obiectul aceloraşi cercetări mai mult sau
mai puţin exhaustive.
Pentru că lectura Zilelor trăite a constituit şi va continua
să rămână o reală delectare – dincolo de valoarea descriptivă
a faptelor personale cât şi a evenimentelor trăite nemijlocit în
patrulaterul Oradea, Budapesta, Arad şi Sibiu – încercăm să
redăm selectiv frazele asupra cărora memorialistul a concentrat
o energie chintesenţială, începând cu sfârşitul lunii octombrie
1913, pe când se afla în Arad, în calitate de director seminarial.
Am simţit nevoia menţionării unor titluri de capitole şi
subcapitole aparţinând memorialistului. Deasemenea, am
încercat o ordonare cronologică a celor depănate de către Roman
Romul Ciorogariu.
Prima relatare se referă la incidentul, nedatat de către autor,
întâmplat în proximitatea Chişineului (azi oraşul Chişineu-Criş)
cu prilejul vizitaţiei canonice a episcopului Aradului, Ioan Ignatie
Pap /după decesul episcopului Ioan Iosif Goldiş în anul 1902/,
„în lunca Aradului” [recte Lunca Crişului Alb]. „Întâmpinarea”
episcopului de către „chişeuani” cu insigne la butonieră a fost
admonestată de către organele preturii locale1.
1

160

Roman Ciorogariu, Zile trăite, Oradea, /1926/, p. 16-17, subcapitolul Purtarea
insignelor.
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La sfârşitul lunii octombrie 1913, „ministrul-preşedinte”
Tisza István propunea „Comitetului naţional” al Partidului Naţional Român „un pact formal” cu guvernul ungar.
La şedinţa din 20 ianuarie 1914 a „Comitetului naţional” fusese
chemat deasemenea Roman Ciorogariu; în iarna anilor 19131914, Tisza încerca să se explice: „colonizările [cu maghiarofoni]
sunt măsuri de defensivă contra noastră”; el „admite asociaţii
culturale dar nu susţine instituţii româneşti”; „nici /Ion/ Mihu
nu le aflase [„concesiunile” lui Tisza] acceptabile în raportul său
trimis Comisiunii de zece”2.
Reprezentanţii românilor au fost „convocaţi de nou în şedinţă
plenară, întregită cu o sută de fruntaşi, pe 17 Februarie 1914, tot
la Budapesta. Aici e originea Comitetului de o sută, ce a reînviat
în România mare”3.
În vara anului 1914 „Dr. Med. Marius Sturza4 – medic militar
în Cetatea Aradului” a manifestat o atitudine ocrotitoare faţă de
prizonierii civili aduşi din Sârbia şi din Timoc /unde se aflau pe
lângă etnicii sârbi deasemenea şi români/ spre deosebire de şeful
Serviciului sanitar, colonelul Todorovici, care îi blasfemia pe
aceşti civili sârbi, deşi R. Ciorogariu îl ştia de undeva pe acesta
ca fiind afirmative sârb5.
Pe profesorul seminarial R. Ciorogariu l-a frapat „telegrama
laconică a biroului de presă din Budapesta:«Regele Carol a
murit» în 10 octomvrie”6 /1914/ pentru că-l cunoscuse personal pe regele Carol I7. Mai mulţi fruntaşi politici români
2

Idem, p. 36.
Idem, p. 37.
4
Marius Sturza, fiul parohului ortodox român din comuna Şepreuş, Mihai Sturza,
studiase medicina la Viena, fiind specializat în balneo-fizioterapie; vezi tratatul său
omonim, publicat în anul 1954 în România.
5
Idem, p. 29-30.
6
Idem, p. 22.
7
Idem, p. 234; R. Ciorogariu primise „orologiul de aur, cu monogramul Regelui
Carol”, păstrat „ca suvenire scumpă de la marele Rege”.
3
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transilvăneni s-au gândit să participe la înmormântare. Vaida
Voevod îi telegrafiase din Viena lui Vasile Goldiş ca „să-l aştepte
în gara Arad, cu d-l Ştefan C. Pop, gata de a pleca împreună la
înmormântarea regelui Carol”. Vasile Goldiş îi arătă telegrama
lui Roman Ciorogariu, întrebându-l ce să facă. V. Goldiş voia săl trimită pe R. Ciorogariu la ceremonia funebrală. Până la urmă
V. Goldiş a plecat la această înmormântare8.
În iarna anilor 1914/1915, impozanta Şcoală de fete, situată
lângă Centrul Eparhial ortodox român din Arad – inaugurată în
anul 1912 – fusese deja evacuată pentru a adăposti numărul din
ce în ce mai mare de militari răniţi pe front. R. Ciorogariu relata
următoarele: „În Arad doctorii germani au făcut morgă din
capela şcoalei noastre civile de fete. Şi îşi făceau foc cu mobila
din casă, deşi erau lemne în curte”.
Un alt capitol este dedicat „Şedinţei Comitetului naţional
din 28 octombrie 1915”. R. Ciorogariu deşi nu făcuse parte
din componenţa „comitetului de 10” – după cum sublinia el
însuşi – era chemat la Budapesta să-i complinească oarecum
„pe Vasile Lucaciu şi Octavian Goga, cari îşi dăduseră demisia
din acel comitet. De faţă erau /prezenţi/: T/eodor/ Mihali, V/
asile/ Goldiş, Ştefan Cicio Pop, Valer Branişte, Nicolae Vecerdea,
protopopul Vasile Damian, Nicolae Şerban şi eu. /…/ Proiectul de
declaraţie a fost formulat de V. Goldiş. S-a căzut de acord asupra
declaraţiei: 1) politică /…/. Declaraţia [care susţinea menţinerea
Programului P. N. R.] s-a rostit în şedinţa parlamentară de la 7
Decembrie 1915 /…/”9.
„Moartea mitropolitului Ioan Meţianu” în 21 ianuarie/3 februarie 191610 constituie un titlu de capitol legat inextricabil de
8

Idem, p. 26; capitolul Moartea regelui Carol.
Idem, p. 46-47.
10
Idem, p. 59; 61.
9
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capitolul „Războiul de întregire”, marcând complexitatea crizei
interne legată de alegerea noului mitropolit ortodox român în
scaunul de la Sibiu.
Subcapitolul „Preparative în vederea alegerilor congresuale”
relevă printre altele rolul deputatului congresual Vasile Goldiş.
La întrunirea Conzistoriului metropolitan „în ziua /de/ după
înmormântarea /lui Ioan Meţianu/, /…/ Vasilie Goldiş cu amicii
lui erau pentru suspendarea alegerei până după răsboiu”11.
Dar „ziua alegerii de mitropolit s-a fixat pe 23 Iulie/3 August
[1916]12. Până la alegere girează afacerile mitropolitului /nu altul
decât/ episcopul din Arad /în persoana longevivului funcţionar
conzistorial, Ioan Ignatie Pap13/. Guvernul n-a ridicat obiecţiuni
contra acestei hotărâri. Erau alte chestii cari îl ardeau, situaţia de
pe front”14.
Subcapitolul Raporturile mele cu Vasile Mangra rezumă cei
peste 20 de ani de colaborare amicală: „împreună am întemeiat
«Tribuna» din Arad15; împreună am fost ridicaţi din catedră,
eu ca să revin, el să nu mai revină; împreună am trecut peste
luptele de stradă ce s-au descărcat asupra noastră în 1893 pentru
Memorandul de la Viena; împreună am organizat congresul
naţionalităţilor la Budapesta în 189516; împreună am suferit
11

Idem, p. 62. „Partida” deputaţilor sinodali ai Episcopiei Aradului, din jurul secretarului conzistorial V. Goldiş, încercase să evite presiunile lui Tisza István care îl
voia pe vicarul VasileMangra în scaunul de mitropolit.
12
Idem, p. 63. Până la urmă alegerea a avut loc, cu o întârziere de două zile, în 5 august
1916.
13
A fost înmormântat în biserica satului său natal bihorean, Pociovalişte, în anul
1924.
14
Ibidem.
15
La 1 ianuarie 1893 apărea sub denumirea de „Tribuna poporului” în Arad, devenind
apoi, în 1903 „Tribuna”.
16
Vezi fotografia celor doi protagonişti stând în picioare, datată cu ocazia acelui
congres la Budapesta; Cf. Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ortodoxe Române din
Sibiu
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dripirile fraţilor îmbuibaţi în graţiile de sus; împreună am făcut
din Arad un centru cultural şi politic în care clocotea viaţa
românească; împreună am dus conştinţa naţională la înălţimea
de unde şi pe el l-a măturat când, mai târziu a încercat să o
supună oportunităţii /…/17.
Alegerile congresuale [din 26 februarie/10 martie 1916, care
precedau momentul alegerii noului mitropolit la Sibiu] cădeau
pe zilele critice ale declarării /iminente a/ răsboiului românesc18;
/…/. Nimic nu era sigur în 5 august /1916/ când s-a făcut alegerea
de metropolit”19.
Subcapitolul Tratative în vederea candidărilor relua cronologic
câteva aspecte, începând din luna mai 1916; „Ioan Papp, episcopul Aradului, îndreptăţit în ordinea ierarhică la candidare, ca
cel mai vechi episcop, şi-a fixat punctual de vedere: nici nu mă
obtrud, nici nu renunţ la candidare. Episcopul Miron Cristea
/de la Caransebeş/ nu conta la /o/ majoritate în congres, mai
ales din pricina caransebeşenilor cari erau împotriva lui, astfel
/că/ nu era dispus să se expună căderii. /…/. Petru Ionescu20,
consilier în Ministerul Cultelor, al cărui cuvânt apăsa la guvern
/…/ era pentru Roşca.
Tisza avea să aleagă între Mangra şi Roşca; şi nu era omul
care să se lase condus de jos.
În 8 mai primesc informaţia absolut sigură dela un aderent
a/l/ lui Mangra, că Tisza se consideră obligat moraliceşte de a
sprijini pe Mangra cu toată hotărârea21.
Tisza /l-/a prevenit pe Mangra – care se dusese la el cu propunerea pentru Ioan /Ignatie/ Pap la Sibiu şi el [Mangra să ajungă
17

Idem, capitolul Raporturile mele cu V. Mangra, p. 64.
Idem, p. 69.
19
Ibidem.
20
Originar din părţile Aradului.
21
Idem, capitolul Tratative în vederea candidărilor, p. 70.
18
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episcop] la Arad – şi i-a declarat categoric că vrea neapărat ca să
fie el [respectiv bihoreanul Mangra] mitropolit la Sibiu /…/22.
În 21 iunie am plecat la Sibiu pentru Consistorul metropolitan
convocat pe 22 iunie. La Orăştie urcă în tren Aurel Vlad23”.
Pe semne că Ciorogariu mai rămânea cel puţin încă o zi la Sibiu
după alegerea lui Mangra în scaunul mitropolitan, constatând în
6 august 1916 că acesta „nu avea decât un secretar, pe regretatul
de pie memorie, românul bun şi priceputul cunoscător al
constituţiei bisericeşti, Nicolae Zigre”. Funcţionarii şi deputaţii
conzistoriului sibian, grupaţi în jurul lui Roşca, nu-l doriseră pe
Mangra. Acesta din urmă vrea la Senatul bisericesc să-l aducă
pe /Ion/ Lupaş”24.

22

Idem, p. 71.
Idem, p. 72.
24
Idem, p. 75.
23
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Arad.
Antecamera României Mari*

L

Horia Truţă,
istoric,
Arad

A PRIMA VEDERE, numele cărţii pare şocant, dar autorii Andrei Ando şi
Mihaela Ozarchevici, jurnalişti pricepuţi,
cunoscând impactul pe care-l poate avea
un titlu asupra cititorilor, au schimbat în
mod metaforic, atribuţia majoră acordată
Aradului de Capitală politică a Marii Uniri.
Această sintagmă folosită dealtfel până la
saturaţie, a fost înlocuită inspirat cu cea de
antecameră a României Mari. Deşi în sens
industrial termenul desemnează o incintă
de precombustie, unde se injectează şi omogenizează amestecul ce pune în mişcare
motorul, formularea este de natură nu doar
să şocheze ci mai ales să sublinieze rolul
* Andrei Ando, Mihaela Ozarchevici, Arad. Antecamera
României Mari, Editura Universităţii de Vest din
Timişoara, 2018
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major pe care l-a îndeplinit Aradul, în
demersurile istorice pentru întregirea
ţării. Printre altele Aradul a fost desemnat ca loc unde să se desfăşoare
tratativele Consiliului Naţional Român
cu reprezentanţii guvernului maghiar,
ca răspuns la ultimatumul curajos
şi categoric exprimat de Alexandru
Vaida în Parlamentul de la Budapesta.
Drept urmare, îngrijoraţi de viitorul
Ungariei, în dimineaţa zilei de 13 noiembrie 1918, a descins la Arad însuşi ministrul Oszkár Jászi, însoţit de
o întreagă pleiadă de 28 fruntaşi ai noului, dar şi
vechiului regim printre care se distingeau: Bokányi
Dezső, şeful socialiştilor maghiari, savantul şovin
detestat de români, dr. Apáthy István, profesor la
Universitatea din Cluj, contele Teleki Arvéd şi alţi
erudiţi dar şi oratori impulsivi gata să preia iniţiativa
prin forţă. Profilul delegaţiei româneşti printre care
se aflau Ştefan Cicio-Pop, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş,
Ion Erdélyi, Ioan Flueraş, Eneas Grapini era al unor
intelectuali cu studii academice solide, politicieni
căliţi în disputele parlamentare sau confruntările
sindicale, dedicaţi cauzei autodeterminării pe care o
susţineau cu înflăcărare. Cum au decurs tratativele şi
rezultatele la care s-a ajuns sunt principalele aspecte
tratate în volum. Autorii reconstituie amănunţit
cadrul întâlnirii, clădirile, locurile relevante ale celor două zile de discuţii, hotelurile şi cafenelele unde
au tras şi socializat personajele implicate, a căror
biografie este prezentată în detaliu. Principalele surse
ale cărţii numite „cronicarii celor mai intense zile” au
10-11-12, 2018
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fost cele şase ziare arădene ale vremii, cinci maghiare şi unul de
limbă română, care relatând în interpretări şi tonalităţi diferite,
radical sau moderat, au consacrat spaţii generoase întâlnirii
bilaterale. De aceea, imensul merit al volumului este acela că
oferă în premieră nu doar propunerile şi cuvântările susţinute
cu argumente de către părţi, ci şi comentariile presei vremii
prezentate în traducere integrală, alături de opinia publică şi
părerile unor personalităţi ale vremii. Lucrarea acoperă un
orizont politic plin de incertitudini, dezbărat de clişeele politicii
oficiale şi de vechile complexe ideologice. Prin articole-manifest
şi dezbateri paralele susţinute de ziarişti experimentaţi şi analişti
politici, aici la Arad se cristalizau noi idei generate de evenimente
ce se succedau cu repeziciune, situaţii urmărite deopotrivă de
intelectualitatea română şi maghiară, fiecare cu specificul ei,
format într-o lungă şi tulbure tradiţie.
Negocierile dintre cele două delegaţii s-au desfăşurat timp
de două zile în sala mare a Palatului Comitatului, o clădire
neoclasică de pe Bulevardul Revoluţiei nr. 81, construită în 1821.
Tratativele au fost intense, dar în ciuda încărcăturii momentului
s-au desfăşurat pe un ton temperat, lipsit de patimă. În numele
guvernului maghiar, Oszkár Jászi a oferit mai multe variante de
structuri şi politici care însă beneficiau de autonomie limitată
de „umbrela” vechiului stat medieval multietnic ungar.
În final toate tezele fiind respinse, ministrul Oszkár Jászi a
constatat cu amărăciune eşecul consfătuirii. O singură idee sa dezvoltat cu claritate fiind exprimată limpede: desprinderea
totală de Ungaria şi certitudinea Unirii. Acest lucru a determinat
intensificarea lucrărilor pentru convocarea grabnică a Adunării
Naţionale de la Alba Iulia.
Volumul reuşeşte cu brio să sublinieze şi mai mult contribuţia majoră a Aradului la Marea Unire, oferind totodată o
generoasă incursiune în atmosfera acelor vremuri.
168
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Ioan Slavici: Ipostaze ecologice

C

HIAR DACĂ termenul de ecologie a fost introdus în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
(Ernest Haeckel, 1866), prin definirea rolului decisiv
al conexiunilor dintre organismele vii şi mediul lor
de viaţă după principiul toate sunt legate de toate,
aceste aspecte, se regăsesc şi în creaţiile artistice, ale
căror autori percep omul ca pe un sistem integrat
în natură. Din acest punct de vedere, peisajul, ca
parte din natură care formează un ansamblu artistic, este rezultatul a două componente: pe de o
parte potenţialul sau suportul ecologic, peste care
se suprapune acţiunea antropică. Exemplele sunt
numeroase, ele putând fi descifrate relativ uşor şi în
opera literară a lui Ioan Slavici.
Familiarizat cu structurile peisajelor umanizate
de câmpie şi a celor colinare, Ioan Slavici foloseşte ca
suport ecologic, elementele de biotop (mediul abiotic)
şi de biocenoză (plante şi animale) care-i stau la
îndemână şi pe care le ştie încă din copilărie. Oamenii
sunt legaţi de mediul în care trăiesc şi respectă regulile
10-11-12, 2018
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vechi ale locului, preluate de la strămoşii care vieţuiau cu natura
într-o deplină unitate, respectându-i legile. De aceea, mai ales
atunci când se referă la viaţa satului, Ioan Slavici nu idealizează
şi nu tratează izolat personajele. Biotopurile (mediile de viaţă)
sunt alcătuite din elemente de timp şi spaţiu: „timp de un ceas
şi jumătate, drumul e bun” (Moara cu noroc), timp exterior: „...
merseră cam aşa cât ţine o pipă de tutun.” (Limir Împărat), timp
interior: „paltinii creşteau în fiecare zi un an, în fiecare noapte
alt an” (Doi feţi cu stea în frunte), geomorfologie: „vine apoi un
pripor pe care-l urci” (Moara cu noroc), sol: „pe Râpoasa cresc
stânci...” (Popa Tanda), temperatură şi lumină: „...nu era nici cald,
nici rece, nici luminos, nici întuneric” (Zâna Zorilor), vânturi şi
umiditate: „Crivăţul şuieră şi vâjâie izbind în toate părţile stropii
sloiţi...” (O viaţă pierdută), alături de numeroase alte elemente
climatice sau hidrologice. Uneori suportul ecologic natural este
prezentat ca ceva mohorât, cenuşiu, ostil omului şi intereselor
sale: „n-aintea lui se întindea un pustiu mare, mare cât vedeai cu
ochii, nu vedeai nimic pe el.” (Zâna Zorilor).
Numărul speciilor de plante şi animale folosite în discursul
său literar, este impresionant, dovedind o bună cunoaştere
a mediului biotic. Imensul fond de informaţii din domeniul
ştiinţelor naturii este folosit cu dezinvoltură pentru descrierea
ecosistemelor antropizate (umanizate) de câmpie şi deal, aşa
cum sunt: satul, culturile cerealiere, plataţiile de vie, grădina
sau a celor naturale: pădurea de foioase, pajiştea crângul, târşul,
etc. Interesant este şi faptul că din cele 103 specii citate în opera
literară, doar una este exotică, leul prezentat ca simbol al vitejiei,
neînfricării, celelalte fiind indigene1
1
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Vasile Alexandri – 56 specii, din care 21 exotice; Mihai Eminescu 93 specii din
care 21 exotice; Tudor Arghezi – 128 specii din care 35 exotice.
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Nici atunci când prezintă lumea basmelor – plină de vrăjitoare,
pricolici, vântoase, năluci, vâlve, balauri, ce populează alături de
spini, mărăcini, viermi, muşte, guzgani, biotopuri aride, lipsite
de apă, lumină şi căldură, „prin văzduh roiau fel de fel de muşte
şi şoareci şi guzgani şi conopişniriţe şi lilieci, bufniţe cu capul
cât baniţa şi şerpi fel de fel” (Limir Împărat). Prezenţa lor acolo
se constituie şi într-o invocare a ideii de sărăcie, dezordine, lene,
dar şi de obstacol, piedică.
Flora spontană care cuprinde 26 specii: 8 arbori (stejar, mesteacăn, paltin, plop, salcie, tei, arin, brad), 5 arbuşti (tufar-corn,
alun, rug, răchită, mur), 13 plante ierboase (mărăcin, curpen,
ceapa ciorii, iarba lupului, iarba fiarelor, brustur, scai, spin,
şovar, papură, pipirig, trestie, iarba) este prezentată în asociaţii
vegetale denumite: pădure întunecoasă, iarbă molcuţă, sălciş,
ierbiş, stufăriş, mărăcini, buruieni. Speciile cultivate, în număr
de 19, sunt prezente prin pomi fructiferi: 4 specii (măr, păr, prun,
nuc), viţa de vie, cereale: 3 specii (grâu, porumb, secară), legume:
6 specii (usturoi, ceapă, varză, fasole, cartof, dovleac), plante
ornamentale: 4 specii (crin, viorea, iorgovan-liliac, bujoer) şi o
singură plantă textilă: cânepa.
Fauna, prezentată generic prin: fiare şi alte grozăvenii din
acelea din pădure şi de prin guduroaiele întunecoase; jigănii
spurcate care se hrănesc cu viermi şi muşte; lupi, urşi şi fel de fel
de fiare sălbatice: şerpi mărunţi sau mari cu limbi late de-o palmă
şi lungi de trei coţi etc., cuprinde 59 specii: 22 mamifere (arici,
căprior, căţelul pământului, cârtiţă, cerb, guzgan, iepure, leu,
liliac, lup, mistreţ, şoarece, urs, vulpe), 23 păsări (bufniţă, cioară,
ciocănitoare, cocoş sălbatic, corb, cuc, gaiţă, gâscă sălbatică,
potârniche, prepeliţă, privighetoare, pupăză, raţă sălbatică, sturz,
şoim, turturică, vrabie, vultur), 3 reptile (broască ţestoasă, şarpe,
şopârlă), 1 batracian (broasca), 1 peşte (peştele), 5 insecte (flu10-11-12, 2018
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ture-generic, furnica, gândac-generic, muscă, viespe) 2 viermi
(râma, vierme de cadavru). Animalele domestice sunt prezente
prin 14 specii: 8 mamifere (bivol, cal, câine, pisică, oaie, porc,
vaca, capră), 5 păsări (găină, gâscă, păun, porumbel, raţă), 1 insectă (albina).
Chiar dacă nu o spune explicit, marile crescătorii de porci din
jurul Ineului, nu aveau ca suport alimentar produsele ceraliere,
ci seminţele de fag şi stejar, care se întindeau în Ţara Zărandului
şi Câmpia Aradului pe suprafeţe considerabile: ...pe aici sunt
pădurile cu turme de porci? Da îi răspunse Ana, în toate părţile
cât vezi cu ochii” (Moara cu noroc).
Întreaga natură este la Ioan Slavici în biostazie, cu un grad
mare de stabilitate ecologică, pe care omul nu a ajuns încă să
o strice, degradând-o ireversibil. Semnele poluării, consecinţă
directă şi nefastă a acţiunii antropice, apar doar ca expresie a
lenei, delăsării, proastei administrări a unei gospodării tipic
ţărăneşti: „...câteva lemne clădite laolaltă, un acoperiş de paie
amestecate cu fân, un cuptor de imală cu prispa bătrânească,
un pat alcătuit din patru ţapi bătuţi în pământ” (Popa Tanda).
Peisajele degradate pot fi refăcute prin simpla intervenţie a unei
mâini pricepute şi harnice, întregul sistem al deteriorărilor
aduse de om fiind în esenţă reversibile: „...În colibă, gunoiul
se adunase mormane, iar prin colţuri păienjenişul încărcat de
praf sta perdele groase şi pretutindeni mişunau păianjeni mari
cât pumnul, muscoi înţepători şi fel de fel de bidigănii...” (Limir
Împărat). Se citează însă vechea metodă de lăzuire a pădurilor,
prin ardere pentru a face loc agriculturii: „...stau răzleţe rămăşiţele încă nestârpite ale unei păduri, cioate, rădăcini ieşite din
pământ şi tocmai sus pe culme, un trunchi înalt, pe jumătate ars,
cu crengile uscate...” (Moara cu noroc).
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Deşi este un observator atent, Slavici nu se străduieşte să
facă spectacole din peisajele sale. Descrierile emoţionează prin
simplitate, într-un demers narativ aparent lipsit de imaginaţie
şi subtilitate, fără elemente exotice, exuberante, dar în mare
diversitate: „Satul se întinde la poalele celui din urmă şir de
dealuri. Din sus de sat, locurile sunt presărate cu vii şi mai sus
coasta e acoperită cu târşi, pe culmea dealurilor se vede marginea
pădurilor, iar într-un vârf ieşit din câmpie, cel mai înalt dintre
toate, se ridică zidurile părăsite ale Vilagoşului, o cetate veche, de
unde ochiul străbate toată câmpia, cât pătrunde raza de lumină”
(Pădureanca). Inventarul naturii este însă riguros, printr-o
transcriere aproape fotografică, clişeu după clişeu, pe măsura
parcurgerii sau descoperirii sale: „De la Iosaşi înainte era, mai
ales pentru el, omul crescut la câmpie, ţara minunilor nespuse.
Aici drumul apucă pe o vale mai strâmtă, ţinându-se mereu de
ţărmurii unui râuleţ zgomotos, acum printre ţarini şi fâneţe, mai
departe printre livezi şi rarişti şi iar mai departe prin păduri dese
ori pe sub stânci, ce atârnă greu pe coasta piezişă, presărată, pe
ici, pe colo, cu câte un fir de mesteacăn”. (Pădureanca)
În acest concept mai sunt integrate o mulţime de date din
natură cu referiri geografice, conexiuni şi simboluri cu referiri
la timp, spaţiu, regimul climateric, geomorfologic, pedologic,
alimentar sau care privesc raporturile economice şi psihosociale,
la mentalităţi, religie, datini şi eresuri populare de la sfârşitul
veacului al XIX-lea. Tensiunea naraţiunilor este simţită atât prin
prezentarea personajelor grupate în triadă asemenea Sfintei
Treimi (trei persoane masculine şi una feminină care are legătură
cu toţi trei)2, a locurilor rele (primejdioase), cât şi prin nume sau
denumiri simbolice luate din lumea plantelor şi animalelor. În
2

Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt şi Fecioara Maria (Sfânta Treime); Ghiţă, Lică, Pintea şi
Ana (Moara cu Noroc); Iorgovan, Busuioc, Şofron şi Simina (Pădureanca).
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tulburătoarea poveste de dragoste Pădureanca, Slavici sugerează
atmosfera tensionată prin numeroase nume – simbol preluate
din natură: Iorgovan (liliac) – pasăre ratată, animal ambiguu,
care reprezintă şi încarnarea unui demon; Simina – siminocul,
plantă cu flori galbene, culoare caldă, dificil de stins, care se
revarsă mereu dar planta numită şi flori de paie, reprezintă ceva
ce se usucă şi zboară ca vântul; Busuioc – planta dragostei de
care depinde legarea şi dezlegarea; Şofron – şofranul reprezintă
înţelepciunea; Pupăză – animalul simbol al murdăriei; Furtună
(Popa) – Intervenţia divină în mersul lumii, indicând un nou
început; Prepeliţa – Simbolul verii şi al ispitei, dar şi al pierzaniei,
ţipătul ei fiind socotit ca o chemare la dragoste; Vulpoi (calul
lui Iorgovan) – Simbol al donjuanismului, şireteniei, falsităţii,
vicleniei, dar o reprezentare a contradicţiilor între a face şi a nu
face un anumit lucru; Seceriş (vremea) – atmosferă de tensiune
într-o iubire neîmplinită etc.
Aceste câteva ipostaze de natură ecologică sunt elemente
care întregesc farmecul şi realismul discursului literar la Ioan
Slavici.

Bibliografie: Hurezan Pascu, Şimăndan Emil, Ioan Slavici şi unitatea
spirituală naţională, Arad, 1998; Mihăilescu Dumitru (coord), Slaviciana,
Studii despre Ioan Slavici, Arad, 2004; Slavici Ioan, Amintiri, Bucureşti, 1967;
Slavici Ioan, Proză, Poveşti. Nuvele. Mara, volumul I şi II, Bucureşti, 1980;
Trif Eliza (coord), In memoriam Ioan Slavici, Timişoara, 2008
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ITERATURA noastră dintotdeauna şi-a
adăpat sufletul la izvoarele vremurilor.
Faptele măreţe ale istoriei neamului au
pătruns în conştiinţa maselor populare, nu
numai prin paginile zguduitoare ale istoriei,
ci şi prin slovele scriitorilor patrioţi care s-au
făcut ecoul lor pentru veacuri.
Realizarea Marii Uniri la 1 Decembrie
1918 a fost manifestarea voinţei unanime
a neamului românesc, fiind oglindită în paginile de un vibrant patriotism. Presa deatunci, din toate părţile locuite de români
a dat o atenţie sporită creaţiilor literare care
cântau Marea Unire. Era firesc ca şi „Românul” din Arad, apărut în 1911, ca organ al
Partidului Naţional Român , să dea luminii
tiparului cele mai reprezentative manifestări
ale cugetului românesc, care cântau Unirea
Transilvaniei cu Ţara, pregătită de veacuri
şi între zidurile Cetăţii de pe Mureş. Atunci
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„un gând s-a frământat şi o inimă a bătut în neamul românesc
în ziua dintâi Decembrie , gândul unirii tuturor românilor şi
inima României Mari !” („Românul”, nr.24/25 noiembrie – 8
decembfrie 1918, p. 1).
Marele cântăreţ al „pătimirii noastre”, Octavian Goga a evocat
în cuvinte măreţe acest moment al istoriei noastre: „Pentru
Regatul Român venirea ardelenilor este cea dintâi sărbătoare
a unirii politice cu pământul ce se va rupe de sub sceptrul
habsburgilor. Soarta a făcut ca din acest oraş al înfrăţirii de
odinioară să plece şi consolidarea de mâine. Sufleteşte, această
unire a fost totdeauna. Viaţa Ardealului are de veacuri ca unic
punct de orientare credinţa unirii de sânge cu Ţara. Tot astfel
şi politiceşte principiul untăţii a îndrumat în mod perpetuu
programul gândirii de peste munţi!” („Românul”, nr.31/4 – 17
decembrie, 1918, p.2).
Mânat de acelaşi patriotism fierbinte, Alexandru Vlaţuţă binecuvântează în cuvinte incendiare evenimentul ce-a înfiorat
inimile tuturor românilor:
„Şi gândul mă duce pe cel mai înalt vârf al Carpaţilor noştri,
– îmi fac ochii roată, şi toate podoabele ţării mi se dezvelesc
într-o lumină de vis, toată mândriei Doinei-Ţară, din cătările
Tisei până la Marea cea mare , iat-o acum întreagă şi lămurită”.
Mari au fost suferinţele pe care le-am îndurat , dar mare-i şi
răsplata jertfelor noastre. Poate că niciodată n-a încăput atâta
fericire în hotarele ţării ce s-a chemat cândva „Dacia Feiix!”
Îndărătul nostru e o lume pe care se lasă amurgul, cel din
urmă amurg. Înainzea noastră mijesc zorii zilei pe-o lume nouă.
(Al. Vlahuţă, Amurg şi zori, în „Românul”, nr.31/ 3-16 decembrie,
1918, p.2).
De la Iaşi, însuşi marele istoric şi scriitor Nicolae Iorga se
referă la hotărârea românilor ardeleni de a se uni cu ceilalţi fraţi,
apreciind cum se cuvine momentul dezrobirii lor naţionale:
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„Soarta voieşte astăzi ca, după ce jertfa cea mai devotată a noastră,
celor de aici, a rămas zadarnică, aceeaşi dreptate să încunune în
aceeaşi clipă silinţele noastre cu silinţele voastre, îmbrăţişând în
aceeaşi răsplătire întreg neamul românesc” („Românul”, nr. 14/
12-26 noiembrie, 1918, p.2).
Limba, obiceiurile şi portul românilor sunt insemnele naţionalităţii lor şi au fost apărate cu străşnicie şi prin literatură.
În versuri simple, dar cu o bogată încărcătură de sentimente,
Maria din Ocna îndeamnă să se păstreze cu orice sacrificii portul
strămoşesc:
Cu portul meu am fost făloasă
Şi am să fiu cât mai trăiesc
Că nu sunt porturi mai frumoase
Ca portul nostru românesc.
Nu trebuie să-şi părăsească,
Românul, portul lui cel străbun,
De vrea ca neamul să-l iubească, Şi poartă nume de român.
(Maria din Ocna, Portul meu, în „Românul”, nr.93 /
1911, p.6).
Dacă la începutul lui 1916, în plin război, Ion Agârbiceanu
„rectifică părerea celor ce credeau că în război muzele tac,
renarcând că „publicistica noastră trăieşte din simţămintele
cele mai curate, din idealurile cele mai înalte ale neamului”, în
povestirea Un bătrân se ridică cu vehemenţă în apărarea limbii
străbune. Moş Simionaş află că nepoţii săi învaţă în limba
maghiară şi în faţa preotului zice:
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– Voi fi păcătos eu, şi nu pot folosi singur, că răutatea e tot
pe noi.
– Ce răutate, moşule – întrebă uimit părintele...
– Răutatea cea cu necinstea, răspunse el trist..Să treacă de la
noi răutatea , să ajungă iar în şcoala noastră la cinstea ce i se cade
cartea sfântă , cartea românească. Dumneata ştii cum s-a stricat
cinstea cărţii noastre ? (Ion Agârbiceanu, Un bătrân, nr. 79/7
– 20 aqprilie 1913, p. 1-3).
Versuri mobilizatoare scrie şi I. Georgescu prevestind evenimentul Unirii pentru înfăptuirea României Mari:
Veniţi voioşi azi, fraţi români
Pe câmpul libertăţii
Căci răsărit-a în sfârşit
Şi soarele dreptăţii.
Căci noi şi prietenii noştri toţi,
Vom fi în veci uniţi
Iar inimicii cei cumpliţi
Ca pleavă risipiţi.
(I. Georgescu, Pe câmpul libertăţii, „Românul”, nr.18/1730 /1018, p. 3-4).
După ce arată suferinţele de veacuri ale Ardealului, unde
„sărmana scumpă Doină bate drum spre ţări străine, poetul O.
Hulea prevede sfârşitul robiei:
Când zdrobind cu-o lovitură, pe potrivnicii din cale,
Peste oştile duşmane ceriul o să se prăvale...
pentru ca în final versurile sale să se constituie într-un veritabiul
blestem:
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Iartă, Doamne, toată vina şi din inimi şi din gând,
Dar pe ucigaşi, stăpâne, să nu-i ierţi nicicând, nicicând!
(O. Hulea, Nu mai plânge, „Românul”, nr.41/ 23 februarie – 6 martie, 1916, p. 2).
Alături de ceilalţi scriitori, Ion Băilă dă glas în versurile sale
chemării „bătrânilor obşitari” a căror credinţă în puterea neamului e de neclintit. Invocaţia sa retorică are puternice efecte de
conştiinţă:
Tu, Oltule, val furtunos,
Tu, Mureş,blând şi lin
Păziţi Ardealul cel frumos
De ori şi ce străin !
(Ion Băilă, Cântecu obşitarilor, în „Românul”, nr. 37/ 18
februarie – 2 martie 1916, p. 1).
Poeziile care cântă Unirea sunt din ce în ce mai numeroase,
pe măsură ce evenimentul se apropia, dar şi după 1 Decembrie
1918, poeţii cântă realizarea visului de secole al românilor. În
versuri profetice, I. Broşu consemnează rolul tuturor provinciilor
în realizarea Unirii:
Bănatul ne-a trimis solia
Năpraznicu-i aud l-aud
Trezit din somnu-i de urgie
Braşovul viforos învie
La fapte mari de vitejie
Vin grăniceri din Năsăud...
Şi Bucovina blând ne cheamă
10-11-12, 2018

179

Restituiri

Iulian Negrilă

............................................
Cu glas de bucium depărtat
Cu plânsetul duios de mamă
Lăsaţi să piară oarba teamă
Va ţine cerul astăzi seamă
De ceasul nostru aşteptat !..
(I. Broşu, Marşul legionarilor români, „Românul”, nr. 10
/7 – 20 noiembrie 1918, p. 4).
Al. Munteanu al lui Vasile cheamă, de asemenea, la sărbătoarea
întregului neam românesc:
De la Abrud, de prin Albac,
Din Ţebea, unde moaşte zac,
Din Câmpul Sfintei Libertăţi
Din cel Bănat cu bunătăţi
Veniţi la praznic mici şi mari,
Voinici cu piepturile tari
Eroii noştri legendari,
Sub steagul nostru tricolor
Noi vrem Unirea tuturor !
(Al. Munteanu al lui Vasile, Noi vrem unirea tuturor,
„Românul”, nr. 21 / 21 noiembrie – 4 decembrie, 1918,
p. 3-4).
Slăvindu-şi poporul ce-a lăcrimat sub asuprire străină,
T. Murăşanu vede momentul istoric strălucind în metafore
inedite:
Popor de sclavi pe plaiuri ardelene
Ridică-ţi ochii sus şi-ţi şterge astăzi
180

10-11-12, 2018

Scriitorii şi Marea Unire

Restituiri

Şi cea din urmă lacrimă din gene
Ni s-a-mplinit şi visul azi şi dorul
Căci iată-l ca o tainăcă minune
Zâmbeşte pretutindeni: Tricolorul !
(T. Murăşanu, Trăiască neamul românesc, „Românul”,
nr.39/14 – 24 decembrie 1918, p.3).
Una dintre cele mai frumose pagini inspirate de Marea Unire
a fost recitată de Nicolae Băilă la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulie,
fiind un adevărat imn al acestui eveniment istoic al poporului
nostru:
Neam român ridică-ţi glasul căci şi cerul şi pământul
Vreau acum să te asculte, să-ţi audă azi cuvântul
În cetatea cea străbună, ridicată de Traian
Azi se-nalţă-a doua oară falnic vulturul roman
Şi cu ochii lui cei ageri spintecă văzduhul mare,
Neamului român să-i pună nouă şi mai largi hotare !
(N. Băilă, Imnul Unirei, „Românul”, nr.19/ 11 noiembrie
– 1 decembrie, 1918, p.4).,
Astăzi, şi întotdeauna, poporul român îşi cinsteşte eroii care
s-au jertfit ca să ne lase o ţară întreagă, frumoasă şi bogată şi
nu poate uita că Răsăritul Românesc încă nu este acasă. Este de
datoria generaţiei de azi să împlinească visul strămoşesc de a
realiza, ca atunci, la 1 Decembrie 1918, România Mare.
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Adrian Dinu Rachieru,
critic literar, eseist, prozator
Timişoara
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ără a fi un volum de omagii, antologia
critică Între două lumi (Tracus Arte,
2017), alcătuită şi îngrijită, cu devoţiune şi
profesionalism, de Angela Martin, punea
în discuţie un destin literar; adică un autor
(Augustin Buzura) şi o operă, constatând că
marele prozator, în pofida faimei, a fost dublu
nedreptăţit. În timpul regimului comunist,
proiectul său romanesc, cu mesaj contestatar,
însoţit de hărţuiala şi interdicţiile cenzoriale,
întreţinând „un război civil”, l-au transformat
într-un scriitor căutat, popular, „vânat” de
„partea cititoare a societăţii”, inclusiv pe piaţa
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neagră; plus complicitatea criticilor care,
procedând prin „învăluire”, anvelopând
mesajul pentru a deturna atenţia oficialităţilor au mascat, protecţionist,
potenţialul exploziv al romanelor. Astfel, „subversiunea se blurează” nota
Angela Martin, fără a îngrădi, însă,
libertatea de receptare a publicului (A.
Martin 2017: 8). Mai mult, cititorii au
asigurat veritabila rezistenţă prin cultură într-un sistem opresiv. În lumea
postdecembristă, odată cu istoricizarea
subversivităţii, interpretările prudente
de altădată au fost înlocuite cu un cumul de etichete
depreciative, prozatorul, alături de alţi semnatari
ai unor romane-etalon, fiind taxat drept „datat”,
„expirat”, „handicapat”, alungat din ierarhiile brusc
„vacantate” (cf. Nicoleta Sălcudeanu). E drept, prin
radicalizare, cu vocaţie politică „tot mai pregnantă”,
Augustin Buzura (popular şi, totuşi, singur în anii
ceauşişti) a beneficiat, din unghiul aşteptărilor justiţiar-vindicative, de o recepţie politică. A-l reduce,
însă, la politic, în speţă la referenţialul comunist
(adică, la o lume dispărută) înseamnă a practica
cu osârdie (orchestrată!) o lectură de rea-credinţă,
ignorând gama omenescului, implicit gravul şi dilematicul potenţial problematizant din orice regim
totalitar. Fiindcă Buzura, urcând miza cărţilor sale
(Simuţ 2017: 247), îngăduie un examen comparatist,
aşa cum propunea Angela Martin, trimiţând la
viziunea lui Ernesto Sábato („supliciul căutării”,
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spaimele ratării, presiunea singurătăţii, vidul existenţial etc.),
în discuţie fiind însăşi condiţia umană, respectând crezul său
scriitoricesc: cunoaşterea omului „din interior”, cercetat sub
spectrul existenţialismului moral. Fiindcă „dragostea şi viaţa
socială sau politică au autenticitate şi nobleţe în măsura în care
exprimă o fiinţă morală” scria Ion Simuţ (Simuţ 2001: 26).
În pofida a ceea ce, îndeobşte, se crede despre romanele lui
Augustin Buzura, complicate şi ambiţioase, dezvoltând o viziune
sumbră, judecata dobândind, prin semnătura unor critici „grei”,
rang axiomatic, proza sa, de covârşitoare fervoare etică, construind
o pedagogie a libertăţii de gândire, are o mai scăzută portanţă
politică. Angela Martin, subliniind miza morală a personajelor
sale, răvăşite de spaime, obsesii, angoase etc., râvnind „trezirea”
şi regăsirea de sine, era limpede: „clinicianul” Augustin Buzura,
prozator puternic şi incomod, „nu s-a cantonat în politic pe cât
se spune”. Desigur, el propune o nemiloasă sociografie a mediilor,
vorbeşte despre o dictatură grotescă, sufocând adevărul, adună
– transpunându-se empatic – un şir de destine, de o frapantă
similitudine, cercetând gama omenescului: revolta, resemnarea,
ratarea unor conştiinţe ultragiate, hiperlucide, în pragul disperării,
într-o lume ostilă, mutând, însă, accentul de la eveniment înspre
dezbaterea lui, reverberând dureros; alunecând în digresivitate,
eseizând (cum observase M. Zaciu), căzând în verbiaj analitic,
mizând pe confruntarea unor personaje dilematice. Dar refuzând
net „rostirea deghizată”.
Apărut, incredibil, în 1988, Drumul cenuşii ar fi fost „cel mai
subversiv” roman la adresa regimului totalitar (M. Martin 2017:
147). Pe bună dreptate, criticul găsea că subversiv ar fi, totuşi, „un
cuvânt nepotrivit”, minimalizant, tocmai datorită transparenţei
şi directeţii discursului narativ, ţintind, prin radicalizare, nonfictivul. Buzura, un scriitor demn, responsabil, denigrat şi
dezamăgit, ştia prea bine că literatura stă sub presiunea Istoriei,
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că nu poţi lucra decât folosind „cărămizile timpului tău”, că
bătălia cu cenzura era inevitabilă. Eroii săi cunosc opresivitatea
mediului, acea lume nesigură, „îngrozitor de concretă”, de o
atmosferă apăsătoare, terifiantă, conducând la depersonalizare.
Caută, monologând obositor, oferindu-şi lungi exerciţii de
autoanaliză, refugii, un loc curat, cum zice Mihai Bogdan (în
Absenţii, 1970; ediţie definitivă, 2013), încercând a face ordine
în „lumea interioară”. Chiar acest absenteism (programat) ar fi
protestatar, crede Constantin Cubleşan, asigurând romanului,
prin mesaj şi formulă epică, rolul de document-reper al istoriei
noastre literare. Dilematice, devorate de luciditate autoscopică,
personajele nu au vocaţia fericirii. Ioana, de pildă (în Refugii,
1984), îşi recunoaşte „frica de fericire”, ştie că astfel de clipe
sunt „preludiul unui dezastru”. Marile disponibilităţi analitice
ale prozatorului, psihanalizând aici feminitatea, cuprind, prin
radicalizarea viziunii, tabloul societăţii postcomuniste în Recviem
pentru nebuni şi bestii (1999; ed. definitivă 2008). Ameninţat,
trecut prin experienţa carcerală, acuzând povara unor iubiri
pierdute, ziaristul Matei Popa scrie împins de disperare: înţelege
rostul suferinţei şi acuză impostura, demagogia, setea de putere,
rapacitatea şi, din nou, frica, devenind „victima propriei intransigenţe morale” (Urian 2000: 87).
Dacă acceptăm romanul Absenţii1 drept cartea-efigie (cf. I.
Holban), vom recunoaşte că acest pattern, pornind de la observaţia
1

Distins, în ianuarie 1971, cu premiul Uniunii Scriitorilor, romanul Absenţii, adevăratul debut, după unele voci critice, a fost retras, câteva luni mai târziu, din
circuitul public printr-o adresă a Consiliului Culturii (15 iulie), aflat, în faimoasa
listă a lucrărilor „nocive”, pe poziţia a doua. Cum circula zvonul că Buzura lucra
la un alt roman, aducând sistemului critici „mai tari” decât în Absenţii, în Planul
de măsuri privind lucrarea operativă a scriitorului se menţiona drept sarcină
„prevenirea publicării”. În pofida impasului sufletesc, a spaimei că nu va mai putea
publica, A. Buzura era convins că se afla „pe drumul cel bun”. Oricum, romanul, o
frescă a intelectualităţii clujene din anii ‘70, îi asigurase o dublă notorietate: literară
(„pe cale naturală”) şi politică, graţie „stupidităţii oficialităţilor” (Iorgulescu 2011 : 6).
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crud-realistă a mediilor, dezvăluie, în cenuşiul existenţial, sub
imperiul fricii, sensul unor existenţe bântuite de spaimele singurătăţii, de teroarea eşecului într-o lume a adaptaţilor, de
insuportabila tensiune a lucidităţii, încercând a afla (şi păstra),
precum un Mihai Bogdan, „cinstea rurală”. Scoţând la iveală, prin
astfel de sondaje şi decupaje, în disputa cu cerberii ideologici, „o
pâlpâire a adevărului” (cf. Monica Lovinescu).
Fie că se desfăşoară romanesc, stăpân peste un ţinut (cel
nordic) cu o geografie proprie, personalizată, fie că se mărturiseşte vehement într-o editorialistică bogată şi vitriolantă
sau, provocat, în interviuri, Augustin Buzura, asaltat de roiul
întrebărilor (mari şi mici), ţine sub observaţie lumea şi se
dovedeşte, în toate împrejurările, un observator grav. Motiv ca
protagoniştii săi, porniţi în cruciada adevărului, să fie într-o
necurmată căutare (de sine, îndeosebi), să înfrunte frica, durerea,
singurătatea, disperarea, moartea etc., să aibă drept deviză, în
confruntarea cu un mediu potrivnic, alienant, un enunţ simplu,
urmat cu sfinţenie: „important este să spui ce crezi”. Deviză care
este, negreşit, şi a prozatorului, îmbrăţişând „reţeta” realismului
dur, tenebros, justiţiar, deloc sedus de rafinamentul stilistic;
şi care, respectând legile confesiunii, provocând o memorie
asociativă, involuntară, produce romane adiţionale, stufoase,
complicate, repetitive, aglomerând întâmplări senzaţionale,
în pragul melodramei, a şarjei satirice sau a mizerabilismului
(demistificator).
Cum prea bine se ştie, A. Buzura ţine de şaizecism. O generaţie orfelină, întâmpinată cu entuziasm, propunând nume
grele, rezistente; şi care, potrivit logicii noilor veniţi, de o
agresivitate nerăbdătoare, ar trebui să dispară, alunecând în
uitare, sub eticheta „expiraţilor”. Şi care chiar dispare, ca fatalitate
biologică, rezervându-şi, însă, şansa redescoperirilor, semnând
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– împreună – în răstimpul „dezgheţului” ideologic, un moment
resurecţional, refăcând legăturile cu o tradiţie boicotată.
În cadrele acestei generaţii, Augustin Buzura reprezintă un caz.
Citite / recitite dincolo de timpul lor, cărţile fostului clujean,
un moralist grav, îndatorate – temperamental – seriozităţii
ardeleneşti, aparţin unui supravieţuitor. Întrebarea e cum tratează generaţiile mai noi de lectori astfel de romane, de un
criticism încrâncenat, legate sever de realitatea sociopolitică
înconjurătoare, în raport problematizant, denunţător, la limita
insuportabilului, vehiculând o viziune sumbră, cu o Românie
comunizată, livrând adevăruri interzise (atunci). Dincolo de
mesajul camuflat, denunţând incisiv distanţa dintre iluzii şi
realitate, scrisul lui Buzura n-a fost ocolit de reproşuri. Era
amintit, de pildă, stilul greoi şi patetismul turbulent (Alex
Ştefănescu), „desenul unic” şi personajele-marionetă (M.
Ungheanu) sau iritantul psihologism veleitar, cum zicea N.
Manolescu (Manolescu 2008: 1142). Avem de-a face, însă,
survolând harta scrierilor, cu puternice romane sociale, sincere,
invitând – în epocă – la cititul printre rânduri, iscând vâlvă, cozi
şi, desigur, alerta autorităţilor. După ce autorul, epuizat, luptase
cu cenzura („negocieri”, concesii etc.), radiografiind un mediu
constrângător, deformator, strivind personalităţile, încercând a
salva prin aluzii deranjante, subversive, propunând confruntarea,
tocmai autenticitatea. Inadaptaţii lui Buzura, recapitulându-şi
eşecurile, refuză dresajul, ingerarea minciunilor şi traversează
seismice crize de conştiinţă; exprimă destine frânte sub tăvălugul
Istoriei, dar nu vor să fie „o mobilă dinamică”. Captiv, poate,
al unei formule, prozatorul dezvoltă situaţii repetitive (medii,
conflicte, drame) într-o proză justiţiară, datată, s-a spus, cu imens
succes de public (cândva), dependentă de o lume promiscuă
(moral şi intelectual) care ar fi dispărut. Oare chiar a dispărut?
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Rămân, desigur, dificultăţile de elaborare, documentarea trudnică, greoaie, invitând la tenacitate lecturală. Nu mai sunt probleme cu cenzura (vezi Tentaţia risipirii, 2003), dar mizeria,
degradarea, zarva politicianistă ne însoţesc cotidian, încât, în
asprele sale rechizitorii, Buzura – constata N. Manolescu – „a
rămas la fel de pesimist astăzi ca şi ieri”, vădind un „pesimism
viguros” (Manolescu 2008: 1146). Stilistic acelaşi şi în scrierile
postdecembriste, oferind expediţii romaneşti în căutarea adevărului (care „trebuie şi poate fi spus”), el developează experienţe
traumatizate, pendulând între singurătate şi frică, putere şi
umilinţă, revoltă şi laşitate. Şi care se refugiază în obositoare
monologuri despletite (testând răbdarea cititorului), tocmai
pentru a ajunge la salvatorul liman al eliberării morale. Ca
dovadă, producţiunile mai noi precum Recviem pentru nebuni
şi bestii, cu un Matei Popa dedicat jurnalisticii, traversând un
„anotimp istoric incert” (tranziţia postcomunistă), cu o istorie
„bulversantă”, confuză şi lungi confesiuni, cu biografii palpitante,
la cota senzaţionalului, populate cu impostori, delatori, profitori, parveniţi etc., cu – inevitabil – calomnii, mistificări şi
ameninţări. Şi în care protagonistul, „un fel de Atila al presei”,
în ochii cinicului doctor Cernescu, onest, lehamisit, încercat de
insidioasa frică, se va întreba „la ce bun” efortul său de a lumina
adevărul (la cotidianul Cronica zilei), „spovedindu-se”, într-o
retrospecţie stufoasă, unei ascultătoare ideale, traducătoarea şi
fermecătoarea Anca Negru. Sau în acel „prim caiet”, anunţând
un Raport asupra singurătăţii (2009), prin sihăstria doctorului
Cassian Robert, şi el un dilematic, vizitat de spaima de boală
şi de moarte; şi care, cu „simţuri trezite”, ascultând glasul vieţii
(Mara), renaşte spectaculos. Fireşte, prin complicaţii de psihiatru
(„exerciţii de tăiat firul în zece”) care, în al doilea caiet, după
părăsirea staţiei meteorologice, pot pregăti, raţional judecând,
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abandonul, acel alt sfârşit, cu trena durerilor, spaimelor, a
„ruşinii”. Pentru bătrânul doctor Cassian, trezit la o nouă
existenţă, cotropit de „setea de a trăi”, Mara e „chiar viaţa”.
În fond, după o documentare exasperantă, aşteptând declicul,
acel ceva urnind maşinăria romanescă, A. Buzura palpează
răbduriu, din varii unghiuri, adevărurile mari, radiografiind
„obsedantul prezent”. Conştiinţe în criză, cercetată pe spaţii
ample, încâlcite monologuri, anchete, depoziţii, observaţii
şi, negreşit, problema refugiului, încercând a evita / alunga
moartea psihică, iată, rezumând, miza cărţilor sale: masive,
dificile, provocatoare, refuzând o lectură leneşă, epidermică, de
ventilaţie mentală. Fin analist, pasionat de radiografia socială
şi problematica morală, Augustin Buzura oferă prin cărţile sale
o depoziţie chinuită de frisonul interogativ. Eroii săi au de ales
între a trăi şi a supravieţui. Tăcerea – preciza cândva scriitorul
– înseamnă aprobare, vinovăţie, laşitate; având curaj, pierzi dar
exişti.
Ce vrea, de fapt, Buzura? „Uneori cred – mărturisea romancierul – că în toate cărţile mele am spus cam aceleaşi lucruri”. Or,
hiperlucizii lui Buzura, trecuţi prin „şcoala” suferinţei, dezvoltă
o viziune psihiatrică asupra lumii. Poţi găsi un loc curat, se
întreabă ei, în care să trăieşti fără umilinţă? Traumatizaţi, solitari,
structuri fragile, aşadar, ei se înrolează în cruciada pentru Adevăr.
Agresiunile exteriorului, fluxul memoriei, lungile confesiuni sau
gravele anchete nu împărtăşesc grija formulei, sterila calofilie.
Conţinutul covârşeşte forma. Mai mult, modernizarea prozei, aşa
cum o înţelege romancierul, nu presupune goana după formule,
scheme, tehnici etc., ci vizează conţinutul. Romancierul (care era
şi medic) ştie că fiecare om are „o clapă sensibilă”. Mărturisindu-şi
dezgustul şi căutându-şi izbăvirea cu încrâncenare eticistă, eroii
lui Buzura seamănă; suferă toţi de „aceeaşi maladie tâmpită”, par
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deci „programaţi”, reduşi la acelaşi numitor; cer, nota un critic,
să respire „mai liber” într-un context ostil, stăpânit de reflexe
totalitare, egalizând vocile. Obsesia eticului alimentează acest
impuls justiţiar, punând sub lupă împrejurările. Fireşte, e vorba şi
de cazierul epocii, de nuditatea faptelor, de rigorismul moral care
ne fixează în maniheism; dar, mai cu seamă, va fi vorba de haloul
meditativ dilatând efectele, de imposibilitatea comunicării, de
erupţia răului şi căutarea erorilor într-un dialog „eliberator”.
Sunt idei care dor şi scriitorul, judecând viaţa, trebuie să depună
mărturie. Buzura n-a suportata niciodată rozul. Din observarea
realistă a mediilor sociale (învăluită într-un limbaj camusian),
din credinţa că scriitorul are obligaţia de „a vorbi sau a striga în
numele altora”, romancierul pătrunde într-un univers aberant,
înţelegând că adaptarea este o „pervertire etică”. Vrea să afle, din
magma mărturisirilor, în monologuri torenţiale, „ce se întâmplă
cu noi”, vrea ca omul – înlănţuit de circumstanţe, cum spunea
Preda – să nu se piardă, ameninţat de frica oarbă, scufundânduse în moartea psihică.
Cu ani în urmă, Valeriu Cristea intuia la nuvelistul Buzura,
când prozatorul, fără a se bâlbâi, făcea, prin Capul Bunei Speranţe
(1963), primii paşi, tocmai marile calităţi de romancier. Timpul
l-a confirmat chiar dacă, pentru Cornel Ungureanu, debutul
pare, azi, nesemnificativ, neanunţând „un scriitor important”
(Ungureanu 2018: 373). Ne întrebam, ieşind din anii negri, ce
şi cum va scrie Buzura mai departe; proiectele – recunoştea
puternicul romancier – se înmulţesc şi timpul scade. Mai mult,
fibra de ardelean cheamă lucrul temeinic făcut, verticalitatea,
demnitatea profesiei. Înfiinţând instituţii şi publicaţii, Augustin
Buzura s-a luat în serios, fără a gusta gratuităţile bizantine ori
zeflemeaua sprinţară. Literatura, repeta el, lansează întrebări,
nu se dizolvă în trăncăneala spumoasă şi iresponsabilă, de
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„coloratură fanariotă”. Şi din acest punct de vedere, paralela
cu Rebreanu e necesară. Dincolo de ecourile rebreniene (să
amintim aici doar căutarea jumătăţii, a celor ce simt, rătăcind,
că „trebuie să se întâlnească”) vom scrie apăsat că lumea lui
Buzura poartă un sigil existenţialist: o lume aleatorie, castrată
afectiv, populată de inşi care – sufocaţi de acest prizonierat,
crispaţi – vor să se afle, „spărgând” cercurile singurătăţii, aflând
izbăvitoare refugii. Fire analitică, chinuită de întrebări, Augustin
Buzura imprimă o turnură poliţistă epicului; dar gustul pentru
senzaţional, scenariul palpitant nu diluează mesajul. A scrie
înseamnă un „exerciţiu de supravieţuire”, posibilitatea de a pune,
astfel, degetul pe rană, incriminând tăcerea laşă, domnia fricii,
surogatul de viaţă. Or, Buzura n-a ţinut cont de capriciile modei.
Încăpăţânat, interesat de „introspecţia dureroasă”, el pune în
pagină spovedaniile celor care refuză narcotizarea conştiinţei,
radiografiindu-şi frica şi eşecurile; sperând, cu tăria luminoasă
a celor vulnerabili, la resurecţia morală. E mare nevoie acum,
într-un climat tulbure, de aceste obsedante întrebări şi căutări.
Şi de un astfel de scriitor „demodat”, pentru care ţara, istoria,
demnitatea nu sunt negociabile.
Considerat, îndreptăţit, un iluminist ardelean (Voncu 2012:
11), romancierul Buzura, vădind tenacitate şi francheţe, vrea,
prin tot ce scrie, să depună mărturie. Neconcesiv, intransigent,
„lipsit de făţărie” (cum constatase N. Steinhardt), prozatorul
nu vânează efecte stilistice, bolnav de metaforită. Şi, negreşit, şi
opera sa publicistică răspunde aceloraşi comandamente, fiind
„un complement natural al celei literare”, cu consecinţe palpabile
în creaţia romancierului, „oglindindu-se reciproc”, remarca
acelaşi Răzvan Voncu. Tot radicalismul moral îi prezidează angajamentul publicistic, acum vituperant, într-o ţară bolnavă,
vândută, foind de eurolichele. Nici vii, nici morţi (2012), acuză –
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mai apăsat – oboseala, deruta, inutilitatea (până la urmă) acestor
ieşiri la rampă. Dar Augustin Buzura, ne previne: scrie pentru a
se salva pe sine; cu riscul (pericolul) de a rămâne romane „de
epocă”, cărţile sale, aşteptate cu mare interes, radiografiau culpa
morală.
Firesc, traversând „anii tensionaţi”, proza sa interfera eticul cu psihologicul, impresionând prin vigoarea analizei. Intenţionând „cicluri”, acoperind o secţiune în social, Buzura
testează, deopotrivă, condiţia omului în Istorie şi lupta lui cu
Destinul. El pare a spune, în cărţile sale, „cam acelaşi lucru”
(cum se explica într-un interviu), schimbând, însă, mediile şi
personajele. Este important să observăm că acest rigorism moral,
încorsetând câteodată personajele, conducând la pierderi în
planul trăirii este însoţit (şi, desigur, fortificat) de propensiunea
spre un realism integral, dur, alungând rozul. Preocupat de idei,
încadrând imperativul etic, scriitorul depune mărturie; dar el
este, în aceeaşi măsură, şi setos de a şti, dovedind o invidiabilă
capacitate de absorbţie. Este mereu în priză, interesat de
„avanposturile cunoaşterii” (având o formaţie medicală), în fine,
înţelege că slăbirea ritmului ar însemna ieşirea din cursă.
Devotat literaturii ca puţini alţii, Augustin Buzura (19382017) a probat, de-a lungul anilor, o consecvenţă esenţială.
Idealul său a fost şi a rămas cel de a spune adevărul. Astfel,
pagina sa, aridă şi densă, se încarcă de gravitate şi radicalitate.
„Dacă ţi se dă hârtia liniată, scrie printre rânduri” – nota,
undeva, Jimenez. Citat de Buzura, îndemnul de mai sus i-a
direcţionat scriitura, conjugând impulsul confesiv cu elanul
justiţiar. Scriitorul adevărat, afirma răspicat Buzura, nu se
poate instala în minciună. De altfel, apropierea (chinuitoare) de
adevăr a conferit literaturii – observa romancierul – prestigiu şi
căutare. A scrie însemna „a sesiza întrebările vremii, dramele
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ei” (citim în Bloc notes, 1981). Or, conduita sa literară a dovedit
o nealterată calitate morală, ferită de eroisme conjuncturale,
oferind, în schimb, o pildă de demnitate cotidiană. Ar trebui să
recunoaştem că, până în decembrie 1989, Buzura întruchipa, la
noi, o mentalitate singulară. Luptând cu metehnele „bizanţului
literar” şi servilismului generalizat, Buzura lupta, concomitent,
cu schemele şi clişeele literaturii rozacee (căzând, e drept,
uneori, în propriile-i scheme). Naraţiunea e stufoasă şi cenuşie,
târăşte mici istorii care ţin de pitoresc, e sedusă, pe alocuri,
de anecdotică, dar, judecând global, trăieşte prin tensiunea
ideilor şi încrâncenare etică. Lăudat, cândva, pentru curaj, citit
„pe tăcute”, romancierul provoacă prin paginile dure; ele vor
fi plăcut şi cititorului leneş, amator de „fitile”, deşi, hamletian,
autorul urmăreşte meandric, la altă altitudine, fluxul memoriei,
dezorganizând epicul. Vom recunoaşte, pe urmele lui Eugen
Simion, că protagoniştii lui Buzura aparţin unei familii de spirite.
Fie că e vorba de inginerul Helgomar David, un maniac al justiţiei,
dispărut printr-un „mister intangibil”, fie că o invocăm pe fragila
Ioana (Refugii), cea fără „vocaţia fericirii” (Gligor 2014: 73), fie
că ne amintim de Cristian din Orgolii (1977) sau de doctorul
Bogdan din Absenţii şi chiar de Carol din Feţele tăcerii, înfrânţii
lui Buzura comunică; îşi retrăiesc existenţele şi încearcă, astfel,
o eliberare, vor certitudini şi sunt hărţuiţi de dilemele spiritului
justiţiar; sunt conştiinţe în alertă.
Să reamintim că, prin Absenţii, Buzura dobândise o fulgerătoare reputaţie. Dar au urmat interdicţii şi epurări după
„lovitura propagandistică” din 1971 (faimoasele Teze din iulie),
încât romanul în cauză, deloc luminos, trecut pe lista neagră,
i-a asigurat scriitorului şi o faimă politică, fiind căutat avid de
cohorta cititorilor. Această dublă notorietate (literară şi politică),
deturnată şi exploatată de adversari (până la a-i nega talentul,
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artisticitatea etc.) a creat, desigur, aşteptări înalte. Iar prozatorul,
prin scrierile care au urmat, în contextul unei cenzuri capricioase,
„negociind” dur, şi-a onorat blazonul.
Ca mărturie (credibilă) a epocii, propunându-şi, prin cărţi
rezistente (valoric), cunoaşterea omului „din interior” (trecut,
sub semnul angoasei, prin experienţa înfrângerii), Augustin
Buzura raportează asupra adevărului trăit, branşat la „sângele
viu al zilei”. Pe bună dreptate, Ion Simuţ constata că ar fi greu de
imaginat o carte „de divertisment” sub semnătura lui Augustin
Buzura, un intelectual neliniştit, frământat de suferinţele,
agresiunile, absurdităţile provocate de o lume rău alcătuită,
subjugată de „canonul periferiei”. Firesc, aşadar, ca şi publicistica
sa să fie o lectură polemică a realităţii imediate, inventariind
eşecuri şi dezamăgiri în lungul şir al decepţiilor. Condamnând
improvizaţia, retorica găunoasă şi superficialitatea, vacarmul
stârnit, în zodia haosului, de atâtea „mediocrităţi lucitoare”,
prozatorul deplânge întârzierea reformei morale. Sperata
înnoire, în pofida unor bufeuri reformiste, s-a împotmolit, noii
procurori, sub flamura revizuirilor, iubind etichetologia, poartă
campanii înverşunate. Poate fi, aşadar, Augustin Buzura un autor
„expirat”?
*
Nu puţini dintre cei care au comentat amplele desfăşurări
epice ale lui Augustin Buzura, dense, masive, problematice, au
constatat, fără efort, că opera publicistică este ombilical legată
de romanele sale. G. Dimisianu, de pildă, era ferm: „nu-l putem
înţelege în totul pe prozator”, spunea criticul, discutând doar
exerciţiile prozastice. Cum autorul se simţea răspunzător de
fiecare cuvânt scris sau rostit, evident că editorialistica sa este
un „complement natural” al prozei. O distincţie se impune,
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însă. Romanele sale explorează, se ştie, tema trecutului, devenit
obsesie; dacă Buzura nu poate scrie neimplicat (a mărturisit,
deseori), crezul gazetarului, exprimându-şi franc atitudinea
civică, ţinteşte, firesc, prezentul, refuzând, şi el, „crima de a
tăcea”.
Volumul Nici vii, nici morţi aduna cronologic editorialistica
găzduită în revista Cultura (în intervalul ianuarie 2009 – martie
2012), fiind – observa Angela Martin – un jurnal politic şi
cetăţenesc, „opunând adevărul oricărei retorici”. Scriitorul
e consecvent. Gazetăria, o spune răspicat, e o profesiune de
conştiinţă. Fără ocolişuri sau volute speculative, aşadar, dezinteresat de artisticitate, Buzura vrea să convingă, nu să
seducă. Deşi, câteodată, resemnat (aparent), contemplând
haosul naţional, crede că „pierde timpul cu editorialele” (v.
Ce ar mai fi de vânzare?). I s-a reproşat că ar fi prea pesimist.
Dar lucidul moralist, dezvăluindu-şi fibra transilvană, lansează
(dezolat, indignat) judecăţi tăioase, acuzând „anii trişti şi
umilitori” traversaţi în postcomunism, „bogăţia” aberaţiilor
şi valenţele urii, „cătuşele Istoriei” şi prostia frenetică, în fine,
deplânge o ţară bananieră devenită „o mare mahala”, bravii
noştri democraţi („ţuţări reciclaţi”, bişniţari politici etc.). Încât
ţara, o insulă tristă, căzută în subistorie, a devenit „un rai al
suplinitorilor, al inculţilor şi mitocanilor”. Eruptiv, criticismul
lui Buzura denunţa „aiureala dâmboviţeană”, „boala de voinţă”
(cum ar fi spus D. Drăghicescu), cercetează România reală,
mimetismul, somnolenţa socială, „alunecarea oarbă”. Cu un
cuvânt slavician, „putreziciunea socială”. Trimiterea se impune
deoarece ardelenismul, aflând în verbul a construi „cel mai
semnificativ verb ardelenesc”, înseamnă seriozitate, gravitate,
consecvenţă. Chiar dacă, uneori, Buzura recunoaşte zădărnicia
trudei sale scriptice. Implicit, triumful băşcăliei, curajul post10-11-12, 2018
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festum al atâtor „sconcşi intelectuali” (bine remuneraţi, e drept),
interesaţi de „turismul de cinci stele”, profesând – intimidant
– anticomunismul cu faţă bolşevică (devenit „copyrightul
unei secte”). Adică, acele „nulităţi recompensate” (cum zicea Eminescu), îndobitocind telenaţia română. Adevărul
rostit, strigat, în numele radicalismului moral aparţine unui
maramureşean, venit dintr-o lume „aspră şi exigentă”. Inevitabil,
foiletonismul său răsfrânge aceste comandamente, blamând
nepăsarea generalizată.
Cărţile lui Buzura sunt lungi meditaţii despre eşec şi ratare,
aparţinând unui scriitor care îşi asumă, integral şi responsabil,
problema umanului. Masive, de fervoare etică, dizertaţională,
suspectate de statism, romanele lui Buzura par, s-a spus, nişte
blocuri epice; ceea ce nu înseamnă că prozatorul sacrifică jocul
nuanţelor. Ca dovadă, preocupat de relativizare şi detaliere,
Buzura îşi oferă variaţiuni analitice; ceea ce s-a numit stilul
Buzura nu priveşte eleganţa frazei, ci gravitatea interogaţiei,
„adevărurile mari”, într-o scriitură în care „contează întregul
şi nu detaliul” (Ungureanu 2018: 374). Cărţile sale nu servesc
ventilaţiei mentale, nu sunt cărţi „ale stomacului”. Autoanaliza,
de o inevitabilă monotonie, recrează o lume şi pune sub semnul
întrebării un destin; aspirând la comunicare, la asumarea lumii,
eroii sunt mânaţi de impulsul autocunoaşterii („Ce fel de fiinţe
suntem?”), vor să-şi vadă – în oglinzile conştiinţei – limitele.
Deşi a fost, şi el, împroşcat cu vorbe rele, Buzura rămâne nu doar
un spirit reflexiv, organizând epic un spaţiu al meditaţiei, ci, în
primul rând, o conştiinţă morală. Care, cu luciditate dureroasă,
explorează „interiorul unei uriaşe răni” (cum însuşi recunoştea)
şi se pronunţă cu o impresionantă violenţă a sincerităţii. Cărţile
sale sunt un strigăt disperat, în numele foamei de adevăr. „Interzis”
după Absenţii, scriitorul s-a radicalizat. Poate că ar fi fost mai
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concesiv, recunoştea – cu onestitate – dacă nu intervenea acel
dureros episod; poate că şi-ar fi prelungit dibuirile după debut,
dacă n-ar fi înţeles, printr-o maturizare bruscă, imperativul
implicării etice.
Pentru Augustin Buzura, cel care, în tinereţe, se voia un serios
om de ştiinţă, ispitit – ca psihiatru – de situaţii excepţionale/
exerciţii de supravieţuire, literatura nu putea fi un azil estetic.
Tenace, îndârjit, „Oşanul” e frământat de întrebări şi încearcă
să răspundă unor probleme grave, fiind un credibil purtător de
cuvânt. Popularitatea incumbă o uriaşă responsabilitate. Pe care
Buzura şi-a asumat-o. Cu vervă rece, observa M. Iorgulescu,
prozatorul n-a agreat scriitura oblică; ca editorialist, condamna
ferm spiritul tranzacţional, amnezic, descifrând „alfabetul
democraţiei şi al libertăţii”. Fie întorcându-se la epic, precum
în Recviem pentru nebuni şi bestii, ca mare roman al tranziţiei,
după ce i se cântase „prohodul literar” (Urian 2000: 87), fie
pronunţându-se jurnalistic, răspicat şi indignat, asupra agendei
care încarcă „peştera de acasă”, întrebându-se dacă mai există,
oare, români în România? Şi constatând, pe urmele lui Gherea,
că cea mai mare revoluţie la noi ar fi aplicarea legilor. Visând, în
haos reformist, la un proiect de ţară pe termen lung şi notând,
mâhnit, că spusele marelui Rebreanu, angajând „vremea
temeliilor”, sunt, din păcate, la fel de valabile şi azi.
Prizat, îndeosebi, foiletonistic şi elogiat la unison (cu o notabilă excepţie: C. Regman), Augustin Buzura invită şi la o
lectură metacritică, cum s-a încumetat Sorina Sorescu, notând
că volumele lui Buzura, „un experiment mereu reluat”, ajung la
„critica cea mai radicală a totalitarismului din toată literatura
română postbelică” (S. Sorescu 2014: 46). Evident, formaţia de
psihiatru îl încarcă cu o responsabilitate sporită, veghind ca, întro societate totalitară, memoria să nu fie ştearsă. Şi critica nouă,
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prin câteva voci deja de autoritate, crede că romanele lui Buzura,
fără happy-end, cu „dedesupturi parabolice”, rezistă. Iată, Vocile
nopţii, ca „titlu de vârf ” într-o săracă literatură muncitorească
(ca valabilitate estetică) pare noilor cititori un proletarian
roman existenţialist (Cernat 2017: 105). Provocată de realitate,
integrala Augustin Buzura înfăţişează o epopee a suferinţei
într-un sistem totalitar, construind o antiutopie. Romanele
sale, dificile la lectură şi, paradoxal, cu uriaş succes de public
în epocă, erau o spovedanie cu rol cathartic, aveau o valoare
tămăduitoare, „curativă” şi angajau o lucidă responsabilitate
civică, împiedicând „ştergerea memoriei”. Fiindcă, pentru
Buzura, scriitorul, incapabil de indiferenţă, semnând texte
„de atitudine”, era o instituţie şi trebuia să depună mărturie.
Adevărul, afirma răspicat prozatorul, „oricât de incomod, nu
poate face rău semenilor”. Iar actul creator, imitând divinitatea,
înfruntă tragismul existenţei şi dă sens vieţii, aşteptând „noaptea
cea lungă”. Asemuit cu o pasăre de pradă, el, scriitorul, „nu se
poate desprinde nici chiar în somn de meseria sa”.
Cu o cotă în scădere acum, Augustin Buzura, un om greoi,
tăcut, fundamental bun, vădind „o tristeţe nativă ţinută în lesă,
filtrată”, nota o „Buzura de adopţie” (Daniela Zeca Buzura),
adună reproşurile criticilor esteţi şi a celor disidenţi, deopotrivă.
Dar într-un trist editorial, la moartea scriitorului (v. România
literară, nr. 30-31/14 iulie 2017, p. 3), N. Manolescu recunoştea,
şi el, că „nici un romancier n-a mers atât de departe în critica
sistemului”. Fireşte, Buzura însuşi ştia prea bine că „o carte bună
este şi un act politic” (Buzura 2003: 185), dorindu-şi, însă, a
atinge demnitatea estetică.
De ce a fost citit cu aviditate Buzura, ne întrebăm, un „specialist
în vieţi ciobite” sub presiunea mediului şi un „pictor de rataţi”,
cum l-a văzut Marin Sorescu? (M. Sorescu 1989: 3). El oferea, în
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pofida demarajului greoi şi a scrisului chinuit, de pulsaţie gravă,
într-un climat de „teroare vâscoasă”, prin cărţile sale, „o gură
de oxigen”; propunea un roman în variante, interesat de social,
animat de suflu etic, bucurându-se de complicitatea cititorului,
în acel „atelaj text-cititor” (M. Sorescu 1989: 11), ultimul
prelungind recepţia, prin comentariu, dincolo de graniţele cărţii.
În fond, denunţând „moartea psihică”, clinicianul Buzura nu s-a
despărţit nicicând de medicină, aflând şi cultivând o „echivalare
metaforică”, demonstra Sorina Sorescu. Meditaţiile sale grave,
turnate în texte aspre, de potenţial exploziv eliberau vocea omului
revoltat, ispăşindu-şi culpa morală. Încât scrisul său istovitor,
fie în examenul publicistic (trecut prin şcoala Tribunei), fie în
romanele sale masive, obligând cititorul la „penitenţă”, a fost
deturnat, perceput ca mesaj politic sub deghizament ficţional,
„travestit în literatură” (Iorgulescu 2011: 7).
Iată situaţia paradoxală a unui scriitor important, declasat
azi, taxat ca „expirat”. Cu „plămâni de romancier”, recunoştea
N. Manolescu, cu o proză „justiţiară şi pesimistă”, discutând
crize de conştiinţă, dar solidă „în latură obiectivă” (Manolescu
2008: 1142), Augustin Buzura vorbeşte despre o lume care sa scufundat. Hărţuit de Cenzură, el va complica şi va devia
epicul (aglomerat, căzând, deseori, în monologism sufocant)
spre melodramatic sau exotic, oferindu-şi o „ceaţă protectoare”
(Manolescu 2008: 1148), ştiind că literatura, mereu sub presiunea
Istoriei, este datoare să pună întrebări (inconfortabile, fireşte).
Scriitor implicat, cu un stil personal, numai al lui, judecător
al prezentului deprimant, autor al unor cărţi de acută actualitate,
căutate cu înfrigurare în anii ceauşişti, Buzura pare a-şi fi
pierdut acum cititorii. E drept, productivitatea sa literară în
epoca postdecembristă a diminuat (observase G. Dimisianu),
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viaţa literară s-a tribalizat iar vânzoleala revizionistă, tulburând
apele, a creat confuzie. Scriitorul însuşi trăia dramatic Istoria şi
deplângea, în înfloritoarea licheliadă, această lume fără repere
morale, alterând criteriile, având drept poli ura şi băşcălia. Dar
scrisul său, prin interferenţa vocilor, adiţionând „istorii”, nu sa schimbat, gravitând în acelaşi univers obsesional, populat de
frământări, crize, căutări de sine. Chiar dacă „masivul caiet”
al psihiatrului Cassian Robert (Raport asupra singurătăţii) aduce, aparent, o temă nouă, cercetând angoasele unei bătrâneţi
recapitulative, frisonată de adierea morţii. Avea dreptate
Viorica Gligor: Raport, analizând o situaţie-limită, este o carte
mărturisitoare, o „carte-catharsis” (Gligor 2014: 103), analizând
relaţia omului cu destinul şi cu moartea. Dar ea lărgeşte sau,
dimpotrivă, restrânge câmpul investigaţiei? Întâlnirea cu moartea
este o confruntare, mutând accentul de la „teroarea istoriei” la
tragismul fiinţei: bătrâneţea, boala, singurătatea, finitudinea.
Înţelegând, finalmente, importanţa fiecărei clipe, „spaima de
timp”, scrisul ca „ordin al fiinţei”, promiţând o victorie (iluzorie).
Sau atacând tema autorului, de pildă, prin Adrian Coman (v.
Drumul cenuşii), gazetarul-detectiv învingându-şi „prudenţele
confortabile”, scriind „cu statornică furie”, scrisul devenind o
nevoie vitală. Dar nu consemnând lozinci şi inepţii, ci luând
cuvintele „în serios”. Or, inflexibilul Augustin Buzura „citea”
lumea prin lentila profesiei (abandonată în 1964) iar fişele sale de
observaţie, ficţionalizate, aparţin unui terapeut, salvând – prin
problematica etică angajată – demnitatea unei literaturi, supusă,
cu fluctuaţii, bruiajului propagandistic. Hărţuit, trecut prin
momente de cumpănă, transferând în text propriile „dibuiri” în
căutarea unui răspuns şi, desigur, experienţele de pacient,2 A.
2

200

Absolvent al Facultăţii clujene de medicină (1958-1964), cu o lucrare de stat (licenţă)
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Buzura a înţeles scrisul ca „o amânare a morţii”, ştiind că reala
vinovăţie ar fi tocmai tăcerea. Romanele sale ar fi, s-a spus, lungi
şi încâlcite conversaţii terapeutice, scutite, însă, de crize mistice.
Încât neconcesivul romancier confirmă, peste ani, o profeţie pe
care o lansa, cu aplomb, Paul Georgescu: cultivând „un realism
social zguduit de probleme etice”, Augustin Buzura se dovedeşte
un prozator trainic. Revoltaţii lui Buzura, confruntaţi cu feţele /
măştile realităţii, refuzând acomodarea, descoperind că „e greu
să trăieşti lucid”, propun, observa Dan Culcer, retorica strigătului.
În fond, retrospecţiile, dincolo de spectaculos sau senzaţional,
sunt un examen evaluativ, inventariind înfrângerile, mizeria,
umilinţele etc., în relaţia individului cu mecanismele obscure ale
Istoriei; şi anunţând posibila „eliberare” în lupta cu „monştrii”
(moarte, frică, lehamite, greaţă), cărţile sale fiind, mai degrabă,
„feţe ale rostirii” (cf. Marian Papahagi). Într-adevăr, Buzura a fost
una dintre vocile „opoziţiei disimulate”, luptând, probabil, „mai
mult decât alţii” pentru cărţile lui, rostind adevăruri incomode,
sfidând restricţiile epocii, încercând să învingă frica, laşitatea,
amânarea, „îngrozitoarea amânare”...
Romanele lui Buzura, cu cert potenţial subversiv, veritabile
manifeste, îndeamnă la o lectură contextualizantă. Dar nu exclusivistă. Ele propun, prin introspectare, o morală a rezistenţei,
dar, în egală măsură, sunt sociografii în haină ficţională, schiţând
un tablou de moravuri, cercetând rechizitorial o lume care a fost
mutilantă, alienantă. Întrebarea e dacă noile generaţii de cititori
descoperă, dincolo de cazierul epocii, tensiunea morală, dacă
nu cumva percep muzeistic aceste titluri (ca sever „datate”), cu
al câtorva mari spitale din lume, înţelegând scrisul ca „o soluţie de supravieţuire”,
a propus o „literatură terapeutică” (A. Martin 2017 b : 365), crezând, cu fanatism,
în utilitatea ei. Era vorba, se înţelege, de lungi exerciţii de „exorcizare morală” prin
terapia fricii.
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o problematică anacronică, ancorate în acel obsedant prezent,
consumat. Altfel spus, dacă trec proba timpului, asigurându-şi
supravieţuirea. Fiindcă timpul judecă altfel. Augustin Buzura se
arăta încrezător; în fond, personajele sale, ne asigura şi Viorica
Gligor, într-un documentat „itinerar monografic”, sunt „ipostaze
ale obsesiilor, ale căutărilor şi ale eşecurilor noastre” (Gligor
2014: 136). Or, solitarii lui Buzura, observăm, ameninţaţi de
concretul existenţial (alienant), caută refugii („vii”, în unele,
înşelătoare, cazuri), vor „puţină căldură umană”; îşi oferă, la
flama lucidităţii (amintind de tradiţia camilpetresciană), dureroase introspecţii, problematizează inconfundabil, speră în
resurecţia morală, ca reîntemeiere. Prozatorul, făcând parte
dintr-o generaţie „ţintită” de demolatori (cum însuşi afirma),
ducând povara romanului, denunţă vehement tocmai sărăcia
morală. Pentru autorul Refugiilor scrisul rămâne o nevoie vitală,
având o copleşitoare miză morală. De aici, probabil, şi regretul
frustrant că, „insuficient investigat” (A. Martin 2017a: 11), a
fost receptat prioritar, printr-o lectură contextualizantă, pentru
„încărcătura politică” a cărţilor sale.
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ROZATORUL Eugen Uricaru, după ce
a publicat pentalogia Supunerea (2006),
Cât ar cântări un înger (2008), Plan de rezervă
(2011), Beniamin (2014) şi Permafrost (2017),
ne surprinde cu o carte de poeme, Despre ce
vorbim? (Mai puţini cititori ştiu că Uricaru a
scris încă înainte de debutul editorial poezii.)
Am amintit cele cinci romane pentru că Ioan
Holban, în „cuvântul (său) însoţitor” spune
că „Despre ce vorbim ne arată, odată mai mult,
cum poezia poate să fie, uneori, o anticameră a
prozei”, făcându-ne să ne amintim în poemele
cărţii de „sugestii, simboluri, semne ale lumii, istoriei, întâmplărilor şi personajelor”
din romanele amintite. Aş completa: nu doar
anticameră, ci orice altă încăpere din acelaşi
edificiu locuit de Uricaru, trăit de Uricaru,
văzut de Uricaru. Un autor cu o operă oricât de
* Eugen Uricaru, Despre ce vorbim?, Poeme, Cuvânt însoţitor
de Ioan Holban, Editura Junimea, Colecţia Atrium, Iaşi,
2018.
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diversă nu poate fi decât unul şi acelaşi,
indiferent ce gen abordează, chiar dacă la
unii s-au petrecut şi modificări radicale
în biografia lor literară. Nu este cazul
la Eugen Uricaru. Încă de la debutul în
volum – Despre purpură (1974) – el şi-a
creat un teritoriu al său, acolo trăieşte,
acolo scrie şi de acolo priveşte lumea.
Chiar dacă a colindat pământul în lung
şi în lat, tot în interiorul tărâmului
său aduce întregul de afară, acolo îşi
aminteşte, acolo îl prelucrează. (Aceasta
este şi noutatea: poeziile din tinereţe
n-au venit încă din edificiul care abia a
urmat.)
Universul lui Eugen Uricaru este bântuit, face
parte dintr-o lume venită parcă din tumultul
picturii lui Bruegel şi din vâltoarea tragică a lui
Bosch. N-ai cum să vizualizezi altfel destinul unor
personaje mereu sub vremi. Şi, da, aşa se întâmplă şi
cu poemele din recenta carte: un discurs colocvial,
o adresare firească despre nişte lucruri de obicei
îngrozitoare. Mereu este de faţă şi Celălalt, uneori
vizibil, uneori travestit, întotdeauna în poziţia
felinei stând la pândă, niciodată tu neavând de unde
afla când va ataca.
De multe ori ai chiar impresia că, deşi nenumit,
cumplitul Neculai Crăciun din cărţile enumerate
este adevăratul personaj. „Dacă îl chemi/ Diavolul
răspunde la telefon,/ Are o voce joasă, seamănă/ Cu
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aceea a unei femei interesate,/ Dar nu e,/ Te face să spui tot/ Nu
pentru că el n-ar şti,/ El ştie tot, de aceea e/ Cine e./ Dar are o
mare plăcere să/ Te audă spunând ceva/ Ce el ştie deja./ Ca să
dai de el/ Ajunge să formezi un număr/ La întâmplare,/ Va fi
acolo deoarece/ Ştie că îl vei chema./ E ca apa în care un copil
se îneacă.” Sigur e vorba despre priceputul securist în celebrele
„activităţi specifice”, dar, în primul rând, e vorba despre ce-l ce
se află de cealaltă parte a firului, cel ce formează numărul, „ca să
dai de el, ajunge să formezi un număr la întâmplare”…
Teroarea din romane este şi teroarea din poeme: o teroare
trăită în mod firesc, devenită rutină, făcând parte din obişnuinţă,
din viaţa de zi cu zi. O alternativă există: „Când iepurele stă
ghemuit,/ Cu botul umed şi pălit de frică,/ Ascuns în brazdă,
ori în tufiş -/ Nu-l poţi împuşca!/ Nu nimereşti nici fazanul/
Decât dacă zboară, pocnind/ Din penele sale, lungi, colorate./
Dacă stă tupilat, în hăţiş, nu./ Până şi vulpea, dacă nu fuge,/ are
viaţă lungă, cu tot cu smocul ei/ Alb, din vârful cozii./ Ai putea
crede că nemişcarea/ Este cea care ţine lumea asta, vie./ Asta
e părerea mea -/ Zise prietenul nostru,/ Vânătorul – un mare
iubitor/ De poveşti./ Are salonul tapetat cu piei/ Şi îşi atârnă
puşca/ În coarnele unui trofeu naţional./ E un amator de vânat
mare/. Vânatul mare nu are scăpare.”
Şi mai există şi o altă alternativă, o alternativă extrem de
actuală, aşa cum actuale sunt toate alternativele. „Casa noastră:
Casa noastră stă să se dărâme/ Au luat tot, podelele/ Grinzii,
căpriorii. Chiar şi uşa de la intrare./ Poate eram la masă, poate
nici nu eram./ Oricum, mintea ne era în altă parte./ Atât de
departe încât unora/ Le-a fost ruşine să recunoască/ simplul
fapt să aveau şi ei o casă./ Nu erau beţi. Poate le era foame şi/
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Credeau că unora li se va face milă de ei./ S-a dovedit că se poate
trăi binişor/ Din mila altora.”
Da, mai există multe alternative pentru mulţimea ce foşgăie
prin teritoriul lui Uricaru, Bruegel şi Bosch. Există multe
posibilităţi, dar, până la urmă, sfârşitul este acelaşi. Un sfârşit fără
de sfârşit, un sfârşit fără epilog – „Extratereştrii: Extratereştrii
mişună printre noi,/ Au o privire înţelept – inocentă./ Ştiu tot ce
se întâmplă cu adevărat, însă/ Nu au nici un amestec./ Stau lipiţi
de borcanul cu miere/ Au nevoie de energie, ca păianjenii,/ Iar ei
apără mierea de păianjeni./ Cel puţin, aşa spun, dacă îi întrebi/
Ce naiba fac. Dacă nu-i întrebi/ Tac şi îşi văd de mierea lor./ N-au
diabet. Nu sunt stresaţi/ N-au griji şi au mintea foarte/ Limpede,
pentru că ştiu ce vor./ Pământenii sunt hăbăuci./ Îşi asumă şi
cred/ În câte o culoare, fără motiv./ Extratereştrii au privirea
incoloră./ De aceea pare că e albastră, sau de orice altă/ culoare.
Cum spuneam/ Sunt duşmanii de moarte ai păianjenilor./
Păianjenii sunt ca oamenii./ De aici, de pe pământ.”
Poemele lui Eugen Uricaru ne povestesc despre numeroasele
cărări pline de lume, toate parcurse firesc, preocupat, cu
încăpăţânare. Şi toate ducând spre acelaşi sfârşit. Care este şi
care parcă a mai fost. Mereu. Când povesteşte, de pildă, despre
frică, Uricaru ne zice: „Nu are gust/ Nu se vede şi nici nu poţi/
Să o atingi./ Nu e deloc consistentă nici măcar/ Cât fumul ori
respiraţia/ Când e ger./ Doar miroase. Miroase îngrozitor,/
Dulceag şi greţos. De parcă am fi/ Murit cu toţii, dintr-o dată./
De multă vreme”.
Privit dinspre tărâmul lui Uricaru, Bruegel, Bosch, inodor,
incolor, inconsistent, drumul se pierde în zare. Unde nu mai
este nimic. Eugen Uricaru, asemenea oricărui scriitor mare,
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ne oferă o singură carte – fie în proză, fie în poezie –, o carte
asemenea unui diamant atent şlefuit, strălucind prin fiecare
faţetă/variantă. Iar cartea aceea, sclipitoare, este ceea ce se vede
extrem de limpede din interiorul edificiului său. Pentru cei ce
găsesc uşa de intrare.
Despre ce vorbim?
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Un mozaic Fauve

S

URPRINZĂTOR mi se pare că despre Teo
Moldovan, un autor prolific şi ambiţios de megaromane, s-a scris destul de puţin. Deloc surprinzător
îmi apare, în schimb, faptul că s-a scris contradictoriu.
Una dintre vocile autorizate în materie, criticul Alex
Ştefănescu, tranşa fără echivoc chestiunea vocaţiei
scriitorului băimărean, punându-i acestuia verdictul
de diletantism: „suferă de amatorism. Autorul
povesteşte neselectiv tot felul de întâmplări şi devine
plictisitor”. El nu considera, totuşi, că la mijloc ar fi
o lipsă de vocaţie autentică. „Sunt pasaje – în special
unele descrieri – care te pot face să crezi că Teo
Moldovan are talent literar. [...] Predomină însă, din
nefericire, secvenţele scrise prost, de un irezistibil
umor involuntar”. Alex Ştefănescu vorbea astfel despre
romanul în două volume intitulat – vădit sarcastic şi
argotic – Fix pix, publicat în 2011 în două volume:
Loneliza (vol. I) şi Adio Monali (vol. II), (Cititor
de serviciu. Sex bărbătesc manevrat centrifugal, în
„Evenimentul zilei”). Despre acelaşi roman cu
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titlul „uşor frivol şi parodic”, care ar fi putut fi formulat mai
convenţional Bagatela sau Fleacul, dacă s-ar fi dorit renunţarea la
trimiterea înspre argoul şmecheresc cotidian, Virginia Paraschiv
spunea însă că: „Departe de a fi o carte veselă, de agrement
şi de odihnă mentală, cartea se susţine ... ca un avertisment
asupra dezabuzării. Să scrii peste 1600 de pagini sub semnul
«jemanfişismului» absolut, ascunde o intenţie auctorială care
transcende cheful de glumă şi de umor adolescentin. Rămâne
cititorului decizia de a detecta ce e joacă şi ce e serios în acest
puzzle posdecembrist, cu tentacule şi antecedente din sistemul
comunist zdruncinat, anesteziat pe ici pe colo şi resuscitat pe
calea «naturală a privatizărilor şi licitaţiilor» de succes”. Rezultă
clar de aici că, îndepărtându-se de tradiţia sobră şi metodică
a prozatorilor transilvani, Teo Moldovan, prozator cu ambiţia
spaţialităţii epice ample, este mânat de un diavol al deriziunii, al
ludicului şi al detonării unităţii stilistice. El face loc în paginile lui,
fără a-şi preveni cititorul, unei poetici absorbante de limbaje şi
convenţii lingvistice specializate şi gata să se aplice unor realităţi
sociale şi psihologice de consistenţe felurite şi dizarmonice. Ele
invadează proza pe care o scrie atunci când aceasta se referă la
contemporaneitate şi surprind dezgheţul exploziv al tranziţiei în
materie de comunicare orală, după deceniile de limbă de lemn
strict controlată de ideologii Partidului Unic.
O altă faţetă remarcată în presă a aceluiaşi autor băimărean a
fost proza scurtă, adusă în discuţie de confratele lui prozatorul
Marian Ilea. După acesta, „Colaj comico-tragic din fragmente
disparate are 21 de texte, unele cu personaje întâlnite în romanele
autorului, altele născute din poveşti auzite de la prieteni, altele
voit şi chiar vădit urmând segmente de viaţă desprinse din
presa recentă. Titlul volumului defineşte (în mare parte) ceea ce
încearcă Teo Moldovan să propună cititorului”. Cu alte cuvinte,
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tehnica montajului din aspecte disparate, de o mare diversitate,
ale realităţii, tratate în registre stilistice la fel de diverse şi de
contrastante, ar ţine de o poetică asumată a autorului, şi nu
de accindentul unei dezorientări sau a unei lipse de coerenţă
formativă. O asemenea suspiciune nu rezistă, crede Marian
Ilea, căci „Teo Moldovan are ştiinţa (inclusiv dramaturgică)
de a dezvolta o povestire ce se transformă în nuvelă şi, după
nuvelă, prin aglutinarea epicului, povestirea devine roman...”
(Teo Moldovan, faţă în faţă cu proza scurtă, în „Caiete silvane”,
septembrie 2018). În cazul scriitorului comentat, efortul
nu este acela de a urca dinspre textele cu un caracter bref, ci
dimpotrivă, de a veni dinspre proza aluvionară romanescă înspre
concentrare şi semnificare succintă. Concluzia lui Marian Ilea
este că „În Colaj comico-tragic din fragmente disparate întâlnim
un romancier care (paradoxal) uceniceşte în sensibilul domeniu
al prozei scurte. E o ucenicie reuşită...”
În zona de experimentalism liber asumată de Teo Moldovan
a intrat, de la o vreme, şi jocul identităţilor auctoriale. Dacă
romanele dinainte, au fost publicate când sub pseudonimul Teo
Banal, cum este cazul debutului , când sub numele propriu, cum
s-a întâmplat cu Destine triste (2006), recent încheiata trilogie
apărută la editura clujeană Ecou Transilvan în 2017 – 2018 sub
titlul Puzzle... în toate sensurile este semnată de doi autori: Teo
Banal şi Van Teo Moldo. Evident că ambii co-autori sunt două
faţete ale aceluiaşi personaj proteic: Teo Moldovan însuşi. Jocul
autopersiflant al auctoriatului se lasă descifrat din prima clipă,
prozatorul sălăjean stabilit la Baia Mare autoatribuindu-şi atât o
banalitate pe care o evocă ostentativ, cât şi un aer flamand (prin
acel Van care poate fi nu doar terminaţia lui Moldo, adusă în
faţă, ci şi un însemn heraldic al particulei neerlandeze curente în
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numele din Țările de Jos, sau marca irosirii, a inutilului).
De astă dată, ambiţiile romancierului merg în direcţia unei
vaste fresce a locului şi timpului, proiectul acesteia neputând
fi asemănat decât – cu păstrarea deplină a proporţiilor şi fără
conotaţii calitative exagerate – cu Colecţia de biografii a lui
Petru Dumitriu sau cu trilogia S.U.A. a lui John Dos Passos.
Un comentator din „Graiul Maramureşului” observa, ca un
bun cunoscător al locului şi întâmplărilor care l-au inspirat pe
naratorul dedublat ficţional că: „... autorul surprinde modul în
care se făceau privatizările şi cum erau gestionate spre pierderi
– din cauza presiunilor sindicale ce au luat locul presiunilor
partidului comunist. Personajele sunt «reale», întâmplările
în mare parte pot fi recunoscute, cu excepţia celor obturate.
Pentru a nu cădea în desuet, prin expunerea de simple istorisiri,
prozatorul prezintă mai multe scenarii ficţionale prin care
defineşte originea sau ajungerea unui personaj la apogeu”. Este
vorba, aşadar, despre punerea epică în oglindă a unui întreg
proces social şi economic, cu conotaţiile sale biografice urmărite
la nivelul unei multiplicităţi de protagonişti – Teo Moldovan şi
„sosiile” lui nu se aplică niciodată unui singur erou, ci lucrează, în
spiritul romanului fluviu (căutând calea către romanul frescă) –,
un roman al transformărilor postcomuniste dintr-o provincie a
României de după decembrie 1989, în care torentul schimbărilor,
aparent încet, s-a urnit şi duce la vale tot ce întâlneşte în cale:
oameni, pasiuni, structuri de forţă ale vieţii unei naţiuni şi nu în
ultimul rând configuraţii ale realului moştenit.
Înainte de calificarea axiologică a romanului Puzzle... se cuvine avută în vedere înţelegerea corectă a pariului său. În toate
cărţile sale Teo Moldovan pare să fi aderat la o politică literară a
babiloniei registrelor, a contrastelor stridente şi a destructurării
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naraţiunii obişnuite. Pe autor nu îl sperie nici ridicolul unor
personaje sau al unor ziceri, nici dicţiunea autosubminantă a
ideilor. Din acest punct de vedere, trilogia din 2017 – 2018 are
un titlul de-a dreptul programatic. El încearcă un puzzle în toate
sensurile, alăturând personaje, situaţii, idei, straturi stilistice
şi ipostazieri de tot felul într-o babilonie asumată. După cum
a demonstrat Alex Ştefănescu, Teo Moldovan nu se teme nici
de improprietăţile limbajului, nici de proastele alegeri stilistice,
deşi este în mod clar capabil să le evite. De ce? Pentru că lumea
pe care o pune în pagină, inspirată de anii tranziţiei româneşti
postcomuniste, plin de rezidualul modernităţii, al vechilor alcătuiri, al sentimentelor şi al mijloacelor de exprimare, este o
lume compozită, neomogenă, livrată în fluxuri discontinue
şi dizarmonice, uneori banală, alte ori extravagantă. Pentru
Virginia Paraschiv, acest amplu roman aparţine unui scriitor
„... înstrăinat de convenţiile clasice ale scriiturii, urzeşte din
secvenţe narativ-descriptive, aparent disparate, pasagere, un
întreg unitar, un întreg al nimicniciei. Marasmul pierderii
de sine în erotomanie, alcoolism şi violenţă este caligrafiat cu
acribie auctorială. Limbajul însuşi pendulează între emfază şi
naturalism ca semn al frângerii, al fragmentării în însuşi actul
de comunicare. Puzzle este conceput ca o entitate a destrămării
existenţiale... Individul rătăceşte într-un timp istoric atrofiat...”
Cronicarul maramureşean din „Graiul Maramureşului”
avea dreptate: „Curajul de a spune lucrurilor pe nume, dar mai
ales spiritul critic axat pe economic, cu argumente rezistente,
poate crea valuri. În literatura română, acest stil trebuie definit,
pentru a nu se crea impresia că până la un moment dat vorbim
de documente şi după aceea de mici bârfe”. Stilistica pe care
Teo Moldovan o aduce în prim-plan, aparent inaderentă sau, în
orice caz, contrazisă de perspectiva acceptată despre travaliul
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unui scriitor, caracterizează o lume, un autor şi o realitate fluidă,
amestecată cacofonic, a lumii româneşti de azi. Îşi va dobândi ea
validarea critică şi în conştiinţa cititorilor? Rămâne de văzut...
Roman frescă ce surprinde o anti-epopee românească actuală,
provocatoare şi contestabilă, dar etalând ambiţii mari susţinute
de pasiunea şi dăruirea scrierii pe mari suprafeţe epice, Puzzle...
în toate sensurile îşi va avea, fără îndoială, cititorii, tot aşa cum
şi Rocambole al lui Ponson du Terail s-a bucurat de un public al
său, în pofida numeroaselor stridenţe şi expresionisme mai mult
sau mai puţin adecvate. Timpul va decanta mai bine portretul
prozatorului băimărean.
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Un eseu panoramic

R

EMUS VALERIU GIORGIONI este un
scriitor iscoditor şi problematizant, cu
un larg evantai de preocupări exprimate în
versuri sau proză şi care, aproape la fiecare
apariţie produce surprize. Cea mai recentă
a fost volumul Arhitecturi selenare1, care, în
ciuda aparenţelor, este, de fapt, un vast poem
cu evidente infiltrări livreşti, dedicat Mării,
venerată sub toate aspectele şi implicaţiile pe
care le are asupra sensibilităţii umane. Dar cea
mai surprinzătoare dintre scrierile lui RVG
de până acum cred că este un eseu ambiţios
şi riscant, întrucât e dedicat unei probleme
dificile şi, probabil, insolubile: „chestiunea
evreiască”, cum a fost numită de la început
în dezbaterile din cultura noastră. Volumul e
intitulat Cartea lapidată şi poartă ca subtitlu
precizarea Mihail Sebastian şi problema evre1

Radu Ciobanu,
scriitor,
Deva

Remus Valeriu Giorgioni, Arhitecturi selenare – poeme
ultramarine. Constanţa. Ex Ponto, 2018.
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iască2. Presupun că mobilul acestei investigaţii a fost o empatică relaţie cu
personalitatea lui Sebastian, intrată în
conjuncţie cu un, tot empatic, interes
pentru destinul dramatic al poporului
evreu.
Cartea lapidată este un eseu pe care l-am numit panoramic, având ca
reper definiţia speciei aşa cum o formulează un mare scriitor israelian,
Amos Oz, care, în colaborare cu fiica
sa, de profesiune istoric, Fania OzSalzberger, a scris o superbă carte,
Evreii şi cuvintele, asupra căreia voi mai reveni:
„Eseul reprezintă un gen literar generator de discuţii
intense, cu pronunţat caracter panoramic, pe marginea unui set vast de subiecte, dar predispune
spre o lectură selectivă, personală şi o aplecare dea dreptul arogantă spre generalizări.”3 Toate aceste
„semnalmente” sunt de regăsit, mutatis mutandis, şi
în eseul lui RVG: cu toată precizarea limitativă din
subtitlu, autorul, seducător povestitor şi pasionat
convorbitor, comentator, profund religios totodată,
nu rezistă autolimitării şi depăşeşte cu mult tema
propusă, oferind o privire panoramică şi captivantă,
poate mai curând incitantă, asupra „unui set vast
2

3
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Remus Valeriu Giorgioni, Cartea lapidată (Mihail Sebastian şi problema evreiască). Cu o prefaţă de Florin Lăiu şi o postfaţă de Boris
Marian-Mehr. Timişoara., Waldpress, 2017.
Amos Oz şi Fania Oz-Salzberger, Evreii şi cuvintele. Traducere din
engleză şi note de Ioana Petridean. Bucureşti, Humanitas fiction,
2015, p. 8.

10-11-12, 2018

Un eseu panoramic

Lecturi paralele

de subiecte”, în faţa cărora cititorul, neavând încotro, se vede
constrâns la „o lectură selectivă, personală”. Ceea ce am şi făcut,
urmând cu această ocazie un model de lectură evocat tot de cei
doi autori, conform tradiţiei ebraice, unde „...fiecare cititor este
un redactor, fiecare [este] un elev, un critic şi fiecare scriitor,
inclusiv Autorul Universului, este supus unui număr mare de
întrebări.” (op. cit., p.8)
Remus Valeriu Giorgioni îşi mărturiseşte de la început intenţiile: „Am încercat [sbl. RC] în această carte să propunem în
loc de compromisuri – soluţii ; să punem degetul pe rană, nu să
găsim motive, pretexte, circumstanţe atenuante.” (22). Pentru
ca, după vreo 200 de pagini, constatând, probabil proliferarea pe
parcurs a subiectelor derivate din proiectul iniţial, să revină cu o
precizare: „Dar plecând la drum în conceperea acestei cărţi, noi
ne-am propus doar să reliefăm, cu câteva argumente, părerile lui
Mihail Sebastian despre propriul popor – exprimate în romanul
său evreiesc [sbl. aut.] şi, pornind de aici, să ajungem la opinia
scripturală referitor [sic] la destinul final al neamului omenesc.”
(236) Cale lungă şi ambiţioasă, care-l va lua prin surprindere pe
cititorul ce miza pe promisiunea titulară că va afla ceva în plus
despre drama latentă a lui Mihail Sebastian, acutizată de prefaţa
lui Nae Ionescu la „romanul său evreiesc”. RVG cunoaşte riscurile
unei asemenea extensii şi simte nevoia s-o motiveze prin adeziunea sa „...faţă de poporul evreu, căruia o întreagă civilizaţie îi
este datoare. (Cultura europeană chiar a fost numită, şi nu pe
nedrept, iudeo-creştină). Din acest tezaur al evreismului ne
parvin multe elemente în creştinism: în morală şi legislaţie,
istorie şi literatură, în cultură şi artă.” (22) Declarându-se „fan”
al lui Mihail Sebastian, RVG încearcă astfel să-i stabilească
coordonatele între care l-ar putea situa în raport cu „tezaurul
evreismului”. Înţelegem mai bine această tentativă când d-sa
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relevează, chiar dacă numai spre sfârşitul eseului, complexitatea
prin diversitate a evreităţii, cu necesara distincţie între iudaism
şi evreitate: „Însă evreitatea în totalitatea ei, mai ales în accepţiunea actuală a termenului, este foarte complexă, puternic
diversificată [...] Aşadar, contradicţia dintre evreitate şi iudaism
se reflectă pe tărâm religios. Evreitate = totalitatea evreilor, ca
neam şi apartenenţă la sufletul naţiunii – cum am zice „românitate’’ ; iudaismul fiind latura religioasă a evreităţii, cea care
practică religia iudaică – la fel cum am zice hinduism.” (275)
Mihail Sebastian a aparţinut evreităţii, mai mult: a aparţinut
evreităţii laice, aşa cum e văzută ea, ca o categorie aparte, şi de
Amos Oz şi Fania Oz-Salzberger, în Evreii şi cuvintele, când îl
citează pe scriitorul israelian Yizhar Smilansky (1916-2006):
„Laicitatea este o înţelegere diferită a omului şi a lumii, o
înţelegere non-religioasă. Omul poate simţi nevoia, din când în
când, să-l caute pe Dumnezeu. Natura acestei căutări nu este
importantă. Nu există răspunsuri de-a gata, cum nici iertarea nu
vine de-a gata, preambalată şi numai bună de folosit.” RVG
sesizează exact această paradigmă în care se înscrie Sebastian:
„Drama eroului lui Sebastian [id est a lui Sebastian însuşi – nota
RC] este dublă: evreitatea sa funciară este agravată de singurătatea
creatoare [...] el alege să fie „doar” om între oameni – om în
natură [...] Mihail Sebastian s-ar vrea om de la Dunăre şi atât.
Nu evreu român, nu evreu dunărean. Şi în aceasta constă toată
frumuseţea dramei sale general umane.” (27, 34) Nicăieri
aspiraţiile exclusiv creative ale lui Sebastian şi caracterul său
lipsit de agresivitate, aproape pasiv, nu sunt mai evidente decât
în propriile mărturisiri din Jurnal-ul, pe care şi RVG în consideră,
cum şi este, opera sa capitală: „Tot ce doresc e să fiu lăsat în pace.
Pierd, cedez, înghit, suport – dar vreau să fiu lăsat în pace.” Aşa
cum nu-l preocupă banii dincolo de un strict necesar decenţei,
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nu-l interesează şi nici nu deţine arta stabilirii relaţiilor profitabile, aranjamentele, publicitatea, „chestiile”: „[…] n-am cerut
niciodată nimănui nici un articol, n-am dus nici o politică
literară, n-am cultivat simpatii, n-am evitat adversităţi. Poate că
toate astea intră în vechea mea lene, dar în anumită măsură şi în
conştiinţa că destinul meu de scriitor – dacă cumva am vreunul
– se decide dincolo, mult dincolo de toate aceste mici chestii.”4
Drama a început când nu s-a mai putut sustrage presiunii istoriei,
manifestată prin contextul politic, nu doar intern, confuz şi
contradictoriu, de după Primul Război, când, precum aproape
întreaga sa generaţie, a intrat într-o mai mult sau mai puţin
scurtă derivă spre dreapta. Vintilă Horia consideră fenomenul
în care şi el a fost implicat, ca o reacţie firească la ascensiunea
bolşevismului tot mai agresiv şi mai ameninţător pentru civilizaţia europeană, după revoluţia rusească. Opinie perfect
plauzibilă. Doar că odată cu reacţia dreptei s-a dezvoltat tumoral
şi extremismul de dreapta, care se definea şi prin asumarea
antisemitismului ca principală directivă, urmată apoi chiar de
legislaţia antisemită. De aici a început şi drama lui Mihail
Sebastian, care, trezit la realitate, ca om de onoare ce era, s-a
simţit imperios determinat la implicare şi a scris cele două cărţi
– De două mii de ani (1934) şi Cum am devenit huligan (1935)
– care i-au zdruncinat întreaga viaţă. Episodul cu prefaţa bestială
a lui Nae Ionescu e arhicunoscut, îl detaliază în eseul său şi RVG,
şi îl amintesc acum doar pentru a sublinia afirmaţia de mai sus,
când spuneam că Mihail Sebastian a fost un om de onoare. Căci
numai un om de onoare şi totodată de o supremă candoare putea
da un asemenea răspuns unei întrebări care se ridica firesc, de
peste tot: „De ce am publicat prefaţa?... pentru că am cerut-o [...]
4

Jurnal. 1935-1944, text ingrijit de Gabriela Omăt, pref. şi note de L. Volovici.
Bucureşti, 1996.
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pentru că publicarea ei mi-era indiferentă. Vedeţi, grav pentru
mine era nu faptul că o asemenea prefaţă apare, ci că o asemenea
prefaţă poate fi scrisă. Posibilitatea ei mă înspăimântă, nu publicitatea.” (apud RVG, 41). Episodul poate fi, cum a şi fost,
comentat în fel şi chip, iar opinia concluzivă a lui RVG este că
publicarea prefeţei, adică acceptarea ei de către Sebastian, „a fost
o greşeală”. Nu cred. Din perspectiva noastră, a celor de azi, care
ştim ce a urmat, a fost poate o greşeală, dar pentru Sebastian,
chiar dacă presupunea urmarea, a fost o datorie de onoare să nu
respingă ce a cerut, ceea ce ar fi echivalat cu un gest de laşitate.
RVG urmăreşte cu atenţie episoadele semnificative din viaţa lui
Sebastian, inclusiv cel intim cu Leni Caler, care e colateral, adică
nu tocmai „în chestie”, dar tratează, surprinzător, prea rapid
ultimii ani, postbelici, ai personajului, care nu sunt cu nimic mai
puţin relevanţi pentru personalitatea acestuia şi raporturile sale
cu evreitatea. Căci din august 1944 până în mai 1945, când e
răpus într-un accident dubios, Sebastian trece printr-o nouă
derivă, de data aceasta de stânga. Euforizat de momentul
„eliberării” şi de perspectivele redeschise, într-adevăr seducătoare
în acea clipă, ca un nou început, de nouă viaţă, scăpat de teroarea
legislaţiei antisemite, se trezeşte elogiind armata „eliberatoare”
şi noua orânduire care se profila. Dar Sebastian nu era doar un
om de onoare, ci şi, în fond, un om lucid. Euforia a durat foarte
puţin, cele ce se petreceau sub ochii săi i-au revelat imediat
adevărata natură a „eliberării” şi „a îndărăptat” degrabă, cum
ziceau bătrânii noştri, adoptând explicit o atitudine publică
militantă împotriva noilor pericole venite de data asta dinspre
est. Dacă nu avea această salutară intuiţie, Sebastian s-ar fi
numărat printre „alogenii”, cum încă sunt prevenitor numiţi
evreii şi maghiarii bolşevici, care formau în majoritatea ei
coloana a cincea, revărsată de Stalin asupra poporului român, cu
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misiunea criminală de a-i anihila identitatea, transformându-l
într-unul dintre noroadele al căror „părinte” era. Un lucru care
cred că ar trebui spus limpede astăzi este acela că antisemitismul
românesc postbelic, atât cât a fost şi încă ar mai fi, vizează acum,
de fapt, nu evreitatea, ci bolşevicii evrei infiltraţi atunci, cu nimic
mai ticăloşi, de altfel, decât „endogenii”, cozile noastre de topor,
care le-au devenit complici. Pe Sebastian l-a salvat de acest
stigmat inteligenţa şi onestitatea, dar cu siguranţă şi prea curând
încă pentru ca el să bănuiască, noua-i atitudine l-ar fi dus direct
în puşcăriile „eliberatorilor”, unde s-ar fi întâlnit cu vărul său,
inenarabilul Belu Silber, cu Steinhardt, cu Harry Brauner şi
atâţia alţi co-etnici atât de diferiţi între ei, dar îngenunchiaţi de
aceeaşi tiranie bolşevică. Accidentul – cum, premonitoriu, îşi
intitulase unul dintre romane, l-a scutit de această nouă încercare,
trecându-l direct şi nepătat în eternitate.
Remus Valeriu Giorgioni a urmărit analitic configurarea în
sensul temei pe care şi-a propus-o a personalităţii lui Sebastian,
atent la nuanţe şi detalii, însă, totodată, captivat de perspectivele
colaterale ce i se deschideau pe parcurs, n-a rezistat ispitei divagaţiilor. E o consecinţă a propensiunii sale înspre explorarea
teritoriilor delicate şi a voluptăţii de a povesti ce a găsit acolo.
Trebuie spus, de altfel, că excursurile care jalonează parcursul
eseului său constituie şi o importantă sursă a interesului cu care
se citeşte. Cu stilul său fluent, familiar, la limita oralităţii, cu,
uneori, agrăirea directă a cititorului, RVG îşi pune tot timpul
lectorul în faţa unor probleme sau relatări neaşteptate. Nu lipsesc
nici întrebări contrafactuale, din cele ce nu se pun, pentru că nu
duc nicăieri şi mai mult încurcă lucrurile, precum „Ce s-ar fi
întâmplat dacă evreii nu-L respingeau/răstigneau pe Hristos?”
(235). Sunt absolut seducătoare, în schimb, divagaţiile pe tema
bibliotecilor, cărţilor, Bibliei, a lui Ulise, a Fiului Risipitor, sau a
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lui Ahasverus, încheiată aceasta cu o reconfortantă concluzie,
conformă generoasei viziuni a lui RVG: „Evreul Rătăcitor are
o singură posibilitate de „a-şi umple timpul”: să se bucure la
superlativ de viaţa sa umană, adâncindu-se în cunoaşterea lumii,
oameni şi locuri. De aici încercarea operelor literare şi muzicale de
umanizare a eroului mitic, aducându-l înapoi din cerul legendei
pe pământul nostru arid.” (184) Fiecare dintre divagaţiile, consideraţiile şi comentariile colaterale temei principale în care se
lansează irezistibil RVG, ar merita un comentariu aparte, pe
care, din păcate, spaţiul nu mi-l mai permite. N-aş vrea totuşi să
închei aceste însemnări, fără a mărturisi o rezervă pe care mia suscitat-o modul programatic al autorului de a aborda tema
exclusiv prin intermediul Cuvântului Bibliei.
„Deci chestiunea fiind aşa vastă şi încâlcită”, scrie RVG, „noi
ne-am rezumat la opinia Bibliei, considerând-o autoritatea cea
mai competentă [...] în opinia noastră, spinoasa problemă pe care
o dezbatem aici nu poate fi tranşată decât biblic.” (68) Împărtăşesc
întru totul respectul, iubirea şi admiraţia d-sale pentru cuvântul
şi prestigiul Bibliei, pe care o consider decisivă pentru civilizaţia
iudeo-creştină, dar, citind un eseu care îşi propune să dezbată
o chestiune atât de dificilă, mă simt dezamăgit când autorul o
abordează dintr-un singur unghi de vedere, oricât de venerabil
ar fi. Cu atât mai mult atunci când tonul devine peremptoriu
şi imperativ, aducând atingere, nu doar o dată, pe parcursul
demersului său, independenţei de interpretare a cititorului.
Astfel, pornind, bunăoară, de la problema palestinienilor (tot
colaterală temei Sebastian), RVG devine polemic şi ritos: „Teza
noastră este: Biblia se situează în mod decis, clar, manifest, de
partea evreilor, iar vechile ei texte şi profeţii, fie din Vechiul, fie
din Noul Testament, se împlinesc sub ochii noştri pas cu pas.
În această situaţie, cititorilor le rămâne doar alternativa de a
crede – şi a accepta – Scriptura [! sbl. RC]; sau de a o respinge
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conştient, dar atunci vor reitera ei înşişi poziţia faţă de Hristos
a cărturarilor şi fariseilor, care L-au respins în ciuda semnelor şi
minunilor petrecute sub ochii lor obosiţi.” (68) E cam mult să
implici cititorul într-o chestiune de credinţă firească, dar care
e, şi e bine să rămână, în universul strict intim al fiecăruia. Este
adevărat, pe de altă parte, că Biblia este cartea „în care un creştin
practicant crede necondiţionat, nedezminţit şi nestrămutat.”
Atâta doar că nu toţi cititorii cărora li se adresează RVG sunt
creştini practicanţi, ci şi creştini... laici, care, deschizându-i cartea
cu bună-credinţă, au mizat pe o dezbatere liberă de orice fel de
parti-pris-uri şi tendinţe de persuadare. Imposibil ca, în acest
context, să nu-ţi aminteşti de celebra şi înţeleapta mărturisire
a lui Toma d’Aquino, creştin practicant fără-ndoială, de vreme
ce a fost sanctificat: „Timeo hominem unius libri” = Mă tem
de omul unei singure cărţi... Aşa stând lucrurile şi fiind vorba
în eseul lui Remus Valeriu Giorgioni de o privire panoramică
asupra evreităţii, pornind de la drama lui Mihail Sebastian, nu
pot, din ipostaza de cititor creştin laic, decât să mă simt solidar
cu evreitatea laică, în speţă cu Amos Oz şi fiica sa Fania, care sau poziţionat atât de onest, sincer şi clar faţă de Biblie: „Pentru
evreii seculari ca noi, Biblia ebraică reprezintă o creaţie umană
magnifică. Exclusiv umană. O iubim şi o punem sub semnul
întrebării [...] Biblia noastră nu are nevoie nici de origini divine,
nici de dovezi palpabile, iar faptul că ne revendicăm de la ea nu
are niciun fel de legătură cu cromozomii noştri” (op. cit., 19).
Cred că, mărturisită sau nu, exact aceeaşi, – caracterizată prin
respect, iubire şi interogaţie – este şi poziţia românilor „seculari”
faţă de Biblia creştină. Îl asigur pe colegul nostru Remus Valeriu
Giorgioni că şi aceştia pot citi şi preţui, fără mânie şi părtinire,
cum şi fără a fi ghidaţi, un eseu atât de bogat în teme şi idei,
precum Cartea lapidată.
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Cum se poate rezista fără să

fii foarte rezistent*

P

Felix Nicolau,
critic literar, poet, prozator,
Bucureşti

OET DECIS, Costel Suditu face ceea ce
promite în titlu: Poeme carnivore, are nerv
– mai cu seamă erotic –, şi o bună tehnică.
Loreline, Carmeline şi Valentine menţin
ritmul alert, fără însă să solicite inovaţii în
discurs şi viziune. Vestea bună este că Suditu
e un scriitor complex, capabil să compună în
mai multe registre.
Moştenirea baladescă e vizibilă: „sunt sigur că voi avea duşmani mari şi frumoşi/
în armuri de sticlă transparentă”. La aceasta
se adaugă o teatralitate a la Emil Botta, dar
desfăşurată doar la interior: „aş fi vrut să fiu
conştient însă de nevrotica mea/ consideraţie
pentru toate problemele simple” (LORELINE
– nicio posibilă aşteptare).

* Costel Suditu, Poeme carnivore, Editura Paralela 45,
2016
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Poetul are însă şi capacitatea exprimărilor inteligente, paradoxale, scrisul
său fiind constant „deturnat” de joc, de
şugubenie: „era unul dintre momentele/
în care eram încrezător fără să inspir
siguranţă”. (încrezător fără să inspir siguranţă). Cel mai adesea, textele lui
sunt o pastă; fluenţa şi atmosfera constituie intenţia principală. Aşa este
generată emoţia surdinizată. Şuvoiul
discursiv este scurtcircuitat, strategic,
de câte o formulare tribunardă, teribilist-amuzantă: „atât de frumoasă erai
Loreline pe când eu/ doar bănuiam asta
cu spectaculoasa mea filosofie” (frumosul din urât şi invers). Valenţa ironică a frumoasei
fără corp este evidentă.
Multe procedee aparţin abordării literaturizante,
un fel de tardomodernism, însă sunt complet restructurate. Atingerile comice şi ironice fac ca
orice urmă de patetism şi naivitate şaizeciste să se
volatilizeze. Dar nici parodia şaptezecistă, cum nici
alambicatele scenarii optzeciste nu prind rădăcină
aici: „o mare încăpere goală ca un ecou ca o durere
nerevendicată/ concret de niciun organ/ deasupra
susţinea tavanul cu toate braţele sale/ un bătrân
candelabru ştirb cu multă ceară în urechi/ şi urdori”.
Dincolo de tehnică şi atmosferă, marile reuşite
ale poetului sunt unele versuri de profunzime şi
fineţe: „cu ochii în lacrimi din dorinţa de a zîmbi”,
„în interiorul meu abrupt aburau tot felul de lucruri”
(solzul de aur).
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Privitor la imaginaţie, ea este de un suprarealism moderat şi
refractar la orice viziuni naturaliste. Nefirescul niciodată nu va
fi împins dincolo de limita decenţei: „cumva mi se îndesaseră
umerii în călcâie ajunsesem/ să nu mai pot respira fără să mi te
aduc aminte/ mă enervam la culme fiindcă în mine/ se trezise
ochiul adormit al iubirii/ şi-mi tot reproşa adormirea/ mă
străbăteau magnifici fiori şi parcă nu era de ajuns” (raţiune şi
dezmăţ).
Reţeta se schimbă aproape abrupt odată cu ciclul Carmelina.
Pulpele „crescute în blugi” descătuşează o poezie erotică de
cea mai bună calitate. Deloc infernală, comedia blugilor bine
împănaţi recurge la viziuni spectaculoase, comparaţii statuare
şi metafore pios-perverse: „urcau norii în şir indian (îndelung
şi cuminte/ ca mierea în zi de mai) mă frecam de pulpa ta/ cu
ochiul stâng până când blugii deveneau casă/ cu doi gânditori la
o masă o veioză într-un colţ/ un dulap cu multe cântece la nord
o gură în sud/ un ochi la vest în est era icoana din ochii mei/ atât
de uzaţi aşa de umezi” (te priveam ca prin vis).
Ar putea exista comentarii legat de nivelul de sinceritate al
acestei poezii, de autenticitatea ei (în acepţie douămiistă), de
dâra existenţială lăsată de ea (în termeni textualişti). Nu aşa
ceva îşi propune autorul. El se confesează fictiv, suficient cât să
îi folosească la înscenarea unor pseudo-mini-balade urbane.
Baladescul artificial al sibienilor este minat de luciditatea de
tip optzecist, dar niciodată uscat de preţiozităţi culturaliceşti.
Mai curând, o nouă sensibilitate mereu grijulie să nu cadă în
patetism.
Ceea ce salvează această artă de superficialităţile donjuaniste
ale producţiilor unui Adrian Suciu, de pildă, este simţul măsurii,
radarul care detectează exact orice depăşire a limitelor artistice.
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De aici şi capacitatea de a alterna ironia cu fragmente de
mare tandreţe şi fineţe infinitezimală: „îţi lăsai umbra undeva
să viseze despre/ fluturii de oase din umerii mei care trimiteau/
braţe clandestine să te îmbrăţişeze când eram supărat/ dar altceva
exprima credibilitatea ochilor/ decât mi-aş fi dorit” (Totdeauna
demonstrai că mă iubeşti).
În nici într-un caz textele nu se bazează pe metaforă, atât de
greu de înnoit. De la poezia de notaţie se poate face transferul
către poezia de tip refren, aşa cum a procedat mai recent un
Dumitru Crudu: „în inima ei să construim o casă în ochii ei/
să construim o casă în ochii ei/ să construim o casă în gura
ei/ să construim o casă în urechile ei/ să construim o casă de
asemenea în creierii ei/ să ne construim o casă” (Îmi roteam în
inimă întrebarea).
Discursivitatea unor texte s-ar putea să nu le pice tocmai
bine celor iubitori de atletică poetică. Adesea poetul deapănă
în vederea obţinerii mai sus-numitei atmosfere. La fel şi în
cazul confesiunilor cu încărcătură simbolică: „astăzi am chef de
iepure ţi-am spus/ orice-ar fi astăzi am chef de cuvântul alergător/
cel cu foame de vânător cu frica de rostire/ orice-ar fi astăzi am
să tac întruna nu voi/ să mai folosesc rigoarea pe conştiinţă/ va
sta priponită la soare unde iarba/ creşte arsă iară apa dă din sare”
(Astăzi).
Cum arta e condamnată să progreseze – nu poţi relua decât
dintr-un alt unghi ceea ce deja au făcut alţii –, poezia lui Costel
Suditu rezistă prin umanitatea ei accesibilă atât celor sensibiloşi,
cât şi celor mintoşi. Incontestabil, experienţa de viaţă şi flexibilitatea mentală a scriitorului, deloc poluat de ideologii, fac
ca poezia lui să fie mai interesantă decât a multor altora bine
promovaţi.
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Voichiţa T. Macovei,
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Arad

DRIAN MELICOVICI este „uno scrittore rumeno in Italia”, cum îi place să
se numească pe bună dreptate.
Proza sa, cu rezonanţă deja în plan internaţional, este de esenţă realistă şi are ca
sursă de inspiraţie realitatea lumii în care a
trăit până în 2013, adică România comunistă
şi postdecembristă.
Toată opera atrage, fascinează prin felul în care scriitorul ştie să adune laolaltă
faptele lumii în care trăieşte, învăluindu-le
în propriul suflet, analizându-le prin propria
conştiinţă. Iar sufletul şi conştiinţa care
analizează lucrurile sunt acelea ale omului
curat. De aceea, analiza înfăptuită devine
serioasă şi temeinică. Din ea se pot extrage
norme de viaţă, linii morale ale vieţii omului
dintotdeauna.

* Adrian Melicovici, Lanţuri, Editura Singur, Târgovişte,
2016
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Aceste lucruri le-am înţeles, special,
după ce am citit romanul Lanţuri, a
cărui acţiune aflasem că se petrece
în România anului 1979, protagonist
fiind un tânăr muncitor din Ploieşti,
condamnat la moarte pentru o triplă
crimă, închis la penitenciarul Mărgineni. Titlul are valenţe simbolice, precum Iona lui Marin Sorescu. Omul
trăieşte „în lanţuri” indiferent de locul,
timpul existenţei sale.
Citind romanul, cu sinceritate trebuie
să recunoaştem calităţile unei opere ce se înscrie în
seva marilor creaţii ale adevăraţilor scriitori români
având aceleaşi „lanţuri” care-i uneşte definitiv: locuri
natale, modele morale, reflecţii, simboluri, credinţă,
speranţe.
Plecând de la o întâmplare simplă, dar cu implicaţii
enorme (crima comisă de tânărul Virgil Crăciun),
autorul creează un roman cu o tematică extrem de
complexă. Căci, vom înţelege până la urmă, că nu
întâmplarea tragică se află în centrul romanului, ci
povestea ei, implicaţiile în plan social, psihologic şi
existenţial. Vom întâlni aici, toate temele şi motivele
care formează viaţa noastră sau, cum ne sugerează
naratorul, „viaţa unui om simplu”: sufletul, frumosul
uman, iubirea, destinul, femeia, speranţa, Dumnezeu,
libertatea şi îngrădirea, căinţa, raportul dintre eu
şi ceilalţi, dreptatea, societatea, familia. Şi fiindcă
viaţa unui om acumulează în ea mai multe lucruri, şi
acelea se vor găsi în această carte!
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Tânărul Virgil Crăciun, descendent dintr-o familie dezorganizată, crede că s-a realizat în viaţă alături de Violeta, pe care
o iubeşte nespus şi pe care o consideră femeia vieţii sale. Copilul
lor, Andy îi dă asigurarea echilibrului psihologic al vieţii. Dar,
două condiţii (cauze) externe, îi dărâmă visul armoniei dorite:
vicisitudinile societăţii comuniste care obligau oamenii la tot
felul de subterfugii pentru a putea trăi şi ura părinţilor Violetei
faţă de bărbatul fără studii superioare, considerat de ei un ratat,
nedemn pentru fata lor.
Un punct maxim al romanului îl reprezintă dorinţa lui Cleo,
sora Violetei, de a-l atrage pe Virgil, determinându-l să facă sex
cu ea.
Pentru omul care părea că şi-a găsit liniştea sufletească, iubirea
vieţii şi împlinirea, indiferenţa soţiei faţă de provocarea propriei
surori a dus la extreme un conflict psihologic ce mocnea în
sufletul său din perioada copilăriei. Este o adevărată introspecţie
în sufletul unui tânăr aflat între o copilărie de coşmar şi o viaţă
ce părea împlinită prin iubire.
Ţipetele pline de ură ale socrilor, cozile interminabile la care
era nevoit să stea înainte de a merge la serviciu pentru procurarea
pâinii şi a laptelui, certurile cu vecinii, dar mai ales schimbarea
lui Vio faţă de bărbatul, soţul şi tatăl familiei, a făcut ca Virgil
să premediteze eliminarea celor două suflete considerate de
el principala stavilă în trăirea existenţe dorite: a socrilor.
Întâmplarea, excelent descrisă de narator prin mijloacele artei,
face ca Virgil să fie nevoit să o omoare şi pe Cleo.
Urmează condamnarea la moarte.
Pentru naratorul A. Melicovici, fin şi pătrunzător analist al
lumii în care trăieşte, condamnarea la moarte a criminalului
Virgil Crăciun constituie dezvoltarea unor pagini de un dramatism extraordinar care scot la suprafaţă pentru cititori
230

10-11-12, 2018

O carte care trebuie citită!

Lecturi paralele

frământări, întrebări, răspunsuri, supoziţii sau speranţe asupra
libertăţii de a trăi, asupra existenţei individului prin raportare la
cei din jur, până la urmă, prin raportare la întreaga societate.
Sunt întrebările noastre, ale fiecăruia dintre noi! Cu dorinţe,
lupte, eşecuri, cauze şi hotărâri, cu implicaţii nedorite ale celorlalţi în viaţa noastră.
Esenţa analizei întreprinse surprinde lupta dintre eu şi
ceilalţi (societatea), iar descoperirile nu sunt puţine, făcându-ne
pe fiecare să ne întoarcem înspre noi, spre a ne regăsi ca sine,
într-un univers atât de complex! Întâlnim tehnica pluralităţii
perspectivelor în construcţia romanului. Nararea la persoana
a treia este întreruptă pe alocuri de adresarea directă. Este
mărturia faptului că autorul a trăit el însuşi realitatea prezentată,
determinându-l pe cititor să facă acelaşi lucru.
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1909 versus fjara*

F

Lucia Cuciureanu,
poetă, eseistă,
Arad

OARTE RAR mi se întâmplă să primesc
o carte de la un necunoscut (iertată să-mi
fie ignoranţa, dar am făcut cercetări imediat)
şi să-mi placă din prima. Îmi dă puteri
sentimentul că există semeni normali, şi-mi
spun mie însămi, nu e totul pierdut. Titlul
cărţii* Turneul celor cinci naţiuni te poate
duce cu gândul la faimosul turneu de rugby
sau poate la cel de karate, la fel de important şi
viguros. Ei, bine, e altceva. Cartea e un poem
al unui tip normal, tânăr, dar matur, iscusit
şi harnic în ale literaturii, ale jurnalismului
cultural în on-line şi în real life. Andrei
Zbîrnea, autorul, este la a treia carte, celelalte
două fiind Rock în Praga (2011, Editura Herg
Benet), urmat de #kazim (contemporani cu
primăvara arabă), la aceeaşi editură, în 2014.

* Andrei Zbîrnea, Turneul celor cinci naţiuni, Editura
frACTalia, Bucureşti, 2017

232

10-11-12, 2018

Ballspiel-Verein Borussia 1909 versus fjara

Lecturi paralele

Textele sale au apărut în reviste literare
precum „Arca”, „Familia”, „Conta”,
„Poesis International”, „România literară”, „Ramuri”, „Timpul”, „Zona nouă”,
„Tribuna” ş.a. Meritorii sunt şi apariţiile
în câteva antologii, cum ar fi Cele mai
frumoase poeme din 2011 (Editura
Tracus Arte, 2012), Cele mai frumoase
poezii ale anului (Editura Adenium,
2014), Ziduri între vii (Editura Zona
Publishers, 2015), #Rezist!Poezia (Editura Paralela 45, 2017). Foarte activ în
on-line, printre altele, a fost redactorşef la „SemneBune”. Împătimit de sport, scrie şi
multe articole despre fotbal, tenis, a scris chiar un
poem pentru Simona Halep.
Cele două texte de început, corolar unu şi corolar
doi, sunt de-a dreptul derutante, cum să-ncepi cu
nişte concluzii? Corolarul fiind prin definiţie o
concluzie care derivă nemijlocit dintr-o teoremă. N-a
fost o problemă, totuşi, pentru că iată fragmente din
corolare care devin, brusc, premise: „Adăposturile
nu îşi modifică poziţia în spaţiu. Accepţi teama, mila
şi frigul.// În fiecare dimineaţă oraşele primesc ceea
ce merită. […] Femeia buştean trădează începutul
poveştii într-un carneţel cu pacienţi trecuţi în nefiinţă. […] ]în super-slow motion.” (pp.5-6). Din
start avem incursiuni postmoderne şi indie în cotidianul nepăsător, obraznic şi dur ca un fulger. Ca
la începutul unui joc apocaliptic, unde chiar eşti un
personaj. Ştiu asta pentru că joc zilnic Solitaire.
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Andrei Zbîrnea, care nu e douămiist, încearcă să demitizeze
şi să construiască o mitologie urban-tehnologică pe alocuri,
virtuală şi extrem de serioasă, la fel cum opzeciştii au analizat
o mitologie deja existentă şi foarte bine asimilată şi asumată.
Devenită canonică şi, într-o vreme, de mare succes. Dar asta e
altă poveste. Volumul are trei părţi, prima este dedicată, zic eu,
definiţiilor, observaţiilor nefiltrate (oraş I. fjara), a doua aparţine
teoremei despre viaţa din universul cel mai probabil (turneul
celor cinci naţiuni), iar cea de-a treia e demonstraţia (oraş II.
nadejna). De unde derivă şi corolarele.
oraş I. fjara, e o „colecţie de mostre” neprelucrate, crude şi
vii, ajustate, dar, paradoxal, lipsite de RMN sau de alte analize
specific umane. Senzorii captează şi asimilează tot, se creează
foldere de tot felul, statistica nu prea funcţionează, nici nu e
cazul să interpretezi. Percepţiile vin buluc din tot felul de surse.
Fie ele media, metrou, colegi, amici, aer, substanţă, fotbal, blog,
kazim, tenis, creative+writing, confesiune, filme, rugby, cărţi,
muzică şi câte şi mai câte. Ar trebui să tac, pentru că: „pisica de
catran mă priveşte/ prin lentilele concave/ e frig// de mardi gras
îmi întîmpin/ vecinul într-un halat cu dungi/ alb-albastre stăm
în uşă/ miroase a zacuscă şi dincolo/ şi dincoace de prag.// în
tot acest timp/ pisica de catran n-a plaecat” (mardi gras) (p.14).
Tocmai când mă credeam isteaţă şi făceam copy-paste la nr.8 din
playlist, observ că „sunt” devine „sînt”, iar ultimele două versuri
au devenit redundante, glorie redactorilor, iată ce mi-a plăcut:
„sînt cea mai frumoasă ceaşcă din menajeria de sticlă/ sînt ce
vrei să atingi să sorbi să zdrobeşti între/ [...]” (ceaşca de pe raftul
ikea) (p.17). De-aici rezultă că, dacă un proiect e proiect, trăieşte
şi moare ca un proiect. Ca un lucru, nu ca un viu. Cu facturi,
profit, imagine, din astea.
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turneul celor cinci naţiuni, miezul cărţii, cum ar veni, e
traversarea în salturi mici, dar ferme, peste un râu simbolic.
„Fragilul” A.Z. devine din ce în ce mai dezinvolt, cerne, calcă din
ce în ce mai apăsat: „poezia nu ţine cont de raportul ocaziilor/
poezia e imnul germaniei intonat de/ un ghanez la finala cupei
mondiale” (blestemul lui béla guttmann) (p.33). Să nu uit că
o formă a poeziei poate fi echipa Islandei de la Campionatul
Mondial de Fotbal. Aşa, în sine. (punct fix #4) (p.49).
oraş II. nadejna este şistul cel mai clar, o gresie formată
bine, nisip întărit nobil, cavalereşte. A.Z. îşi arată forţa, ezit
să spun poetică, are cam tot ce trebuie, inclusiv experiment
reuşit, profunzime, ecou triplu, temeri, cum îi stă bine, plus o
zonă unde m-am regăsit, iar asta e rar şi grav. De fapt, cea mai
frumoasă piesă din playlistul meu este: „nadejna desenează
planuri extinse pentru cartierele din sud// în fiecare noapte
pierde cel puţin două ore cu/ hărţile colorate din heroes might &
magic// fiecare campanie e o imersiune a unui/ corp străin întrun alt corp/ străin nadejna se teme de/ infecţiile nosocomiale//
mai mult decît/ de ieşirea marii britanii din uniunea europeană/
nadejna nu a înţeles regulile de la mahjong/ şi nici saloanele de
spital cu mai mult de şase paturi” (endoscopie) (p.46).
E interesant că mai avem două pagini (înainte de cuprins)
care te pun în gardă, de parcă ai vrea să intri pe o proprietate
păzită de doi teutoni înzestraţi cu puteri speciale: o scrisoare din
partea unui lunetist borussian, respectiv o bibliografie selectivă
epatantă, lipsită de tact, care îmi demonstrează că stau bine cu
lecturile. Şi că am avut noroc bun.
Conceptual, Andrei Zbîrnea se află într-un mix de apă, aer,
foc, pământ, adică real, virtual, arte şi sport. Pasiunile lui sunt
bine definite şi bine păzite. Structurile propuse, chiar dacă estetic
nu sunt argumentate, nici nu trebuie acum, există, se dezvoltă
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uşor-uşor, cum spun antrenorii de fotbal, sunt sincere, sunt
conturate corect, şi au o normalitate altfel. A.Z. construieşte pe
un teren bun, îl stăpâneşte cu modestia unui om puternic, aşa
văd. Conexiunile, relaţionările, intertextualitatea îl demască.
Referinţele coerente la muzică, filme şi regizori de film, la istoria
sportului desfăşurată live în metaforă, la secvenţele de exactă
iubire ale arhitectei nadejna, dac-o fi ea, arată o poftă de viaţă
grozavă. Cam liniară, ceea ce mă necăjeşte cumva. Aşa că mă
gândesc la Prinţul Mîşkin, la Dali, la Picasso sau Brâncuşi ori
Nichita. La nebunia sinapselor, la problemele serioase din fizica
cuantelor.
Noul proiect al lui Andrei, Pink-Pong, (jumătate Pink Floyd,
jumătate Ping-Pong), mi-aduce aminte de Pongul lui T.S.Kasis,
dar şi de Mahjong. Am jocul într-un cufăr, piese din lemn de
balsa, l-am jucat ani în şir, ceea ce e/a fost minunat. De aici
rezultă o nedreaptă nemulţumire a mea: de ce Pink-Pong, de
ce nu Pink-Mahjong? Dar şi a doua: de ce ringul de dans a fost
prea îngust? Dar şi a treia: Atletico-BVB 2-0. Acuma, fără glumă.
Cartea e bună, are o structură şi o modulaţie ciudată, e plăcută
pentru că are spaţialitate, are fior, drumuri, are noi hărţi pentru
heroes might & magic şi are un colţ defect, nadejna. Nu-i aşa că
Nichita are dreptate?

236

10-11-12, 2018

Lecturi paralele

Domnica Pop

Darul de Rod*

Î

N ANTOLOGIA de scriitor intitulată
ochiul din palmă, Costel Stancu ne deschide larg porţile „grădinii poetice” pe
care a sădit-o vreme de douăzeci de ani
– între anii 1995 şi 2015. Ea este împărţită
în zece „terase” diferite, fiecare cu cîte-un
nume primit după titlurile celor zece cărţi
cuprinse în antologie: Terapia căderii în gol,
Dominic sau despre imitaţia umbrei, Măştile
solitudinii, Golurile din pîine, Fluturele cu o
singură aripă, Cîntarul de apă, Vînătoarea
promisă, Ieşirea din peşteră, Înghiţitorul de
creioane şi Risipitorul de hîrtie.
În prima, Terapia căderii în gol poetul ni
se confesează cum că în eşecurile iubirilor lui
rîsul din oglindă i-a fost salvator, după care,
uşurat de traume, reuşea să se abandoneze
sinelui în spirit liber şi cu conştiinţa împăcată:

Domnica Pop,
poetă,
Arad

* Costel Stancu, ochiul din palmă, editura Mirador, Arad,
2017
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„... şi plîng ca un rege umilit/ după o
aspră victorie/ în cîmpul de mure” (p.
12). Prin aceasta mărturisire Costel
Stancu ne convinge că nu se pierde
foarte uşor şi, mai mult, că stăpîneşte
efectele cauzalităţii, aşa cum reiese
şi din începutul unui alt poem: „te
naşti ca şi cînd ai/ face o rugăciune cu
mîinile goale...” (p. 19) sau în finalul
altui poem: „vei descoperi magia naşterii şi a morţii/ oarba încredere e
linişte/ aştepţi cu neputinţa orbului
de a-şi plînge înfăţişarea” (p. 22) ori:
„stau singur într-o încăpere/ uşile rînjesc siguranţele
fumegă/ îmi îngrop mîinile şi tot eu sînt” (p. 15).
Majoritatea eşecurilor lui – demoni ai destinului –
au impactizat şi s-au anihilat în linia întîi a cîmpului
de luptă poetică, spaţiu în care autorul îşi acceptă
primejdiile fără să împieteze, unindu-şi funcţia de
poet cu cea de om în legămîntul dual de lamentaţie
şi speranţă după cum ni se înfăţişează, la persoana
a treia: „... te desprinzi de propria-ţi umbră/ cum
crucea de iisus şi cade/ între/ început şi sfîrşit/ altă
naştere” (p. 19).
Sentimentele şi stările poetice îl convertesc pe omul
Costel Stancu din victima propriei torturi a înfrîngerilor
din dragoste în eliberatorul fictiv care se reclădeşte
pentru un alt început convenţional: „... scrisul poate
începe chiar în colţul acestei pagini...” (p. 17). Liga
îndoielilor se abrogă în faţa discursului său plin de
lumină, şi cade în reversul lui – în umbră –, însă, cu
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toate că posedă aceste victorii, Costel Stancu nu se consideră
cîştigător, şi chiar ne arată semnele bătăliilor – descrise în
anamneză lirică – similare cu cele ale timpului care trece „lăsînd
o zgîrîietură fină pe lac” (p. 17). Pe această „terasă” se simte
liniştea resemnării, iar fructele pe care ni le oferă au aromă puţin
mai amăruie pentru că păstrează amprenta palmelor care le-au
crescut, îmbibate cu vibraţia fluctuaţiei stărilor lui inflaţioniste
între oferta şi lipsa de iubire.
În partea numită Dominic sau despre imitaţia umbrei observăm că „soarele nu are greutate” (p.37) şi fructele nu au
umbră, astfel că în fiecare dintre noi, cei prezenţi, ar putea fi
divizată reflexia poetului aşa cum „în spatele fiecărui obiect ar
putea fi o ieşire” (p. 38). Ne aflăm în două universuri paralele, şi
acolo dar şi pretutindeni, datorită luminozităţii poemelor care
ne limpezesc de parcă autorul ne-ar „fotografia mîinile” (p. 33)
sub cerul magnetismului său liric care are formă de „lighean
răsturnat peste păsări” (p. 32); păsări fără substanţă materială
– plăsmuite de invitaţia la contemplaţie – care se aşază în jur ca
nişte jucării „cu o mie de feţe identice” (p. 38), iar astfel şi noi
ne acomodăm cu toate feţele „terasei”, prin oglinda de cuvinte a
autorului puternic centralizată pe subtilitatea utopică a expunerii
solitudinii şi izolării, în contrast pronunţat cu particularităţile
puterii lui de imaginaţie. Aici fructele nu au culoare pentru că
– din cauza şocului de atingere cu palmele lui palide şi indecise
-, şi-au absorbit-o în miezul de frică.
Pe „terasa” a treia Măştile Solitudinii găsim doar „nişte resturi
pe masă” şi pe autor foarte dezamăgit – după cum reiese din
începutul unui poem: „înţelegi tu deznădejdea/ celui care se are
doar pe sine?” (p. 50) -, care ne întreabă retoric: „cine-şi mai
aminteşte de mine?” (p. 56), evocînd într-un discurs patetic
iubirile traumatizante, neîmpărtăşite la modul suprem, aşa după
10-11-12, 2018
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cum ştie el să iubească: „te voi iubi te voi iubi te voi iubi/ atîta
timp cît pasărea va aţîţa/ cu aripa ei albă focul/ înăuntru şi înafară
împrăştiind duh...” (p. 52). Disperată este atmosfera şi-abia se
mai întrezăreşte o soluţie plauzibilă, dar poetul – prin acea doză
de constanţă, mică dar sigură – speră imposibilul reuşind să
menţină vie coerenţa sentimentală într-un fel de asemănare cu o
stare de veghe, condensată pînă în punctul fierbinte al evidenţei
retrasă în discreţie datorită iubirii lui excesive pe care şi-o doreşte
recunoscută, şi, căreia – cu toate că ştie că-i lipseşte reciprocitatea
– îi face resuscitări de consolare prin metafore vindecătoare de
cuvinte pe care le manevrează pe cît de fin pe-atît de violent: „...
limba mea pe limba ta desenează cercuri/ şi ele se ridică la cer/
unul la altul visăm/ păsări străine îşi caută laptele/ pe rîu în jos
se face seară/ apa urcă pe ţărm să doarmă...” (p. 47). Fructele
oferite aici sînt roşii, de culoarea pasiunii, dar poartă urmele
eşecurilor preluate în căderea lor spre eliberare, din impulsul dea se împotrivi şi de-a nu fi posedate întru totul, de-a nu se lăsa
înghiţite în efuziunea vulcanică a poetului în sufletul căruia –
din cauza acestei respingeri pe care-o resimte ca pe-un cutremur
brutal – creşte în replică o incompatibilitate devastatoare care-l
refugiază în tragica predestinare a deznădejdii.
Pe cea de-a patra parte Golurile din pîine, poetul ne mărturiseşte starea lui naturală, obiectivă, cum că în faţa situaţiilor
de criză se consideră a fi „neputincios ca un paznic la carele cu
sare/ cînd plouă” (p. 84) şi, conştientizînd cu tristeţe că „trec
orele prea repede”, se întreabă înarmat cu răbdare, însă, şi
pregătit „cu mîinile pe ochi” în eventualitatea unui şoc: „cărui
sfîrşit m-ai promis, Doamne?” (p. 85). Mîinile lui sînt singurele
mijloace, aliate, ce-l ajută să-şi consume misiunea pe care neo dezvăluie într-o stare de nevroză nobilă în următorul poem
pe care-l redau integral: „Dumnezeul meu Dumnezeul meu/
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pentru ce m-ai pedepsit/ să duc pe umeri la nesfîrşit/ o cruce
cu vîrf de creion?” (p. 95). Costel Stancu a găsit soluţia de a-şi
trece mai uşor golgota, prin consumarea crucii lui cu acel vîrf de
creion pe care-l toceşte pe drumul poeziei, micşorîndu-i astfel şi
greutatea în sincron cu pericolul de-a se fi dovedit nevrednic de
valoarea talantului său. Prin acest simbol al creionului procesul
lui existenţial este cel mai evident, scriitura reprezentînd singura
lui avere spirituală ca factor de mijlocire între el şi Dumnezeu.
Aici fructele nu răspund gravitaţiei, ci plutesc în coeziune cu
versiunea spirituală a poetului.
Pe a cincea secţiune Fluturele cu o singură aripă autorul,
care se consideră pedepsit să scrie din cauza traumelor iubirii,
îl invocă pe Dumnezeu printr-o întrebare directă, imperativă,
aşa cum vedem într-un început de poem: „de ce m-am născut,
Doamne, desperecheat?” (p. 115), aducîndu-i astfel la cunoştinţă
şi faptul că motivaţia scrisului (nevoia de iubire şi lipsa ei în
compensare) nu-i aparţine în totalitate, deşi îşi recunoaşte partea
lui de inconstanţă, declarînd că nici despre el nu ştie cine este în
această lume, fiind situat pe o punte proprie, liber şi conştient
aleasă, aflată între vis şi realitate.
Poezia abundă de incidente retrospective din realitatea lui,
din care totuşi a refulat în chip liber, convertindu-se în poet,
chiar dacă unul al zădărniciei – probabilitate pe care o situează
deasupra tuturor mizelor şi motivaţiilor, aşa cum reiese din
următorul tristih: „e dimineaţă/ scriu ca şi cum/ aş înălţa un
zmeu de piatră” (p. 119). Fecunditatea lui poetică este rezultanta
conexiunii raţionale dintre spirit şi materie pentru că Costel
Stancu este, înaintea oricărei formule stilistice, un poet raţional,
un om care admite divinitatea dar nu se vrea acaparat de ea, nu
ia în calcul smerenia recomandată în aşa măsură încît să accepte
totul fără să pună întrebări: „Fă-mă, Doamne, să înţeleg:/
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dacă sînt unul singur, de ce mă pedepseşti/ şi pentru greşelile
celuilalt?” (p. 115).
În Cîntarul de apă atmosfera este liniştită, caldă, aşezată şi
datorită poeziilor rimate, ca nişte incantaţii, în care Costel Stancu
parcurge un episod de supuşenie divină: „Vreau să m-apropii
azi de tine, Doamne,/ fără ca-n fariseu să mă prefac –/ asemeni
păsărilor ciuguli-voi grîul/ numai din palma-ntinsă de sărac.//
Tu judecă-mă aspru, iar de-s bun/ tălpile să-ţi sărut, aruncămi scara,/ pentru ce am greşit fă-mă să plîng/ cum viţele de vie
primăvara.” (p. 124). Acest poem are rol de nucleu habitabil
pentru toate celelalte poeme care sînt de aceeaşi complexitate în
esenţă, şi drept dovadă scriu cîteva versuri alese la întîmplare:
„Domnul aşază totul pe-un cîntar/ căruia tu măsura nu i-o ştii”
sau „Trimite astăzi Duhul să-mi ajute/ a înţelege că din tine sînt”
ori „Fă, Doamne, grea să-mi pară desfătarea/ cînd paşii tăi în
mine nu-i aud.”, şi, bineînţeles că aş putea continua cu extrase
asemănătoare din fiecare poezie în parte, pentru că Dumnezeu
este elementul lor comun, de-o claritate decisivă întru echilibrul
poetului, fie şi pe-un cîntar de apă. Fructele sînt dulci şi zemoase,
dar numai aparent uşor de consumat, pentru că în forma lor
biologică se ascunde un strop din arsenicul primului măr.
Pe cea de-a şaptea „terasă”, poetul se auto-vînează în oglinda
poeziei în care se vede în chip de pasăre. Această pasăre este
ţinta pocnetelor de întrebări, dar totodată şi răspunsul pe
care-l ricoşează, mereu acelaşi, dar cu alte cuvinte, şi prin care
Costel Stancu se regăseşte identificat cu ea: „zburăm amîndoi în
interiorul unei păsări”; „vine o vreme cînd toate-s deşarte./ se
aude doar cîntecul păsării./ după moarte”; „întîia pasăre/ căreia
eu i-am tăiat capul/ demult, în copilărie, se zbate şi astăzi”; „ouăle
se răcesc în păsări”; „stă moartea în om/ ca o pasăre cu capul
sub aripă”; „vreau să fiu/ în a treia aripă a păsării./ în ochiul din
palmă”; „o pasăre îşi face gaură în lobul urechii”, etc.
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Această pasăre poartă în zborul ei răspunsul final al rostului
vieţii, ea este întruchiparea morţii care va pune punct final
tuturor întrebărilor, şi care dacă nu s-ar apăra din faţa atacului
poetului ar muri (dar numai pentru el) pentru că pasărea morţii
are şi ea un timp stabilit dinainte, se află peste tot, multiplicată
în toţi, temporal individualizată pentru fiecare. În toată această
revoltă Costel Stancu îl invocă din nou pe Dumnezeu, poate
chiar în momentele de recalibrare: „Mai lasă-mi, Doamne,
clipa,/ nu mi-o lua. N-am ce îţi da în schimb./ Eu sînt nimic.
În afara mea e totul.” (p. 189). Fructele de pe această „terasă” au
cojile sparte din cauza păsării hărţuite şi rănite, dar care (repet)
nu moare încă pentru că nu şi-a terminat timpul de zbor pentru
Costel Stancu.
Deasupra celei de-a opta perspective, Ieşirea din peşteră, „norii
s-au adunat,/ ca nişte peţitori”, dar Costel Stancu continuă să scrie
şi pe această întunecare deşi i „s-a terminat demult creionul”
pentru că scrisul rămîne singura modalitate de a-şi face lumină
în procesul lui existenţial mereu în inflaţie de timp, după cum
prea des se întreabă „cît timp mai e?”. Din nou aceleaşi nelinişti
şi dileme asurzitoare i se citesc pe chip, iar asta confirmă întrun final de poem:” Ce, cînd eu însumi nu sînt decît/ un cuvînt
ce ezită/ între multele-i înţelesuri?” (p. 200), recunoscîndu-şi
totodată şi compoziţia plasmei personalităţii lui – oscilatorie
între surplusul de acid şi cel de bază – cea care îi determină
fluctuaţia poetică, dar cu toate aceste extreme lăsînd liberă o
cale de mijloc (sub forma unei eprubete în centrul conştiinţei)
prin care Dumnezeu îi alchimizează toate substanţele nocive în
aur, şi iată cîteva mostre: „Vin înspre tine, Doamne, cu speranţă/
asemeni săracului la moara din sat/ să-şi macine sufletul...” (p.
193) sau „Oricît voi scutura/ pomul din mijlocul grădinii/ tot
va rămîne între crengile lui/ un cuib neştiut de nimeni-/ taina
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din inima mea...” (p. 194) ori „Timpul/ e un iepure/ pe care toţi
se laudă/ că l-au prins” (p. 195). Astfel, cu fiecare poem, Costel
Stancu parcurge un episod de regenerare cu harul ce i s-a dat,
transformîndu-şi permanent nisipul interior al deşertăciunii în
aur. Fructele din această terasă sînt aurite de polen, la fel şi aerul,
tot aşa, feţele noastre.
După ce păşim pe cea de-a noua „terasă”, Înghiţitorul de
creioane, îl întîlnim pe autor explorînd calea poeziei evadarea
din tensiunea eşecurilor, prin busola veşnic orientată spre
răsărit, chiar dacă se califică a fi „asemeni ocnaşului care/ a greşit
drumul şi s-a întors/ prin tunelul săpat cu unghiile,/ ani şi ani/
în aceeaşi celulă” (p. 211). Durerile mari şi pregnante în poezia
lui Costel Stancu sînt iubirea si deşertăciunea, el socotind că
trăieşte „clipe lungi, neutre”, dar cu toată această sentinţă umană
el speră în recursul răsplătitor, divin, care-i va face dreptate – nu
din dreaptă judecată, ci din milă: „Nu mi-e dat să am odihnă
pînă cînd,/ la capătul scării, nu va clipi, îngăduitor,/ ochiul lui
Dumnezeu” (p.220). Deşi iubirea este pentru el – întotdeauna!
– devastatoare, poetul îi exploatează la maxim starea de preludiu
(cea în care el intră în aura ei de miracol, aşa cu spune în alt final
de poem: „Ce e iubirea/ dacă nu o apă liniştită pe luciul căreia/
poate sta nemişcată, la nesfîrşit,/ o frunză?”), chiar dacă ştie că şi
ea va trece în decompensarea lui după cum ne spune tot într-un
final de poem: „La sfîrşit, voi fi atît de sărac/ încît nu-mi va mai
rămîne/ decît să visez” (p. 228). Rezultă de-aici şi faptul că poetul
este un perdant patetic, dar unul cu tentă spre optimism. El preia
totul ca pe un joc la sfîrşitul căruia îi va „rămîne întotdeauna o
piesă în plus/ ( ca un dinte de lapte în palma copilului!)”, piesă
pe care o primeşte ca pe un „bănuţ de aur/ risipit de Dumnezeu”,
fiind sigur că „Astfel, nu te poţi lăsa niciodată/ definitiv învins
” (p. 223). Din propriile căderi, Costel Stancu este capabil să
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dezvolte suişuri datorită topografiei aprofundate a tunelurilor
gîndirii lui. Aici fructele sînt acoperite cu praful de cărbune al
creionului consumat în cuvinte întru căutarea răspunsurilor, şi
ele pot fi văzute doar de către cei care privesc lumea prin unghiul
vizual-poetic al autorului.
În fine, în Risipitorul de hîrtie omul Costel Stancu ne declară
că poezia este ancora cu care se agaţă de viaţă „ca întunericul de
felinar”, iar ca poet nu este altceva decît „o rană mişcătoare” pe
care „o închizi aici, se deschide dincolo”.
În această ultimă parte poetică aflăm şi ceea ce mulţi ştiam
dinainte, aceea că nu sîntem stăpîni pe nimic, cum nici poetul pe
această grădină – deşi el a sădit-o!-, ci doar posesori vremelnici
de lucruri care şi ele sînt sortite deşertăciunii: „Intri în grădină,
întinzi mîna după o poamă,/ Pe cer, stelele stau neatinse ca
boabele/ în păstăi. Nu eşti tu culegătorul/ îţi strigă paznicul,
asmuţind asupră-ţi/ negri-i dulăi. / Tu doar ai pus în pămînt,/
ai udat” (p. 276).
În acest poem se află fructul înţelepciunii poetului, o trufanda
literară pe o tăviţă de hîrtie, în care a comprimat lumea întreagă.
Cu aceste cuvinte obsedante am ieşit din „grădina” lui Costel
Stancu – poetul care nu neagă lumea, dar o analizează, omul
care nu-şi trăieşte viaţa, ci o modelează.
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ele 15 romane care l-au făcut cunoscut
pe prozatorul timişorean Paul Eugen
Banciu (n. 30.11.1943) descriu lumi construite prin poveste şi parabolă. Eseurile
sale, concepute ca reverberaţii ale romanelor,
au fost cizelate în mai multe faţete, dând la
iveală creaţii ce sunt simultan tabletă, jurnal,
scriere memorialistică, pamflet, reportaj
artistic, naraţiune anecdotică – întotdeauna
incursiune filosofică şi în lumea artei.
Volumele Picătura de cucută (1997), Infinitul rău (2001), Grădina lui Epicur (2003),
Exerciţii de exil interior (2006), Omul abstract
(2008) şi Kaire. Jurnalul despărţirilor (2018)
au o profunzime izvorâtă din interferenţa
literaturii cu filosofia, sociologia, psihologia,
religia creştină şi cea orientală, istoria artelor, la care se adaugă gândirea analitică şi
erudiţia.
De la volum la volum, autorul relevă chipurile personalităţii sale: scriitor şi gazetar,
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filosof, pasionat bibliofil, căutător permanent de frumos în varii
domenii: natură, arte, istorie. „Am crescut între cărţi”, declară el
într-un sintetic autoportret, „Şi atunci şi mai târziu m-am format
în lumea virtuală a cărţilor şi a muzicii, a artelor şi filosofiei.”
(Don Quijote: „Confessiones”, vol. Grădina lui Epicur. Eseuri,
serie îngrijită de Lucian Alexiu, Timişoara, Editura Anthropos,
2003, p. 179).
Preocuparea esenţială pentru definirea ca artist plasat la
intersecţia culturală a două milenii începe cu tabletele din
Picătura de cucută, având ca patron spiritual pe Janus bifrons,
personaj implicat într-un dublu joc de măşti: artist şi ins social.
Eseistul vieţuieşte şi scrie printre picăturile de cucută, de aici
avertismentul său privind prăbuşirile axiologice inerente, degringolada culturii, frustrările adânc resimţite de autenticii
creatori.
Autorul îşi mărturiseşte credinţa în frumos, în ideea că nu pot
pieri cultura, civilizaţia, inteligenţa, arta. Într-o lume guvernată
de „sindromul ciclotimic”, unica soluţie de supravieţuire a
omului contemporan, a creatorului de artă în mod deosebit,
este solipsismul: „exilul interior este ultimul refugiu” (Starea de
exil, vol. Infinitul rău. Eseuri, serie îngrijită de Lucian Alexiu,
Timişoara, Editura Anthropos, 2000, p. 67).
Amărăciunea, orgoliul rănit, blazarea dureroasă, falimentul
idealurilor nutrite ca artist şi om se adună în autoidentificarea cu
recurentul Don Quijote: „Atunci aveam să mă conving că dintre
toate personajele ce au marcat istoria omenirii: Hamlet, Don
Juan, Faust şi Don Quijote, eu am îmbrăcat prin destin cămaşa
ultimului dintre personaje, într-o lume ce stă sub semnul lui
Faust.” (Don Quijote: „Confessiones”, vol. Grădina lui Epicur, p.
177-178)
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Reiterând tema retragerii soteriologice printr-un „exod
spre interior, spre tine...” (Exil interior, vol. Exerciţii de exil
interior. Eseuri, Scriptorium, Serie îngrijită de Lucian Alexiu,
Timişoara, Editura Anthropos, 2006, p. 161), artistul devoalează
autocunoaşterea: „şi descoperi, pe rând, porţi pe care nu le-ai
deschis niciodată, ce dau spre tărâmuri mai adânci, unde ar
trebui să se afle esenţa fiinţei tale, să o vezi, să o recunoşti, să ţi-o
asumi.” (Ibid., p. 161)
Exerciţii de exil interior vorbeşte despre viaţa şi iluziile
scriitorului (Umbra scribului), despre creaţie (Absenţa aproapelui)
şi despre condiţia umană (Aromele timpului). Trei acte ale unei
drame jucate într-un univers al dicotomiilor dureroase, care
plasează comunitatea umană pe poziţii adverse. Romanticul,
pasionat de carte sau, în variantă contemporană, de film, suportă
ofensiva pragmaticului-efemeridă, vizând ascensiunea, locul
într-un monden muzeu al figurilor de ceară. Nostalgia după o
lume guvernată de coincidentia oppositorum se constituie întro meditaţie deseori sceptică, uneori însufleţită de un avânt de
speranţă. Copleşit de spaţiul strâmt, suprasaturat, alienant al
goanei fără ţintă, scriitorul mărturiseşte fecunditatea exilului
interior autoimpus, ce obligă la dezghiocarea interiorului întru
certitudini. Cea dintâi rămâne creaţia.
Împătimitului de carte, „centurion peste cărţi„ (Sibila din
Delphi, vol. Exerciţii de exil interior, p. 69), scribul şi iconarul
i se revelează ca figuri exemplare, împărtăşindu-se din creaţia
divină. Celebra statuetă a scribului egiptean figurează între
acele „simboluri ale unei mitologii ce trebuie să facă legătura
între tărâmul efemer al vieţii şi nemurirea timpului” (Ibid., p.
73). Umbra iconarului din Bizanţ se suprapune peste aceea
a scribului egiptean, cei doi având în comun anonimatul,
sârguinţa, devotamentul faţă de mesajul pictat/ dăltuit, misterul
şi coparticiparea la creaţia divină.
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Absolventul de filosofie se arată preocupat de construirea
unui sistem al lumii de astăzi. Artistul plastic stabileşte filiaţii
între Caravaggio şi Zeffirelli, Grünewald şi Patimile lui Christos
de Mel Gibson (Expresionism), sesizează legături subtile între
cuvânt, culoare, sunet (Limita cercului).
Al cincilea volum de eseuri al lui Paul Eugen Banciu, Omul
abstract, poartă pe copertă o reproducere după un tablou al
pictorului manierist Arcimboldo: Bibliotecarul, adică personajul
alcătuit din cărţi. Dintre tomuri veghează însă o privire melancolică, expresia fiinţei gânditoare ce-a asimilat materia scrisă,
infuzând-o apoi cu substanţa propriilor reflecţii. Nu s-ar fi putut
găsi o încifrare mai potrivită pentru personalitatea autorului şi
pentru mesajul seriei eseistice.
Artistul aflat la confluenţa a două zbuciumate milenii este
constrâns să împace în sine nevoia imperioasă de creaţie cu rolul
de ins social. Damnarea sa devine evidentă prin aşezarea sa între
două universuri: „unul al condiţiilor necesare supravieţuirii în
societate”, iar celălalt „universul particular”, „tot mai erodat”
(Damnarea, vol. Omul abstract. Eseuri, Timişoara, Editura
Anthropos, 2008, p. 128). Pe de altă parte, a apărut însă un tip
uman reprezentativ pentru secolul nostru, omul abstract ivit din
paradoxul epocii: nevoia de comunicare rapidă, prin intermediul
tehnologiilor sofisticate, a dus la depersonalizare, indiferenţă şi
solitudine, atribute ale noncomunicării.
Starea de creaţie presupune o trăire extremă. Dacă deja din
volumul Infinitul rău exilul interior este privit ca ultim refugiu,
Exerciţii de exil interior se construieşte în jurul ideii valenţelor
fertile, conţinute în turnul de fildeş. În Omul abstract turnul de
fildeş se converteşte în casa-refugiu unde scriitorul se retrage
pentru a crea. Scrisul însuşi dobândeşte însemnele exilului in10-11-12, 2018
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terior, dar se relevă ca mijloc pentru a atinge catharsisul, creaţia
literară îndeplineşte un rol soteriologic.
Paul Eugen Banciu rescrie mitul biblic din perspectiva creatorului alungat simultan din două false edenuri: lumea imediată
şi bolta cerească ale cărei tâlcuri nu se lasă descifrate. Însă inerentul
exil interior menit a proteja sensibilitatea mitteleuropeană a
scriitorului nu exclude elanul romantic. Dimensiunea romantică
a spiritului său se recunoaşte în fervoarea autentică pentru
frumos, natură şi artă, în ideea necesarei concilieri a insului
contemporan cu terestrul şi cosmicul.
Dincolo de înstrăinare, suferinţă, deziluzii, rămâne dragostea
de frumos. Kaire. Jurnalul despărţirilor, cel mai recent volum de
eseuri al lui Paul Eugen Banciu, poate fi citit, inversând semnele,
ca o pledoarie implicită pentru creaţia trăită ca o bucurie.
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poezia. breviar

T

REBUIE ca poezia să fie serioasă, aşa cum o
spun (sau măcar o sugerează) o mulţime de
poeţi, împreună cu criticii arondaţi? Nu, dar atunci
nu mai e serioasă1*, or, orice instituţie care se teme
de apa regală a ironiei îşi construieşte în jur ziduri
inexpugnabile. Care ţin pînă cînd cineva, de regulă
un copil, spune că împăratul e gol.
Trebuie ca poetul să fie serios? Absolut, mai ales
atunci cînd e neserios. Să-şi ia, adică, neseriozitatea
cît mai în serios.
Cărticica de faţă2 e ca o cutie de bomboane de
ciocolată, vorba unui cunoscut gînditor contemporan,
cunoscut mai ales prin aceea că alege cu bună ştiinţă
marginalitatea, cînd nu de-a dreptul ignorarea, autor
al aforismului de circulaţie globală shit happens.
Deci: ce riscăm hăpăind-o pe toată dintr-o mişcare? O senzaţie de greaţă pe care vs trebui s-o stingem numaidecît cu o mulţime de alcool. Un pas
mic pe drumul de o mie de li către diabet (sau, în
1

gravă, profundă, vorbind doar despre lucrurile esenţiale etc. Nefiind
aşa ceva, devine ipso facto, suspectă.
2
Octavian Perpelea, Noaptea Sfântului Alcoolomeu (antologie de
haikuuri), Bucureşti, Casa de pariuri literare, 2017.
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cel mai bun caz, diverse grade de supraponderalitate). Senzaţia de epuizare
a unui martir de modă nouă, după ce şia consumat recompensa celor şaptezeci
şi două de fecioare. Sau, Doamne fereşte, consecinţele încasării celor zece
mii de vergi(ne). Trecînd la lucruri mai
serioase, mă alătur lui Caius Dobrescu
& Bogdan Alexandru Stănescu, pentru a forma un trio
vocal, şi lansez o acută: Pessoa. Un Pessoa hibridat cu
Larousse, care seamănă / inseminează în toate părţile,
(pro)creînd o armată veselă de mici heteronimi. Deai noştri, din popor. Doar două exemple, destinate
cunoscătorilor: „Chuck Norris: / seara pe deal / dealul
sub mine se surpă” şi „pe sârma unde / atârnă lenjeria
intimă a curvelor / priviţi privighetoarea cântă”.
Cîteva consideraţi teoretico-retorice (sau invers).
Este literatura, la urma urmei, rescriere? Există undeva o listă unanim acceptată a atitudinilor posibile
faţă de literatură, subsumată unui spectru extinzînduse între aşa da şi aşa nu? Este literatura ficţiune,
adică invenţie, creaţie de personaje, cu acţiunile lor,
inclusiv verbale, cu tot? Există undeva vreo listă (mă
repet) de ocupaţii / identităţi / alte trăsături (insist,
ficţionale) care să o excludă pe aceea de poet (în
cazul nostru, autor de haiku-uri, sau, dacă vrem să
fim mai precişi, haijin)?
Dacă nu, atunci, prin urmare, putem trece la exemplul final: „din durerea mea de pulă / s-a născut
un clar de / lună”.
P.S. bibliografic: de consultat de asemenea opiniile
criticilor citaţi la paginile 58 şi 64.
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Când trece puntea*

C

ÂND trece puntea către proză, poetul
Kocsis Francisco, ceea ce se întâmplă cu
Un roman într-o gară mică, volum cu proze
scurte şi foarte scurte, după ce publicase tot
proză în 2006, Plimbări cu Freud, devine
un scriitor plin de surprize şi e greu să rezişti tentaţiei de a-i citi noua sa apariţie
editorială.
Francisco scrie rar proză, după propria
sa declaraţie, pentru că nu are putere după
aceea să revină la poezie. Un fel de a-şi încărca bateria.
De ce a ales proza scurtă, pentru că aici
se simte liber, pentru că este un gen deschis
oricăror inovaţii de ordin tehnic şi nu are
stabilite reguli precise care să producă disconfort.

Constantin Butunoi,
poet,
Arad

* Kocsis Francisco, Un roman într-o gară mică, Editura
Polirom, Iaşi, 2018
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„…cartea de proze scurte trebuie
să mă elibereze de o sumedenie de
naraţiuni originare, legende urbane
şi idei mai trăsnite pe care tot le-am
purtat de-a lungul anilor”, o afirmaţie
făcută cu ocazia unui recent interviu,
lămuritoare într-un anumit fel, dar
care lasă deschise multe paranteze. De
aici, probabil, a plecat şi modul cum
a fost alcătuită structura volumului cu
următoarele capitole: Secvenţe rurale,
Secvenţe urbane şi Alte secvenţe, ultimul fiind de cea mai mare întindere
datorită secvenţei intitulată, Plimbări
cu Freud, care se impune mai ales prin complexitatea
crescută faţă de celelalte secvenţe.
Primul capitol începe cu Plimbare nocturnă cu
şareta pe câmp, o povestire aş spune fără miză, care
îşi propune descrierea unor peisaje nocturne ce se
succed de o parte şi alta a unui drum parcurs cu
şareta, dar apariţia bătrânului învăţător Duka, „atât
de bătrân că a fost tânăr numai între războaie”, totul
se schimbă şi într-o stare de ambiguitate atmosfera
devine plină de mister: „Şi nici n-aş putea spune că
ivirea lui m-a uluit 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”.
Tehnicile stilistice alambicate şi desele schimbările de planuri în timp şi spaţiu, întâlnite în
Fuga spectaculoasă a baronului în America, pun la
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încercare înţelegerea; un pilot zboară aproape o mie de kilometri,
riscându-şi viaţa, pentru a-şi salva fratele din România cuprinsă
de comunism, mama lor, rămasă singură, îşi găseşte sfârşitul
după ce întreaga avere i-a fost confiscată. Povestirea se în încheie
cu o scenă antologică: „… 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 hârjoană 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”
Paznicul de noapte al satului din Dulăul alb nu poate uita
întâmplarea din întunericul când a fost atacat de un dulău alb
uriaş şi a reuşit să se salveze cu cosorul; în mod straniu, Ilie
prietenul său, care căzuse în timp ce patrula într-un ciot, după
noaptea aceea a apărut cu urme de tăietură pe obraz: „Mult mai
târziu, după ce rana s-a vindecat şi s-a putut rade, s-a văzut că a
rămas cu o cicatrice urâtă de tot, dar nu arăta ca urma unei răni
de ciot, linia dreaptă părea să fie mai degrabă urma unei tăieturi
de cuţit sau de cosor”.
Simplitatea prin care este redat dramatismul vieţii, surprins
într-o ipostază rurală dintr-un timp anumit, în Moşneagul,
baba şi măgarul, este de admirat; încrâncenarea dintre „dobitoc
şi om” este rezolvată de intervenţia naturii: „…câteva minute
mai târziu a început să plouă mărunt. Cei doi bătrâni s-au
oprit descumpăniţi. Moşneagul privea îndârjit cerul, iar baba a
dat fugă până la căruţa cu roţi”, astfel fiind obligaţi să amâne
deznodământul.
Toată lumea îi zice Lina, o proză din al doilea capitol, conţine
povestea unei femei care îşi câştiga existenţa cu cântarul; când
apare un tip arătos, care plăteşte fără să apeleze la serviciile sale,
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este cuprinsă de fiorii unei iubiri imaginative ce-i provoacă
schimbări comportamentale: „Chipul ei cu pistrui părea frecat
cu peria, trăda urme de roşeaţă, iar unghiile au dispărut, tăiate
până la carne cu negreală cu tot. Şi-n ochii ei veşnic întunecaţi
a început să mijească ceva lumină”; când El dispare se revine la
starea iniţială.
Un ritm extrem de trepidant întâlnim în Drumul spre celebritate ca într-un veritabil policier; un tip înţeapă femeile în
fund şi provoacă un mare scandal când a fost înţepată fiica
secretarului de partid, dispozitivul organizat şi măsurile luate
pentru prinderea făptuitorului produc ilaritate: „Doamnelor,
avem de îndeplinit o misiune urgentă. Un nebun umblă prin
oraş şi înţeapă fetele cu un obiect ascuţit. Nu-i absolut sigur, dar
se pare că ţinta lui e dosul, aşa că pregătiţi-vă, fetelor, fundurile
de înţepat, pregătiţi-vă minijupele, ciorapii provocatori”, şi pe
deasupra facem cunoştinţă cu o satiră fină privind apucăturile
ştabilor din epoca comunistă.
Într-o proză de tip realist intitulată Un roman într-o gară
mică: „Exceptând linia principală, cât de cât întreţinută, cu
traverse solide de beton şi şine lucioase, dovadă că mai trece câte
un tren pe ele, celelalte linii abia se mai zăresc dintre buruieni şi
bălării de toate felurile”, Kocsis Francisco filtrează cu măiestrie
fantasticul, fapt întâlnit şi în alte „secvenţe”, un du-te-vino între
real şi supranatural: „E trenul care vine şi pleacă fără să fie
anunţat ori văzut de cineva, trenul nevăzut de după amiază”.
Misterul este învăluit într-o aură religioasă în povestirea
care are drept protagonişti pe Arghire şi familia lui de ţigani,
plimbăreţi prin Europa; Maria, soţia lui Arghire, se îmbolnăveşte
şi este ajutată de Matei, apărut din neant: „Avea în spate un
rucsac soldăţesc destul de greu, se pare, înţesat cu lucruri numai
de el ştiute. (…) nu avea aerul de a fi un om al străzii.
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– Cum te cheamă?
– Matei; înainte de a dispărea l-a sfătuit pe Arghire să o ducă
pe Maria acasă, nu mai avea mult de trăit.”
Volumul se încheie cu accidentul unui tânăr într-o gară din
Viena, Peter Halmer, care îşi pierde memoria şi ajunge pacientul
lui Freud; povestire cam lungă, cam cusută cu aţă albă şi cam
nepotrivită intervenţia fantasticului pe fondul beţiei din final.
Indiferent de unde sunt luate subiectele, povestirile ne aduc
în faţă personaje şi întâmplări ce aparţin altor vremuri şi nu
pot să nu ne stârnească curiozitatea; plăcerea lecturii fiind proporţională cu măiestria cu care au fost scrise.
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Poezia de rezervă

D

ACĂ EXISTĂ „viaţa de rezervă”, de ce nu ar
exista şi poezia de rezervă, pe care s-o scoatem
la iveală, funcţie de conjunctură. Prilej de a ne
arăta protestul faţă de o realitate care ne agresează:
„trăim într-o ţară democratică/ în care haosul a fost
implacabil organizat/ şi totul chiar totul a devenit cu
putinţă.” (p. 43). Am citat dintr-un poem cuprins în
volumul Vida de reservă/ viaţa de rezervă, autor Ion
Cristofor, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2018.
Volum bilingv, română şi catalană , traducător poetul
catalan – Pere Besso, în care întâlnim surprize ce ne
permit să descoperim şi alte faţete ale poetului decât
cele ştiute.
Ion Cristofor a debutat publicistic în revista
„Familia”, susţinut de Ştefan Augustin Doinaş, în
anul 1968, iar cel editorial s-a produs în 1982, cu
volumul de poezie În odăile fulgerului.
* Ion Cristofor, Vida de reservă/ viaţa de rezervă, Editura Napoca Star,
Cluj, 2018
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A scris poezie, publicând mai multe
volume, dar şi lucrări eseistice şi traduceri, în special din scriitorii belgieni.
E văzut de critică drept un romantic
răzvrătit în rândul optzeciştilor din
ramura echinoxistă, care practică un
discurs unde parodia şi ludicul sunt
întâlnite.
Tehnicile liricii moderne îi sunt familiare, cultivă ambiguitatea în contextul reflectivităţii şi confesiunii: „Doar
eu ronţăi cuvinte şi mă îmbăt cu vorbe/
Atâta doar că versurile nu latră la lună,/
(…)…sunt mult mai discrete când se strecoară pâşpâş/ sub pliurile memoriei/ Ca un şoricel alb sub
rochia domnişoarei învăţătoare.” (p. 59); pune în
relaţie imagini a căror semnificaţii determină receptări
surprinzătoare, dacă nu curioase, a poemelor propuse,
spre exemplu: Toamnă (p. 35) din care cităm: „Frunzele
galbene/ vorbesc pe tăcute/ cu gândurile soldatului
adormit/ lângă trunchiul arborelui”.
Se poate observa o schemă, aplicată cu succes în
mai multe poeme, debutul se produce într-un registru
imagistic fantezist, ca apoi să se plonjeze la ţărmul unei
realităţi dezolante: „ Muzele mele sunt în concediu sau
sunt plecate care pe unde/ Unele adună căpşunii în
Spania,/ altele fac trotuaru-n Italia” (p. 65)
Întâlnim în multe poeme modalităţi de exprimare poetică pură de postmodernism: „Dacă aş
fi ministru/ aş da o lege/ prin care sânii tăi să fie
declaraţi/ monumente ale naturii.” (p. 33) şi tot
10-11-12, 2018
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în acest poem întâlnim o declaraţie de dragoste de-a dreptul
stranie: „m-aş mulţumi să fiu/ un covoraş de lână/ sub paşii tăi/
o molie/ zburdând prin dulapul/ cu rochile tale.”
Agasat de o realitate neprielnică, poetul îşi îmbracă revolta în
haina fină a ironiei şi satirei: „Sunt ca o grădină în care/ în loc de
flori/ se adună promisiunile guvernului” (p. 7) sau: „Academia/
măreaţa noastră instituţie culturală/ a lansat o iniţiativă
ecologică./ Taie frunze la câini.”(p.47).
Conştient că revolta sa nu produce efecte: „Dar eu în seara
asta urlu/ neauzit/ între patru pereţi/ în urechea imensă a
singurătăţii” (p. 15), adresează un îndemn, aproape disperat
tuturor poeţilor: „ Fii pregătit să mori/ în tăcere/ ca trandafirii.”
(p. 77)
Cu cât trece timpul scade în intensitate împotrivirea de
altă dată şi pledează pentru împăcare, care i se pare din ce în
ce mai firească: „Tăcut frângi bucata de pâine de la cină/ şi-n
pâinea rotundă ca luna/ se-aude foşnind lanul de grâu dintr-o
vară îndepărtată/ şi glasul femeii pe care nespus ai iubit-o/ tăind
cu secera spice de aur/ adunate de un copil ce, vai, răspunde la
numele tău.” (p. 75)
Poetul nu este adeptul experimentelor formaliste, nu cultivă
poezia abstractă plină de trăiri obscure deşi nu este lipsită de
vulnerabilităţi de genul: „Iepurele mănâncă iarba/ Eu mănânc
iepurele/ Iarba mă va mânca pe mine” (p. 51), care pot da naştere
la interpretări curioase şi nu totdeauna favorabile, dar se salvează
prin claritate şi mai ales prin faptul că este respectată semantica
şi sintaxa poeziei. Nu am nicio reţinere în a recomanda volumul
pentru lectură.
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Capcanele realului.

Mircea Opriţă la 75 de ani

E

XISTENŢA unei rubrici care să evidenţieze realizări din aria ficţiunii speculative româneşti se impune prin faptul
că genurile fantastic (fantasy), science fiction, crime, political fiction şi tot ce li se subordonează se află într-un moment bun, cu
mulţi autori interesanţi şi destule cărţi bine
scrise. În prezent, sunt mai multe „valuri”
care se manifestă în ficţiunea speculativă
românească, din generaţia veche fiind activi Mircea Opriţă, Cornel Secu, Voicu
Bugariu sau Alexandru Mironov. Ajunsă la
maturitate deplină, generaţia ’80 are câteva
nume importante: Dănuţ Ungureanu, Dan
Doboş, Marian Truţă, Michael Haulică,
Silviu Genescu, Rodica Bretin, Lucian
Ionică, George Lazăr, Ovidiu Pecican, Sergiu
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Someşan, Mircea Liviu Goga, Aurel Cărăşel şi alţii câţiva. Există
şi o generaţie mai tână, dar deja matură, câteva nume fiind
de amintit: Daniel Timariu, Cătălina Fometici, Bogdan Hrib,
Lucian-Dragoş Bodan, Liviu Surugiu, Ciprian Baciu, Theodora
Matei, Anamaria Ionescu, Alexandru Lamba, Eugen Cadaru
sau Florin Purluca. Cu cărţile lor ne vom reîntâlni în numerele
următoare ale generoasei reviste „Arca”. Acum ne vom opri însă
la cel mai important nume al ficţiunii speculative româneşti
actuale: Mircea Opriţă, scriitor care a împlinit recent 75 de ani.
Discret şi eficient
Mircea Opriţă este unul dintre oamenii providenţiali ai ficţiunii
speculative româneşti, mai ales ca susţinător al genului science
fiction, numit, după o opţiune personală, anticipaţie. Sunt pe
deplin înredinţat că Mircea Opriţă este unul dintre cei mai
importanţi scriitori de literatură science fiction din România,
dar şi unul aflat printre cei mai e seamă, la modul general, fără
particula SF. Desfăşoară o activitate laborioasă şi intensă ca
prozator, publicând volume noi şi reeditându-şi cu tenacitate
scrierile mai vechi. Este activ cu volume de critică literară,
îmbinând strălucit domeniul istoriei literare cu critica de
întâmpinare şi cu construcţia teoretică amplă. În acelaşi timp,
desfăşoară proiecte deosebite ca antologator şi promotor cultural,
într-o manieră în care puţini pot ţine pasul. Este un profesionist
de cursă lungă, un spirit deschis şi mobilizator, un prieten şi un
comentator atent, un caracter solid, aproape neverosimil. Se
adaugă o modestie funciară, o ţinută demnă, reperabile în faptul
că scriitorul nu ţine să fie neapărat în faţă, în trombe de confeti
şi papelitos, în spectacole facile. Îşi urmează munca discret,
ceea ce duce la un anumit grad de inadecvare, căci, în mod cert,
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Mircea Opriţă nu este receptat la adevărata sa valoare. Îi apar
volume importante aproape în fiecare an, cu un ritm intens
în ultimii cinci, însă ecoul lor ar putea fi mai amplu. Mă refer
la Cronici de familie. SF-ul românesc după anul 2000, Povestiri
de duminică, Ştiinţă şi violoncel. Orizonturi în expansiune şi
Călătorie în Capricia. Cu adevărat ultima călătorie a lui Gulliver,
Alte cronici de familie, Clubul nemuritorilor, Enciclopedia Anticipaţiei Româneşti (primele două volume). Se observă de la
prima vedere că Mircea Opriţă îşi publică volumele la edituri
diferite, unele specializate exclusiv în SF şi în genurile conexe,
iar altele generaliste, mai ales studiile de teorie şi istorie literară.
Diversitatea aceasta reprezintă un lucru esenţial, contribuind
nu doar la diseminarea producţiei literare a autorului clujean, ci
şi la o afirmare suplimentară a genului, atunci când referinţele
sunt valorificate în context literar general.
Arheolog în contemporaneitate
Cronici de familie, volumul de critică publicat în 2008, reprezintă
un eveniment de primă mărime în aria genului science-fiction din
România, deoarece prezintă situaţia la zi în aria genului. Este un
volum pe care chiar autorul şi-l prezintă, cu modestie, pe ultima
copertă, astfel: „A fost conceput ca un grupaj de cronici literare
şi mai puţin ca un studiu comparativ de probleme semnificative”.
De fapt, nici nu avea loc pentru explorări critice de profunzime,
cartea fiind o trecere în revistă de autori şi lucrări editoriale din
ultimii ani. Sunt 42 de texte vorbind de tot atâtea volume, unii
autori fiind cuprinşi aici cu câte două apariţii.
Meritele lucrării lui Mircea Opriţă se construiesc meticulos
şi se evidenţiază pas cu pas, pe măsură ce înaintăm în lectură.
Observăm repede că intervenţiile sale nu sunt, totuşi, simple
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263

Zona F & SF

Lucian-Vasile Szabo

cronici. Depăşesc cu mult spaţiul destinat acestui tip de publicistică literară, mai ales dacă ne referim la spaţiile, limitate,
acordate cronicilor de carte în reviste. În volum, M. Opriţă
are posibilitatea să se desfăşoare, discutând piesele analizate
în profunzime. Rezultatul se înregistrează ca o supracronică,
finalizată ca o micromonografie pentru autorul supus investigaţiei. Aspectul este important, căci astfel avem o fişă biobibliografică pentru mulţi scriitori români importanţi de SF,
informaţii pe care, altfel, nu ne-ar fi fost uşor să le găsim. M.
Opriţă osteneşte şi sistematizează datele într-un stil atent şi
dedicat, caracteristici greu de identificat la alţi teoreticieni
din câmpul literar. Vedem aici trăsăturile esenţiale ale şcolii
de critică, istorie şi teorie literară de la Cluj, cu permanentele
ei propensiuni către informarea detaliată, cadrul de referinţă
explicit şi bine delimitat şi comparativismul exhaustiv, poate
monoton şi enervat pentru lectori mai puţin rezistenţi.
În ciuda atenţionării formulate mai sus, M. Opriţă nu va
ezita să facă unele consideraţii teoretice mai largi cu privire la
motivele SF prezente în scrierile autorilor, conturând pentru
fiecare o mică istorie şi exemplificând cu maniere de abordare.
Concluziile puse după fiecare demonstraţie a sa nu sunt radicale.
Deşi volumul Cronici de familie are şi meritul de a se opri asupra
multora dintre apariţiile editoriale din perioada analizată, este
evident că autorul lasă de o parte cărţile mult prea proaste. Pentru
celelalte găseşte timp şi plăcerea de a le lectura, acordându-le
multă atenţie. Astfel, chiar şi aspectele negative descoperite
sunt subliniate cu părere de rău parcă, însă cu onestitate şi cu
unele aprecieri despre cum ar fi putut fi, în opinia lui M. Opriţă,
abordări mai eficiente literar. Autorul inventariază cam tot
ce mişcă în spaţiul literar SF românesc, ceea ce reprezintă o
performanţă. Un alt merit, dar, desigur, nu cel din urmă, este dat
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de marea sa generozitate, căci mulţi autori vitregiţi
de critica literară îşi văd astfel creaţiile analizate de
un profesionist desăvârşit.
Să râzi sau să fii desfiinţat
Mircea Opriţă este unul dintre cei mai
spectaculoşi prozatori români contemporani. O dovedeşte în volumul
Povestiri de duminică, apărut în anul
2010, la editura Millenniumm Press
din Satu Mare. Este un volum arătos
ca obiect, meritele revenindu-i şi redactorului Michael Hăulică. După o
carieră de o jumătate de secol, de-a
lungul căreia s-a remarcat cu succes
în diverse genuri, se poate spune că
scriitorul clujean a ajuns nu doar la
maturitate artistică, ci şi la stadiul în care profunzimea
şi supleţea scriiturii se evidenţiază în adevărate
bijuterii literare. M. Opriţă este cunosut ca un
promotor de frunte al literaturii science fiction de pe
plai mioritic, dar şi din Europa Centrală ori chiar mai
departe. El preferă să numească genul cu termenul
anticipaţie, dându-i astfel o adâncime neaşteptată
faţă de regimul facil, comercial, de cultură de masă,
chiar paraliterar, cu care este ameninţat genul SF,
mai ales pe filieră americană. Pentru domeniul
acesta vast a scris volume fundamentale, printre ele
Anticipaţia românească (apărută în mai multe ediţii,
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cu amplificări metodologice şi de conţinut) fiind o lucrare aşa
cum puţine literaturi ale lumii se pot mândri că au.
Povestiri de duminică beneficiază de o o prefaţă generoasă,
intitulată Călare pe două milenii, semnată de Cornel Robu, un
alt autor cu merite deosebite pe câmpul literar SF românesc.
Volumul lui M. Opriţă nu este niciunde catalogat ca SF, ceea ce
reprezintă un aspect important, căci poate fi citit ca literatură
pur şi simplu, fără alte caracterizări. De altfel, autorul consideră
mai degrabă că science fiction-ul poate da un plus valoric,
neînsemnând, deci, o cantonare într-un gen minor. Este un pariu
interesant, căci unele texte din culegere nu au elemente SF, unele
au pretexte, iar altele se încadrează în aria genului, devenind
piese de rezistenţă ale acestuia. Nimic însă nu este ostentativ,
delimitările putînd fi făcute doar de cine crede că e nevoie de aşa
ceva! Nefiind un SF cu valenţe tehnice, ci pe reliefarea trăirilor
umane în situaţii deosebite, chiar şi distopiile prezente în număr
mare în care pot fi receptate ca parabole ori satire, pornind de
la realităţile atât de surprinzătoare, de anormale, din societatea
românească actuală.
Ca autor de proză, M. Opriţă abordează registre diferite,
de la tragic la satiric, vădind o capacitate deosebită de a le
combina fără stridenţe. Scriitorul şi-a consolidat vocaţia de
autor satiric în ultimele două decenii. Şi-o descoperise chiar
de la începutul bogatei sale cariere, pusă cumva în umbră de
constrângerile ideologice, dar mai ales de înclinaţia sa spre
uzitarea instrumentelor umorului, în unele cazuri concretizat
chiar în parodie. Este cumva un paradox, semnalat cu rigoare
şi de Cornel Robu, căci Mircea Opriţă va extinde registrul
prozei prin satiră, dar şi parodiind teme şi locuri comune SF
în scrierile... ne-SF: „Exigenţa estetică rămâne în permanenţă
la post, chiar şi atunci când el, scriitorul, dă frâu liber, de
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acestă dată, mai vechiului său «demon» al ironiei şi deriziunii,
umorilor sarcastice memorabil manifestate, în trecutul mileniu,
în romanul parodic SF Argonautica (1970, 1980), dar mai ales în
romanul realist şi satiric Cina cea mai lungă (1983) – o caustică
şi corozivă radiografie satirică a «nemuritorilor ani-lumină» din
«iepoca de aur» a lui Ceauşescu”, afirmă Cornel Robu în prefaţa
volumului. După căderea regimului totalitar şi a constrângerilor
ideologice, Mircea Opriţă se va impune ca autor satiric redutabil.
Sunt multe texte de luat în seamă. Mai toate dau... seamă despre
prefacerile societăţii româneşti postrevoluţionare, despre lucrurile aşezate prost, evoluate prost, despre oameni vicleni şi
stupizi, dar şi caracterizaţi de o vanitate adesea falimentară în
plan personal. Uneori însă, scriitorul realizează savuroase şi
destul de triste pe alocuri incursiuni în spatele cortinelor (de
fier? de catifea?), acolo unde se desfăşoară micile drame sau
măreţele întâmplări ce însoţesc evenimente de o imporatnţă...
cosmică, am putea spune.
Un exemplu este schiţa Interviul, una dintre cele mai bune
rescrieri ale unei istorii care a fost şi ea un viitor imprevizibil.
Subiectul este unul deja... clasic: relatarea despre zborul primului om în cosmos. Nu suntem în culisele cosmodromului
ori ale Comitetului Central al PC al URSS (vă era dor de aceste
formulări?), ci în satul de baştină al viitorului ilustru cosmonaut.
Istoria aceasta este contrafactuală în dublu registru, deşi pare
mai degrabă una alternativă, alternativă la întâmplarea în sine.
Evenimentul este ţinut în mare secret, căci nici ziariştii de la
marile cotidiene Pravda şi Izvestia nu ştiu ce caută într-un sat
atât de prăpădit! Jurnaliştii aşteaptă în noapte să se petreacă
ceva şi să li se reveleze sensul prezenţei lor acolo. Abia când,
de la Moscova, se confirmă oficial reuşita zborului lui Gagarin
misterul este rezolvat şi se declanşează bătălia între oamenii de
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presă pentru realizarea unui interviu cu tatăl celebrului (deja!)
cosmonaut.
Interviul este o schiţă de forţă în acest registru al încercării
de a reface istoria reală prin apelul la ficţiune şi la seducţia dată
de contrafactual. Inclusiv dezvoltarea acţiunii prin urmărirea
confruntării dintre doi ziarişti de la două mari gazete completează
registrul, căci factualul reprezintă esenţa mediilor de informare.
Provocările sunt multe, iar autorul le introduce la fiecare pas. Este
un text extrem de complex, cu numeroase sugestii, cu multe piste
false deschise, amăgitoare pentru un scriitor mai puţin rutinat
şi, în acelaşi timp, foarte limpede ca discurs, uşor de urmărit.
Îţi trebuie un mare talent, poate cel al lui Mircea Opriţă, ca să
poţi şlefui o asemenea bijuterie în proză... O dovadă o reprezintă
şi un dialog, între părinţii cosmonautului, redat la cârciumă de
tatăl acestuia. Femeia s-a temut iniţial că Iuri, fiul lor, s-a ocupat
cu lucruri mult mai pământene şi că a fost prins de nevastă.
Este lămurită că nu, că, în realitate, a zburat prin cer. Concluzia
vine însă în spiritul unei logici aproape fără fisură: „Şi ce crezi
dumneata, tinere tovarăş ziarist, că-i bubuie mintea haziaicii să
mă întrebe? Că, oare, nu l-o fi văzut pe-acolo pe Dumnezeu?
Tare-i curioasă şi abia aşteaptă să vină Iuri în permisie, ca să-i
spună el sincer, ca la o mamă”. Este o satiră cumva mai înduioşată
în această replică, indusă, desigur, şi de argumentele, tari, ale
locului de desfăşurare, adică la cârciumă. Dar textul nu este SF,
decât poate prin iluzia acestei întâlniri Gagarin-Dumnezeu,
imaginată de un scriitor cu aplicaţie în science-fiction.
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glose detectivistice
(mateine)

„M

ATEIU I. CARAGIALE e un poet al detaliului”, ne spune, încă de la prima propoziţie
a cărţii sale1, Cosmin Ciotloş, un critic al detaliului.
Şi urmează o recapitulare, în bună tradiţie filologică,
a detaliului de analizat, cu istoria lui cu tot, fără ca
prin aceasta să aibă ambiţii monografice (p. 6). Apoi
a următorului detaliu, şi a următorului, cu răbdare,
cu consecvenţă, cu rezultate finale surprinzătoare
şi nu tocmai. Nu o revoluţie a interpretării operei
mateine, ci, mai curînd o evoluţie.
Unul din meritele cărţii e posibilitatea de a aplica una sau alta din formulările legate de cîte un
caz particular (de pildă, „vina comentatorilor, prea
dispuşi să transforme prozele lui Mateiu Caragiale
în veritabile obiecte de cult” (p. 26), şi aplicată la

1

Cosmin Ciotloş, Elementar, dragul meu Rache. Detalii mateine sub
lupă, Bucureşti, Humanitas, 2017.
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analiza lui Remember), la contexte mai
largi ale operei. Aceasta cu condiţia
ca nu cumva să ne trezim că facem
reverse engineering, că dezvoltăm, că
explicităm un raţionament pe care
autorul l-a condensat în varianta finală, cea publicată.
Literatura şi viaţa, cum era de aşteptat, se întreţes la Mateiu Caragiale.
Ca ilustrare, sînt discutate, pe rînd,
Sub pecetea tainei, Remember, Craii de
Curtea Veche, Pajere, şi un mic caz de
furt literar, legat de un presupus plagiat, de un sonet dispărut din hîrtiile
autorului, şi apărut în paginile revistei Viaţa literară
cu ocazia unui concurs de sonete.
„[o] întreagă cazuistică poliţienească” (p. 7), pusă
în aplicare în eseul care dă titlul cărţii, devine o lectură poescă, mai precis, sub semnul lui Auguste
Dupin. Totuşi, e vorba de un Poe răsturnat: nu avem un detectiv particular mai inteligent decît poliţia, ci un poliţist (cititor de literatură poliţistă)
care nu se ridică la înălţimea provocării cazului de
rezolvat, concluzia decurgînd firesc, în sensul scoaterii autorului din zona interpretărilor esoterice dominante: Sub pecetea tainei este „măcar în prima lui
parte, e un roman poliţist rezolvabil” (p. 24).
Plimbările, fără urmă de complex faţă de prestigiul
autorilor unei bibliografii copleşitoare, prin pădurea
narativă mateină pun în evidenţă în primul rînd
puterea filonului intertextual. Cîteva citate (repet,
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concluzii ale unor demonstraţii), pentru evidenţierea acestei
idei, cu variatele ei ipostaze: „[E] de necrezut cât de impregnat
de literatură şi viaţă literară autohtonă e romanul lui Mateiu
Caragiale” (p. 61). Sau: Craii… devine „o uriaşă dioramă cu literaţi şi mostre de literatură, cum fusese Epigonii şi cum avea
să fie, peste aproape un secol, Levantul” (pp. 62-63). Venind
din partea unui autor care a efectuat cu minuţiozitate operaţia
îngrijirii unei ediţii a poemului cărtărescian, punînd în evidenţă
cam tot ce e de pus în evidenţă din acest punct de vedere, afirmaţia e mai mult decît credibilă.
Aceeaşi intertextualitate vine să contrazică, din nou argumentat,
imaginea orfevrului solitar. Solitar, da, dar între literaţii contemporani, nu între operele literaturii române: „existând un reper
livresc, amintitele chinuri ale conceperii tramei narative intră,
fără ocol, din domeniul fabulaţiei, în acela al deturnării ironice de
sens” (p. 37). Din nou, e vorba de Remember, şi din nou e vorba
de mai larga relevanţă a formulării.
Vorbind de modele, acestea sînt varii, de la stihurile de stemă,
la pionierii prozei româneşti de ficţiune, autorii a tot felul de
misteruri, la Eminescu, cel din Geniu pustiu etc.; un loc special îl
ocupă aici atracţia pentru proza lui Ion Ghica. Tot între modele,
cel al lui Pirgu, de pildă, nu se reduce la detestata figură a tatălui,
în amestec intrînd, de asemenea, Delavrancea şi Goga.
O carte mică, o cărticică, cum şi-o alintă autorul în introducere, devine ceva mult mai serios: o cale de care exegeza
viitoare va trebui să ţină seama. Dacă e să-i găsesc o înrudire
critică lui Cosmin Ciotloş, aceasta ar fi Florin Manolescu. Prin
abordarea unor teme insolite (sau măcar în afara drumurilor
bătătorite), prin răsturnarea unor locuri comune ale criticii,
prin argumentaţia ingenioasă şi susţinută bibliografic.
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Clopot de alamă

Ioana Puraveţ,
Arad
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Clinchetul sfrijit al unui
Clopot de alamă
Anunţă vremea tristeţii.
Gaze posomorâte se strâng
În juru-i dansând
Melodia singurătăţii.
Melancolia li se încolăceşte
Pe cozi, iar moartea
Pătrunde vicleană prin
Cupola cimitirului.
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Despre experiment

O

POSIBILĂ reacţie a cititorului de literatură poate
fi vizibilă atunci când întâlneşte intersectarea,
mai mult sau mai puţin nuanţată, a unor vectori de
argumentare a nevoii de inovaţie artistică. Recitind
poezia actuală, nu neapărat prin prisma poeticilor
cu resurse din literatura universală – de exemplu
Fernando Pessoa (tradus de Dinu Flămând), ori Ezra
Pund (în traducerile lui Mircea Ivănescu şi Radu
Vancu) – dar coroborând, într-o lectură paralelă cu
ceea ce s-a scris şi se scrie azi de către autorii români
de poezie, nu se poate neglija graba cu care autorii
doresc a ieşi din canon prin experiment. Nu facem
confuzie cu „scrierea creativă”, un concept care poate
fi preliminar experimentului.
Experimentul vs experimentalismul are la origine
„încercarea de a reciti avangardele occidentale ca
punct de intersecţie între modernitate şi postmodernitate” (Octavian Soviany, Avangardă şi experiment).
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Avem, bineînţeles, în vedere posibila confuzie între cele două
noţiuni: „avangardă” şi „modernism”. Experimentul artistic, în
speţă în poezie, ca idee, porneşte de la o necesară detaşare de
concepte precum; „separare de modernitate”, ori „realizare a modernităţii”. Dacă primul concept are (sau avea) ca standard o cale
a certitudinii, cel de al doilea se ancora (sau se ancorează) într-o
nouă formulă, revoluţionară, a acceptării noului ca o singură
modalitate de a ieşi din dimensiunile retrograde, conservatoare,
vetuste şi perimate.
Un alt demers care defineşte experimentul ca formulă creativă
derivă din faptul că astăzi artele, literatura, în special poezia sunt
nesemnificative din punct de vedere economic şi social. Într-o
lume în care practicile sociale sunt guvernate de economic şi nu
de sarcinile comunicaţionale ale limbajului, nu neapărat artistic,
serviciile care se încumetă să gireze artele constată că muzeele,
editurile, bibliotecile funcţionează după aceleaşi reguli ca şi
orice afacere, problema sfârşitului literaturii pare insignifiantă,
„devalorizantă” (W. Marx, Techniques of imagination, 2016).
Dar să nu uităm: câmpul literar era încă din societatea burgheză
„inutil”, în sensul în care această „inutilitate” era chiar funcţia pe
care putea s-o ocupe, ţinând cont de separarea, de autonomizarea,
de secularizarea domeniilor pe care o încurajează condiţiile
societăţi burgheze.
Parafrazând titlul unui film al lui Godard – „adieu au langage”
– artele, nu numai cele vizuale, sau poetice, îşi motivează demersul experimentalului ca o salvare a limbajului, unde statutul privilegiat al „performance”-ului este un spaţiu deschis,
comunicativ, nu doar elaborând texte să le zicem „curatoriale”.
Şi asta chiar dacă spaţiul literar abundă de jargon (artspeak).
În culturile în care artele sunt girate de formule academice subdezvoltate, se susţin, încercând ieşirea din sufocare prin expresii
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şi experimente – iată! – „lifestyle”, adică „a scrie aşa cum a trăi”
(cum îşi propuneau nu demult poeţii fracturişti), unde prestaţia
textuală devine un mod de difuzare al textelor, aidoma cu cei
care postează poze pe Twitter.
Experimentul rămâne ancorat doar în dimensiunea „readymeade” (termen introdus în arta modernă de Marcel Duchamp
(1913), pentru a desemna obiecte obişnuite, „gata făcute”, pe
care le prezintă, scoase din contextul cotidian, drept opere de
artă; (acest fel de experiment apare ca o formă protestatară),
a influenţat, în secolul 20, dar şi astăzi, pop-arta dar şi artele
necanonice actuale). Acest lucru se vede şi în exprezii muzicale,
scenice ori nu, precum curentele „hypnagogic pop” şi „vaporwave”,
ori noile tendinţe din muzica compusă şi improvizată.
Theodor W. Adorno în Ästhetische Theorie (Teoria estetică,
Editura Paralela 45, 2005) a constatat faptul că în urma avangardelor istorice s-a dezvoltat o adevărată industrie. Apare
„piaţa artei” într-o industrie a culturii. Începutul anilor 60 a
impus, paradoxal, o unificatoare platformă a „industriei artelor”
(arta pop, minimalismul, ş.a.). Apar cei doi poli: arta „joasă”,
populară, şi arta „înaltă”, cultă. Adorno precizează că „masele”
sunt secundare, iar „clientul nu-i stăpân”, ci mai degrabă „obiectul” acestei industrii. Tot astfel au fost şterse şi graniţele
dintre practicile culturale şi cele sociale. Avangardele istorice
au contribuit la acest rezultat prin „secularizarea” artelor şi
„destabilizarea tradiţiei”. În această fază a delimitărilor celor
doi poli, începe să se discute despre „sfârşitul naraţiunilor şi al
artei”. Cu toate acestea Occidentul este încă martorul „luptei
hegemonice”, pe câmpurile elizee, dintre tradiţie şi inovaţie.
Încă există „istorii verticale” ale literaturilor, în care geografia
artistică se reduce doar la „centre de dezvoltare culturală”,
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sau la identificarea „spaţiilor periferice”, paralele cu existenţa
„spaţiilor centrale”, sau ale alterităţii. Avangarda a propus,
încă de la începuturile ei, o geografie culturală „orizontală”,
„internaţionalizată” reducând semnificaţia „centrului”.
În contextul românesc „experimentalismul” ca termen a
fost vehiculat cu referire la fenomenul poetic postbelic de către
Marin Mincu în introducerea la antologia Avangarda literară
românească (1983), apoi în Eseu despre textul poetic (1986).
Preluând teoriile lui Angelo Guglielmi, M. Mincu distinge
avangarda istorică furioasă şi demolatoare a tradiţionalismului,
precum şi experimentalismul ca „stil al culturii actuale”, cultura
academizată, canonizantă şi tradiţională fiind însă integrată
generic. Dar, spre deosebire de ideologismul estetic al avangardei,
experimentalismul promovează estetismul, definindu-se în
esenţa lui, ca un continuator care valorifică experienţele artistice
ale avangardei. „Experimentalismul aprofundează experienţa
artistică în sine ca act de investigare angajată şi dramatică a
resorturilor intime ale procesului de creaţie, văzut ca un dat
esenţial şi nu ca ceva exterior” (M. M., Experimentalismul poetic
românesc, 2006, p 32). Eseistul pledează pentru elaborarea unei
gramatici ontologice pentru o intemeiere clară a conceptului de
experimentalism, în acelaşi timp cu necesitatea unei integrări
a clasicităţii tradiţiei artistice, tocmai pentru deschiderea spre
un dinamism sans rivage (fără limite). Renunţarea la convenţiile
şi canoanele acreditate de tradiţia pre-avangardistă în favoarea
transformării, a generării unei „tradiţii dinamice”, totul se
sincronizează cu un anumit „dinamism critic” pornind de la
explorarea unor filoane virgine, nepatinate. Creaţia intră întrun proces de autoreflectare atât a creaţiei cât şi a „produsului”
artistic. Până la urmă străvechea ipostază a spiritului socratic,
excesiva postură iscoditoare, puternica inteligenţă disociativă
276

10-11-12, 2018

Despre experiment

Pre-Texte

dau poetului, şi implicit poeziei, acea fiinţialitate generatoare
de noi perspective artistice. Marin Mincu potriveşte pendul
unei noi ritmicităţi artistice. Se poate vorbi despre un transfer
permanent din domeniul creaţiei în cel al receptării, şi invers,
în sensul că artistul experimentalist este şi autor şi receptor,
explicit sau implicit. El susţinea perspectiva unei continuităţi
ascendente în construcţia experimentului, şi din perspectiva
regândirii categoriilor ce angajează înseşi temeliile esteticului,
paralel cu explorarea limitelor actului creator, ale limbajului şi
comunicării. „Niciodată – consideră Marin Mincu – convenţiile
(sociale, lingvistice, artistice) şi natura însăşi a esteticului nu au
fost investigate pînă în acest moment ca nişte limite absolute
ale condiţiei umane şi nu s-a mai pus problema asumării lor
în bloc” (op. cit. p 34). Despre experimentalism va vorbi şi
Mircea Scarlat, care arată că una din caracteristicile promoţiei
optzeciste este „ispita permanentă a experimentului artistic”,
care se manifestă mai cu seamă în poezie: „Poezia de astăzi
este terenul celor mai curajoase şi mai fecunde experimente
artistice. Revoluţionarea expresiei literare (nu doar a celei
poetice) este mai specială, poezia dovedindu-se un gen literar
pilot, oferind experimentalismului artistic un mediu prielnic”
(Ispita permanentă a experimentalismului în Competiţia continuă. Generaţia 80 în texte teoretice, Editura Vlasie, 1994, p
113). La rândul său, Gheorghe Crăciun arăta că „se poate, e
obligatoriu să se vorbească despre dimensiunea experimentală a
acestei literaturi (cea a promotiei 80)” şi că această dimensiune
reprezinta expresia unui „foarte acut aspect teoretic, părând să
discrediteze prin seriozitatea asumării lui dispeceratul receptării
critice” (O generaţie incomodă în Competiţia continuă, p 13).
E simptomatică însă lipsa de ecou cu bătaie mai lungă, în
epocă, a dezbaterii iniţiate de M. Mincu. După ani buni, într-o
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antologie intitulată Experimentul literar românesc postbelic (1998),
Ion Bogdan Lefter (alături de Monica Spiridon şi Gheorghe
Crăciun), fără a da o definiţie clară a experimentalismului,
considerat un fel de „novatorism răsturnat” face distincţie între
experimentul literar modernist şi cel postmodernist. Vorbind
apoi despre o avangardă perpetuă care ar ţinti ultimele resurse
experimentale ale modernismului, criticul evidenţiază că, dintre
toate manifestările moderniste, avangarda s-a clasicizat cel mai
greu, astfel încât în perioada relativului dezgheţ cultural şi
ideologic din deceniul al şaptelea, recuperarea suprarealismului
şi a celorlalte curente avangardiste nu a fost permisă decât după
ce tânăra generaţie a anilor 60 fusese cucerită volens/nolens de
noul conformism al inconsistenţei metaforice, de o subţirime
suspectă şi care a generat texte cel puţin false artistic, determinând
o resuscitare a poeziei proletcultiste, atât de departe de spiritul
novator în general, şi al experimentului în special. Cea mai mare
parte a textului introductiv al antologiei este o încercare de
clasificare a diverselor manifestări de factură experimentalistă,
aparţinând modernismului: suprarealismul lui Gellu Naum, neoavangardismul „negru” al lui A.E.Baconsky, extremismul livresc
practicat de Romulus Vulpescu, I Negoiţescu, Ştefan Aug.Doinaş
sau prima promoţie echinoxistă, experimentalismul morfologic,
fonetic şi silabic al lui Şerban Foarţă, proustianismele, joyceanismele) sau postmodernismului (onirismul, prozaismul
biografist al lui Mircea Ivănescu, poezia senzuală cu obiecte animate a lui Emil Brumaru, proza supraetajată, umorismul neocaragialian şi neo-urmuzian) – vezi pag. 12-14.
În buna manieră a lui M. Mincu, Gheorghe Crăciun schiţează în 1978 un istoric al ideii de experimentalism în Literatură
şi experiment publicat în Vatra la iniţiativa lui Dan Culcer,
eseu continuat în aceeaşi revistă prin studiul Beţe în roate ex278
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perimentalismului în anul 1980. Cele două eseuri sunt doar
„străluminări” vagi despre ceea ce va remarca mai scrupulosul
Gh. Crăciun, în privinţa teoretizărilor emise nu cu mult timp
în urmă de Marin Mincu, şi care erau de o „pertinenţă pe care
o putem vedea mai clar la optzecişti”. Vorbind despre aspectul
de experiment al literaturii practicate de o parte a promoţiei 80,
Crăciun va reitera o idee din studiul introductiv al antologiei lui
Marin Mincu: aceea că, pentru aceşti scriitori, avangardismul
devine pentru prima dată după război, o instanţă de autoritate.
În sfârşit, al treilea dintre autorii antologiei menţionate,
Monica Spiridon, e preocupată de problema raportului dintre
experimentalism şi postmodernism, arătând că punctele de vedere
enunţate în studiul introductiv al Avangardei literare româneşti
deschid calea către o definire în bloc a postmodernismului
drept transavangardă sau experimentalism. Uşor polemică cu
Marin Mincu, aceasta remarcă tendinţa de „manevrare tactică”
a sensurilor de modernism şi postmodernism. Prefaţatorul
antologiei Avangardei... spune ea, „manevrează tactic” conceptele,
apropiind postmodernismul de textualism. Experimentalismul
rămâne însă un „ductus intelectual” în două direcţii apartent
opuse: una restrictivă, coincizând cu textualismul şi alta extensivă, ridicând experimentalismul la rangul de „ductus”
intelectual (strălucit, spunem noi, şi gândit de însuşi Socrate cu
mii de ani în urmă), generator de ceea ce mai târziu se va numi
postmodernism. Monica Spiridon este însă de acord cu Marin
Mincu, care propune înlocuirea termenului de „postmodernism”
cu acela de „experimentalism”, fenomenul „textualismului” fiind
doar un subordonat al celui din urmă. Însă toţi cei amintiţi mai
sus sunt de acord că experimentalismul reprezintă „stilul culturii
actuale”, concept statuat şi de Alfredo Giuliani în cunoscuta sa
prefaţă la antologia I Novissimi (din 1960) şi care arăta, dealtfel,
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că experienţele grupului italian la care face referinţe s-au caracterizat în primul rând prin varietate, fiecare autor căutând
să-şi cultive propria capacitate de contact cu „formele lingvistice
ale realului” în numele unei „reînnoiri structurale” şi al unui
nou concept de real, lipsit, însă, de orice dimensiune coercitivă
(Angelo Guglielmi, Avangardă şi experimentalism în Cornel
Mihai Ionescu, Generaţia lui Neptun, ELU, 1964, p.123).
În acest spirit sunt teoretizările lui Marin Mincu despre experimentalism, care reprezintă inainte de toate un „stil”, un
„câmp axiologic” în interiorul căruia îşi au locul experienţele
artistice cele mai diverse.
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