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Remember

Lucian Emandi
(1920-2020 – Centenar)

S-a terminat osânda
De ani în şir, sfidându-se tradiţii,
Poeţii-aveau o tragică menire:
Să zdrăngănească mincinoase lire
Zbătându-se în lanţ, ca osândiţii.
Şi pentru râvna lor, nefericiţii,
Zadarnic aşteptau vreo preţuire,
Că doar batjocură şi răstignire
Le-au rânduit, făţarnici, toţi smintiţii.
Dar crugul lumii tot schimbându-şi mersul,
Ajuns-a iar la mare cinste versul,
S-aprindă-n inimi flacără curată.
S-a terminat osânda, slavă ţie,
Eternă şi sublimă poezie,
Că-n pisc de vremi vei fi încoronată.

1, 2020

Lucian Emandi
s-a născut la 15 februarie
1920, la Pecica, în judeţul
Arad. A decedat tot la Arad,
în 1998. Studii teologice şi
filologice la Arad şi Sibiu.
După debutul literar în
presă (1937, în „Hotarul”,
Arad) au urmat volumele:
Cântarea fiului pierdut
(1940), Pescarii de năluci
(1942), Lumina inimii (1977),
Îmblânzitorul de taine (1980),
Mănăstirea Hodoş-Bodrog
(1980, monografie, coautor),
Drumul pe ape (1985), Torsul
monadelor (1997). Referinţe
critice: Gheorghe Vrabie,
Ştefan Augustin Doinaş,
Ovidiu Papadima, Ion
Maxim, Lucian Alexiu, Vasile
Dan, Ilie Măduta ş.a.
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Vasile Dan

Doi poeţi, două cărţi,

o editură*

Î

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

MPREJURAREA FACE să avem în faţă
două cărţi de poezie la indigo. Adică la aceeaşi culoare şi format. Și încă: în aceeaşi colecţie, „Cartea Românească de poezie” a editurii omonime. Asemănările continuă: amîndoi
poeţii, Ioan Moldovan şi Vasile Igna, sînt de
formaţie intelectuală şi literară clujeană, au
gusturi apropiate, aparţin unei generaţii de
seniori ai scrisului. Școala clujeană de literatură din deceniile şapte şi opt ale secolului
trecut i-a motivat literar oarecum la fel: sînt
livreşti, uneori sofisticaţi, în contrasens cumva
cu congenerii lor din alte părţi ale literaturii
* Ioan Moldovan, Multe ar mai fi de spus, Editura Cartea Românească, 2019, 80 p.
Vasile Igna, Periscop, Editura Cartea Românescă,
2019, 92 p.
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române, ale aceluiaşi timp al istoriei
literare. Faţă de bucureştenii optzecişti,
în principal din „Cenaclul de luni”, manolescieni în spirit, gîndire şi expresie,
să zicem. Faţă de cei prozastici în poezie,
seci, fără metafore şi calofilii de care par
sastisiţi, în schimb, anecdotici, esopici
cu „şopîrle”, ironici, autoironici, unii minimalişti. În contrast, amîndoi poeţii
clujeni asociază reflex două extreme:
odată rafinamentul expresiei, ingredientul ei cult, prestigios cult, euforia lirică cu forma cvasiclasică a versurilor,
apoi tenta, ai zice folclorică: cu rime
împerecheate, îmbrăţişate, încrucişate.
Acestea sînt asemănările între cei doi.
Diferenţa imensă care este însă între ei,
– fiindcă avem de-a face cu două identităţi lirice clar distincte – e, cel puţin,
de temperament. Unul, Ioan Moldovan,
melancolic, crepuscular, autopersiflant
cînd nu de-a dreptul autoironic, înfipt
ţeapăn pe pămînt într-un prezent senzorial. Celălalt, Vasile Igna, echilibrat,
distins, disimulîndu-şi tensiunile personale cu eleganţă în teme, nume, mituri
înalte, clasice fără excepţie peste care levitează, retractil ca eu liric. Și mai important, avem o diferenţă chiar de substanţă lirică. Poezia lui Vasile Igna este una exclusiv cărturărească
cu, în spatele ei, o acoperire, Biblioteca Generică.
Asta însemnînd inepuizabilele ei argumente şi nu1, 2020
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anţe. O substanţă eterică. Cea a lui Ioan Moldovan, în schimb, e
una telurică, mai mult una din viaţa asta recognoscibilă, de zi cu
zi, cotidiană, de acum, de aici şi de la această vîrstă seniorală a
autorului, cu toate imperativele voite şi, mai ales, nevoite ale ei.
1. Multe ar fi de spus, a lui Ioan Moldovan este cartea tuturor
disponibilităţilor lirice melancolice notate aproape diaristic
de poet. Ludice, uneori cu bună voie, ingenioase, încercînd virtuozităţi lexicale şi stilistice, asocieri, calambururi, şotii de tot
felul lexicale, bine asezonate într-un cocteil imagistic, toate curg
în şuvoi. Acestea sînt poeziile lui Ioan Moldovan, de la o pagină
la alta. Senzaţia e de uşurinţă la scriere, chiar dacă, ştiu sigur, e
una greu cîştigată. Multe poezii pornesc de la convenţii narative,
cum spuneam, aproape diaristice:
lumina zeloasă
Dis-de-dimineaţă
am văzut trei lumânărele de ceară
abia pâlpâind. Și am plecat.
Dis-de-dimineaţă
a venit cineva şi mi-a dar vestea amară
că s-a-nserat. (...) (p.6)

Alteori textul se încarcă, pe neobservate semantic, devine
grav, reflexiv, metafizic:
mediatori
Într-o dimineaţă m-am trezit bătrân şi fără nicio autoritate
Magnolia însă a înflorit cărnos în praf şi lumină
Mierle de-acum un secol şi mai bine fluieră sub norii noi (...)
Peste lumina de cenuşă lumina de păpădie (...)
10
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Ne dăm de-a berbeleacul prin ea doar o singură dată – aşa, ca
să fie:
o urmă de praf din ultima stea (p. 13).

Există o insistenţă neslăbită la Ioan Moldovan de a salva,
de a extrage din banalitatea cotidiană un sens existenţial,
ce merită salvat, o situaţie, o idee, un cuvînt, de a le institui
apoi, printr-o nouă ordine semantică mai adîncă, mai subtilă,
dreptul la viaţă.
(...) Mai e domnul din faţă
directorul gazetei pentru mirese
aici cu o viitoare mireasă a nimănui
În rest, eu şi stiloul – cerneala bine gospodărită şi hubloul
prin care mai vezi una-alta
Bunăoară singurătatea
binecuvîntată
În timp ce semenul e în jug
cum de mie însumi mi-ajung? (p. 15)

Momentele matinale poetice ale lui Ioan Moldovan par inepuizabile, el e un poet care se trezeşte cu noaptea în cap, spre
dimineaţă, aşa zicînd, dezabuzat metafizic:
(...) Cocoşii tocmai ies din ogrăzi
şi pier prin aceleaşi secole vechi
din Oradea. Ei sunt singurii clopoţei
care tinga-tinga – îmi sună-n urechi (p. 17)

Însă arta de a orchestra liric cuvintele face din Ioan Moldovan
un virtuoz:

1, 2020

11

Cronica literară

Vasile Dan

Dragă
Tot încercînd să nu mai fiu eu
constat că nu mi-este-aşa greu
să fiu altul
Zevzecul lăuntric încearcă saltul
de la mine la oricine
Ci tot nu mi-e bine
Dar eu mănînc miere de-albine
şi-s sănătos tun
ce altceva altcuiva să mai spun? (p. 22).

Nu lipsesc din paleta deschisă a motivelor şi temelor lirice şi
trimiterile de o concreteţe şocantă:
ocupaţii
Stau la masă cu fostul securist gabriel ajuns expert în vinuri
Priveşte etichetele şi dirijează cvartetul mesei noastre
Degetele sale flutură elocvent
deasupra originilor noastre cu denumiri controlate (...), (p. 23)

Dar adevărata piesă lirică, specifică, sub orice aspect, în această
nouă carte a lui Ioan Moldovan este pe terasa la Maricica unde
se întîlnesc toate obsesiile şi virtuţile tehnice ale poeziei lui, în
prezenţa aproape reportericească, sub auspiciile unei concreteţi
topografice şi temporale metalirice, într-o atmosferă de bonomie
şi contemplare ironic-reflexivă. O citez integral, că merită:
pe terasa la Maricica
E după-amiaza în care se ţin ore
Nu pot rămâne în casă
12
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Ies şi eu şi m-aşez pe terasa La Maricica
Văd oameni tineri: mănâncă, beau, au mâncat au băut
Mie toate-mi ies la timpul trecut şi ei vorbesc şi vorbesc
la telefoanele lor sofisticate
Aproape că m-apucă frica şi ridicându-mi privirea la nor
văd mii de încăperi încuiate în care se joacă aceeaşi comedie
la un singur timp – trecut viitor
Suntem doar doi care tăiem unghiile aici pe terasa
La Maricica
sub norii româno-ungureşti
Eu sunt cine-s eu, tu cine eşti?
Ce anume vrei să-mi vorbeşti, să-mi comunici
de pe ecranul uriaş plin de purici?
aici la terasa La Maricica
Oare nu te cuprinde şi pe tine ruşinea şi frica
scrise deja de atâţia petrecăreţi
în limba lui Aihao cu Gel Ink Pen, pe masă, pe halbe, pe pereţi,
în praful de cărămizi străvechi udat de pisici şi motani
printre urzici, rostopască, bâtlani
ca pe o pagină ruptă din Atlasul Peren?
Priveşte, vişinul pitic şi harnic e plin
de vişine ce-n veci nu s-or coace
Adorm cu tine-n gând ca să te-ntorci încoace aici la şedinţele având ca subiect faţadele vechi
iar ca obiect zumzetul norilor înfundându-se-n ceara
tăbliţelor îngropate-n urechi
Uimit că şi alţii folosesc aceleaşi cuvinte
îmi propun să fiu senin şi bun
Ce altceva mai pot să spun?
Nimic – nici nu râd, nici nu citesc înainte
tolănit în lan, ascultând doar secara
de aduceri aminte (pp. 39-40).
1, 2020
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2. Periscop, cartea de poeme a lui Vasile Igna, e densă, scrisă
cu o artă certă, cea a caligrafiei lirice. Totodată e una reflexivă, a
unui eu distant, saturat cultural, retractil. Într-atît încît cititorul
nu prea are şansa detaliului său concret biografic, de viaţă. Poemul
lui Vasile Igna are, aşadar, în compensaţie, o retorică fină care,
încet, încet, devine parcă dominantă în economia poemului. Un
scop în sine. E vorba, fără îndoială, de una autentică, de calitate,
scrisă cu o peniţă subţire:
Vorbitul în limbi
1.
Dacă mă recunoşti, dacă-mi ştii numele înseamnă
că înţelegi ce spun. Numeşte-mă totuşi
din nou spre a mă convinge că eu sunt acela
şi că ceea ce ţi se pare de neacceptat nu e o
fractură logică ci un impas al sintaxei (...)
Am dovezi am martori am presimţiri
a fost o vară cumsecade
o toamnă plină de păcate
s-ar putea să fi fost ultimele. (p. 9).

Încă din ciclul care deschide cartea, Vorbitul în limbi, eşti
confruntat cu un text liric dificil la lectură, compact, sudat lexical: o poezie a poeziei. Această distilare a expresiei pare profitabilă, ca formulă, pentru un spirit introvertit. Riscul e ca ea
să nu devină, pe neobservate, o mecanică pură, manierism.
De la formula aceasta de start, ce mizează aproape exclusiv pe
nuanţe semantice, pe chichiţe intelectuale, în fond pe activarea,
la lectură, a depozitelor livreşti ale potenţialului cititor, scoase
astfel la lumină, Vasile Igna alunecă, pe neobservate, spre sfîrşitul
amplului său ciclu, numit Vorbitul în limbi, la jocul pur, gratuit.
Mai clar: la spectacolul strălucitor în sine al rimei şi ritmului
14

1, 2020

Doi poeţi, două cărţi, o editură

Cronica literară

metric, la euforia cuvintelor uneori seducătoare, alteori prolixe,
în ample inepuizabile texte lirice:
Pisica
adoarme şi toarce
se-mburdă pe-o parte
lasă visul s-o poarte
vorbeşte în limbi
cu sora ei moarte (p. 22).

Al doilea ciclu de poeme, Arhitectonica, curge şi el liber, cu
un debit ascendent, în texte vorbite în rime împerecheate:
Valea şi-a ieşit din ţâţână
De mai bine de o săptămână.
Mâine voi pune toate cărţile la uscat
Lângă mormântul lui Spirit Împărat
pe frînghia de rufe din curte
printre rochii cu poalele scurte. (p. 25)

Un aer sărbătoresc, în sens coregrafic, lexical, un ritual cu personaje ilustre, încărcate de prestigiu şi coborîte de pe soclu, umanizate
de autor în scenariul său liric, par aceste poezii: Euler, Euclid (rimat:
„cu frunţile fără rid”), Picasso, Grunewald, Fecioara însăşi, Domnişoarele din Avignon, Odisseu, Maria Nefeli („aducătoarea de
nori”), Zeus, Exodul, Geneza, Caliban, Thetis, Ahil Peleul, Styxul,
Cana Galilea, Athos.... O adevărată enciclopedie, un potop de nume, personaje, situaţii ficţionale şi mitologice recognoscibile vin,
dau buzna convocate în economia textelor:
să cobor vreo trei paşi mai jos
spre a le înţelege verbul şi rimele
cele de pe urmă ori primele
şi foşnetul lor ce acoperă inimele (p. 29).
1, 2020

15

Cronica literară

Vasile Dan

Sigur, Vasile Igna este un poet care nu are de ce să-şi disimuleze
cultura (într-o vreme în care alţii o dispreţuiesc pe faţă în timp
ce tocmai produc contracultură), nici prin ambiguitate, nici prin
ricoşeu alegoric. Dimpotrivă, el iese cu ea de mînă, la vedere
dincolo de apetitul insaţiabil al versificaţiei sine die:
Deocamdată nu ai altă soluţie
trebuie să asculţi resemnat
vuietul lui pi pătrat
şi sângeroasa lui revoluţie
Auzi-l cum bate la uşă
cu capitule moi de căpuşă
şi acoperă ochiul ciclopului
cu oglinda oarbă a periscopului (p. 30)

Vasile Igna, om gentil şi delicat, este sigur un poet autentic,
unul care scrie cu meşteşug, i-aş zice, cultural.

16
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În egeea conştiinţei*

D

ESTUL TIMP Gabriel Chifu a fost desemnat ca poet. Astăzi însă, volumele
sale de poezie sunt dublate, cantitativ vorbind,
de romanele sale. Unde se odihnesc vulturii
(1987), Valul şi stânca (1989), Maratonul
învinşilor (1997), Cartograful puterii (2000),
Povestirile lui Cezar Leofu (2002), Visul copilului care păşeşte pe zăpadă fără să lase
urme sau Invizibilul (2004), Relatare despre
moartea mea sau Eseu despre singurătate
(2007), Fragmentedin năstruşnica istorie a
lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită (2009), Punct şi de la capăt (2014) şi
Ploaia de trei sute de zile (2017) sunt primele
zece cărţi de proză semnate de scriitor. A
unsprezecea, romanul În drum spre Ikaria
confirmă apetenţa autorului pentru epica de

Ovidiu Pecican,
scriitor,
Cluj

* Gabriel Chifu, În drum spre Ikaria, Bucureşti, Editura Art, 2019, 454 p.
1, 2020
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ample dimensiuni şi, totodată, vine cu
noutatea unui subiect localizabil în
Marea Egee.
În literatura europeană, asemenea
romane – lăsându-le deoparte pe cele
brodate pe teme antice şi localizabile
în acelaşi perimetru geocultural – sunt
deja faimoase şi au consacrat un topos
literar. Lăsând deoparte Cvartetul Alexandria de Lawrence Durell, care este
amplasat în Mediterana (şi, de fapt,
în Africa mediteraneană), gândul te
duce imediat la Magicianul lui John
Fowles, înrudit ca spirit cu romanul lui Gabriel
Chifu, ca şi la obligatoriul Zorba grecul de Nikos
Kazantsakis prin trimiterea la lumea grecească, la
motivul insularităţii şi prin amestecul de realism
şi magie. Proza românească mai frecventase tema
thalassică (de la Thalassa lui Al. Macedonski la Taurul mării de Ion Marin Sadoveanu şi la Asklepios
de Tudor Stancu, ultimele două nesmulgându-se din
mrejele antichismului, iar primele două încercând să
acrediteze, fiecare în felul său, mitul literar al Mării
Negre), mai ales ca expresie a spiritului incandescent
şi neliniştit al lui Panait Istrati. În drum spre Ikaria
însă creşte exploatând tema egeano-greacă pe fundalul a ceva din spiritul dialogurilor platoniciene
despre Atlantida (Timaios şi Critias) şi, odată cu
acesta, al utopiei.
Încă din faza recomandărilor de pe copertă romanul a beneficiat de calificări superlative. După cri18
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ticul Nicolae Manolescu, el ar ilustra – alături de alte ilustrări
ale speciei de sub pana aceluiaşi autor – un „realism magic: acţiunea debutează cât se poate de realist, înaintează pas cu pas
spre o utopie politică şi se încheie aproape mistic”. Parcursul
narativ trimite aşadar către categoria parabolicului şi către cea
a simbolicului, surprinzând, în felul său, o iniţiere. Este chiar
ceea ce spune şi al doilea „naş” al acestui botez, exegetul Mircea
Mihăieş: „Călătorie iniţiatică şi Judecată de Apoi, sondare a
inconştientului şi scrutare nemiloasă a instinctualităţii, romanul
lui Gabriel Chifu este şi un tratat de taumaturgie”. În fond, prin
astfel de trăsături caracteristice, prozatorul se plasează, alături
de alţi autori, mai cu seamă optzecişti, sub semnul marilor
revelaţii literare româneşti ale anilor 1980: povestirile lui Jorge
Luis Borges şi Numele trandafirului de Umberto Eco. Foarte probabil acestea au fost – alături de Durell – cele mai formatoare
noutăţi din domeniu în acei ani şi nu puţini dintre autorii activi
din ultimele trei sau patru decenii, cu Mircea Cărtărescu în
frunte (sau în pluton) şi-au aşezat, vasalic, creaţia pe coordonate
care au de-a face cu acest orizont. Observaţia aceasta are rostul
de a atrage atenţia asupra apetenţei pentru şarada cu armătură
cărturărească şi pentru un anume exotism universalist bine
filtrat şi reasamblat osmotic în ceea ce autorul Arcăi lui Noe ar
numi „romanul corintic”.
Atrag atenţia în acest roman, cum era şi firesc, trimiterile
la lumea helladică, încărcată de simboluri. Ikaria – etimologic:
ţinutul sau ţara lui Icar, deci o patrie a zborului imposibil, prin
definiţie – criptează un tărâm utopic, o geografie a aspiraţiilor
imposibile, ideale. Şi la fel şi alte repere diseminate în text într-un
dozaj bun, cu gustul şi tactul permise de talentul şi de experienţa
autorului. Insula Noima, ostrovul Ombilicos traduc transparent,
prin toponomastica proprie, locuri ale temeiului şi, respectiv, ale
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lui Omphalos, „buricul lumii”. Suntem, cu asemenea jaloane, pe
un drum deschis de Platon, Lucian din Samosata şi Jonathan
Swift, dar care trec şi prin scrisul lui E.A. Poe, Jules Verne şi
al altor străbateri iniţiatice (a lui Dante, de exemplu). Căutarea
paradisiacului – căreia cercetătorul imaginarului Corin Braga
i-a dedicat o spectaculoasă monografie – rămâne pentru textul
autorului discutat aici o referinţă obligatorie.
Ar fi de observat şi vastul orizont actual, al unei lumi dezmărginite, în care protagonistul, român stabilit odinioară cu
părinţii în Canada, evoluează dezinvolt pe meridianele lumii,
ajustându-şi traiectul existenţial la un ancadrament global,
specific lumii de după 1989, când sistemul internaţional bipolar
a căzut, de fapt ajustat după geometriile variabile, flexibile ale
secolului al XXI-lea. Alegerea respectivă, demnă de a fi semnalată
ca evidenţă a faptului că proza românească de azi părăseşte tot
mai decis amplasarea ei tradiţională într-un târg de provincie
sau într-un mare oraş de acasă (cu preponderenţă Bucureştiul)
este mărturia unui efort creator supus imperativului adaptării la
o lume în plină dinamică şi redimensionare.
Una dintre particularităţile scrierii este aceea că frecventează
– cu totul altfel decât au făcut-o alţi scriitori români (de pildă,
Petre Sălcudeanu în Biblioteca din Alexandria ori Augustin
Buzura în Drumul cenuşii) tema anchetei medicale alienante şi
imprevizibile aşa cum au consacrat-o Muntele vrăjit de Thomas
Mann sau prozele kafkiene, unde caracterul ei medical devine
evident doar pentru cititor. Odată în plus, noua creaţie a lui
Gabriel Chifu apare ca o frecventare a drumurilor pe care sau angajat tradiţii literare divergente, dar complementare, subsumabile unei sinteze proprii.
Faţă de romanele anterioare ale autorului, expresia pare, de
astă dată, mai decantată şi mai directă. Amatorilor de sinuozităţi
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şi de nebuloase li se va părea, poate, că dezvoltarea unui subiect
de felul celui din În drum spre Ikaria s-ar fi pretat la înşurubări
stilistice şi la puneri în scenă rembrandtiene, marcate de clarobscur. Faptul că Gabriel Chifu a optat, în schimb, pentru o
scriitură translucidă, un soi de echivalent literar al picturilor lui
Rene Magritte, reabilitând, într-o expresie proprie, stilul attic în
detrimentul modei asianicului, îmi pare un câştig şi nu o scădere
pentru portretul artistic al scriitorului. Roman al căutării şi al
regăsirii (de sine), al înţelegerii propriei identităţi în marginile
unui topos, bildungsroman travestit în roman de călătorie, În
drum spre Ikaria duce mai departe cariera unuia dintre scriitorii
care vertebrează actuala vârstă a literelor româneşti.

1, 2020
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Un monument literar

A

Radu Ciobanu,
scriitor,
Deva

STFEL CONSIDERĂ domnul Mircea
Anghelescu, pe drept cuvânt, că ar trebui definit volumul de memorii cu care Editura Spandugino deschide seria de autor a cărturarului Alexandru Ciorănescu (1911-1999)1.
Este un proiect de anvergură şi totodată un
act justiţiar, întrucât, ca atâtea alte nume ale
culturii noastre, Alexandru Ciorănescu s-a
afirmat în Occident, unde se bucură de o notorietate pozitivă, care în Ţară, pentru „marele public”, se află încă într-o fază aproximativă
şi ezitantă, când nu e de-a dreptul ignorată.
Volumul de faţă, îngrijit cu acribia-i cunoscută de dl Mircea Anghelescu, este un
prim pas de pătrundere într-un univers mai
special, cu care, în Cuvânt[ul] înainte, d-sa a
avut buna idee de a-şi familiariza preventiv
1
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Alexandru Ciorănescu, Opere. Amintiri fără memorie. Cuvânt-înainte, text îngrijit şi editat de Mircea
Anghelescu. Bucureşti. Spandugino, 2019.
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cititorul. Urmărind principalele repere
ale destinului acestui distins şi discret
scriitor, d-sa face, de fapt, un elogiu al
Cărţii generice, simbol al spiritualităţii
şi sursă de esenţială bucurie a umanităţii
elevate. Nici nu se putea altfel, întrucât
e vorba de un cărturar în accepţiunea
absolută a cuvântului şi în acest sens
şi-a intitulat şi prefaţa: Alexandru
Ciorănescu şi bucuria cărţii. Iar memoriile cărturarului sunt considerate
de Mircea Anghelescu un
„...veritabil monument literar, mărturie
a unor vremuri făcute în mare parte din
incertitudine şi suferinţă, dar care aveau şi
o importantă componentă de umanitate, de nebănuită
strădanie spre împlinire morală şi intelectuală şi –
caracteristic pentru toată viaţa profesorului Ciorănescu
– de demnitate şi umor” (p. 18).

Volumul inaugural al acestui important proiect
editorial e structurat pe cele două etape distincte
ale vieţii autorului: 1911-1934 şi 1934-1992. Prima,
a devenirii sale în Ţară, a doua, a tribulaţiilor şi
împlinirilor din exil. Amândouă configurează portretul omului Alexandru Ciorănescu, „importanta
componentă de umanitate” a acestuia, şi mai puţin
componentele epocii. Ceea ce nu e de regretat deoarece epocile – cea inter– şi postbelică – sunt în
general cunoscute din operele atâtor alţi memorialişti,
în timp ce personalitatea acestui cărturar singular
prin modul de a nu se lăsa dislocat din universul
cărţilor, este o revelaţie. Titlul memoriilor sale este
1, 2020
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Amintiri fără memorie, oarecum deconcertant, dar care se clarifică pe măsura familiarizării cu maniera narativă aleatorie a
autorului. E vorba de o scriere greu clasabilă, deoarece până la
urmă se înfăţişează ca un melanj de memorii elaborate, amintiri
spontane, îmbelşugată galerie de portrete ale unor personalităţi
cu care a intrat în conjuncţie, reflecţii lejere, dar seducătoare, cu
caracter eseistic, jurnal de călătorie sau, pur şi simplu, jurnal,
alternându-se, suprapunându-se, scrise aparent fără vreun plan,
„fără drum, fără povaţă”, cum ar zice cronicarul, dar tocmai
prin această disponibilitate de a trece dintr-un registru în altul,
captivante, ispitind cititorul la lectura „dintr-o suflare”, curios de
a afla ce i s-a mai întâmplat şi cu cine s-a mai întâlnit acest ciudat
şoarece de bibliotecă.
În cazul lui Alexandru Ciorănescu nu cred că putem vorbi
de o carieră în accepţiunea curentă, de anumită profesiune,
cu un delimitat domeniu de activitate, deoarece viaţa i s-a desfăşurat pe coordonatele mai multor profesiuni – el le numeşte
„meserii” – cu diferite domenii de activitate subsumate însă,
toate, universului cărţii. Uneori pare el însuşi uimit de această
diversitate a preocupărilor, căreia nu reuşeşte – de fapt, nici nu
încearcă – să i se opună şi când vrea să şi-o explice, devine uşor
confuz:
„...meseriile mele nu le-am vrut eu, ci împrejurările” (p. 144).

Nu e chiar aşa, dimpotrivă, oricare au fost împrejurările, el a
urmat o vocaţie cu o rară disponibilitate de a se plia întotdeauna
conform perspectivelor pe care i le oferea lumea cărţilor. Aşadar,
numitorul comun al preocupărilor sale e cartea în diversele ei
ipostaze, asupra căreia se apleacă animat de o niciodată anemiată
pasiune a cercetării:
„Adevărul e că pe mine mă interesa cercetarea, care e şi rămâne
singura mea preocupare, că pentru cariera profesorală nu-mi
simţeam nicio vocaţie [...]” (p. 211).
24
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Aşa se face că Alexandru Ciorănescu, performant poliglot,
s-a afirmat cu egală competenţă pe tărâmurile comparatismului,
a arhivisticii, editării de documente vechi şi bibliografii, etimologiei, istoriei, traducerilor, un loc aparte avându-l studiile
lingvistice, istorice, geografice privind Insulele Canare, unde
se stabilise în cele din urmă ca, totuşi!, venerat profesor al Universităţii din San Cristóbal de La Laguna, şi, în fine, ca scriitor
pur şi simplu, poet, dramaturg, romancier. Și cum toate marile
personalităţi se aleg până la urmă cu o etichetă aparent definitorie,
cea a lui Alexandru Ciorănescu se pare că a consacrat-o ziarul
„La Réforme” din Geneva, când, în 1964, se referea la traducerile
sale:
„Unul dintre cei mai mari romanişti din lume” (p. 13).

Ideea de a scrie şi pagini de natură mai personală, intimă, l-a
încercat, cum mărturiseşte, „dintotdeauna”, dar s-a concretizat
mai târziu, în forme diverse şi fără fluenţă:
„Amintiri sau memorii sau simplu jurnal: formula a variat după
epoci, dar n-am reuşit s-o fac să dureze” (p. 26).

Pasul de la idee la fapt s-a făcut pe când era profesor la Universitatea din Lyon şi a găsit la un anticar memoriile cardinalului
Bentivoglio, pe care acesta le numeşte „La morta mia viva passata.” Acesta a fost declicul care i-a făcut perceptibil un mesaj
ca o adiere metafizică:
„Se apropia sorocul când totul se adună din trecut ca o cenuşă”
(p. 25).

Primii paşi în această aventură – căci întotdeauna asumarea
resuscitării propriului trecut e riscantă, cu consecinţe imprevizibile – sunt făcuţi pedant, în manieră clasică, pe căi bătute,
jalonate de câteva repere consacrate. Întâi ascendenţa, familia,
originară din Mărginimea Sibiului, un areal pastoral, unde oile
erau bălai sau ciorane, iar numele Cioran un nume comun, ca
şi Cioranu, cum s-a numit familia cărturarului până a trecut
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muntele pe versantul sudic, când a devenit Ciorănescu. Apoi
copilăria sub veghea unui tată iubit, învăţător cu studii şi specializare în Germania, descoperirea magiei cărţilor şi implicit
a cuvântului, nostalgia hoinărelilor la pescuit, la cules una, alta
prin pădure, şcoala cu primele clase în Moroeniul natal, apoi
strămutarea familiei la Bucureşti, liceul „Spiru Haret”, lecturile,
revista elevilor, prietenia cu Mircea Eliade, profesorii. Sunt locuri
comune ale oricărei copilării, care însă, la Alexandru Ciorănescu
dobândesc adâncime graţie reflecţiilor generalizante de acută
actualitate mai ales azi, care le însoţesc, precum, bunăoară, în
această evocare a jocurilor pe care şi le inventau ei înşişi, copiii,
în contrast cu cele pervertite de escaladarea tehnologiilor:
„Istoria va trebui să ţină seama de această extravagantă mutaţie
a societăţii, produsă de un proces ştiinţific şi de o masificare care
încurajează tembelismul, făcând din copil sluga sau victima unui
complex de mecanizări [...]” (p.39).

E o etapă a memoriilor cu desfăşurare ordonată, cronologică,
după care încep drumurile. Odată cu pasiunea cărţilor, tânărul
cărturar îşi descoperă şi o vocaţie de călător, evocările devin
ocazionale, se ramifică, se diversifică şi ca manieră narativă, fapt
de care memorialistul îşi dă seama chiar în timp ce începe să
scrie:
„Paginile acestea nu vor fi deci istoria drumurilor mele, ci amintirea rătăcirilor mele pe aceste drumuri, împreună cu amintirea
celorlalţi” (p. 219).

Două paliere se disting în aceste „rătăciri”: acela al drumurilor,
cu popasurile inerente, şi cel al „celorlalţi”, al oamenilor pe care
i-a întâlnit. Stimulul drumurilor a fost curiozitatea, iar miza
studiul şi cercetarea. Primul drum şi stagiu totodată, l-a făcut
la Veneţia, găzduit la Casa Romena, donată de oraş lui Nicolae
Iorga ca recunoştinţă pentru studiile pe care acesta i le-a dedicat
şi devenită sediu pentru cercetătorii români. Cum tot pentru
26
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studii, cercetare şi doctorat a petrecut de data aceasta şase ani, la
Școala Română din Franţa, de fapt la Fontenay-aux-Roses, lângă
Paris, instituţie tot de Iorga întemeiată, dar care, cum spune
Ciorănescu „... a fost lichidată şi vândută de guvernul comunist”
cu tot cu biblioteca de o inestimabilă valoare. În ambele instituţii,
cum şi în Biblioteca Naţională a Franţei, cum şi în arhivele şi
bibliotecile din Spania şi America de Sud, pe unde de asemenea a
ajuns şi a conferenţiat, a întâlnit oameni care i-au reţinut atenţia.
Voluptatea intelectuală însă, o veritabilă bulimie a lecturii, pe
care o trăia în Biblioteca Naţională din Paris, poate fi generalizată
pentru toate bibliotecile şi arhivele pe care le-a vizitat:
„La Biblioteca Naţională nu m-am săturat de toate minunăţiile pe
care le descopeream în fiecare zi. Întâlnirea mea cu biblioteca a
fost un şoc din care nu mi-am mai revenit niciodată” (p. 233).

Pe de altă parte, pe Alexandru Ciorănescu nu-l preocupă evenimentele politice, se pare că nu le consideră demne de evocare:
„...eu n-am fost niciodată interesat de actualitate, ceea ce e cu siguranţă o lipsă, dar sunt sigur că unele lipsuri îmi plac” (p. 227).

În schimb îl interesează întotdeauna oamenii, indiferent de
condiţia lor. De la bătrâna cerşetoare oarbă – la povera cieca – pe
lângă care trecea zilnic în drumul său prin labirintul străduţelor
veneţiene, dedicându-i apoi un savuros pasaj evocator – până la
personalităţi ca Borges, în urma vizitării căruia rămâne cu impresia că s-a aflat în faţa unei cecităţi enigmatice, – Alexandru
Ciorănescu realizează o vastă galerie de personaje, unele dezvoltate în memorabile portrete morale, însoţite şi de episoade
semnificative din relaţiile avute cu ele, fidel legământului de a
exprima
„opinii şi judecăţi sincere, chiar dacă sunt nedrepte sau greşite”
(p. 140).
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Cum ar fi, ca să ne limităm la un singur exemplu, opinia despre
Alexandru Marcu, eminent italienist, mort în închisoare, întemniţat de comunişti:
„...om foarte bine pregătit, fost elev al Școlii de la Roma, autor de
studii serioase şi interesante, bun traducător al lui Dante şi al lui
Papini, dar dotat cu un caracter execrabil [...] nu m-am împăcat
niciodată cu felul lui de a fi, orgolios şi sforar, binevoitor şi atent
ca de pe înălţimi, condescendent şi taler cu două feţe, florentin şi
machiavelic...” (p. 139).

Figura dominantă a acestei galerii rămâne însă Nicolae Iorga.
Cu redutabilul istoric şi profesor, s-a aflat în relaţii de cordialitate, caracterizate prin reciprocitate. Ciorănescu l-a admirat ca
un discipol şi i-a fost recunoscător pentru tot sprijinul primit
din partea magistrului. Iar magistrul l-a apreciat intuindu-i caracterul, devoţiunea şi vocaţia pentru studiu şi cercetare şi l-a
ajutat în consecinţă, în primul rând asigurându-i accesul la Casa
Romena şi la Școala de la Fontenay-aux-Roses, numindu-l în
cele din urmă secretar al nou înfiinţatului Institut de Istorie
Universală „de la Șosea”:
„Faţă de mine” – îşi aminteşte memorialistul – „atitudinea lui
Nicolae Iorga a fost de o enormă şi surprinzătoare atenţie” (p. 231).

Nicolae Iorga apare în numeroase pagini ale memoriilor lui
Alexandru Ciorănescu, dar un portret coerent i se configurează
în capitolul special pe care i-l dedică. Evocarea unor episoade,
mici pasaje anecdotice sau momente decisive conţin observaţii
şi reflecţii care luminează personalitatea harismatică, năvalnică,
dominatoare a profesorului din diverse unghiuri:
„Sosirea lui la Paris era un fel de cataclism”; „...devenea un fel de
pater familias”; „Știam că-i plăcea să glumească [...] îi plăceau
copiii [...] Era şi foarte omenos”

şi, de asemenea, foarte curtenitor:
„Sunt rari oameni care ştiu să se poarte cu aproapele, nu aşa cum
e aproapele, ci aşa cum sunt ei” etc. (pp. 220 ş.u.)
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Evident e şi o anumită doză de idealizare în aceste aprecieri,
deoarece se ştie din alte mărturii că Nicolae Iorga avea în anumite împrejurări şi ieşiri intempestive devastatoare, fiind, în
fond, un personaj pentru mulţi foarte incomod. Dar Alexandru
Ciorănescu îi ocrotea amintirea într-un halou de admiraţie, recunoştinţă şi afecţiune întru totul de înţeles, care se dezvăluie
tulburător în relatarea ultimei lor întâlniri, când l-a vizitat
acasă:
„...n-am reuşit să-l recunosc şi, ca să zic aşa, să-l regăsesc. Era cu
totul schimbat, absent, obosit cum nu-l văzusem niciodată şi pasiv
cum n-aş fi putut să mi-l închipui [...] Conţinutul puţinelor fraze
pe care le pronunţa nu era atât de surprinzător cât felul în care erau
rostite, ca venind de departe şi, deşi cu totul lipsit de solemnitate,
cu caracter oarecum testamentar” (p. 228).

Pentru ca imediat apoi să vină cu o precizare perfect autocaracterizantă:
„Dat fiind felul meu de a fi, e uşor de înţeles că în anul 1940, care
a fost anul fatal al lui Nicole Iorga, eu n-am înţeles nimic. N-am
fost în niciun fel la curent cu frumoasa lui activitate patriotică
de rezistent [...] cu cleştele în care-l prinsese accesul la putere
al Legiunii. În 1940 se făcea istoria, dar eu treceam pe lângă ea,
pentru că nu eram capabil să mă amestec” (p. 228).

Dacă nu mă înşel, aceasta e, în memoriile sale, singura referire
la evenimente politice. Și totodată singurul loc în care cititorul e
pus într-o situaţie dubitativă. Că nu înţelegea ce se petrece, că nu
simţea nicio tentaţie de a-şi părăsi universul securizant al cărţilor
spre a se angaja, precum magistrul său, în tulburi vârtejuri
politice e de înţeles, e o chestiune de temperament. Dar că nu era
„la curent” cu nimic din cele ce se petreceau în jurul său, când
avuseseră loc asasinate politice, începuse războiul, Ţara pierduse
teritorii istorice iar el încă nu o părăsise definitiv, e mai puţin
plauzibil. De aceea, a rămâne la un Alexandru Ciorănescu aşa
cum apare din acest prim volum, am fi în pierdere. Imaginea sa
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se va completa în volumele următoare, inclusiv cu universul său
afectiv, luminându-se şi cu episoade totuşi profund participative,
cum ar fi reacţia sa la căderea Parisului, când, în condiţiile haotice
ale refugiului, comentează contrariat atitudinea lui Emil Cioran,
care refuzase alternativa refugiului cu o motivaţie consternantă:
„Eu rămân aici ca să asist la căderea Atenei.” E un episod asupra
căruia atrăgea atenţia recent doamna Emilia Motoranu, în nişte
preţioase precizări din revista „Litere”.2
Această cuceritoare operă memorialistică, impunătoare prin
cuprindere şi fermecătoare stilistic prin spontaneitate, ne suscită
astfel de pe acum interesul pentru următoarele patru volume
proiectate să apară, presupun că tot sub competenta îngrijire a
domnului Mircea Anghelescu.

2
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Emilia Motoranu, Alexandru Ciorănescu şi începutul războiului, în „Litere”,
nr. 1/2020, p. 45 ş.u.
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alte cântecele (cu î din a)

O

CUNOŞTEAM vag pe Cristina Ispas
– am fost la susţinerea doctoratului ei,
despre poezia generaţiei ’80, a scris despre o
seamă de personaje secundare (un bun prilej
pentru a-i mulţumi), am întîlnit-o la o Discuţie secretă, dar, pînă la volumul de faţă*,
n-am citit nimic de ea. Încă de la cuprins,
prezenţa unor poezii intitulate cântecel m-a
pus în alertă şi mi-a sugerat un traseu particular de lectură, asumat subiectiv, unul
care confruntă ideea mea de cîntecel (un
soi de poezie urbană, egocentrică, avînd un
mic fundal muzical în căşti şi unul vizual al
străzii, al trecătorilor, al propriilor obsesii,
predominant erotice) cu cea a autoarei. În
primul rînd, la nivelul titlului, acestea constituie o insulă lingvistică: titlurile tuturor
celorlalte poeme, ca şi a două din cele patru
secţiuni ale cărţii, sînt în limba engleză.

Romulus Bucur,
poet, eseist, traducător,
Braşov

* Cristina Ispas, 40. să înceapă jocurile, fraACTalia,
2019.
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Mă gîndesc că instrumentul cel mai
adecvat de abordare, a poeziei în general, şi a poeziei de faţă în particular,
este briciul. Cel al lui Occam. Nu pentru a rade cartea, ci pentru a o interpreta: excesul de teorie îmi pare un
narcisism al inteligenţei, şi anume,
unul din cauza căruia poezia are de suferit, prin reducerea de la un complex
intelectual şi emoţional (da, cred în
Pound), ori de la limbajul încărcat cu
sens în gradul maxim posibil (după
cum spuneam, tot Pound e de vină
şi pentru asta), la ilustrarea unor categorii a căror adecvare rămîne de dovedit, şi al
căror merit principal e sofisticarea, greu de distins
de sofistică.
Deci, de la sfîrşit la început: letthegamesbegin. O
singură tuşă diferită de titlul cărţii – menţionarea
vîrstei. Implicit, asumarea, provocarea acesteia. Una,
la prima vedere, ca oricare alta. La următoarea, echivalarea ei cu maturitatea, cu un nou prag de
trecut. Cu, din nou, asumarea, lucidă, melancolică,
(auto)ironică a limitelor corpului, dar şi ale minţii,
dar şi ale celorlalţi, dar şi ale lumii deja parcurse, a
obiectelor ca şi a oamenilor:
„Să ne gândim cu duioşie/ la cum am putea rămâne
aici o zi sau două/ să ne dedicăm muncilor fizice,/
doar pentru a ne aminti ce înseamnă epuizarea/ în
toate nuanţele ei fine, somatice/ (nu doar burnout,/
nu doar secarea minţii şi pârjolirea sufletului).// Să
ne întindem în casă, la răcoare,/ să citim ceva din
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epoca comunistă,/ ce-am mai găsit şi noi pe rafturi,/ sprijiniţi pe
una din pernele duble, înflorate,/ umplute cu penele unor gâşte de
mult dispărute,// perne cu feţele făcute din petice,/ vândute prin sat
de ţigănci tinere cu dinţi de aur/ şi trase la maşină de bunica,/ şi ea,
deja, de mult dispărută.// Și, la sfîrşit, înainte de plecare,/ să tragem,
fără ruşine, concluzii ieftine, sentimentale:// am fost tineri.”

În primul dintre cîntecele, categoria cea mai la îndemînă e
cea a cotidianului. Extrem de comodă şi nespunînd, la urma urmei, nimic.
Și atunci, putem adăuga (am mai făcut-o), implicarea, asumarea şi, paradoxal, detaşarea:
„Dar nimic nu ţi se mai pare,/ de la un timp încoace,/ mai absurd
decât munca,/ pentru care te-ai pregătit până acum,/ un şir destul de
lung de ani,/ şi care devine pe zi ce trece/ tot mai puţin importantă,
mai puţin urgentă,/ pentru că/ deşi nu ai îndeplinit încă patruzeci
de ani,/ se poate spune deja/ că lumea ta a dispărut”.

Înregistrarea realităţii are loc pe un plan, reflecţia simultană
asupra acestei înregistrări pe altul:
„E încă devreme,/ restul oamenilor care vor popula în scurt timp
petecul curăţat de nisip/ vor apărea abia peste câteva ore.// Natalia
sapă o gropiţă imediat pe mal,/ în care toară din când în când
apă cu găletuşa/ şi apoi presară nisip.// Îmi dau seama că asta e o
imagine/ care o să-mi rămână în minte,/ prin simpla ei frumuseţe,/
în timp ce altele mult ai importante,/ pentru anumite situaţii din
viitor,/ pur şi simplu mi se vor şterge”.

Un titlu ironic, work&fun, exemplifică încă o dată această
tehnică, pe care o putem considera procedeul principal al autoarei – înregistrarea realităţii şi distanţarea simultană atît faţă
de aceasta, cît şi faţă de actul de a o consemna:
„Doar pentru voi/ accept să lâncezec mâine la birou, alături de
ceilalţi petrecăreţi,/ pândind momentele în care/ colegii noştri
ieşiţi la fumat/ vor intra înapoi roşii în obraji,/ sperând ca aerul de
iarnă,/ care va pătrunde odată cu ei în încăpere,/ să ne mai anime
un pic,/ atât cât s-ar putea anima,/ pentru câteva minute cel mult,/
o petrecere la azil”.
1, 2020
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Semnificativul şi insignifiantul se substituie reciproc, fără ca
să putem şti dacă aceasta reprezintă o descoperire a unei trăsături
deja existente, ori naşterea ei, odată cu maturizarea:
„Doar pentru că am această nostalgie/ a locurilor prin care am
trecut,/ camerelor în care am trăit,/ oamenilor pe care i-am cunoscut,/ în timp ce detaliile de viaţă cu adevărat importante/ şi majoritatea întâmplărilor/ îmi scapă cu totul sau le uit”.

Lumea poemului, atunci cînd nu e cea biografică, a experienţei
directe, e cea a omului obişnuit, de care autoarea nu se simte
străină, ci cu care se solidarizează, cu care empatizează:
„Mobila e desperecheată, veche şi proastă,/ uşile strâmbe, prinse
slab în balamale,/ şi geamul de la vitrină spart,/ dar peteţii sunt
curaţi, văruiţi proapsăt,/ şi televizorul e mare şi nou.// Sănătate
şi decenţă/ e cam tot ce am ajuns să îmi doresc şi eu,/ în cele mai
multe dintre zile,/ mă gîndesc fără să insist prea mult,/ în timp ce
pe ecranul imens,/ după o scurtă pauză de publicitate, voluntarii
îşi reiau munca”.

În spirit pavesian, munca oboseşte („O iarnă care se anunţă
politică, uscată, fără bucurii,/ în care munca avea să ne ocupe
tot timpul”), rezultatul final fiind înstrăinarea, orice alt nume
i-am pune, şi oricum am explica-o (de data asta, prin atmosfera
corporatistă de la muncă):
„când m-am întors seara târziu/ nici frunzele nu mai foşneau
aşa de plăcut/ sub tălpile mele./ Le simţeam mai mult ca o pastă
călduţă,/ în care mi se afundau pantofii”.

O înstrăinare generalizată, o lume fake, cum chiar îi zice autoarea, e lumea noastră, spaţiul nostru, timpul nostru, mentalul
nostru:
„Poate că totul e într-adevăr fake,/ advertising din straturi de epoci,/
abuz, plictiseală, sensibilitate turată în gol,/ în camera gri-galbenă,/
unde ne mai aliniem pe lîngă pereţi,/ pentru un spectacol (dacă se
poate) interactiv,/ iar noile tehnologii nu salvează până la urmă
nimic,/ doar procesează,/ aceleaşi filme vechi pentru cercuri iniţiate,/ cu actriţe machiate ciudăţel,/ bărbaţi tunşi ca nişte băieţei/
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şi un cer negru, cu stele tremurate, în fundal.// Poate că totul e,
din nou, anii #90,/ tocmai acum când ne maturizasem,/ anii #90
reveniţi pe trend în fashion/ cu mult glam & glitter,/ peste care vin
anii #70, cu mai puţină teorie/ şi mai mult upgrade de imagine,/
reciclare light de băiatul din boyband,/ androgin drapat în Gucci,
în costum înflorat.// Poate că totul e, oricum, istorie reciclată,/ cu
din ce în ce mai puţine principii/ şi mai multă bârfă şi nesiguranţă,/
judecată aspră, încântare puţină/ şi chin mult, tremolo.// Poate că
toţi încă mai visăm,/ în subteranele ideologiilor ireconciliabile,/
doar un pic de look întunecat,/ o tuşă de spiritualitate în priviri,/
ca în operele fotografilor de celebrităţi”.

Poezia Cristinei Ispas e reprezentativă pentru poziţia etică şi
estetică (ordinea nu e întîmplătoare) a unei generaţii care a atins
maturitatea şi acum face constatarea că, în afară de un pic de
înţelepciune, stoică în cazul de faţă, acest lucru nu i-a adus mai
nimic.
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Andrei Mocuţa,
poet, prozator,
Arad

NA DINTRE APARIȚIILE editoriale
din 2019 cu adevărat necesare vede lumina tiparului cu mai puțin de o lună înainte
de sfârșitul anului, deloc întâmplător, odată
cu împlinirea celor 30 de ani de la revoluția
din 1989. Este vorba de antologia Festivalului
Internațional de Poezie „Ion Monoran”, inspirat intitulată MonoLog1, apărută în cadrul
unui proiect realizat de „Asociația Memoria
Culturii” (director Loredana Tîrzioru) în parteneriat cu „Asociația Timișoara 2021 – Capitală
Europeană a Culturii”. Evident, un omagiu
adus unuia dintre inițiatorii revoluției, poetul
Ion Monoran, dublat de un festival în cinstea
lui, desfășurat la Timișoara, între 14 și 16
decembrie 2019, la care au participat peste
30 de poeți din țară și din străinătate: Adrian
1
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Bodnaru, Alexandra Bodnaru, Raul Bribete, Eugen
Bunaru, Ruxandra Cesereanu, Dan Mircea Cipariu,
Tudor Crețu, Mircea Dan Duță, Serge van Duijnhoven,
Lia Faur, Șerban Foarță, Slavomir Gvozdenovici,
Iulia Iacob, Florin Iaru, Petru Ilieșu, Borco Ilin,
George Lână, Ciprian Măceșaru, Virgil Mihaiu,
Andrei Mocuța, Ioan Moldovan, Ioan T. Morar, Goran
Mrakic, Alexandru Potcoavă, Claudio Pozzani,
Daniela Rațiu, Vasile Rodian, Nenad
Saponja, Miroslav Sosoi, Robert Șerban,
Peter Sragher, Marius Surleac, Marcel
Tolcea, Laurențiu-Ciprian Tudor, Gilda
Vălcan și un cuvânt înainte de Viorel
Marineasa.
Prin generozitatea editurii Brumar,
toți acești poeți au fost cuprinși în ampla antologie MonoLog, din care nu lipsesc, la final, patru poeme semnate de
„Mono”, traduse în limba engleză de
Marius Surleac și Marc Vincenz. Totodată, cu această ocazie, editura Brumar
(re)publică ediția a doua a integralei
poetice Ion Monoran, Dragă poezie2,
însumând volumele Locus pericundus
(debut postum, la o lună după moartea
autorului), Ca un vagabond într-o flanelă roșie și Eu însumi. Regula principală
pe care poeții antologați au trebuit să o
2

Ion Monoran, Dragă poezie, integrala poetică – ediția a doua,
Editura Brumar, 2019, 310 p.
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respecte a fost scrierea unui poem care să aibă legătură cu
revoluția din `89, criteriu respectat cu mici excepții.
Astfel că Adrian Bodnaru evocă ziua de 16 decembrie, ora
19, când Ion Monoran oprește un tramvai în Piața Maria din
Timișoara, trăgând de funia pantografului și strigând „Jos
Ceaușescu!”:
„Câte-atacuri din cord/ ai condus, Ion-Milord/ Monoran, pentr-o
Dragă/ Poezie, să-și dreagă// glasul roților mai/ mult decât de tramvai,/ în Decembrie,-n ziua/ șaișpe Piața Maria (…)”.

Raul Bribete compune un poem manifest în care trage un
semnal de alarmă referitor la conceptul de libertate, dobândit
prin sacrificiu, dar din ce în ce mai prost înțeles în ultimii treizeci
de ani:
„Acum când/ indiferența blurează fețele Eroilor Revoluției/ acum
când sângele lor nu mai circulă decât prin/ venele unora în timp
ce-n ale majorității băltește/ ticăloșia lăcomia snobismul răutatea/
acum când am înțeles atât de greșit Libertatea/ acum când orice
cuvânt sapă tranșee între ei și noi/ (…) acum când în loc să pășim
recunoscători le/ jignim prin superficialitate Memoria/ acum
chiar acum ceea ce s-a schimbat/ este doar culoarea Malaxorului
ucigaș”.

Eugen Bunaru contribuie cu poemul Remember, prefațat de
un text mai vechi publicat în 1994 în revista „Orizont”, un bine
meritat laudatio la adresa poetului timișorean:
„Ion Monoran a fost și este autorul unei poezii purtând însemnul
nobil și rarisim al poeților născuți, iar nu făcuți, care dau poeziei
totul pentru a cere de la ea totul.”

Ruxandra Cesereanu rememorează în Nights in Black Satin o
peregrinare flower power prin Timișoara anului 1983, evocând
discret, dar fără nicio urmă de dubiu, printre bărbații dostoievskieni ai acestui oraș, chipul inconfundabil al lui Monoran:
„era între ei unul cu arsură în inimă/ o dihanie cu putere lăuntrică
de grizzli/ ar fi putut să fie oricând un raskolnikov/ ar fi putut să
aibă oricând trupul și sufletul cuprinse într-o carte celebră./ (…)
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peste ani noul raskolnikov a murit/ a avut loc și o revoluție cu
destui morți în imperiu/ iar poeții de odinioară care recitau crime
și pedepse cu un satâr în mână/ au prins cheag în altă parte ori au
îmbătrânit definitiv.”

Mircea Dan Duță, traducător avid din literatură cehă, inclusiv
a unor poeți din antologia de față, aduce un omagiu cutremurător
și plin de seminificație poetului care a oprit tramvaiele:
„Și totul s-ar fi stins în binecuvântată armonie,/ de n-ar fi apărut
nebunul/ să oprească tramvaiele,/ să ne tulbure alunecarea lină
pe șine/ către liniștea din care fusesem făuriți/ și în care voiam
să ne întoarcem,/ să ne zgârăie pe ochii/ atât de dulce închiși,/ să
ne sfredelească urechile/ atât de meșteșugit astupate,/ să ne sfâșie
nările/ etanș sigilate,/ să ne perforeze coșciugul stării de siguranță
deplină,/ garant exemplar al protecției/ împotriva influențelor
nocive ale spațiului deschis/ asupra ființei armonios împăcate cu
tăcerea,/ (…) Așa a fost blestemată revoluția asta:/ ca victoria să fie
numai a nebunului/ care a oprit tramvaiele.”

Un poem la fel de cutremurător scrie și Lia Faur, în memoria
vărului ei, Sorin Leia, erou martir împușcat la 22 de ani, în 18
decembrie 1989, în timp ce flutura steagul, după ce îi decupase
stema, pe treptele Catedralei Metropolitane din Timișoara:
„am așteptat să trecem de ziua națională să-ți scriu/ armata s-a
retras în culcușul ei și pe străzi au rămas doar/ cei fără de casă cei
de fără armată cei vii/ traficul s-a stabilizat pe trecerea de pietoni/
nimeni nu mai merge pe vârfuri/ nimeni nu-și amintește vorbitul
în șoaptă/ numai noi doi ne spunem bancuri interzise// libertatea
nu înseamnă pace/ cum ai învățat tu la școală despre pacea strânsă
într-un porumbel alb// doar pe tine te cred/ când vorbesc despre
libertate/ camarad inocent cu o gaură delicată cât vârful de la
țigară/ deasupra arcadei drepte/ tânăr ucis într-o catedrală sfințită
cu creierul său (…)”.

Șerban Foarță redă cu măiestrie atmosfera acelor vremuri cenușii, invocând una dintre cele mai redutabile și eficiente arme
de manipulare în masă: Micul ecraniu, ulterior transformat în
celebra lozincă – Cu televizorul am mințit poporul:
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„Sentința ni se va comunica prin televizor/ (ceea ce n-o să
constituie nicio surpriză,/ după ce crainicii ne vor fi scrutat, ani
de-a rândul, ca prin vizor):/ condamnare la moarte prin scoatere
din priză.// Ni se va ura «Moarte bună, copii!», – acest suicid/ fiind
agreabil și lesne, încât nimeni nu va fi dornic să și-l amâne;/ după
care va răsuna, inutil și placid,/ «Deșteaptă-te române!».”

Dinspre micul spre marele ecran, Petru Ilieșu i se adresează
lui Mono, dincolo de ecran, în poemul O seară la cinema Capitol,
de fapt un episod al boemei timișorene din care nu lipsește Herta
Muller, într-un moment suspendat în trecut, când nu avea încă
„să anticipeze în vreun fel Berlinul și Premiul Nobel/ și nici fața sa
albă de mai târziu în puternic contrast/ cu părul vopsit în negru
și buzele negre cu ochii negri mereu/ în vânătoarea vulpii care era
vânător”.

Ciprian Măceșaru, inspirat de crezul lui Monoran („când
nu-ți mai rămâne altceva de făcut/ aduni toate cuvintele care-ți
vin pe limbă/ și începi să vorbești despre libertate”), aduce un
sensibil elogiu orașului de pe Bega:
„mama/ m-a învățat/ să dau bună ziua/ și să spun mulțumesc,/ tata
m-a învășat ce e ofsaidul/ și cine au fost george best și garrincha,/
timișoara m-a învățat să strig libertate!”.

Una dintre mizele acestei antologii, fără doar și poate, a fost
felul în care poeții străini de la festival percep orașul în care au
fost invitați și cum îi deslușesc încărcătura istorică. Surprinzător
sau nu, poate piesa de rezistență a întregului volum o oferă
tocmai poetul italian Claudio Pozzani, prin minunatul poem
Lumea liberă, în traducerea lui George Popescu:
„De la fereastra casei mele/ în această sâmbătă de juma decembrie/
văd lumina argintie a iernii/ înfometată de trupuri calde în
paltoane/ ieșind din fabrici alergând/ ori înghesuiți în tramvaiele
ce zornăie departe// Timișoara nu e un oraș, socot,/ Timișoara e
o stare de suflet.// (…) În piață e fâlfâire de steaguri/ și zornăit
de arme spre a le reteza aripile/ tramvaiele sunt goale, părăsite
la răscruci,/ iernii nu-i pasă de urlete și de sânge/ și schimbă
40
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în gheață/ trupurile pe scările catedralei./ Umblu repede spre
nicăieri/ dar știu că tot ceea ce a rămas/ de fapt nu era prea mult/
Răsuflarea obișnuită/ face să zboare visele/ și să moară în țeavă/
tirurule lunetiștilor.// Timișoara nu e un oraș, strig,/ Timișoara e
lumea liberă.”

Prima ediție a festivalului nu s-a bucurat doar de lecturi publice
de poezie, ci și de performance, sound poetry & slam poetry, dar
și de recital de chitară, pian și muzică jazz. Un moment inedit a
fost și proiecția filmului Omul care a oprit tramvaiele, realizat de
poeta și jurnalista Daniela Rațiu. De altfel, ea a avut privilegiul
de a se număra printre puținii poeți din generația (mai) tânără
care să îl fi cunoscut pe Mono:
„Mono,/ Erai acolo, la Orizont,/ În sala aia cu lambriuri ca de
abanos/ Era plin de lume, toți revoluționarii/ Puneați la cale ziarul
Revoluției,/ pâinea caldă a Revoluției,/ ai citit rapid poemele mele
patetice/ Te-ai uitat la mine și mi-ai spus/ cu cea mai caldă voce
din lume/ Nu renunța! Mergi mai departe! Nu renunța!/ Tu nu
puteai spune altfel.”

Miroslav Sosoi, adesea confundat (pe bună dreptate) de participanții la festival cu actorul Tom Hanks, dovedește prin performance-ul său poetic de la Muzeul consumatorului comunist că
scena și lumina reflectoarelor nu îi sunt deloc străine. Poeții cehi
și în general cei central europeni sunt printre cei mai dezinhibați
dintre câți am cunoscut. În traducerea lui Mircea Dan Duță, el
scrie despre propriile revoluții, cele din fosta Cehoslovacie:
„așadar, în anul destrămării Cehoslovaciei/ am apărut pe lume
eu,/ chestie care a avut însă și rezultate pozitive:/ lu` babacu` i-a
reușit în sfârșit o revoluție -/ a fugit în România,/ ca să nu plătească
pensie alimentară pentru mine,/ numa` că ai dracu` români ni
l-au extrădat înapoi/ pe baza unui mandat internațional/ emis în
urmă cu douăzeci de ani de slovaci/ pe numele lu` moșu`/ pentru
incitare la ură/ față de minoritățile sexuale;/ confuzia a plecat de
la faptul că babacu` și moșu`/ purtau același nume de familie,/
Sosoi (…)”.
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Peter Sragher compune un șlagăr în drum spre Atena, dar cu
gândul la Timișoara și la libertate. Întâmplător sau nu, poemul
lui are valoare de hit muzical, șlagăr, întrucât titlul monolog
pentru ion monoran inspiră și numele final al antologiei:
„trec pe lângă catedrală/ și mă-ntreb/ cum a putut dumnezeu/ să
uite de noi/ și mă-ntreb/ cum am putut noi/ uita de/ dumnezeu//
nu pot opri timpul/ dar pot opri/ oamenii/ să se grăbească/ spre
prăpastie/ ceas de ceas/ zi de zi/ an de an”.

Robert Șerban nu mai are nevoie de nici un fel de prezentare.
A fost, practic, sufletul acestei prime ediții a festivalului. Deși aș
putea reproduce superbul poem în amintirea lui Ion Monoran,
Să știm de unde începem, mă voi abate de la regulă și redau
concluziile lui la cald, din Banatul azi, imediat după încheierea
celor trei zile festive pline de poezie și nu numai:
„Nu s-a bulucit lumea să asculte poezie, să ştie mai bine cine a
fost Monoran, să vadă scriitori în carne şi oase, să-i asculte, să
discute cu ei. Nu am recunoscut în public niciun profesor de limba
şi literatura română. Nici elevi de liceu, îndemnaţi de dascălii lor
să vină la festival, nu am văzut. Nu-i moda. Poate că şi de asta
învăţământul nostru arată ca Turnul din Pisa, înclinat şi gata-gata
să pice din picioare. Şi, oricum, elevii trebuie să ştie matematici, IT
şi alte ştiinţe exacte, nu poezie. Că doar nu-i revoluţie. Dar poate
că anul viitor va fi. Ba chiar trebuie să fie!”

Concluziile acestei antologii îi aparțin Gildei Vălcan, într-un
registru poetic ce completează un tablou de fond cu stiluri și
voci diferite unele de altele, dar omogenizate într-un întreg –
deși bizar și aparent eclectic – neașteptat de unitar:
„(…) dacă vei veni/ Va trebui să oprești mai mult de un tramvai,/
Va trebui să oprești o țară întreagă,/ Să o trimiți în cel mai apropiat
depou/ Pentru o revizuire completă,/ Pentru o privire expertă în
interior.”

Închei, firește, cum altfel decât cu un poem de Ion Monoran,
din integrala poetică proaspăt reeditată. Poezia lui e atât de
diversă și densă, încât oricărui poem neselectat i s-ar face o mare
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nedreptate. Tocmai de aceea, nu optez pentru un text ermetic
și încărcat de sensuri, nici pentru clasicele „șopârle” cu înțeles
subliminal ca să nu se prindă cenzura comunistă, nici măcar
pentru vreun tribut livresc lui Garcia Lorca, Rimbaud, Brecht
sau Neruda, ci pur și simplu optez pentru un poem frumos, în
cel mai pur estetic mod posibil, de la primul până la ultimul
vers. Nu este doar cel mai frumos poem al lui Ion Monoran, ci
unul dintre cele mai frumoase ale generației optzeciste:
„Unde ești? –/ între dușumea și tavan/ prin conducte de nostime
explozii/ amplificată tandră curge apa/ spre ultimul etaj/ unde
vântul i-un cântec/ iar norii/ de-un verde pâlpâitor/ bodogănesc
pe streșini/ în surâsul călduț al jgheaburilor/ de care nu te aperi/
închizând bine ușile și geamurile/ în fiecare noapte singură/ înțepată
de cactuși/ ce-au fost odată tigri/ de mine-mblânziți/ între viață și
dragostea/ ce-ți deformează/ simțurile imaginea amintirile/ albe
ca oasele/ izbindu-se de pieptul bombat/ al păsărilor/ când cade
cu zăbranice seara/ pe-o lume de visări/ ce-n beznă se-adâncesc/
c´abia de se mai văd literele/ cu care luna albește zidurile/ și
totuși dacă Întunericul ar curge invers/ n-ar mai spurca noaptea/
cu mierle ce nu mai știu să mintă/ fusele orare zorii cu pupeze/
plonjând spre Estul/ unde-ngheață apa/ numai cu două picioare/
de porc.”
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N DATA de 14 decembrie 2019 a fost deschisă o nouă expoziţie de pictură, sculptură, grafică, obiect, la Muzeul de Artă din
Arad.
Exponatele au fost semnate de opt artişti
arădeni, doi mai vârstnici, Iosif Stroia,
Onisim Colta şi alţi şase mai puţin vârstnici
decât cei doi menţionaţi: Rudolf Kocsis,
Cosmin Moldovan, Laurian Popa, Adrian
Sandu, Anamaria Șerban şi Diana Serghiuţă.
Spaţiul de expunere a fost Sala „Ovidiu
Maitec”, amplă, generoasă şi o sală de mărime
medie.
Pentru cine ştie mai puţin sau deloc despre Ovidiu Maitec, le facem cunoscut că
acest mare sculptor al României s-a născut
la Arad şi că a fost calificat de presa străină
de specialitate, ca fiind cel mai mare sculptor
român după Brâncuşi.
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Directorul acestui proiect artistic a fost Adrian Sandu, iar
Simona Vilău din Bucureşti a fost curatorul şi autoarea textului
curatorial.
Titlul expoziţiei care dă coerenţă întregului demers a fost E
LA NAVE VA.
Sub semnul continuităţii „conceptual felinian” a oferit o cheie
de lectură expoziţiei.
Modul de vernisare al acesteia a fost unul colocvial, neconvenţional, interactiv chiar.
Criticul Simona Vilău l-a invitat pe spectator, la un „tur hermeneutic”, la un parcurs din aproape în aproape, de la grupaj la
grupaj de lucrări, pentru o desluşire a sensurilor şi semnificaţiilor
operelor.
Binevenite au fost întrebările celor din public, care, cu sinceră
curiozitate şi un plus de îndrăzneală, s-au adresat curatorului şi
chiar artiştilor expozanţi.
Spre uimirea tuturor, s-a zvonit că nu mai există în Programa
şcolară disciplina Educaţie plastică.
Ce nu mai face şcoala, învăţământul, e bine să facă artiştii cu
diversele lor expoziţii, evenimente culturale.
Revenind la expoziţia în sine şi tot în acelaşi exerciţiu neconvenţional, lucrările nu au fost prezentate liniar, comun pe
simeză, astfel că întregul s-a situat sub semnul unei nebuloase
de conexiuni.
Ceea ce am putea numi panotare „arhipelag”, pentru lucrări
de pictură şi grafică, îndemna, provoca privitorul la asocieri,
conexiuni, contraste formale şi cromatice.
Cunoscutul desenator Iosif Stroia are, de ani buni, preocupări
constante pentru evenimente şi fenomene la scară cosmică.
Cele cinci lucrări semnate de el, erau aşezate succesiv, pe
două platforme joase, identice, cap la cap la 20 de centimetri de
podea. Aluziile la nebuloasele astrale, la vortexuri, fragmente de
tornade care leagă în rotiri înfricoşătoare, de gigantic sfredel,
cerul cu pământul.
1, 2020
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Onisim Colta a prezentat spre expunere şase lucrări poveriste,
din materiale neconvenţionale, mixate (lemn, carton de ambalaj,
aracet, nisip de Sahara, acrilice, oglindă).
Formele aretipale erau învestite cu sarcină spirituală şi dense
la nivelul semnificaţiilor.
O singură piesă a fost pictură pe pânză, Umbră pe spini,
celelalte fiind obiecte solide din carton ocru de ambalaj îmbrăcate
în nisip. Acesta a fost obţinut cu două decenii în urmă de la o
trupă de Teatru Francofon, din Agadir, Maroc care a performat
pe scena teatrului arădean la o competiţie internaţională.
Umbra pe spini putea fi a soldatului roman, în momentul
adunării de crenguţe de spini şi al împletirii cununii cu boabe
mici roşii, ce fac trimitere la picăturile de sânge scurse de pe
fruntea rănită a lui Iisus în timpul calvarului.
Celelalte erau obiecte, plăsmuiri întrupate, consistente din
lemn, carton de ambalaj, îmbrăcate cu aracet în nisip.
Unul care a necesitat un timp mai îndelungat pentru materializare a fost Biblioteca, turn, şi fântână.
Fără excepţie, fiecare spectator se apleca curios să vadă ce este
înăuntru şi a rămas surprins să-şi vadă propriul chip în oglinda
de „apă” din adânc.
În partea de sus, două rânduri de mici schele, pe dinăuntru,
sugerau ideea de continuă înălţare a turnului bibliotecă, iar
profunzimea era subliniată de senzaţia de dublare a dimensiunii
pe adâncime.
Biblioteca turn şi fântână a fost structurată în jurul unui axis
mundi care, pe verticală unea virtual cele două puncte extreme
ale cosmosului: zenit şi nadir .
Cele peste 90 de montări scenografice la Teatrul Clasic „Ioan
Slavici” din Arad, exerciţiile cu materii paupere dar extrem de
expresive l-au „contaminat” şi i-au deschis apetitul, nevoia de
exprimare şi recursul la materii surprinzătoare ca expresivitate
şi totodată extrem de ofertante, odată cu valorizarea lor sub
puterea regiei luminii.
46
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Un alt element de noutate găsit de organizatorii expoziţiei a
fost realizarea unui releveu al spaţiului, de format A4, multiplicat
până la câteva sute de exemplare pe care au scris şi marcat numele fiecărui artist expozant şi locul amplasării în sală. Astfel s-a
născut un nou coeficient de interactivitate.
În acest mod, vizitatorul descoperea singur simeza cu numele
artistului expozant.
Pe dosul fiecărui releveu al sălilor de expunere era scris textul
curatorial, conceptual de la temelia expoziţiei semnat de Simona
Vilău, curator.
Rudolf Kocsis, sculptor de mare talent a oferit spre expunere
un portret turnat în inox, a lui Georg Lecca, mare colecţionar şi
mecena, trăitor de trei decenii în Germania.
În pandant cu portretul, în material dur era expusă fotografia
înrămată a lui Lecca în adolescenţă. Astfel, sculptorul a comprimat deceniile, odată cu semnele timpului de pe chipul marelui
iubitor de artă.
Modelajul portretului nu este unul pur impresionist. Expresia
era pusă în tensiune cu impresia.
Liniile, în relief, rămase după turnare au constituit microintervalele dintre şticlurile ce compuneau negativul, insinuau
deliberat zorii semnelor senectuţii, dar aveau şi rolul de a acorda
lucrării prospeţimea devenirii ei, a etapelor de lucru.
Factura modelajului cu accentele lui de spontaneitate a făcut
un salt uriaş spre eternizare…
Inoxul este un metal extreme de rezistent, se topeşte la temperaturi înalte şi poate dura mii de ani.
Indienii i-au descoperit de milenii aceste calităţi.
În pandant cu locul portretului semnat de Rudolf Kocsis,
un sculptor mai tânăr, Cosmin Moldovan expunea patru figuri umane-roboţi; două mari şi două mai scunde, ce par progeniturile celor mai înalte. Ele au un caracter voit ludic, ironia
post modernă este pe mâini bune.
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Figurile au fost realizate din lemn pictat în culori vii. Gesturile
lor dădeau impresia că se apleacă asupra propriului interior.
Fiecare personaj avea câte o uşiţă-fereastră care, deschisă
fiind, lăsa spectatorului posibilitatea de a-i vedea „mecanismele”
interioare.
Prin uşiţele deschise, figura umană se uita asupra mecanismelor sofisticate, sensibile (rotiţele de ceas, de mărimi diverse,
microresorturi).
Pe cât de neoexpresioniste erau figurile/ marionete la exterior,
pe atât de multă precizie inspirau mecanismele de ceas articulate
în cheie ludică, din fiecare piept cu uşiţa deschisă.
Aceste microangrenaje au avut meritul că provocau contraste
formale, pline de farmec (The Man Who… lemn pictat, răşină
şi obiecte) sau (When the Night Comes, lemn pictat, răşină şi
obiecte).
Atitudinile figurilor-roboţi dădeau impresia că vor să-şi vadă,
sau să-şi facă văzut sufletul.
Piesele de ceasornic au fost scufundate într-o baie de răşină
transparentă care a polimerizat.
Adrian Sandu, grafician şi pictor a expus şapte lucrări, concepute în şapte rame/ casete, protejate sub sticlă, un fel de
portrete-măşti.
Acestea nu erau desenate sau gravate ci decupate şi colate.
Faptul că prin decuparea sau apropierea ochilor, fiecare chip
devine un fel de mască (veselă sau tristă) dau mărturie despre
condiţia umană în diverse momente (perioade ale istoriei moderne sau recente ale omului).
Prezenţa acelor de gămălie înfipte perimetral în chipurile
„absente” sau în pupilele personajelor, stârneau fiori privitorului,
induceau senzaţia de durere.
Lucrările semnate de Adrian Sandu, degajau un aer de
combinaţie de suprarealism, dadaism şi conceptualism. Privitorului îi era adus în minte farmecul colajului casetat al americanului Joeseph Cornell.
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Tot pe format mic (A4, A3) a lucrat pentru această expoziţie
şi mai tânăra Diana Serghiuţă.
Dacă Adrian Sandu agrează înţepătura acului de gămălie în
chipul uman, Diana Serghiuţă induce senzaţia de durere prin
inserarea tăieturii orizontale în „carnea” imaginii. Sub o anumită tensiune, aceste tăieturi „se deschid” în mod diferit ca
mărime, dar aproape la fel sub aspect formal (Moon, ulei pe
pânză caşerată pe lemn).
Deasupra liniei de orizont, în jurul Lunii (a discului celui
mai luminos), gravitau multiplicaţi alţi „aştri” care primeau mai
puţină lumină.
Diana Serghiuţă operează şi cu motive plastice care îţi stârnesc
fiori, cum ar fi şarpele în câteva ipostaze. Acesta este un motiv
labirintic şi cu o simbolistică bogată de milenii.
Anamaria Șerban, dascăl la specializarea Sculptură de la
Facultatea de Artă şi Design din Timişoara de ani buni, se exprimă prin recursul la instalaţie, la abordări în cheie land art şi
conceptualism.
Materialele sale dragi sunt rocile în starea lor naturală, de diferite nuanţe de alb.
(Fâşia - din seria Sculptură în alb) sau (Pătratul alb - din seria
100 de pietre).
Anamaria Șerban este născută să facă sculptură. Felul cum
operează cu rocile, propensiunile ei spre culoare, ne dau de înţeles că iubeşte acest material: andezitul, marmura albă, nisipul,
pe care le pune în relaţie cu o temă amplă la nivelul podelei,
aproape de religiozitate. Artista, se apropie cu sinceră şi egală
afectivitate, atât faţă de rocile dure (andezit) cât şi faţă de cele
calcaroase „moi”. Spectatorul poate descoperi în abordările
sculptoriţei o atitudine de factură buddistă, Zen.
Anamaria Șerban, în acea expoziţie de la Muzeul de Artă
arădean, a uzat de diferite stări de agregare ale rocii, de la blocurile cubice, dense, negre, dure, cu câte o faţă netedă până la
calcar.
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Explicaţia acestei feţe netede este dovada posibilă că înainte
ele ar fi putut face parte dintr-un străvechi drum roman.
De asemenea, artista iubeşte nisipul. Nisipul care ne vorbeşte
despre topirea tot mai alertă a dimensiunii temporale în care se
mişcă universul condensat de miliarde de ani.
Toate acestea, aşezate cu tâlc de artistă pe podeaua caldă cromatic a spaţiului de expunere, urmează o logică a sensibilităţii,
insinuând traseele unui labirint ce îndeamnă spectatorul să-l
parcurgă cu paşi silenţioşi, supuşi unor discrete exerciţii de
meditaţie.
Laurian Popa, un alt mare talent, a adus spre expunere pentru
E la Nave Va opt lucrări într-o abordare realmente surprinzătoare.
El a introdus în joc, ca suport pentru fiecare piesă în acrilic pe
hârtie, câte o bucată de polistiren dens, cu o textură regulată şi
colorată în masă, într-un gri închis spre vineţiu.
Fiecare placă de polistiren pe care era prinsă câte o pictură în
acrilic, cu ace de gămălie, avea un contur aleatoriu, tăiat cu firul
de oţel înroşit, niciodată la fel unul cu altul de pe aceeaşi parte.
Și Laurian Popa ca şi Adrian Sandu sau Diana Serghiuţă a optat pentru panotarea de tip „arhipelag”.
Astfel dreptunghiul alb ca un fel de paspartou, al fiecărei lucrări contrasta puternic cu perimetrul neregulat al fiecărei plăci
suport din spumă poliuretanică.
Laurian Popa a venit cu încă o noutate în „procesul tehnologic”.
Mai exact, după uscarea picturii pe hârtie consistentă, venea, folosind o pensulă nr.2 cu care desena peste acril cu clor. Clorul
lichid decolorează pictura, mai exact liniile trasate cu pensula
aducea în câmpul compoziţional efecte în „negativ”.
Expoziţia E la Nave Va a fost deschisă până în 30 ianuarie
2020, bucurându-se de un real interes, mai ales în rândul celor
tineri.
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1. Laurian Popa, Fără titlu,
29,5 x 42 cm, acrilic pe hârtie și polistiren, 2019

2. Onisim Colta, Umbra pe spini,
70 x 50 cm, acril pe panza, 2015

3. Cosmin Moldovan, The man Who,
65 x 13 x 19 cm, lemn pictat, rășină și obiecte, 2017

4. Rudolf Kocsis, George,
33 x 19 x 21cm, inox slefuit, 2019

5. Adrian Sandu, Portret 2,
colaj pe hârtie 35 x 28 cm, 2019

6. Iosif Stroia, Portal 3 Decăderea,
pastel, 100 x 70 cm, 2019

7. Diana Serghiuță, Moon,
30 x 42 cm, ulei pe pânză maruflată pe lemn, 2018

8. Anamaria Șerban, Pătrat alb,
lucrare din seria „100 de pietre”, Potoc, 2014
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Călin Chendea

Nu vreau să devin înţelept

la bătrâneţe

T

HE WHO este o trupă de rock clasic
formată la Londra în 1964, pe care mulţi
critici de specialitate au pus-o alături de bine
cunoscutele Beatles şi Rolling Stones într-un
„Big Three” al acelei invazii a rockului britanic
din anii ’60. The Who are mai bine de cinci
decenii de activitate muzicală, timp în care
a vândut peste 100 de milioane de discuri,
a înregistrat 12 albume de studio, ajungând
în Top 10 – cu nouă dintre acestea în Statele
Unite şi cu zece în Regatul Unit, unde a avut,
de asemenea, şi 14 single-uri de Top 10.
Aşa cum aflăm din ampla biografie publicată de site-ul metalstorm.net, în 1962 Pete
Townshend şi John Entwistle, doi elevi ai Acton
County Grammar School din Londra, au
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Călin Chendea,
redactor al revistei „Arca”,
Arad
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Sursa foto: facebook.com/thewho

pus bazele unei trupe de jazz, pe care au numit-o The
Confederates. La scurt timp, se spune că Roger Daltrey
l-ar fi întâlnit pe Entwistle, care mergea pe o stradă
din Londra, cu o chitară bas pe umăr, şi i-ar fi cerut să
se alăture grupului său, numit The Detours, pe care îl
formase cu un an înainte. După doar câteva săptămâni,
John l-a recomandat pe Roger lui Pete, care l-a şi cooptat
în rol de chitarist în The Confederates. Tânărul band
cânta, în acea perioadă, un soi de ritm and blues, sub
influenţa blues-ului clasic şi a country-ului american.
Formaţia era formată din Daltrey – chitarist principal,
Townshend – chitară ritmică, Entwistle – chitară bas,
Doug Sandom – tobe şi Colin Dawson – solist vocal.
Cum Dawson a părăsit trupa, Daltrey a devenit vocalistul principal, iar Townshend, la îndemnul lui
Entwistle, a rămas singurul chitarist. Cei patru băieţi
erau în căutarea unui prim contract de înregistrare,
când li s-a sugerat că ar avea nevoie de un baterist mai
bun. Astfel, Sandom a fost nevoit să părăsească grupul
în 1964. Pentru a-şi continua activitatea, cei trei au
trebuit să angajeze diverşi toboşari pentru sesiunile de
lucru. Într-una din acele seri, Keith Moon s-a apropiat
de Roger Daltrey şi i-a spus că a auzit că sunt în căutarea
unui baterist şi că el e mai bun decât cel cu care lucrau
în acel moment. Formula a devenit completă,
iar în 14 februarie 1964, după ce John auzise
că a apărut o altă trupă cu aceeaşi denumire,
The Detours, au hotărât să îşi spună, simplu,
The Who. Grupul s-a închegat în jurul lui
Townshend, prim compozitor, principala forţă creatoare. Entwistle a contribuit, de aseme64
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nea, la scrierea cântecelor, iar Moon şi Daltrey au compus doar
ocazional.
În vremea aceea americanul Shel Talmy era producător
pentru deja celebra trupă britanică de rock, The Kinks, şi avea
o deschidere largă pentru trupele noi, dornice de înregistrări.
The Who i-au cerut ajutorul pentru un single de debut. Astfel,
cântecul I Can’t Explain, scris de Townshend într-o evidentă
influenţă The Kinks, a devenit primul lor hit cu care au reuşit să
pătrundă în Top 10 în Marea Britanie. Remarcabil, de asemenea,
şi cântecul, Bald Headed Woman, de pe faţa B a discului, unde
chitara electrică cu sound distorsionat era susţinută de Jimmy
Page de la Led Zeppelin.
A urmat single-ul Anyway, Anyhow, Anywhere, compoziţia lui
Townshend şi Daltrey, prezent, şi acesta, în Topul 10 din Marea
Britanie. Piesa a fost folosită pentru o scurtă perioadă ca temă
melodică principală a emisiunii de rock şi pop Ready Steady Go!,
difuzată de televiziunea britanică în fiecare vineri seara, din 9
august 1963 până la 23 decembrie 1966.
În 3 decembrie 1965 cei patru şi-au lansat albumul de debut
My Generation. Piesa eponimă, premergătoare LP-ului, editată pe single la sfârşitul lui octombrie 1965, a ajuns până pe
locul al doilea în topul britanic, şi reprezintă, probabil, cel mai
cunoscut moment muzical al cvartetului londonez. Revista
americană „Rolling Stone” a desemnat-o a 11-a cea mai bună
compoziţie, într-un clasament al celor mai bune 500 de cântece
din întreaga istorie a muzicii pop-rock. Este, fireşte, compoziţia
lui Townshend şi se remarcă printr-un solo apăsat de bas al lui
Entwistle şi printr-un text îndrăzneţ. Pete avea să sublinieze
în interviuri, de mai multe ori, că versul „I hope I die before
I get old” („Sper să mor înainte de a îmbătrâni”) nu trebuie fie
interpretat în mod literal. Acest prim album al lor mai conţine şi
hitul The Kids Are Alright.
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Luna martie a anului 1966 le-a adus un alt single de succes,
Substitute, ajuns până pe locul al patrulea în topul britanic. Ideea
de bază a cântecului e nestatornicia în iubire „You think we look
pretty good together/ You think my shoes are made of leather/
But I’m a substitute for another guy” („Crezi că arătăm foarte
bine împreună/ Crezi că pantofii mei sunt din piele/ Dar sunt un
substitut pentru un alt tip”)...
În 26 august 1966 cvartetul a lansat un alt single, I’m a boy, cu
care a ajuns până pe locul doi în clasamentul britanic. Cântecul
lui Townshend e despre o mamă care şi-a dorit patru fete, dar
s-a-ntâmplat să aibă doar trei şi un băiat. Însă nu putea să accepte
asta şi îşi obliga fiul să se comporte asemeni fetelor. „I’m a boy,
I’m a boy, but my Ma won’t admit it” („Sunt băiat, sunt băiat, dar
mama mea nu va accepta asta”
În luna decembrie a aceluiaşi an, 1966, au editat un alt
single, Happy Jack, cu care au ajuns până pe locul al treilea în
clasamentul britanic şi au lansat al doilea album de studio intitulat A Quick One, care conţinea şi medley-ul A Quick One
While He’s Away, pe care The Who l-a interpretat în cadrul
mega-concertului The Rolling Stones Rock and Roll Circus, care
a avut loc la 11 decembrie 1968, unde cei patru au fost invitaţi
de trupa organizatoare, Rolling Stone. Show-ul a avut loc pe o
scenă pregătită ca pentru un spectacol de circ, a fost filmat, iar
în cadrul lui au mai apărut alte nume mari ale rock-ului din
acea perioadă: Jethro Tull, John Lennon împreună cu Yoko Ono,
dar şi supergrupul Dirty Mac, din care, alături de Lennon, mai
făceau parte Eric Clapton, bateristul Mitch Mitchell şi chitaristul
Keith Richards (Rolling Stones.)
În iunie 1967 au fost invitaţi în Statele Unite pentru a concerta
în cadrul festivalului de la Monterey, unde, printre alţii, au mai
evoluat şi Jefferson Airplane, The Jimi Hendrix Experience, The
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Mamas & the Papas. După ce au terminat de cântat piesa My
Generation, cei patru The Who şi-au spart chitarele şi tobele.
Ispravă pe care au încercat s-o repete, într-un mod mult mai
spectaculos, şi în cadrul show-ului de televiziune american
The Smoak Brothers Comedy Hour, unde au fost invitaţi să
interpreteze My Generation şi I Can See for Miles. Keith Moon
a mituit un muncitor de scenă să pună explozibil în tobele sale.
Nexperimentat fiind, omul a încărcat cam de zece ori cantitatea
necesară. Urmarea? Detonaţia rezultată l-a aruncat pe Keith
de la tobe, iar un cinel, care-şi luase zborul, l-a tăiat în zona
braţului. Părul lui Townshend a fost pârlit, iar urechea stângă i-a
ţiuit multă vreme după aceea. O cameră şi un monitor de studio
au fost distruse. Canalul de muzică VH1 a plasat acest incident
pe locul al zecelea într-o listă cu cele mai tari 100 de momente
rock ‘n’ roll petrecute all time în televiziune. Piesa I Can See for
Miles a fost inclusă pe al treilea album de studio al trupei, The
Who Sell Out, un album conceptual despre posturile de radio
pirat, care mai cuprindea şi lucrarea Rael, o mini-operă rock.
De-a lungul anului 1968, Pete Townshend a încetat să mai
consume droguri şi a devenit tot mai interesat de învăţăturile lui
Meher Baba, un maestru spiritual indian, care susţinea că e un
avatar, o întrupare a lui Dumnezeu pe pământ.
În 17 mai 1969, The Who a lansat un dublu-album, Tommy,
o operă rock compusă în mare parte de Townshend. Libretul
este povestea unui băiat, Tommy Walker, surd, mut şi orb, relaţia
acestuia cu propria familie şi experienţele sale de viaţă. Produsul
muzical Tommy – „magnum opusul” grupului The Who, este,
în acelaşi timp, un album important şi influent pentru întreaga
istorie a muzicii rock. Albumul a atins poziţia a doua în topul din
Marea Britanie şi locul al patrulea în cel din Statele Unite. Piesele
Pinball Wizard, I’m Free şi See Me, Feel Me au fost editate pe
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single şi au devenit hituri la posturile de radio şi în clasamentele
de specialitate. În anul 2012 Tommy a depăşit 20 de milioane de
copii vândute în întreaga lume.
În 1970 trupa de balet Les Grands Ballets Canadiens din
Montreal a creat prima adaptare bazată pe dans a lui Tommy.
În 1971 Opera din Seattle a realizat prima producţie completă
a lui Tommy la Teatrul „Moore” din Seattle.
În 1972 a apărut o versiune simfonică a lui Tommy cu London
Symphony Orchestra şi English Chamber Choir. Proiectul a
implicat mulţi alţi solişti vocali, cei mai importanţi fiind Rod
Stewart şi Ringo Starr.
În 1975 Tommy a fost adaptat pentru cinematografie sub
regia britanicului Ken Russell. Roger Daltrey a jucat în rolul
lui Tommy, iar în distribuţie s-au regăsit Ann-Margret (mama
lui Tommy), Oliver Reed (în rolul The Lover), Elton John, Tina
Turner, Eric Clapton, Arthur Brown şi Jack Nicholson.
În 1969 Who au evoluat pe scena legendarului Festival de
la Woodstock. Deşi trupa fusese programată să apară în seara
de sâmbătă, 16 august, programul s-a decalat într-atât încât cei
patru au fost nevoiţi să-şi înceapă concertul abia duminică, pe
la 5 dimineaţa.
În anul 1970 s-au gândit că un album live ar fi binevenit
pentru a demonstra cât de diferit este sunetul din concertele lor
faţă de cel obţinut prin imprimarea în studiouri. Aşa a apărut
Live at Leeds, considerat de mulţi critici ca fiind unul dintre cele
mai bune albume live (de rock) din toate timpurile.
În august 1971 a apărut L.P.-ul Who’s Next, care, practic, s-a
dezvoltat dintr-o idee abandonată, Lifehouse, tot o operă rock, pe
care Townshend a compus-o în urma succesului avut cu Tommy.
Proiectul a fost anulat din cauza complexităţii sale şi a conflictelor
cu managerul trupei, Kit Lambert. Mulţi critici consideră şi
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această producţie discografică The Who drept una dintre cele
mai bune din istoria rock-ului. Albumul a ajuns number one în
topul britanic şi până pe locul patru în cel publicat de revista
americană „Billboard”. O noutate a reprezentat-o folosirea instrumentelor cu clape (sintetizatorul, pianul clasic), la care cânta
Pete Townshend. În acest sens, piese ca Baba O’Riley, Won’t Get
Fooled Again sau My Wife, sunt exemple concludente.
Cum câteva compoziţii, concepute pentru a face parte din
Lifehouse, au rămas neutilizate, Townshend le-a introdus pe
următorul lor dublu album, Quadrophenia, apărut în 1973, cu
care au ajuns pe locul al doilea al clasamentelor de specialitate,
atât în Regatul Unit, cât şi peste ocean. Pete a propus o altă operă
rock, despre un tânăr muncitor, Jimmy, căruia îi plac drogurile
şi luptele de plajă. Acesta devine fan al trupei The Who, în
urma unui concert de la Brighton. Este dezamăgit de atitudinea
părinţilor săi faţă de problemele sale în găsirea unui job stabil.
Se îndoieşte de propriile lui calităţi, iubita îl părăseşte pentru
prietenul lui cel mai bun. După ce îşi distruge scuterul are o
tentativă de sinucidere nereuşită. Totuşi, îşi găseşte norocul în
alte părţi. Ia trenul spre Brighton unde primeşte o slujbă mulţumitoare, la un hotel bun.
Ceva mai târziu, în 1979, povestea a fost ecranizată. De data
aceasta sub forma unui film dramatic, şi nu a unui musical, cum
s-a întâmplat cu Tommy. De asemenea, în film nu există nici
un cadru live cu trupa The Who. Rolul lui Jimmy a fost atribuit
actorului britanic Phil Daniels, iar în distribuţie îl regăsim şi pe
marele muzician englez Sting.
Anul 1975 a adus band-ului albumul The Who by Numbers,
care conţinea şi hitul Squeeze Box.
A urmat Who Are You, cel de-al optulea album de studio al
trupei, lansat la 18 august 1978. Discul a avut recenzii mixte din
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partea criticilor, deşi s-a bucurat de
succes comercial, ajungând pe poziţia a
doua în topul american şi pe a şasea în
cel din Marea Britanie. Who Are You a
fost ultimul album în care Keith Moon
a evoluat la percuţie. La trei săptămâni
după lansare, la 6 septembrie, Moon
a participat la o petrecere organizată
de Paul McCartney pentru a sărbători
ziua de naştere a lui Buddy Holly. Revenind în apartamentul său, Keith a luat 32 de comprimate de
clomethiazol, care i-au fost prescrise pentru a combate sevrajul
rezultat în urma renunţării la alcool, doză care i-a fost fatală.
Ironia sorţii, pe coperta LP-ului, pe spătarul scaunului lui Keith
Moon era imprimat titlul melodiei Not to be Take Away („A nu fi
luat”). Kenney Jones, fost component al grupurilor Small Faces
şi Faces, l-a înclocuit pe Moon la tobe.
La 3 decembrie 1979, în timpul unui turneu în Statele Unite,
înaintea unui concert The Who programat la Cincinnati, au
murit 11 fani într-o busculadă. Cauza a fost, în mare parte,
hotărârea organizatorilor de a lăsa locurile spectatorilor fără
o rezervare prealabilă, astfel încât primii intraţi puteau obţine
cele mai bune poziţii. În plus, au fost deschise doar câteva căi
de acces, producându-se astfel o aglomeraţie, miile de persoane
care au forţat intrarea, s-au strivit, pur şi simplu, una pe cealaltă.
Membrilor grupului nici nu li s-a spus nimic despre asta până
la terminarea show-ului. Autorităţile s-au temut să anuleze concertul deoarece marea masă de oameni strânsă laolaltă putea
deveni periculoasă şi imprevizibilă. Cei patru muzicieni s-au
declarat şocaţi de cele întâmplate, iar concertul care a avut loc în
seara următoare la Buffalo a fost dedicat, prin spiciul lui Daltrey,
tuturor familiilor îndoliate.
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În 1981 The Who a lansat Face Dances, primul album de studio
cu Jones la baterie. Discul conţinea şi piesele de mare succes
Don’t Let Go the Coat şi You Better You Bet, videoclipul celei din
urmă fiind printre primele difuzate de canalul de muzică MTV,
care a început să emită în august 1981.
La doar un an distanţă, cei patru au editat un alt L.P., It’s Hard,
cel de-al zecelea de studio, a căror piese Eminence Front, Athena
şi It’s Hard, editată şi pe single, a devenit hit.
În 1990 grupul The Who a fost introdus în Rock and Roll
Hall of Fame, un muzeu din Cleveland, Statele Unite, dedicat
producţiilor muzicale şi istoriei unor muzicieni, formaţii, ingineri de sunet, producători, care au avut o influenţă deosebită
asupra muzicii rock. Curatorul acestui muzeu, James Henke,
împreună cu personalul curatorial al muzeului, numeroşi critici
rock şi experţi în muzică, au creat o listă neordonată de cântece
care au avut o contribuţie importantă la dezvoltarea rock-ului.
The Who au patru piese, cum se întâmplă, printre alţii, şi cu
Muddy Waters, Ray Charles, Stevie Wonder, David Bowie,
James Brown, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, The Kinks, Bob
Marley, Prince, U2. Cu cinci piese îi regăsim şi pe Chuck Berry,
Bob Dylan, Led Zeppelin, Bruce Springsteen. Şapte melodii are
Elvis Presley. Cei mai bine reprezentaţi sunt, desigur, Beatles şi
Rolling Stones, cu câte opt cântece.
Au urmat câţiva ani cu multe turnee, în care trupa The
Who a concertat când în Marea Britanie, când în Statele Unite,
bucurându-se, în general, de recenzii favorabile, culminând cu
un concert de caritate, desfăşurat în iunie 2000, la Royal Albert
Hall din Londra pentru o organizaţie de ajutorare a tinerilor
suferinzi de cancer (Teenage Cancer Trust). În show au mai fost
invitaţi să evolueze: Eddie Vedder – vocalistul grupului Pearl
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Jam, Noel Gallagher – vocalist şi chitarist la Oasis, violonistul
Nigel Kennedy şi rock-erul canadian Bryan Adams.
În anul 2002 grupul şi-a planificat un turneu în Statele Unite.
Cu o zi înaintea primei apariţii, la 27 iunie, Entwistle a fost găsit
mort în hotelul Hard Rock din Las Vegas, ca urmare a unui atac
de cord survenit după o supradoză de cocaină. Avea doar 57 de
ani.
Fiul lui Entwistle, Christopher, a sprijinit public decizia trupei
de a continua turneul american pe care The Who l-a început la
Hollywood Bowl. În locul lui John a fost cooptat basistul Pino
Palladino.
Anul 2004 a avut ca eveniment central lansarea albumului
Then and Now, o compilaţie ce conţine marile hituri The Who,
plus două compoziţii noi. Prima dintre ele, Real Good Looking
Boy, îl are ca invitat la bas pe legendarul chitarist Greg Lake
de la Emerson, Lake and Palmer şi este un tribut adus lui Elvis
Presley. De altfel, primele acorduri ale cântecului, interpretate
la pian, sunt un fragment din piesa lui Elvis, Can’t Help Falling
in Love. A doua noutate, Old Red Wine, este compusă de Pete
Townshend în memoria lui John Entwistle, membru fondator
The Who. Pierderea acestuia l-a pus serios pe gânduri pe Pete
şi l-a determinat să-şi reevalueze relaţia cu Roger Daltrey, care
fusese destul de încordată de-a lungul timpului. A realizat că
prietenia dintre ei e foarte importantă în perspectiva colaborării
muzicale, ceea ce a dus la scrierea şi înregistrarea unor noi
producţii muzicale.
În 2005 Pete Townshend a publicat pe blogul său nuvela The
Boy Who Heard Music. Apoi aceasta a devenit subiectul unei mini
opere rock (şase piese), Wire & Glass, care, după ce a apărut pe
un Extended Play, a pus bazele celui de-al unsprezecelea album
de studio intitulat Endless Wire, lansat la 30 octombrie 2006. A
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fost prima producţie discografică a trupei care conţinea numai
compoziţii inedite, după 24 de ani de la precedenta (It’s Hard,
1982).
Endless Wire a avut şi un turneu de promovare, care a inclus,
în 2010, o apariţie la Super Bowl XLIV (Finala Ligii Americane
de Fotbal American) şi o evoluţie în cadrul ceremoniei de
închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra (2012).
În septembrie 2014 Who a lansat piesa Be Lucky, inclusă în
compilaţia The Who Hits 50!, apărută două luni mai târziu, care
conţine aproape toate single-urile lansate în întreaga carieră a
trupei.
Trei ani mai târziu, band-ul a făcut un turneu sub genericul
2017 Tommy & More. Primele două apariţii (din cele şapte) au
avut loc la Royal Albert Hall din Londra, unde a fost prezentat
Tommy în întregime, iar fondurile au fost donate, din nou,
fundaţiei Teenage Cancer Trust.
La 11 ianuarie 2019 The Who au anunţat un turneu de rock
simfonic cu mai vechile hituri, dar şi cu câteva noi apariţii din
albumul intitulat Who, programat să apară spre sfârşitul acelui
an. Şi de această dată au ales să concerteze în mai multe oraşe
din SUA şi Marea Britanie, cu ajutorul orchestrelor simfonice
locale. Alături de Pete Townshend şi Roger Daltrey, singurii
membri fondatori rămaşi în viaţă, au evoluat chitaristul Simon
Townshend – fratele lui Pete, şi bateristul Zak Starkey – nimeni
altul decât fiul lui Ringo Starr, fostul baterist din Beatles, plus o
serie de alţi muzicieni.
În paralel cu cariera sa muzicală, Pete Townshend a avut şi o
prodigioasă activitate de publicist şi scriitor.
Încă din anii ’70 a avut nouă apariţii consecutive, într-o rubrică lunară intitulată Pagina lui Pete Townshend, în cadrul
săptămânalului britanic de muzică „Melody Maker”. Tot în
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anii ’70 a publicat trei eseuri pe teme spirituale şi muzicale în
revista americană „Rolling Stone”, un mensual de muzică, film,
televiziune şi politică.
În 1977 a fondat Editura Eel Pie, specializată în cărţi muzicale
şi literatură pentru copii. Aici a publicat The Story of Tommy, o
carte pe care a scris-o împreună cu prietenul şi fostul său coleg
de la şcoala de artă, Richard Barnes, despre cum a compus opera
rock din 1969 şi cum s-a realizat filmul regizat de Ken Russell în
1975. De asemenea, Pete a deschis la Londra o librărie numită
Magic Bus, după titlul unui hit al grupului The Who lansat pe
single în septembrie 1968.
În iulie 1983 Pete Townshend a preluat un post de editor în
cadrul editurii londoneze Faber and Faber. Printre proiectele
importante la care şi-a adus contribuţia s-au numărat: biografia
lui Jimi Hendrix, scrisă de jurnalistul Charles Shaar Murray
de la săptămânalul muzical londonez „New Musical Express”;
autobiografia vocalistului formaţiei Animals, Eric Burdon; un
volum cu discursuri ale Prinţului Charles, dar şi o carte scrisă chiar de Townshend şi intitulată Horse’s Neck, apărută în
mai 1985, o colecţie de nuvele pe care le-a scris între 1979 şi
1984, abordând subiecte precum copilăria, celebritatea şi spiritualitatea.
Începând cu anul 2000, Townshend a publicat pe blogul său
personal mai multe eseuri şi nuvele proprii.
La 8 octombrie 2012 Pete Townshend şi-a lansat autobiografia
intitulată Who I Am, publicată de editura new-york-eză Harper
Collins, devenită best-seller.
Înainte de apariţia discografică anunţată pentru anul 2019,
Pete Townshend şi-a lansat primul său roman, The Age of
Anxiety, povestea unui fost rock star, care alege să părăsească
civilizaţia. Când soţia lui îl găseşte, descoperă că acesta a devenit
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un pustnic şi un pictor cu viziuni apocaliptice.
Townshend a declarat că lucrează şi la o operă rock
având subiectul romanului.
Tot la secţiunea literară trebuie menţionat şi Roger
Daltrey. Acesta are o carte autobiografică care s-a
lăsat mult timp aşteptată. A apărut cu mare succes
la Blink Publishing (Marea Britanie) şi Henry Holt
(SUA), şi a fost lansată în octombrie 2018.
La 6 decembrie 2019 formaţia The
Who a lansat cel de-al doisprezecelea ei
album de studio, la 13 ani distanţă faţă
de precedentul. La realizarea discului,
intitulat, cât se poate de simplu, Who,
alături de cei doi membri fondatori,
Pete Townshend şi Roger Daltrey, au
colaborat, printre mulţi alţi muzicieni,
Pino Palladino (chitară bas) şi Zak
Starkey (percuţie).
All This Music Must Fade e compoziţia care deschide discul, fiind în acelaşi timp a doua piesă editată
pe single la 3 octombrie 2019, cu două luni înainte
de lansarea albumului. Conform thewho.com, Pete
Townshend a mărturisit despre acest cântec că este
dedicat fiecărui artist care a fost acuzat măcar o dată
că a recitat în stil rap pe melodiile altora. Iar într-un
articol publicat de revista britanică „New Musical
Express” se arată că Roger Daltrey a fost iniţial sceptic cu privire la această bucată muzicală. Daltrey
explică prin ce-a trecut atunci când compozitorul
Townshend i-a înmânat demo-ul piesei şi i-a propus
totodată să interpreteze în stil rap câteva pasaje.
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Roger Daltrey şi Pete Townshend (2019)

„În nicun caz”, a fost răspunsul lui Daltrey. „Să lăsăm tinerii să
încerce toate stilurile posibile”. Şi textul piesei, de altfel, pare o
dedicaţie a lui Pete pentru Roger:
„I don’t care/ I know you’re gonna hate this song/ With that said/
We never really got along/ It’s not new, not diverse/ It won’t light up
your parade/ It’s just simple verse// [Chorus]/ All this music will
fade/ Just like the edge of a blade”
„Nu-mi pasă/ Ştiu că vei urî acest cântec/ Odată lucrul ăsta
clar/ Noi nu ne-am înţeles niciodată cu adevărat/ Nu e ceva nou,
ceva deosebit/ Nu vreau să-ţi înalţ osanale/ Este doar o versificare
simplă// [Cor]/ Toată această muzică se va estompa/ La fel ca
marginea unei lame

Ball And Chain e a doua piesă a LP-ului şi a fost, de asemenea,
premergătoare albumului, fiind editată pe single în septembrie
2019. The Who a interpretat în premieră acest moment muzical
în cadrul concertului lor de pe Wembley Stadium, la 6 iulie
2019. La început s-a numit Guantanamo. Fiind compoziţia lui
Pete Townshend, a putut să apară mai întâi pe un album solo al
acestuia (o compilaţie) în 2015. Avem de-a face cu un sound de
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rock clasic împănat substanţial cu blues. Versurile sunt un protest
împotriva fostului centru de detenţie al prizonierilor războiului
contra terorismului, din Golful Guantanamo din Cuba, unde
reţinerea pe termen nedeterminat fără hotărâre judecătorească,
precum şi teroarea, au fost considerate o încălcare majoră a
drepturilor omului de către Amnesty International, şi reprezentau,
de asemenea, o dublă încălcare a Constituţiei Statelor Unite. Mai
mult, preşedintele Obama şi-a încălcat promisiunea de a închide
unitatea de detenţie, iar „vinovaţii fără nicio acuzaţie” aşteptau în
continuare „trabucuri mari”. A venit, însă, Donald Trump, care
a şi făcut ceea ce a promis în campania electorală. Adică a pus
punct practicilor ilegale şi inumane de la Guantanamo, care mai
degrabă făceau un deserviciu decât să ajute Statele Unite în lupta
împotriva Al Queda-ei şi a Statului Islamic.
„Down in Guantanamo/ Whew, still waiting for the big cigars//
Been a breach of promise/ Still guilty with no charge/ There’s
smoke in the forest/ And the tumour is getting large// [Verse 3]/
Down in Guantanamo/ We still got the ball and chain”
„Acolo în Guantanamo/ Eh, încă se aşteaptă trabucurile mari//
A fost o încălcare a promisiunii/ Tot vinovaţi fără nicio acuzaţie/ E
fum în pădure/ Iar tumora e tot mai mare// [Versetul 3]/ Acolo în
Guantanamo/ Încă mai avem bila şi lanţul”

I Don’t Wanna Get Wise este a treia piesă a albumului şi ultima
editată şi pe single la 22 noiembrie 2019. Un riff melodios, de
atmosferă, al chitarei lui Townshend deschide compoziţia, iar
vocea lui Daltrey e graţioasă şi capabilă de agilităţi, de treceri de
la un timbru melodios înspre unul ceva mai pronunţat, aproape
grav. Versurile sunt despre nostalgia provocată de dobândirea
înţelepciunii odată cu trecerea anilor şi a tinereţii.
„We tried hard to stay young/ But the high notes were sung/ We’ve
been scarred, we’ve been prized/ But you could see in our eyes// (I
don’t wanna get wise/ I don’t wanna get wise)/ We got wise”
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„Ne-am luptat din greu să rămânem tineri/ Dar notele înalte au
fost cântate/ Am fost biciuiţi, am fost preţuiţi/ Dar ai putea vedea
în ochii noştri// (Nu vreau să devin înţelept/ Nu vreau să devin
înţelept)/ Am devenit înţelepţi”

Pete Townshend a povestit pe contul de Instagram al trupei
că a fost întrebat la un moment dat ce crede că ar fi spus Keith
Moon şi John Entwistle (foşti membri Who, trecuţi în veşnicie)
despre această melodie. Probabil ar fi fost la fel de contrariaţi,
ca şi el însuşi, de faptul că au ajuns să sufere de înţelepciune la
bătrâneţe. Mai crede că cei doi, împreună cu el, s-ar fi strâns
din nou în jurul focului, cu ale lor ţinute excentrice pe care obişnuiau să le poarte cândva. Keith probabil ar fi venit de data asta
îmbrăcat asemeni unui papă. Apoi, ar fi aşteptat toţi trei, cu nerăbdare, să vadă ce va zice Roger despre toate astea.
Beads On One String este o baladă soft rock care, pe alocuri,
ne aduce aminte de Sting, din perioada anilor ’90, când acesta
se afla într-o formă muzicală excepţională. Roger Daltrey dă o
coloratură deosebită piesei prin vocea lui graţioasă şi luminoasă.
Este singura compoziţie pe care Pete Townshend nu a realizat-o
de unul singur. Se face că tocmai pe SoundCloud, o platformă de
distribuire audio on line unde utilizatorii pot colabora, promova
şi distribui proiecte muzicale originale, Pete a găsit o melodie
a unui oarecare compozitor Josh Hunsacker. I-a plăcut atât de
mult încât, după ce a scris versuri pentru aceasta, a rearanjat-o
şi a înregistrat-o cu The Who. Referitor la textul cântecului,
Townshend a declarat pentru revista „Mojo”, în noiembrie 2019,
că l-a inspirat o declaraţie a maestrului spiritual indian Meher
Baba care spunea că vrea să adune religiile lumii laolaltă precum
mărgelele dintr-un singur şirag. Pornind de la asta, versurile lui
Townshend ating mult prea sensibila problemă a războiului religiilor, în care fiecare dintre părţi uită că Cel în care cred nu e
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sub nicio formă de acord ca în numele Lui să se facă vărsare de
sânge.
„Now the world is a fleeting dot in the stars/ I don’t care how you
name Him/ He is always the same/ I just know that we shame Him/
When we kill in His name// This can’t go on forever/ This war in a
ring/ Gotta bring us together/ Like beads on one string”
„Acum lumea este un punct călător printre stele/ Nu-mi pasă
cum îl numiţi pe El/ El este întotdeauna acelaşi/ Ştiu doar că Îl
facem de ruşine/ Când ucidem în numele Lui// Acest lucru nu
poate continua la nesfârşit/ Acest război nesfârşit/ Trebuie să ne
aducă împreună/ Ca mărgelele pe un singur şirag”

O altă baladă este I’ll Be Back. Vocea principală e de data
asta a lui Pete Townshend şi e ceva mai gravă. Muzicuţa (tot
Townshend), dar şi pianul clasic, dau o tuşă melancolică romantismului versurilor. Tema reîncarnării din religia indiană este
privită, în mod simpatic, din perspectiva unei unice poveşti de
dragoste.
„Next life, I will be climbing again/ So glad I put the time in, and
then/ I’ll remember how I once loved only you/ In this life, you so
blessed me/ I would want that again, you see/ To be happy again by
lovin’ you”
„În viaţa următoare, mă voi căţăra din nou/ Deci mă bucur
că am alocat timp, şi apoi/ Îmi amintesc cum te-am iubit cândva
doar pe tine/ În această viaţă, m-ai binecuvântat într-atât/ Încât aş
vrea asta din nou, după cum vezi,/ Pentru a fi din nou fericit că te
iubesc”

Compoziţia Hero Ground Zero se bucură încă din introducere
de sunetul unei orchestre de coarde. Din nou Roger Daltrey
impresionează prin melosul vocii sale, briliantă şi în acest cântec.
Interesant e faptul că versurile piesei sunt parte integrantă a
romanului lui Townshend, The Age of Anxiety, unde se regăsesc
sub forma unui facsimil imprimat pe costumul de rocker al unuia dintre personaje, muzicianul Nick. Piesa conţine elemente
de rock progresiv şi aminteşte, pe alocuri, de Pink Floyd.
1, 2020
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Călin Chendea

Textul redă povestea unui vocalist care a avut o viziune în
timp ce filma scena finală a unui film. Apoi îşi găseşte refugiul
într-o peşteră, de unde refuză să revină. Aici are şi o premoniţie:
muzica, arta şi ştiinţa vor cunoaşte o puternică revigorare.
„Gazing down from Skiddaw, I can see the future/ Music, art, and
science are gonna bust// [Chorus]/ I am a hero, ground zero/ In my
face, a Klieg lamp burns my eyes/ I’m a hero, ground zero/ On my
back is the heat of a new sunrise”
„Privind în jos de pe muntele Skiddaw, văd viitorul/ Muzica,
arta şi ştiinţa vor primi un impuls// Sunt un erou, abia la început/
În faţa mea, o lampă Klieg îmi arde ochii/ Sunt un erou, abia la
început/ Pe spatele meu simt căldura unui nou răsărit”

She Rocked My World este ultimul act al LP-ului. Pianul clasic,
împreună cu chitara acustică şi percuţia, generează un sound
tipic de jazz latin. De remarcat prezenţa, în calitate de invitat, a
chitaristului Gordon Giltrap, un muzician bine cunoscut în Regatul Unit, apreciat printre alţii şi de Ritchie Blackmore (Deep
Purple, Rainbow, Blackmore’s Night). Pentru prodigioasa sa
carieră, 22 de albume de studio, Giltrap a fost decorat cu The
Most Excellent Order of the British Empire.
Textul este despre o fată uluitoare care-ţi poate zgudui lumea,
sucindu-ţi gâtul încă de la prima vedere.
„She rocked my world/ Blew me down/ Rocked my world and
turned me ‘round/ Rocked my world/ Amazing girl”
„Mi-a zguduit lumea/ M-a doborât/ Mi-a zguduit lumea şi m-a
întors pe dos/ Mi-a zguduit lumea/ Uimitoare fată”

Albumul intitulat Who, cu 11 piese în playlist, pe durata a circa
44 de min, în care principalul compozitor, Pete Townshend, nu
iese din tiparul original The Who, reuşeşte o completare sonoră
remarcabilă pentru îndelungata existenţă a fabuloasei trupe britanice.
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Alina Diaconú
Propunere
Cînd să vezi
că a călători cu mine
înseamnă a călători cu tine,
cînd să îmi urmezi
paşii
spre abis
şi spre culmile
galaxiilor,
cînd să cercetezi
Universul
sufletului tău,
nu te voi întreba
de unde vii,
nici tu nu mă vei întreba
unde mergem,
şi vei vedea că
itinerarul meu
e inefabil
şi glorios
şi vei păşi
în urmele mele
şi vei îmbrăţişa
chintesenţa mea
şi îmi vei spune:
să mergem, da!
Buenos Aires, 2018
1, 2020

Alina Diaconú,
poetă de origine română,
Argentina
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Alina Diaconú

Himeră
Lui Guillermo Roux

Mamă a Sfinxului,
fiică a taifunurilor,
cu cele trei capete ale tale
muşti mintea noastră
semănînd grădini
şi păsări
şi iluzii
în visul nocturn,
în visurile diurne
şi în fantezie,
patrie a artistului,
a muribundului
şi a nou-născutului.
Visuri de cristal
ne inoculezi,
visuri de foc,
de marmură,
de curcubeu,
visuri,
mereu visuri,
închipuiri
mai reale decît
lumea,
visuri pe care le
născoceşti,
covîrşitoare semne
ale cerurilor.
Buenos Aires, 2018
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Alina Diaconú

Despre exiluri şi călătorii
Tuturor exilaţilor

Ne vom privi
în cerurile lui Van Gogh,
ne vom apropia
în nudurile
lui Modigliani,
ne vom acoperi
tragediile,
ne vom îmbrăţişa
în furtuni
şi în vijelii,
vom săruta lumina
stelelor căzătoare
şi furia valurilor,
ne vom plimba pe
căile-amintirilor
şi aleile
uitării,
vom străbate
zidurile durerii
şi negurile iubirii,
vom eterniza
castelele noastre
de nisip
şi vom ajunge la locul
fără timp şi fără istorie,
1, 2020
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Alina Diaconú

unde nimeni nu este cineva,
unde sîntem toţi
Ulise
şi viaţa, un exil.
Buenos Aires, 2019

Din volumul de poezii Alina Diaconú, Trandafirii deşertului, Editura
Vinciguerra, Buenos Aires, octombrie 2019.
Traducere din limba spaniolă:
Ana-Maria Clep
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Octavian Doclin

Cel fără nume
„Vrednic e...”
se auzi o voce
în stînga nimeni în dreapta nimeni
apoi din nou „...vrednic e”
din faţă nimeni în spate la fel
nu priviţi nu ascultaţi unde trebuie
se auzi o altă voce
cineva a propus atunci
să se deschidă cartea în curs de scriere
surprinzător ea începea cu aceleaşi cuvinte
şi s-a înţeles atunci că vocea venea din off
a cui era însă
nimeni nu putea spune
dar toţi credeau măcar pe moment
că acel fără de nume
nu e de negăsit.
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Octavian Doclin
(17 februarie 1950 –
11 februarie 2020)
O schimbare a poeziei
lui Octavian Doclin are
loc mai ales odată cu
volumul Cu gândul la
metaforă (1989), care
chiar este o reflecţie,
destul de detaşată,
despre cuvântul
poetic şi structurarea
discursului care-l
vehiculează. Se caută
acum „spaţiul dintre
cuvinte-tăcere-apă
grea”, se găsesc imagini
stilizate pentru a
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aproxima „poezia pură”
(”...iar mâinile cădeau
îndoliate/ ca dafinii din
jurul gâtului/ precum
acest sfârşit de poem/
dintr-o poezie pură”), se
înregistrează eşecuri ale
expresiei („...şi, ca întro capodoperă ratată,/
ochiul meu dulce şi
galben/ gândeşte în
lacrimi uscate”), e
vizată contopirea dintre
cuvânt şi obiectul
exterior, asimilat trăirii
(„cu umbra lui cuvântul
mâna-mi acoperă/
stau culcat pe piatră
cu rădăcina în aer/
trupul meu îl primeşte
înlăuntrul lui tot mai
mult/ până ce piatră
devine însăşi privirea
mea/ până ce de piatră
devine însăşi tăcerea
mea/ încât de piatră
îmi pare că este şi firul
acesta de iarbă/ răsărit
pe neaşteptate tocmai
acum/ printre aceste
cuvinte pietrificate/ în
finalul acestui poem”...
Accentul cade, desigur,
pe ideea de construcţie
a poemului ca text şi a
86
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Răsad
din cînd în cînd
îi pare că aude un clopot cîntînd
a dragoste de moarte a tristeţe de viaţă
şi numai atunci cînd
coboară în grădină dimineaţa
să topească roua de gheaţă
de pe răsadurile avute
în grija poemului
cu aburii sărutului
ţîşniţi din gura caldă
a morţii
(clopot cîntînd)
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Octavian Doclin

Visul lui Dürer
În rugăciune îngenunchind
cum de copil a fost învăţat
în templu păşea în vîrful picioarelor
îşi împreuna palmele
niciodată n-a ştiut însă
în care dintre ele
ţinea viaţa şi în care moartea
la terminare
privindu-şi mîinile înţelese
că pe ale lui
le-a visat Dürer
ca pe o supremă identificare
într-o sărbătoare nesfîrşită.

1, 2020
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unui subiect liricsinteză a vocilor
receptate din jur, mai
degrabă impersonal
– într-o formulare
notabilă: „puterea
poetului de a fi fals.
Până la capăt. Stând
la pândă./ Vânând
celelalte puncte de
vedere” (Ion Pop,
Poezia românească
neomodernistă)
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Octavian Doclin

Un altfel de rug
Tînăr fiind
priveşti Muntele Iluziei
astăzi pe acel loc se mută un cimitir
de răsaduri ne-răsădite
nici măcar nu bănuiai
că locul acela a fost roditor
sub un alt Munte mutat şi el
ca o turmă rătăcită
fără păstor
călăuzită de un alt rug aprins
pînă la piatra Eben-Ezer.
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Amantul
Aţi fost voi vreodată
prin subteranele docliniene
ca să călăriţi moartea moarte
adică moartea virgină
nu n-aţi fost pentru că
sigur v-aş fi văzut
atunci de ce plîngeţi de frica ei
eu nu plîng eu rîd împreună cu ea
de aceea la chemarea ei
cobor măcar o dată pe lună
în subteranele mele
(ehei în tinereţe o iubeam zilnic)
unde mă aşteaptă cu trupul ei
de tăciune să ne iubim pînă la epuizare
doar în pielea goală
aşa se face că ori de cîte ori revin
la suprafaţă
gol goluţ hainele oprindu-le la ea
ca să fie sigură că voi reveni de fiecare dată
la chemarea ei
doar cu huo amantul morţii cu pieptul păros şi negru
mă apostrofaţi
fiindu-vă frică să mă arătaţi
cu degetul.

1, 2020
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Amalia Comănescu

Amalia Comănescu,
poetă,
Braşov
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***
nimănui nu-i plac pudibondele
cum îşi trece uşor, stângace
mâna prin păr, ia între degetele ei subţiri,
albe, ridate
o şuviţă de păr negru şi drept
o pune după ureche şi îşi strânge uşor buzele
crăpate
ca atunci când întâlneşte pe cineva
pe care nu l-am mai văzut de mult timp
îşi măreşte uşor ochii
şi se îndreaptă spre fereastra
cu marginile îngălbenite (din cauza
timpului sau a luminii, albe de iarnă,
cade pe obrazul ei drept, ridat, dar
ochii ei sunt încă mari, miraţi)
se întoarce spre noi şi ţi se pare că
îi tremură colţuri gurii, iar noi nu
ne-am pregătit pentru această scenă,
nu ne-am imaginat-o
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***
first breath after coma
scris mic pe ziduri şi un miros
de flori
amestecat cu miros de canal
nu mă deranjează
aşa m-am obişnuit
îţi măreşti ochii
te întorci uşor spre mine
nu ştii de ce
te ascult
mă întorc pe partea cealaltă
chiar dacă arcurile sunt sărite

***
gust de jeleuri lipicioase
nişte foi aruncate pe birou
ochii uscaţi cu genele lipite
şi câteva acorduri
din corzi abia atinse
de chitară dezacordată
uitata de ceva timp
e o iarnă târzie
ca un semn care a stat prea mult
pe aceeaşi pagină de carte
clipesc deodată cu
led-ul aprins
al unui mesaj
necitit
1, 2020
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Amalia Comănescu

***
dar acum pare totul îndepărtat
ca o melodie pe care nu ai mai auzit-o de mult
încă o fredonezi
greşit, cu versurile inversate
ca perspectiva noastră despre
această poveste
scurtă
ce merită scris
pentru tine e imaginea unui fete
cu păr lung
negru
de la spate
pe o terasă întunecată decorată
cu crengi subţiri şi uscate
picături de ploaie pe geamul
autobuzului în lumina
roşie a semaforului
nu ne vom aminti niciodată
dimineaţa aceea
o scenă tăiată
ca un guler de cămaşă mototolit
cu amprente uleioase
maro
mâine dimineaţă ne vom întâlni
în uşă
ne vom zâmbi
şi vom întoarce capul în partea opusă
ca două pietre pe fundul unui acvariu
92
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***
Moartea – doi ochi căprui
cu tente de verde
sălbatic
de pădure
nu clipesc niciodată
nu se fac mici
nu suferă de miopie
atunci când
ar trebui să se chinuie
să citească ceva scris
mic
în îndepărtare

***
dimineaţa într-o cameră murdară
e o altă zi de toamnă
ca o altă conversaţie
paralelă
te uiţi în jos
mi-am pus frunze în urechi
time stops
spuneai asta mereu
mâine dimineaţă
vom merge cuminţi spre autogară
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Amalia Comănescu

***
o zi de toamnă
e o pieliţă
de pe buzele
uscate şi crăpate
ale unui
bolnav de TBC
***
urme de degete pe o canapea de piele
între noi e un meniu cu urme de amprente uleioase
iar pe perete un tapet cu modelul
unei biblioteci
zgârii cu unghia coperta
falsă
a unei dintre
falsele
cărţi
zgârietura mea se va răspândi
tu nu ştii cum te văd eu
în faţa mea
în spatele meu
te întorci pe trecere
mereu te întorci
iar când scriu asta
poate
eşti pe trecerea de pietoni vorbind la telefon ca şi cum nimic
nu ar mai exista pe lume
eu am rămas la masa alăturată
cu degetele afundate
în canapeaua de piele
94
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***
în camera de aşteptare din gară
se auzea doar sunetul
produs
de dispariţia spumei de cafea
ce putea fi o amintire ca a lui Proust mâncând din madeleine
şi sunetul dispariţiei spumei cafelei să amintească
de sunetul produs de nişte mâini uscate
la atingerea vârfurilor părului aspru
***
o dimineaţa friguroasă
de primăvară
drum pietruit
şi întuneric
am ochii întredeschişi
iar drumul pare o eşarfă gri
pe un cearşaf alb
un nod în gât ca după o despărţire timpurie
o poveste prea scurtă
ca o imagine mişcată
făcută cu telefonul – nu ai apucat să apeşi save
în fiecare dimineaţă trece pe aici o dubă albă
azi a trecut de două ori în aceeaşi direcţie
nu, nu erau diferite
îmi lăcrimează ochii
de la vânt
şi genele devin o perdea
subţiată
veche
pentru nişte geamuri mici
pătate
1, 2020
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Amalia Comănescu

***
toate sunt la locul lor
nu te mai regăseşti în nimic
vii la muncă
îţi atingi
target-ul
îţi propui şi reuşeşti
citeşti 100 de cărţi pe an
de parcă ar mai conta
eviţi orice ar presupune
o sclipire de viaţă
pierdută la 22 de ani încă neîmpliniţi
îţi vopseşti părul
în altă culoare
în fiecare lună
în speranţa regăsirii unei identităţi pierdute
ţi se spune că dacă vei recrea un decor pierdut
toate vor fi la locul lor
ca o pernă cu spumă cu memorie
după ce ai ridicat capul
după câteva ore în care te-ai întors
de pe o parte pe alta.
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Ramona Băluţescu

Tiv de purpură
Sînt larva acestui trup.
Eu ştiu că, prin ranga atîtor lucrări de bine,
Se va slobozi fluture,
Cîndva.
Doar crede-mă strălucitoare,
Aşa cum se cuvine,
După cu vinte,
Şi pestrece-mă peste viaţa ta,
Ca tiv de purpură,
Pînă cînd s-o aşeza,
De zgură, aurul după care îţi însetează
ochiul,
Din vina mea, încă larvă,
Aşa.
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Ramona Băluţescu,
poetă,
Timişoara

97

Poezie

Ramona Băluţescu

Floare de răsură
Trăiesc învechit.
Aş fi putut să ridic mîna, de-atîta vreme,
Spre faţa ta,
Dar mi-i floare de răsură înălţarea
Pe vîrfuri,
Cu teamă aşa de mare de suflul toamnei,
În care poate nici nu ne ştim trecuţi
De noi, cei doritori, şi împăcaţi cu vina de-a arăta
Cum ne-nteţeşte dorul.

Cuibar de patimi
Cuibar de patimi se adînceşte în carnea mea,
O să mă înveţi cum se spun lucrurile acelea ciudate
În limba fiarelor,
O să tai, cu volutele mîinilor, lespezi, din aer, şi voi ridica
Feronerie nouă balamalelor aşteptării, curtată
Doar de tăcerea ta, înstelată,
Doar de ea.
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O picătură
Lasă-mă să te binecuvînt
Cu-adevărata mea lumină.
Nu mi se cuvine totul, însă ţi-aş da totul,
De aş putea să te-ngîndur,
Fără sulemeneala cuvintelor,
Şi fără ură faţă de tot ce ispăşeşte în timp.
A rămas atît de puţin de încercat.
A rămas o zgaibă, o fărîmătură.
Plecată te rog, lasă-mă să te fericesc,
Crescîndu-mi inima, o picătură,
Din tot.

Pieta
Lasă linia ţărmului să vorbească despre inima ta.
Ca şi carnea de dinaintea osului,
Ca şi biserica de deasupra luminii.
Cîndva, o să-ţi deschizi palmele găurite, şi va picura
Atîta pace, între cuvintele răzleţe,
Încît voi tăcea, ca-n faţa
Marmurei din care a fost sortită să iasă
Cea mai de preţ plecare.
1, 2020
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Ramona Băluţescu

Mai bine ca-n teacă
Aş vrea să mă bucur,
Cu bucurie din aia înaltă şi fornăitoare,
Ca un soare gestant,
Ce ţine în pulpa sa, după cuviinţă,
Alt soare,
Cu minune care încoronează ochiul,
Cînd se uită, rîzător, la rîzătoare
Mîna ce te cuprinde,
Încă-n minunea nealungării,
Încă-n minune,
Ca boare ce vine pe aţă pe după boare.
Ştiu, s-a mai văzut
Cutezanţa
Norocului, care să lege dorinţi.
Doar că mai mereu în afară de mine,
Mai mereu la cei niciodată fierbinţi.
Mai mereu înspre mult, nu spre bine.
Vreau să mă bucur cu bucurie de foc,
Ca o poctoavă ce s-a visat cătuşă.
Vreau să îmi împrejmui „acasă”,
Şi să te rîndui în ea, după uşă.
Vreau să adorm, nu de fugă,
Ci înspre tihnă şi bună visare,
Sîntem ca focul, grijulii să nu ne plece puţinul aer,
Sîntem ca focul,
Niciunde nu se trăieşte mai bine ca-n teacă,
Şi în visare.
100

1, 2020

Ramona Băluţescu

Poezie

În răspăr de viaţa mea
Mă iau după lumină,
Şi e, de o vreme, tîrziu.
N-am ţinut seama de cum se trăia, acreditat,
În răspăr de viaţa mea.
Cîndva m-am făcut rudă cu ciumăfaia drumului,
Învolburată,
Ca toţi cei cu locul la margine de ţintirim,
De aşteptat să treacă vecia.

1, 2020

101

Poezie

Monica Rodica Iacob

Zidul curţii interioare sau mă
doare această tăcere dintre noi

Monica Rodica Iacob,
poetă,
Arad
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Ziduri înalte gri mereu se surpă peste
memorie
Privesc zidul roşu din cărămizi precum o
carne vie,
Ca o eviscerare aceste cărămizi,
În zidul sfârtecat s-a arătat o cruce imensă
Nişte arabescuri chiar în mijlocul zidului
curţii interioare –
Mereu mănâncă ploaia din tencuiala gri
Încet, încet, încet...
Iar vântul o spulberă şi o împrăştie peste
grădina amenajată cu iscusinţă,
Scorojesc la nesfârşit gânduri despicate de
pe creierul tot mai gri,
Ce să mai fac cu aceste desfoleri, aceste
fărâmiţări ale memoriei,
Oare noi, poeţii, ne fărâmiţăm asemeni
acestor tencuieli?
Nu mai încape îndoială!
Deschid uşa locuinţei,
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În faţă crucea mare pe zidul sfâşiat,
Scriu o poezie despre tine, Zidule,
Poate asta îţi va obloji rănile roşii ce încă mai picură,
Poate aşa te voi pansa, Zidule, cu fâşii de pansament imaculatnorocos,
Să nu te infectezi, să te vindeci.
Zilnic te privesc
Te surpi, prietene, te surpi,
Îţi fărâmiţezi amintirile,
Ce te doare cel mai tare?
Din uşă stau şi privesc neputincioasă,
Mă doare de tine, Zidule, ca pentru un prieten
Pe care l-am pierdut de tânăr, îngropat în pământul patriei.
Aşa că am început să protejez zidurile gri,
Tencuiala ce cade poate reprezintă aripile Zidului,
Strădania lui zilnică de a zbura.

1, 2020

103

Poezie

Monica Rodica Iacob

Dar...
Acest râs vital
Ca sângele extras de trompele ţânţarilor
Colcăie
Bâldâbâc, bâldâbâc, bâldâbâc,
Ca un bulbuc
Ca o bulă
Ca un balon
Ce se va sparge în curând
Şi va împroşca...
El nu ştie că rodul dragostei e mila,
Nici că muzica e un limbaj pe care îl înţelege toată lumea
Dar nu îl poate traduce,
După cum bine zice Brahms:
„Recviemul e singura rugăciune care se scrie singură.”
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Absenţa
Umbra ta loveşte zidul ca un ecou...
Precum o casetă pusă la nesfârşit,
Ca un tratament paleativ: muzica glasurilor de copii
ce umplu casa
– A râncezit gustul dragostei pe epidermă –
De foame mai poţi răbda, dar de sete nu!
Aşa că fac gimnastică mentală.
Există o singură cale de a afla:
Mă pun în calea ecoului
Evit
Sau îl aştept
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Punctul de mijloc sau centrul global
Dintr-odată a început să ningă în acvariul cu peşti
Tot mai abundent,
Parcă fără să ţină seama de încălzirea globală,
Parcă fără sens,
Încât te mirai dacă-i aevea sau ireal,
Deşi era august în toată regula,
Peştii au început să mestece zăpada din fulgi,
Mestecau, mestecau întruna
Şi nu se mai săturau,
Chiar se băteau pentru ea!
Iraţional
Credeam că va ninge la nesfârşit
Iar ei se vor juca
Lăsând urme de aripioare
Ca nişte volănaşe de şcolăriţe sau ca nişte zulufi fluturaţi de
vânt
Sau imagini de: figuri geometrice, stele minunate, poate chiar
porumbei,
Dar
Precum fluturele atras de lumina lustrei...
Aşa şi peştii au îngheţat într-un diamant.
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Acurateţe sau avem o singură patrie iar restul
sunt ţări
Cel mai vechi lucru, de fapt: sunt primele amintiri...
Lacrimile dintr-o viaţă ajung la 61,3 litri,
Aşa că
În fiecare zi trebuie învinsă o teamă,
Ce dacă decolteul doamnei se desface precum principiul
Domino
Iar tu te bucuri ca un copil mânjit cu toate culorile,
Ca o pasăre înfrigurată ce dă din aripi în ultimul spasm
Precum capul decapitat al cocoşului din care mai ţipă ca nebunul,
Când cocorii curtează câinii de preerie
Atunci când muntele se lasă văzut din câmpie
Sau
Precum un submarin licărind sub apele lunii...
Ca o torpilă teama ce străbate din adânc,
Şi chiar acele ziduri gri din care cade tencuiala zilnic
Cu pereţii mâncaţi de intemperii ce mereu se scorojesc...
E nevoie de un restaurator cât mai curând
Să nu ajungem asemeni prafului de cărămidă roşu.
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Mihail Janto

Lacrima de cerneală
A mea, dar pentru câtă vreme?
Azi te alint şi-n poezie.
Cum soarta nu dă garanţie,
Ades mă poartă în extreme.

Mihail Janto trăieşte în
Germania de peste treizeci
de ani, unde este medic
chirurg maxilo-facial. Poezia
este pentru el o provocare
irepresibilă, un impuls
nativ ce-l copleşeşte. El
nu e conectat la niciuna
din generaţiile lirice de
astăzi, pe lângă care aleargă
indiferent şi solitar într-o
cursă existenţială personală.
Sigur emoţia concentrată în
versurile lui e una intensă. Şi,
se pare, pentru el doar asta
contează. (V. D.)
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Să-ţi plâng imaginea perfectă,
Căci dragostea e şi beţie.
Pedeapsa pentru erezie
Şi-n clipa ce părea selectă.
Am cunoscut în viaţă vicii,
Pe drumul tinereţii.
Plutind pe apele tristeţii,
Când mi-ai iubit mai mult amicii.
De mâine inima mi-e goală,
În suflet port doar suferinţă,
Rămâne-a dragostei voinţă
Şi lacrima ce-i de cerneală

1, 2020

Mihail Janto

Poezie

Am să te iert şi azi
M-ai învăţat ce-i dragostea fierbinte,
nu te blestem; că mi-ai lăsat pieirea,
de speri să ai mai mult ca înainte,
îţi dau din mine azi toată iubirea.
Poate-am gustat din fructul de păcate
şi mi-a rămas în suflet sărăcia,
eu n-am cerut nici Domnului de toate,
dar dragostea-mi era toată-avuţia.
Mi-ai otrăvit şi gustul de pe pâine,
îndestulându-ţi pofta, nu simţirea,
am să te iert şi azi, poate şi mâine,
dar lasă-mi pentr-o noapte doar iubirea...
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Drumul vieţii
Pe drumul vieţii nu-i întors,
degeaba-n urmă vrei să mergi,
poate-i târziu ca să-nţelegi,
că timpul zilele ţi-a stors.
Când soare-n suflet te-a cuprins
şi drumul îţi părea frumos,
pe unde-ai mers cândva pe jos,
azi parcă totul este nins.
Din ce-ai avut şi ai pierdut,
când ai ajuns deja la mal,
ca valul ce-i născut din val,
ai dobândit ce n-ai crezut.
Prin multe soarta te-a trecut,
de ai cedat sau câştigat,
tu nu ştiai că eşti bogat,
c-o viaţă când ai fost născut.
De-ai să trăieşti poate un veac,
cu visul vieţii eşti prea plin,
atât de mult, dar prea puţin,
n-ai să găseşti al morţii leac...
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Ai mers cu viaţa pas la pas,
cu-n zâmbet, lacrimi, bucurii
şi câte încă… doar tu ştii,
ca azi să-ţi iei un bun rămas.
Şi când rămâi doar cu un „eu„,
simţind că viaţa ţi-a trecut,
ai vrea s-o iei de la-nceput,
te-ntorci din nou la Dumnezeu…
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Cazanul ceresc
(Az égi katlan)
Marginea cerului e roşie,
mov,
sură,
fulgi agitaţi.
Focul
scânteie, fulgeră
sub cer.
Dumnezeu a aprins focul
în cazanul ceresc.

Beke Sándor,
poet,
Odorheiu Secuiesc
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Trebuie pâine.
Marfă proaspătă
din brutăria
duhului omenesc.

1, 2020

Beke Sándor

Poezie

Catehismul timpului trecător
(A mulandóság kátéja)
Lumea-i trecătoare.
De aceea-i important
ca spiritul nostru să lumineze
ca stelele
şi să fim drepţi
ca pădurile de brazi.

Mărturisire
(Vallomás)
Sunt lucruri
pe care nu pot să le zic.
Sunt lucruri
pe care doar le simt.
Sunt lucruri
care mi s-au strâns în inimă,
fiindcă
mi-e teamă să le zic.
Totuşi,
mă străduiesc puternic
şi îţi zic:
Tu eşti universul
pentru mine.
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Sau poate bate Soarele mai mult?
(Vagy talán többet süt a Nap?)
Se spune
că ceea ce pomenim de multe ori
soseşte
şi despre ce vorbim prea mult
se produce.
Libertatea e o rază de lumină.
Raza Soarelui.
Vai,
acum deja înţeleg
de ce accentuăm de atâtea ori
încălzirea globală.

Răspuns de Crăciun
(Karácsonyi válasz)
Fiului meu, Tamás

Când ai pus întrebarea,
ţi-am mângâiat faţa
şi ţi-am răspuns:
– Îngerul este
cine te iubeşte, fiul meu...
114
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Locatarul casei
(A ház lakója)
Casa stă în ruine.
Locatarul casei totuşi pleacă.
Ultimul portret al nenei acolo se piteşte,
în dulapul aruncat, în sertar.
El acolo se plimbă sub cer.
Soarele răsare.
Soarele apune.
Soarele răsare.
Acum e seară iarăşi.

Ana
(Anna)
E un nume frumos, Ana!
Dacă citesc din dreapta spre stânga,
dacă citesc din stânga spre dreapta,
dacă citesc de sus în jos,
dacă citesc de jos în sus,
E atunci ANA.
N
A
1, 2020
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Dreptate
(Igazság)
Din cer a deprimat
baltagul sentinţei.
S-a întâmplat ceva,
poate pedeapsă...
Penele păsărilor
se pulverizează.
Butucul e sângeros.
Este şi Dumnezeu – îmi liniştesc
propria minte.
Văd
degetul lui arătător
pe cer printre ramuri
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Stâlp de mormânt
(Ódon fejfa)
moartea
e semnul
exclamării
pe ruinele
vieţii
noastre
timpul
nu
şterge
ci
pune
în
paranteză
viaţa
noastră

Traducere din limba maghiară de
Regéczy Szabina Perle
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D

Dana Gheorghiu,
prozatoare
Timişoara
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E LA MASA din mijlocul sălii, unde
stătea flancată, la dreapta, de Goran,
după care urmau Laura şi Boss, iar la stânga
de Violeta, Titus şi Anisia, având, dintr-un
început, o poziţie privilegiată, Patricia se ridică în picioare.
Aidoma Violetei, găsise un răgaz ca să-şi
schimbe vestimentaţia şi acum se înălţa parcă deasupra tuturor, dreaptă şi suplă, poate chiar mai suplă decât se dovedea a fi în
realitate, avantajată de înălţimea tocurilor
şi de costumul „gri de Payne”, din mătase
satinată, impecabil mulat pe formele ei. La
fel, pantalonii evazaţi şi decolteul adânc, în
al cărui unghi ascuţit se pierdea un colan de
perle negre, întregeau această impresie.
Era un şirag tahitian, primit în dar în urmă cu opt ani, când rotunjise o „jumătate
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de secol”, cum o tachinase Goran, potrivindu-i, în jurul gâtului,
colierul, al cărui cost exorbitant nu ar fi putut să-l suporte singur,
de n-ar fi fost susţinut şi de celelalte trei familii, dovedind că o
prietenie îndelungată îşi are, pe lângă longevitate, şi caratele ei.
Astfel, Patricia urma să se bucure de acest dar, oferit chiar în toiul
petrecerii, socotiseră, amintindu-i de-o aniversare specială, cât
şi de legătura lor, care a mers în pas cu anii, fără să se fi vestejit
vreodată.
La orişice mişcare, furându-ţi ochii, perlele se rostogoleau în
direcţia indusă de balansarea corpului, răspândind o sumedenie
de irizări jucăuşe, unice pentru fiecare componentă a şiragului şi
aflate în perfectă sincronizare cu ansamblul, după iluminiscenţă,
mărime şi nuanţă. De la verde regal, violet închis şi păun iridiscent, la ciocolatiu, albastru, purpuriu sau gri-argintiu şi încă
multe alte nuanţe fascinante, perlele captau atenţia oricui, fie
bărbat sau femeie. Alcătuiau un adevărat spectacol de lumini
difuze, de licăriri şi culori sidefii, uimitoare.
Patricia aruncă o privire fugară spre stânga şi întâlni, îndată,
uitătura apreciativă a Violetei. Clipitul acela scurt, insesizabil
altora, de aprobare, vizându-i ţinuta şi înfăţişarea „de top”, cum
îi plăcea să i se spună, îi dădu un plus de siguranţă. Prin urmare,
putea fi liniştită: neobservată de alţii, îi venise confirmarea la
care ţinea, căci arbitrul cel mai exigent – „arbiter elegantiarum”
– pentru ea fusese şi va rămâne, mereu, Violeta. Iar dacă acesteia îi plăcea, uneori, să seducă câte un bărbat puternic, cu o
situaţie bine definită în anturajul lor, ţinta Patriciei se vădea a
fi total diferită, conţinând o dorinţă de „seducţie globală”, cum
o definise, cu ani în urmă, un cunoscut, îngemănând plăcerea
cu strădania continuă de-a fi admirată de toţi. Bărbaţi şi femei,
laolaltă.
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– Linişte, vă rog, le ceru, adresându-se foştilor colegi, faceţi
puţină linişte! Se aude?! insistă, nerăbdătoare.
Întotdeauna avusese o voce puternică; timbrul ei inconfundabil
putea acoperi, cu uşurinţă, rumoarea unei săli sau vreo piesă
corală, în anii de liceu. Fără a avea calităţi solistice, cât mai degrabă o deosebită intensitate sonoră, o puteai detecta, lesne,
după glas, dintr-o mulţime. Şi după râs.
Da, râsul mai presus de toate, ce părea să ţâşnească, vertical
şi arogant, dintre amicii în cercul cărora se afla, minimalizând
orice zgomot. Sunetele se ridicau in crescendo, deasupra lor,
purtate nu de triluri, ci de-o exclamaţie sacadată, o succesiune
de „ha”– „ha”-uri distincte, până când, ajungând la un anumit
prag, amuţeau subit, parcă epuizându-şi sursa. Pentru câteva momente, doar, căci putea, la scurt timp, s-o ia de la capăt. Într-un
fel, era arma ei secretă, asemenea unui bumerang, aruncat înspre
alţii şi aducând, la înapoiere, un surplus de vitalitate.
– Laura vrea să vă spună ceva, îi înştiinţă, îndată ce aprecie
că atmosfera se mai calmase iar atenţia sălii era, în mare parte,
concentrată asupra sa.
Patricia îndreptă o uitătură circulară în jur, conţinând mici
sclipiri de viclenie, de-o intensitate schimbătoare, în timp ce,
ducându-şi o mână la ceafă, ridică o şuviţă bogată de păr, pe
care, strecurând-o printre degete, o răsuci puţin, lăsând-o apoi
să cadă. Un truc, folosit şi-n alte împrejurări, menit, în clipa de
faţă, să deschidă calea unei invitaţii incitante, sortită a stârni
interesul.
– Spune-le, scumpo, o îndemnă, înclinându-se spre dreapta
şi întinzându-se peste creştetul lui Goran, silindu-l să-şi dea
scaunul mai înapoi, pentru a-i înlesni apropierea de Laura. Spune-le, nu-i mai fierbe!
– Hai, zi femeie, o îndemnă şi Boss, nu te mai codi atâta, că
nu mai eşti domnişoară!
120
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Laura se îmbujoră şi se sculă, c-o vagă încetineală. Nu scontase că va fi aşa, deodată, împinsă în centrul atenţiei tuturor. Se
simţea stânjenită, chiar uşor speriată. Patricia bătu mărunt din
palme, în semn de încurajare. „Zi-le!” îi şopti, reluându-şi locul
pe scaun şi, ducându-şi indexul la buze, trimise înspre ea un mic
sărut.
– Noi, ştiţi, se bâlbâi iar obrajii i se încinseră mai tare, ceea ce
oferi chipului său, de regulă, palid, o tuşă pastelată, adică Patty
şi cu mine, preciză, întorcând privirile către cea numită, am zis
să vă propunem un joc. O provocare, o clipă de... mărturisire,
şovăi şi parcă ochii-i deveniră şi mai rugători iar Patricia găsi
că-i momentul să intervină. Îşi făcu loc lângă Laura, după ce
ocoli scaunul lui Goran, c-o unduire expertă a şoldurilor. Acum
stătea dreaptă lângă ea, cumva rigidă, din pricina pozei căutate.
Umăr lângă umăr, alungindu-se, era c-un cap mai înaltă decât
aceasta.
– Am xeroxat vreo patruzeci de coli, cu o unică întrebare,
veni lămurirea, rostită cu glas răspicat. Clară, de lungimea unui
rând, preciză. Fără polilogii inutile, să priceapă tot omu’.
Schiţă în aer conturul unei coli, punându-şi în valoare
unghiile aplicate, de un albastru în degradeuri, pentru a sublinia,
cu degetul arătător, întinderea textului.
– Răspunde numai cine vrea, continuă, apoi citim. Nu se semnează. O să fie amuzant!
Un început de râs păru a fi pe cale să se desprindă de pe buzele
ei, dar îşi acoperi gura c-o mână, înecându-l.
– Şi, mă rog, doamnelor, care-i întrebarea asta amuzantă? întrebă c-o voce leneşă Tiberiu, aflat la vreo trei mese distanţă de
ele, în partea stângă a careului, de acolo putând s-o privească
cu atenţie pe Laura. Întotdeauna i se păruse o femeie cam tristă, sau reţinută, ajungând până la a fi ştearsă, deşi, în felul ei,
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avea o frumuseţe delicată, ca de porţelan. Trebuia doar să ştii
s-o însufleţeşti. Dar, gândi, alături de Boss, nefiind o dameză
explozivă, ca, de pildă, Violeta, nici n-avea cum să fie altfel. Şi
iată că tocmai ea vine să le propună o întrebare „amuzantă”…
– Ce ai vrea – citi cu voce şovăitoare Laura, pe când, ţinută
strâns între degetele-i încordate, coala de hârtie tremură puţin
– ce aţi dori, se corectă repede, să retrăiţi? Care clipă a vieţii, din
ce moment?
– Sau, dacă nu vă place, sări, gureşă, Violeta, putem schimba:
există o secvenţă din viaţa voastră pe care aţi vrea s-o uitaţi? S-o
anulaţi, cu desăvârşire?
Se lăsă o linişte subită, netulburată decât de zgomotele de pe
terasă şi din holul clădirii, venite dinspre Sala de masă a pensionarilor. Tocmai isprăviseră cina şi ieşeau, pe rând, din incinta
Hotelului, să-şi facă plimbarea de seară. Cei aflaţi în Restaurant
se cercetară, în vremea asta, între ei, văzându-se aşa cum erau:
încremeniţi pe scaune, crispaţi şi evitând să răspundă.
– Haideţi, că nu-i mare scofală, chicoti Anisia şi înălţă un
pahar, înclinându-l către Patricia. Apăi, hai, noroc! îi ură. Şi vouă! le dori celor de la masă, înainte de a duce paharul la gură.
Pot să mă amuz de pe acum! râse c-o ironie forţată, dar Tiberiu-i
curmă elanul:
– Rămâne prima variantă, hotărî scurt.
– Bine, şi eu zic la fel, îl susţinu Boss. Du-te, fato, o îndemnă
pe Laura, şi scapă-te de colile alea. Iute, că pierdem timpul!
Îi dădu ascultare şi porni să împartă foile, parcă cerându-şi
scuze. Mergea de la o masă la alta şi câte unii-i făceau semn să
treacă mai departe, nedorind să participe; alţii, în schimb, le
acceptară şi, despăturindu-le, priveau acum gânditori suprafaţa
albă şi netedă a hârtiilor. Urmau, curând, să le maculeze cu
scrisul lor, mărunt sau lăbărţat, trecându-şi gândurile ori amin122
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tirea vreunei fapte, asupra cărora le venea destul de greu să se
decidă, desprinzându-le din magma pietrificată a unei vieţi, căci
păşiseră cu toţii, binişor, peste pragul jumătăţii de veac, aşa cum
punctase Goran. Iar dacă lucrul acesta-n prezent nu însemna
decât o cifră şi nicidecum o stare de spirit, încă era de apreciat.
De aici încolo, însă, chiar optimist, trebuie să fii ceva mai precaut,
mai drămuit în a consuma fără risipiri inutile cealaltă jumătate a
centenarului pe care, probabil, nimeni nu-l va aniversa şi poate că,
în majoritate, nici nu-şi doreau acest lucru. Oricum, întrebarea,
departe de-a fi amuzantă, putea, mai degrabă, să frisoneze, sau
să îndemne la un exces de „joie de vivre”, în atitudine, preferabil
unei alunecări pe toboganul descurajării. Nu văicăreală, ci curaj,
dorinţă. Dar în acele clipe nu era cazul, o asemenea perspectivă
nu intra-n discuţie; dacă exista, cumva, era destinată altora şi nu
lor, cu atât mai mult cu cât vocea lui Boss îi smulse din pasagera
melancolie în care se afundaseră unii, aruncându-le colacul de
salvare:
– Şi, iute, insistă, lăsaţi blegeala pe altă dată! Zece minute
pentru răspunsuri, după aia altele, tot zece, pentru citit, căci
încă-i rost de zbânţâială. Să te gândeşti bine, Tonny, ce muzică
ne pui! Să fie ceva strong!
Tonny zâmbi, sau, mai curând, rânji, aprobator, frecându-şi
mâinile între ele. Pe urmă, le duse la spate, îndesându-le-n buzunarele blugilor, în timp ce-şi lungi gâtul înspre Laura, curios
s-o asculte. Ba chiar se apropie cu câţiva paşi.
Iar din mulţimea amintirilor, aş da orice să aud, din nou, vocile
părinţilor, strecurându-se prin uşa întredeschisă a sufrageriei, în
faţa căreia să stau ţintuit, reţinându-mi suflarea, ştiind că ei sunt
şi nu mai sunt, trăiesc doar în mintea mea şi odată cu mine şi, cu
toate acestea, năzărindu-mi-se, de la un timp, că le aud glasurile,
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să mă bucur – mult mai intens ca atunci când totul ţinea de
realitatea zilei.
Mâna Laurei aşază coala pe unul din platourile de pâine,
rămase goale, îi dă drumul dintre degete şi aceasta se aşterne
pe suprafaţa nichelată. Pe urmă, întinde braţul să primească următoarea filă, ce pare să vină-nspre ea, plutind prin aer. O apucă
de-un colţ şi-o transferă Patriciei, spre lectură.
Aş vrea să retrăiesc intensitatea acelei prime întâlniri, devenită,
fulgerător, iubire de-o viaţă…
Să vrei să regăseşti clipa de uimire când – condusă de braţ şi
obligată, de la un timp, să ţii ochii închişi – ai păşit, cu mici bâjbâieli, percepând, în tălpi, arsura nisipului, parcă tot mai fierbinte,
ca, mai încolo, să-l simţi cum se răceşte şi devine un soi de masă
compactă, umedă şi granuloasă, strângându-ţi glezna. Înaintând,
să începi să auzi un foşnet ritmat, crescător, venind înspre tine,
să-ţi simţi buzele uscate, pudrate de un strat subţire de sare, urme ale stropilor înalţi de apă călduţă, ce par să vă împroaşte
din toate părţile, şi-n clipa-n care, oprindu-vă, ţi s-a permis să
deschizi ochii, să te copleşească uimirea aceea mută, colosală, din
faţa imensei întinderi de apă, de-un albastru schimbător şi plin de
viaţă, rostogolind vălătuci de spumă, odată cu talazurile care se
sparg, pe rând, lăsând pe buza plajei ghirlande de alge încâlcite,
fragmente de scoici şi fărâme colorate de pietriş! La scurt timp,
c-un muget, asemănător unei sorbituri prelungi a unei zeităţi
marine, aflată în larg, să pornească înapoi, refăcând traseul şi
crescând, val după val, până la a se confunda cu dunga de cobalt
a zării. Tu, însă, ştiai că hotarul e iluzoriu; că zarea de cobalt nu
există, există numai fuga aceea necontenită şi zbuciumată a apei,
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săltând şi liniştindu-se şi, iarăşi, învolburându-se, fără odihnă,
până s-atingă un loc nevăzut cu ochiul de unde să revină, însoţită
de zborul agitat al pescăruşilor: la fel de înspumată, la început,
apoi parcă îmblânzită, despletindu-se pe malul de nisip, până la a
vă spăla, umilă picioarele, ei bine, clipa aceea dintâi…
Înţelegeţi ce vreau să spun?
Patricia depuse, la rându-i, coala de hârtie peste cea citită de
Laura, potrivindu-le, cu grijă, marginile, încât să se suprapună
exact, după care cercetă chipurile celorlalţi şi-i văzu gravi, preocupaţi, curioşi. Unii ascultau, alţii scriau încă. Primi câteva dintre
foile fluturate deasupra capetelor, adunate de Radu, indicând că
posesorii lor au răspuns. O zări, fugitiv, pe Anisia cum recitea; nu
părea mulţumită, corecta, mai tăia câte-un cuvânt, înlocuindu-l
cu altul, n-avea de ce s-o grăbească, ca, în final, ordonând filele
să i le încredinţeze, cu tot cu tavă, Laurei.
– E rândul tău, îi zise-n surdină. Gata. De-acum le citeşti pe
toate, te descurci. Eşti în stare, o asigură, nu mai fi emotivă.
Îi strânse palma unei mâini, simţind-o uşor umezită. La rândul
ei, Laura îi percepu mâna caldă, uscată şi se linişti. Patricia ocoli
scaunul lui Goran, a doua oară, reluându-şi locul.
Tonny, din pragul uşii între ale cărei canaturi se retrăsese la
o ţigară, având sub ochi şi sala Restaurantului dar şi culoarul ce
conducea spre hol, dădu din cap, în semn de aprobare.
– O.K., Boss, m-am şi gândit între timp, zise, profitând de
acel scurt moment de pauză. Zâmbi pişicher, trecându-şi palma
peste cap şi netezindu-şi părul ţepos şi rebel. Da’ pot să mă şi
sucesc, îl anunţă, imediat, după ce aud ce se mai citeşte pe aci, că
poate mă inspiră. Vreau ceva pe gustul a tuti şi…
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– Bine, bine, n-o mai lungi că pierdem vremea, îi reteză vorba
Boss; alegerea îţi aparţine. Zi, drăguţă, se răsuci către consoartă,
îndemnând-o, că nu ţi-ai înghiţit limba! Ridică o mână şi-o puse,
cu încetineală, pe masă, abţinându-se, la timp, să nu-i aplice o
lovitura familiară, peste fese.
Laura roşi violent, ferindu-se cu discreţie, cunoscându-i năravul. Se execută, în grabă, întrucât o nouă foaie ajunsese, deja,
la ea. Urma să le parcurgă pe toate, lecturându-le ceva mai rar
decât obişnuia, aşa cum îi veneau, pe rând, spre a fi înţelese pe
deplin şi bine auzite.
Să vrei să-ţi regăseşti elanul, dorinţa de competitivitate, să
jinduieşti să fii, iarăşi, puternic şi, mai ales, dinamic, ca-n zilele
în care conduceai motorul, cu acea beţie a vitezei ce te-a împins,
mereu, înainte, până a nu te fi oprit, deodată, epuizat, staţionând
îndelung, în halta platitudinii şi-a rutinei, de unde ţi-e atât de
greu să te urneşti, de la un timp…
Să doreşti să retrăieşti senzaţia aceea de fericire unică, egoistă
şi ocrotitoare, când strângi în braţe, ţinându-l strâns la piept, trupul fragil al unui sugar…
Să-ţi aminteşti tavanul grandios, acoperit de fresce, să simţi,
din nou, fiorul de iubire şi de supunere, dorindu-ţi ca Mâna
Domnului, întinsă către Omul Dintâi, aflată şi deasupra ta, să-ţi
dea şi ţie o fărâmă din binecuvântarea pe care, nu o dată, o acordă
muritorilor, cum ai perceput în ziua când te-ai aflat sub bolta
Capelei Sixtine, şi încă în multe altele, care-au urmat…
Să mai crezi c-ai putea avea, firească, încrederea de odinioară
în forţele proprii şi, în special, în cuvintele celor din jur; să mai
crezi în altruism, onestitate şi bunătate, fără a te îndoi de ele,
precum ai ajuns să o faci…
126

1, 2020

Forever young

Proză

Mărturisirile curg una după alta, da, iată clipele pe care am
dori să le retrăim, chiar dacă nu se mai poate, măcar să le conservăm amintirea, să vedem ce-am câştigat sau am pierdut, ce
s-a schimbat şi ce nu. Şi mai ales cum. Indiferent la receptarea
altora, pentru el era o limpezire a sinelui, asupra căruia nu mai
stăruise de mult. Numai acela care scrisese înţelegea foarte bine
transformarea, opţiunea dintre bine şi rău; eşecul sau biruinţa.
Să vezi ca aievea acel răsărit al lunii, urcând, silenţioasă, din
spatele unei culmi, al cărei nume l-ai uitat, din Retezat; dar n-ai
uitat lumina, cu desăvârşire curată, vârfurile brazilor şi drumul şi
piscul ce se puteau distinge ca-n miezul zilei şi, mai ales, să „auzi”
liniştea nepământeană a firii, cum te învăluie, sacră…
Să mai trăieşti acea bucurie când strânsoarea braţelor lui părea
de nedesfăcut…
Să mai asculţi glasurile colegilor, dintr-un amurg de vară,
poate puţin moleşiţi, în legănarea bărcilor, mărturisindu-şi până
târziu, în noapte, noianul aşteptărilor care, peste nici doi ani, ar
trebui să devină realitate…
Să-ţi mai poţi mângâia animalul iubit, al cărui trup mic şi
fierbinte să-l simţi lipit de genunchii tăi; să-i revezi ochii încrezători
şi tandri şi să înţelegi, pentru a nu ştiu câta oară, de ce l-ai socotit,
mai târziu, de neînlocuit…
Să jinduieşti după o chemare, după un cuvânt de alint, să
tresari auzind timbrul unei voci, pe stradă, atât de asemănătoare,
şi să nu te mai înşeli, ca de atâtea ori. De astă dată, să fie …
Să scormoneşti jăratecul de sub grătarul din curtea casei, amplasat între cele două sălcii, cea tânără trăgându-şi seva din rădăcinile mult întinse ale celei bătrâne, simţind atingerea umărului
femeii ce stătea foarte aproape de tine şi s-o cuprinzi, cu braţul rămas liber. Să vă fie obrajii încinşi de căldura jarului şi a inimii…
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Să poţi înlocui râvna, ambiţia nestăvilită a reuşitei, cu sentimentul prieteniei şi al fair play-ului, aşa, ca pe vremea când încă
nu învăţaseşi a-i îmbrânci şi călca în picioare pe cei din calea ta…
Să poţi descreţi fruntea copilului şi să-i ştergi reproşul, din glas
şi din ochi, când îţi spune, cu vocea lui mică: „Păi, tati, mâine e
ziua mea” de care ai uitat; să renunţi a merge la Târgul de Joburi
– aşa cum ai făcut-o –, găsindu-l acum atât de neimportant…
Nu vreau să retrăiesc anumite secvenţe decât în măsura în care
aş putea să le schimb finalul. Să îndrept acolo unde am greşit,
unde am fost egoist şi neatent şi am lovit tocmai în cei dragi.
Crâmpeie de vieţi, secvenţe diverse, nici explozive, nici debordante, cum s-ar fi putut crede că vor fi, ci amintiri discrete,
încărcate de nostalgii şi, mai cu seamă, de păreri de rău. Oglinzi
strâmbe în care, privind şi ştiindu-te cum ai fost, să întâlneşti, cu
surprindere, un alt chip. Şi nu succesiunea anilor să fie cea care
frisonează, lăsând anumite urme ale trecerii pe feţele voastre,
în mare parte încă tinere şi acum, cât expresia aceea străină:
uneori de tristeţe, alteori de nesiguraţă, adesea de aroganţă, de
înfumurare ori de nepăsare şi mulţumire de sine. Chipuri lipsite
de zâmbete – în clipa de faţă, după încheierea lecturii – încordate
sau îngândurate; ochi care, întâlnindu-se, mai curând se pleacă,
ruşinaţi, dar nu-i exclus să şi sfideze, să provoace, trufaşi – „ei,
slabiştilor, aşa-i viaţa: răzbesc numai cei tari şi potenţi! Ţineţi
pasul? De nu, aveţi ce meritaţi!”
– Finito, bambini! se auzi glasul DJ-ului. V-am văzut, v-am
ascultat „sonetele”, ştiu acum ce vă trebuie. Nu-i chiar piesa la
care m-am gândit la început, când mi-a cerut Boss să aleg ceva
„strong”, da-i mai bine. Vi se potriveşte la ţanc. V-am „citit”, ştiu
ce-i în sufletele voastre. O caut şi v-o pun.
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Urcă în fugă cele câteva trepte ale podiumului şi, instalându-se
la pupitrul de comandă, revăzu lista pieselor de laptop. Un zâmbet scurt, de mulţumire, îi destinse trăsăturile, în timp ce potrivea un halou de lumină asupra ringului de dans, după care
bătu cu degetul în microfon şi ceru:
– Ia ascultaţi! Îndreptă raza proiectorului spre ecran, iar
în sală se făcu linişte. Părea să coboare din tavan, cumva apăsătoare, cuprinzându-i pe toţi, laolaltă, dar şi izolându-i, în
miezul unei aşteptări încordate pe fiecare-n parte, fără a înţelege prea bine din ce pricină preparativele Disc-Jockey-ului le
induceau starea asta. Apoi lumina se stinse şi doar ecranul rămase ca un careu alb, strălucitor, atrăgând privirile celor aşezaţi la mese.
Câteva acorduri lente, pe fondul unui cer noptatic, însufleţit
de licăriri stelare, precedară apariţia interpretului a cărui voce,
ciudat-chemătoare, plină de nelinişti dar şi de-o bucurie calmă,
se desprinse de pe ecran:
„Let’s dance in style, let’s dance for a while
Heaven can wait we’re only watching the skies”1
…auziră, după care DJ-ul întrerupse derularea videoclipului,
plimbând raza proiectorului deasupra lor, într-un joc rapid de
lumini şi de umbre, în care le surprinse feţele consternate. Un
oftat de bucurie se desprinse de pe buzele multora, odată cu
recunoaşterea şlagărului, neuitat, întru totul, dar parcă umbrit,
în ultima vreme, de alte hituri, mult mai dinamice, aşa cum
1

„Să dansăm cu stil, să dansăm un timp
Raiul poate să aştepte, cerul doar îl privim”
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deveniseră şi vieţile lor şi ale tinerilor, care impuneau, de-acum,
ritmul. Dar era o iluzie; pe moment îi târa după sine numai
„clipa cea repede”; în fapt, sufletele lor se aflau pe o altă lungime
de undă, în aparenţă uitată, situată pe o altă scală de unde, acum,
regăsită, melodia, se desprindea, triumfătoare. Iar ei jubilau, pe
măsură ce vechiul şlagăr părea a-şi desface aripile, dobândind
amploare; la fel ca şi vocea interpretului, întărind aceeaşi stare
de spirit. Era cântecul generaţiei; se maturizaseră fredonându-l,
în săli de dans, pe stradă, la o plimbare; se mulţumiseră, adesea,
numai să-l asculte, în câte o discotecă ori pe-un C.D., lăsându-se
învăluiţi de vraja cuvintelor care le pătrundeau în suflete, răscolindu-i. Asemenea lor s-au comportat şi descendenţii, fiii şi câteodată nepoţii, ajunşi la adolescenţă, piesa supravieţuind până-n
prezent. Deşi nu chiar la cotele emoţionale ale anilor ’80.
– Ei, la dans, prieteni! îi îndemnă DJ-ul, aprinzând spoturile
din părţile laterale ale tavanului, dar scaunele rămaseră nemişcate.
Trimise asupra sălii un jet de lumină viorie, blândă, şi apăsă pe
una din clapele laptopului. Aceeaşi voce, tandră şi chemătoare,
reveni şi cuprinse comesenii ce-i răspunseră-n ecou, repetând
primele cuvinte, cu timiditate.
– Nu aşa! strigă Tonny, de astă dată asaltat de-o idee spontană,
pe care-o găsi formidabilă, adică „super cool”!, potrivită momentului şi dispoziţiei generale. Fiţi atenţi la mine! Lăsă hitul să
se desfăşoare, până la primele versuri cu care debuta refrenul:
„Forever young
I want to be forever young”2

2
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Pe urmă mixă, scăzându-i tonalitatea, atât cât să solicite un
plus de atenţie, lăsând să se încheie refrenul şi imediat întrerupse
piesa.
– Şi acum, de la capăt şi după mine! Mai întâi doamnele.
Se ridică, schiţând un gest de invitaţie către ele.
„Forever young...” intonă şi înţelegând, pe dată, ce se dorea de
la ele, glasurile femeilor se uniră, cântând cu înflăcărare.
– Suu-per!
Le reteză, apoi, cu latul palmei avântul şi, când tăcură, puse
el, singur, întrebarea:
„Do you really want to live forever?”3
ca, imediat, să facă semn bărbaţilor, să dea replica:
„Forever, and ever”4 răspunseră, cu voci grave şi puţin voalate.
Se priveau uimiţi, simţind, ca odinioară, fluidul iubirii cum
trece de la unul la altul şi-i leagă, în vreme ce pe ecran videoclipul
se derula mai departe, aducând, din când în când, în prim-plan,
chipul luminos al solistului. Părea să aparţină unui alt tărâm,
strălucitor în neverosimilu-i costum portocaliu, asemenea unui
mesager intergalactic, hărăzit să aducă pământenilor deşteptarea şi iubirea, trezindu-i dintr-un somn adânc – copii, femei
şi bărbaţi, din epoci diferite –, readucându-i la viaţă, iar ei să-i
vină-n apropiere, înconjurându-l, neclintiţi şi solidari. La fel se
întâmplă şi-n sală, când vocile femeilor se intersectară cu cele
3
4

„Chiar vrei să trăieşti pentru totdeauna?”
„O veşnicie şi încă una”
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ale bărbaţilor, preluând refrenul, iar patosul şi dezinhibiţia crescură, în măsura-n care li se amplificară glasurile şi plăcerea de
a cânta.
(Fragment din romanul în pregătire Stil Diwal)
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O carte despre Banat*

A

JUNGE SĂ TE UIŢI LA EA, s-o iei în
mână. Este masivă, cu coperţi tari care
vor rezista secole de acum înainte, cu supracopertă elegantă, cu foi veline care îţi mângâie
vârful degetelor.
Adevărul e că, acum, în era digitalizării,
nu se mai fac astfel de cărţi decât în cazuri şi
situaţii excepţionale.
Şi într-adevăr, avem de a face cu un astfel
de caz, suntem în mijlocul unei asemenea
situaţii.
Volumul este în limba engleză, a fost editat
la comanda Asociaţiei Timişoara Capitala
Culturală Europeană la editura Scala Arts &
Heritage Publishers Limited din Londra şi
tipărită în Turcia.

Lajos Nótáros,
eseist, Arad

* Victor Neumann, The Banat of Timişoara. A European
Melting Pot, Editura: Scala Arts Publishers Inc, 2019
1, 2020
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Globalizarea, veţi spune şi nu vă
duce mintea mai departe, nu vă vine
imediat în gând că Banatul este „fruncea”, iar dacă este aşa, un volum despre
Banat, acum când oraşul „capitală” se
pregăteşte să devină pentru un an capitala culturală a Europei, trebuie să
fie la cele mai înalte standarde.
Vorbim despre volumul coordonat
de profesorul universitar timişorean,
Victor Neumann, intitulat The Banat
of Timişoara. A European Melting Pot,
apărut la sfârşitul anului trecut ca o binevenită prefaţare istorică a evenimentelor care vor avea loc la
Timişoara în anul care vine.
Volumul cuprinde o serie de studii de istoria Banatului, de la diferiţi autori, reprezentanţi ai etniilor
care au populat Banatul istoric de la începuturile existenţei sale şi până la secolului XX, atunci când prin
formarea statelor naţionale pe ruinele imperiului
austro-ungar, regiunea a fost împărţită între trei ţări.
Partea cea mai consistentă revenind României.
Autorii sunt români, maghiari şi sârbi, reprezentând
cele trei ţări, lipsind din păcate germanii, cei care,
prin Casa de Habsburg, au creat în fond Banatul.
Desigur, partea leului este a coordonatorului Victor
Neumann, cel care este prezent în volum cu cele mai
multe titluri, 11 din 22, dacă nu socotim şi prefaţa,
respectiv capitolul intitulat Concluzii.
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Cuvântul înainte, pentru că este şi aşa ceva, un gest de elegantă
şi politeţe, este semnat cu rafinamentu-i deja cunoscut de vicepreşedintele Academiei, istoric de artă familiar şi publicului larg,
Răzvan Theodorescu.
În ceea ce priveşte studiile, cele 22, reprezentând fiecare un
capitol în carte, abordează o multitudine de aspecte ale istoriei
Banatului, începând cu condiţiile politice şi sociale ale formării,
trecând apoi prin economie, demografie, la acele aspecte ale
acestei culturi care îi asigură unicitatea, în fond dimensiunea care
reprezintă specificul zonei, respectiv acel caracter de melting pot
(creuzet al popoarelor) sud-est european, pe care îl subliniază,
ori de câte ori are prilejul, profesorul Neumann.
Oarecum previzibil, deşi autorii sunt fiecare în parte nume
cunoscute în domeniul lor, aşteptarea cititorului avizat şi interesat este câteodată pusă la încercare de mici sincope, mai
ales în folosirea denumirilor, repetiţii şi insistenţe greu de ocolit
când este vorba de un volum colectiv, în care fiecare autor vine
cu o perspectivă personală sau abordare individuală pe care
încearcă să o subsumeze concepţiei generale şi care este, firesc,
a coordonatorului.
Victor Neumann s-a impus în lumea istoricilor români
la sfârşitul secolului trecut prin lucrarea Tentaţia lui Homo
Europaeus, un adevărat program pe termen lung privind studiul
relaţiilor pe care societatea românească la modul general şi cel
din partea sud-vestică a ţării le-a avut în secolele trecute, cu
ideile care au forjat mentalitatea modernă europeană, accentul
fiind pus pe umanismul iluminist, aşa cum s-a concretizat el
prin părţile noastre.
Volumul acesta, tradus ulterior şi în engleză, editat la editura
din Londra deja pomenită, l-a impus pe Victor Neumann ca un
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istoric al ideilor înainte de toate, cu abordări la limita filozofiei
istoriei, un europenist convins şi consecvent.
Patria sa mai mică fiind Banatul, nici nu se putea mai bine,
zona fiind un adevărat exemplu al încercărilor timpurii de occidentalizare a sud-estului european eliberat de influenţa orientală
reprezentată de lunga dominaţie otomană.
Dacă dorim să indicăm şi limitele volumului cam pe aici ar
trebui să le căutăm, în această tensiune dintre interpretările istoriografice ale coordonatorului şi rezultatele întotdeauna limitate ale istoriei factuale, chiar dacă, este cât se poate de evident,
frumoasa carte este în acelaşi timp mai puţin şi mai mult decât
un efort de sinteză istorică comparativă, reprezentând şi o ofertă
culturală, o carte de vizită pentru cei care vor veni la Timişoara
în 2021 să viziteze capitala culturală a Europei.
Poate tocmai de asta era mai indicat să aflăm date şi informaţii mai multe şi mai proaspete, să nu se rămână doar la nivelul
cunoscut care, de altfel, susţine foarte bine ideea dragă coordonatorului, după care Banatul a fost o mică Europa avant la
lettre, o mostră din spiritul european venind dinspre Occident
la întâlnirea plină mereu de surprize cu Bizanţul.
Doar cu titlu de exemplu, mie, probabil şi din deformaţie
profesională, mi-a lipsit o prezentare-explicaţie a numelui de
Banat, a modului cum s-a ajuns la această denumire în situaţia
în care, se ştie, zona nu a fost condusă în timpurile medievale
de un ban, titulatură împrumutată de regalitatea maghiară de
la croaţii cuceriţi şi dată conducătorilor teritoriilor de graniţă
periclitate, aşa cum era Banatul de Severin, prima cucerită
de altfel de turci încă înaintea bătăliei de la Mohács. Banatul
de Severin cuprindea în mare Oltenia actuală, muşcând din
Banatul ulterior, o realitate care explică şi alipirea Olteniei în
1718, împreună cu zona timişoreană care va deveni Banat sub
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Habsburgi, este drept doar pentru o perioada scurtă de doar 20
de ani.
Banat este denumirea germanizată a termenului unguresc
de Bánság, traducerea corectă românească există în termenul
oltenesc de Bănie, de fapt o continuare, mutată la Craiova, sub
dominaţia turcească, a Băniei medievale a Severinului – cel mai
cunoscut ban de Severin fiind chiar Iancu de Hunedoara –,
iar denumirea, de către administraţia habsburgică a zonei, cu
centrul la Timişoara, Banat, să fi fost de fapt o „mutare” simbolică
pentru a sublinia legitimitatea administraţiei militare imperiale
ca urmaşă a regalităţii maghiare care a înfiinţat încă în secolul
XIII Bănia Severinului.
Posibilitatea aceasta este şi mai de luat în seamă dacă avem
în vedere afluxul masiv de populaţie românească din Oltenia
(Kleine Wallachia, cum o denumeau Habsburgii) în Banat după
ce Imperiul, alături de Serbia, renunţă la ea în 1739, după douăzeci de ani stăpânire care au însemnat deceniile în care Imperiul
Habsburgic avea cea mai mare extindere în sud-estul european.
E o temă neclarificată îndeajuns în istoriografie şi chiar dacă pare de importanţă minoră, dezbaterea ei poate oferi o cunoaştere în plus despre situaţia zonei la începuturile sale ca Banat
de Timişoara sau Banat Timişan şi modul de viaţă şi gândire a
celor de atunci.
În cele din urmă, cu toate scăderile fireşti unei astfel de încercări, rezultatul final al efortului profesorului Neumann este
copleşitor, chiar dacă, precum orice iniţiativa intelectuală, poate
fi îmbunătăţit în viitor.
Mai important este să fie viitor şi după 2021, după ce Timişoara
nu va mai fi capitala culturală a Europei.
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Puterea presei arădene din 1918*

U

N PROIECT IMPRESIONANT nu numai prin
volumul de muncă necesar realizării acestuia, cât
mai ales prin ideea de a surprinde, pas cu pas, puterea
pe care a avut-o presa (doar scrisă, pe atunci) de a
convinge opinia publică despre un eveniment istoric
care a marcat existenţa Aradului, a Transilvaniei şi a
României, este cartea 1918 – Formarea şi deformarea
opiniei publice. Autor, cunoscutul jurnalist arădean
Andrei Ando, care nu e la prima ispravă în domeniul
istoriei Marii Uniri. A mai publicat la aceeaşi Editură a
Universităţii de Vest din Timişoara, alături de Mihaela
Ozarchevici – de asemenea, o jurnalistă arădeană –,
cartea Arad. Antecamera României Mari, lansată chiar
cu prilejul festivităţilor desfăşurate sub genericul Arad
– Capitala Politică a Marii Uniri, care au avut loc în
oraşul de pe Mureş în noiembrie 2018.

* Andrei Ando, 1918 – Formarea şi deformarea opiniei publice.
patru volume, Editura Universităţii de Vest din Timişoara,
2019
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1918 – Formarea şi deformarea opiniei publice are subtitlul Agenda unui
an istoric şi reprezintă structurarea sub
forma unui jurnal, de-a lungul a 365 de
zile, a evenimentelor din anul Marii
Uniri şi al finalului Primului Război
Mondial, printr-o selecţie cuprinzătoare
de articole din presa arădeană. Demersul se întinde pe parcursul a patru volume şi totalizează mai bine de 1600 de
pagini. Design-ul modern al coperţilor
este îmbogăţit de cele patru desene în
tuş, câte unul pentru fiecare volum, reprezentând câteva clădiri şi monumente reprezentative ale Aradului, realizate de regretatul artist plastic arădean Mihai Takács.
Autorul îşi motivează cercetarea istorică în cadrul
Cuvântului înainte, subliniind importanţa Aradului în
luarea unor decizii care au influenţat situaţia politică
a întregii societăţi româneşti din acea perioadă.
Astfel, în perioada 13-14 noiembrie 1918 la Arad au
avut loc tratativele dintre reprezentanţii Guvernului
de la Budapesta şi conducerea Consiliului Naţional
Român, care au pecetluit soarta Transilvaniei.
Andrei Ando a reuşit să pătrundă din plin în atmosfera acelor zile dense în evenimente folosind
cele mai grăitoare surse ale vremii, respectiv colecţiile importantelor ziare arădene: cinci cotidiene maghiare: „Aradi Közlöny”, „Arad és Vidéke”, „Aradi
Hirlap”, „Aradi Ujság”, „Függetlenség”, săptămânalul
românesc „Biserica şi Şcoala”, iar în ultimul trimestru
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al anului 1918, ziarul „Românul” (cotidian).
În paginile celor patru volume sunt
redate, în întregime sau parţial, articole traduse chiar de autor din limba
maghiară, articole care nu au mai fost
publicate până acum de la tipărirea
lor iniţială.
Pentru că existau anunţuri publicitare, presa arădeană de atunci era comercială. În acelaşi timp, era critică,
bătăioasă, militantă. Chiar dacă design-ul era departe faţă de ceea ce
avem azi, din punct de vedere al conţinutului avea
calitate, era profesionistă. Putem afirma că era chiar
peste presa scrisă pe care o avem azi în Arad, care e
mai mult on line şi se face în bună măsură prin intermediul foto-articolelor. Grăitoare, în acest sens,
sunt interviurile, reportajele, analizele politice, dar şi
ştirile despre viaţa comunităţii sau despre evenimentele naţionale şi internaţionale, care sunt reproduse
integral sau în parte. Autorul intervine rar şi în mică
măsură, exceptând situaţiile în care informaţiile se
cer puse în context pentru a uşura lecturarea acestora.
Dat fiind că sunt redate cele mai importante articole care au apărut în fiecare zi a anului 1918, acestea
au fost publicate cu precădere pe prima pagină sau
în primele pagini din interior în spaţiile editoriale
dedicate subiectelor de mare interes.
140
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Prin alăturarea unor puncte de vedere diferite ale respectivelor publicaţii,
autorul subliniază în comentariile sale că
articolele reuşesc să influenţeze opinia
publică, uneori respectând realitatea, alteori fiind tributară naţionalismului, în
ciuda profesionalismului editorial.
Prin selecţia făcută, Andrei Ando a
căutat să ne arate şi cum a trăit populaţia
Aradului în acea perioadă zbuciumată
a războiului, ce au însemnat afacerile,
viaţa de familie, ce mâncau arădenii,
cum se distrau...
În încheiere, am ales două exemple
conţinând fragmente din articole publicate în data
de 1 decembrie 1918 atât de partea ungară, cât şi de
cea română, cu comentariul introductiv al autorului
cărţii.
„Cea mai importantă zi din istoria modernă a României este o zi friguroasă, înnorată, de decembrie.
Străzile Aradului sunt aproape goale. Este o atmosferă
sărbătorească, de duminică tihnită, cu oameni care
în prima parte a zilei ies din casă doar să ajungă la
biserică. Numai că, astăzi, şi biserica este în sărbătoare,
iar conducătorii românilor lipsesc din oraş. Toţi sunt
la Alba Iulia, acolo unde zeci de mii de români aşteaptă cu sufletul la gură deznodământul ultimelor
discuţii dintre delegaţi.
Ziarul Românul, prin pana dr. Lazăr Iacob, scrie
că trăim o zi de sărbătoare, în care «gîndurile noastre
se îndreaptă astăzi cu evlavie spre Alba Iulia, cetatea
sfinţită prin amintirile mari şi duioase ale trecutului.
Inimile noastre saltă de bucurie, pentru că ziua mare,
aşteptată cu dor nespus, a sosit. Trimişii neamului
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românesc şi miile poporului, ale bunului
popor românesc, s-au întrunit la Alba Iulia,
ca să pregătească sărbătoarea cea mare: a
înnnoirii şi întregirii neamului românesc.
Şi aşteptăm cu drag şi încredere deplină
cuvîntul mîngîietor, solia încîntătoare,
care va străbate în toate părţile locuite de
români şi în lumea largă. Ce se întîmplă
astăzi la Alba Iulia? Putem răspunde la
întrebarea aceasta, fără să avem darul
deosebit de a spune viitorul. Adunarea Naţională a naţiunii române din Ungaria şi
Transilvania îşi exercită dreptul firesc de
a-şi croi singură soarta şi de a-şi asigura
viitorul. În virtutea acestui drept se va
spune răspicat şi pe înţeles lumii întregi
că naţiunea română scutură iobăgia seculară şi înfăptuieşte întregirea neamului românesc, care pînă
astăzi – contrar dreptului şi dreptăţii, prin uneltiri viclene şi păcătoase – a fost împărţit şi nedreptăţit în
chipul cel mai barbar. Dar în vechiul nost pămînt nu
vom mai suferi, ca cei mai buni fii ai naţiunii să lucreze
pentru alţii, nu vom mai răbda ca poporul românesc
să fie exploatat pentru interese străine, ci toată energia
o vom pune în serviciul omenimii, alături de puterile,
care au scăpat lumea de groaza războiului. Misiunea
aceasta o poate îndeplini numai o naţiune unitară,
pentru că în unitate şi organizaţie stă puterea. De
aceea, Adunarea Naţională va declara fără înconjur, că
astăzi românii din Ungaria şi Transilvania formează
parte integrantă a Regatului liber.
Suntem siguri, că solia aceasta se va trimite din
cetatea lui Mihai Vodă-Viteazul, pentru că aceasta
este dorinţa tuturor românilor de la cei dintîi pînă
la umilul ţăran. Astfel, se va înfăptui idealul nostru
vechi, se va întruchipa România Mare.»
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Aradi Közlöny, cotidianul cel mai radical al Aradului, deschide
prima pagină tot cu un articol de opinie referitor la evenimentele
de la Alba Iulia. Comentariul este colorat cu trimiteri biblice, figuri de stil şi este un apel deschis la statele Europei şi Statele Unite
ale Americii pentru temperarea atmosferei încordate din această euroregiune. Evident, se face trimitere la iminenta ruptură a
Transilvaniei de Ungaria, pe un ton catastrofal, care prevesteşte
continuarea calvarului milenar al poporului maghiar. În acelaşi
timp, este şi un apel la raţiunea „fraţilor români” care la Alba Iulia
sunt gata să pună capăt dependenţei de statul maghiar.
«La Alba Iulia
Oraşul Alba Iulia va fi inaugurat mâine ca şi Câmpia Rákos1
a românimii. Populaţia românească din Ungaria şi Transilvania
se întruneşte acolo pentru întemeierea statului. Conducătorii ei
consideră că a sosit momentul să îşi conducă poporul, din pusta
maghiară, pe Canaanul2 pământului României!
Nu ne întrebăm în acest moment dacă poporul, în ansamblul
său, este convins că această dată istorică va aduce împlinirea viselor
sale şi nu aşteptăm răspuns nici dacă pleacă cu adevărat din pustiu
ori dacă dincolo îi aşteaptă într-adevăr fericirea.
Noi, în aceste ore de mare însemnătate istorică, luăm la cunoştinţă cu o solemnitate demnă de naţiunea noastră, ceea ce se
va întâmpla la Alba Iulia. Conducătorii românilor nu au lăsat nicio
îndoială referitoare la strădaniile lor. În duminica istorică de mâine
vor proclama ruptura de Ungaria a părţilor româneşti ale Ungariei.
(…)
Fenomenul declaraţiei de principii de la Alba Iulia este grav,
dar nu este o decizie definitivă. Poporul maghiar va face contestaţie
la curtea de arbitraj a marilor naţiuni ale lumii. Până atunci însă
să privim cu seriozitatea vremurilor grave înspre conducătorii poporului român din Ungaria şi Transilvania, să ne adresăm lor cu
cuvinte de avertisment şi rugăminţi înţelepte…»

1

Locul de unde, în Evul Mediu, au pornit campaniile de cucerire ale Ungariei şi
unde s-a reunit sfatul ţării
2
Țara Promisă
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Icoana şi satul românesc.

Expoziţia retrospectivă de
pictură Corneliu Artimon

L

Horia Truţă,
istoric,
Arad
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A ÎNCEPUTUL Sărbătorilor de Iarnă,
Corneliu Victor Artimon, un sârguincios
absolvent al maeştrilor români şi onorabil titrat al bunei educaţii artistice, s-a exprimat
pe deplin prin mijloacele artei sale, ca pictor
şi creştin, într-o expoziţie retrospectivă de
icoane pe sticlă. Evenimentul nu a putut trece
neobservat deoarece a constituit unul din rarele ieşiri publice ale artistului octogenar, manifestarea datorându-se unor generoşi amfitrioni: Centrul Cultural Pastoral „Sfântul
Ierarh Nicolae” din Bujac, condus de preotul
paroh Vasile Pop şi Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură,
Şi-a justificat genericul expoziţiei, inspirat
exprimat prin cuvintele Icoana şi satul românesc, asociind imaginile creştine sacre cu motivele decorative decupate de pe umeriţele
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spătoiului, pumnari, poneve, şterguri, şube sau alte textile din spaţiul rural. A fost lesne de înţeles
că ornamentele fitomorfe (şiru
cu pomu, penele cu păhar, cu şerpălău, cu steaua, cu rujiţa, cu
pupi, etc.), ori geometrice (rombul, dreptunghiul, cercul, turteaua, stâlpul), se regăsesc atât în
chenarele icoanelor cât şi în alte
spaţii ce se cer umplute decorativ.
Introducerea acestei note de cuCorneliu Artimon
loare locală naţională este un alt
argument în sprijinul ideii unităţii stilistice a creaţiei
artistice din satul românesc.
Om blând şi cu privire prietenoasă, zelos dar plin
de modestie, Cornel Artimon a lucrat timp de decenii
în învăţământul arădean, obţinând succese meritate.
A scris şi publicat studii de specialitate, a organizat şi
participat la expoziţii, tabere de pictură, deschizând
lumea culorilor pentru un număr însemnat de tineri,
unii dintre ei ajungând la înalte performanţe artistice.
Dar domeniul în care şi-a afirmat cel mai mult forţa
creatoare a fost iconografia bizantină, intuind cu har
că pictura religioasă ortodoxă nu este legată de arta
portretului, peisajului sau acţiunii. Iar dacă există
vreo asemănare, aceasta nu e decât de natură ideatică,
ca suport al meditaţiei.
Specializat în pictură religioasă bizantină, Cornel
Artimon s-a făcut cunoscut în lumea ecleziastă ortodoxă prin ample lucrări de restaurare a picturilor
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murale şi iconostaselor în numeroase biserici. Este de ştiut, de
asemenea, că lucrări de-ale sale
se află în colecţii private din
întreaga lume.
Studiile de specialitate au demonstrat că meşteşugul realizării icoanelor pe sticlă în spaţiul
românesc a pornit în secolul al
XVIII-lea la Necula, un sat de
lângă Gherla (judeţul Cluj) de
unde a iradiat în toată Transilvania, Banat, Maramureş, Muntenia şi o parte din Moldova.
Deşi o mare parte din aceste proBunavestire (icoană pe sticlă, 2017) duse fiind realizate fără pricepere, erau rudimentare, lipsite
de calităţi estetice, succesul comercial a fost deplin. Văzându-le,
istoricul Nicolae Iorga le-a caracterizat ca fiind „cea mai ciudată
şi originală formă de pictură din Transilvania”. Pe ţăranii analfabeţi şi asupriţi, încărcaţi de superstiţii, puţin îi interesau la
vremea respectivă, rafinamentele anatomice, coloristice, proporţiile sau expresia feţei. Ei cumpărau icoanele din târguri, nu pentru a-şi împodobi odăile ornându-şi pereţii, ci exclusiv pe considerente religioase. Erau preocupaţi mai ales de tăria numelui
sfântului şi mesajelor dezvăluite prin texte şi recuzita imaginii.
Cu timpul, picturile conturate primitiv şi inexpresive au găsit
în sensibilitatea colectivă calităţi estetice, imaginea încorporând
bunul gust prin culoare şi desen. Preocuparea pentru o locuinţă împodobită cu lucrări decorative ca blidarele, lăzile cu
zestre, scoarţele sau costumele populare, a transformat şi rolul
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exclusivist al icoanelor din obiecte de cult în tablouri care să
încânte privirea. Aceste noi idei i-au obligat pe autori să se desprindă de constrângerile şabloanelor vechi, concepând alte
criterii de exprimare plastică, bazate pe estetică.
Asemenea altor mari artişti cu har, Cornel Artimon, fără
a altera bogatul fond religios tradiţional, a încorporat în meşteşugul popular noi valori estetice, schimbând imaginile necultivate stilistic în lucrări de artă. Pentru el stângăciile, lipsa de
proporţionalitate, perspectiva copilărească din vechile icoane,
au devenit linii de forţă cu alte calităţi. Personajele şi retorica
au rămas proiectate în spaţiul convenţional tradiţional, tratat
bidimensional, cu ignorarea legilor academice. Tematica şi maniera de lucru au rămas la fel, discursul biblic şi timpul fiind
prezentat prin mai multe scene redate succesiv asemenea unor
benzi desenate fără ca unitatea tabloului să sufere. Originalitatea
picturii constă mai ales în decorativismul compoziţiei în care
schematismul original a fost subordonat valorilor expresive. De
aceea, marea frumuseţe a icoanelor lui Cornel Artimon constă
în explozia de culoare aşternută aparent fără nici o regulă, culori
tari şi degradeuri care susţin armonios desenul, din necesităţi
exclusiv decorative. Acest lucru se observă inclusiv la chenare,
construcţii antice, mobilier, flori, rame, draperii şi recuzita personajelor.
Lumina este plină, nu vine de nicăieri, astfel că nici volumele
nu fac umbră.
Repertoriul tematic este divers, cuprinzând şi elemente de influenţă apuseană. Maica Domnului este înfăţişată, fie cu pruncul
Isus în braţe, încoronată, sau ca mamă îndurerată alături de fiul
răstignit. Isus Cristos apare singur, pe cruce sau contorsionat
asemenea viţei de vie care creşte din coasta străpunsă de suliţa
romană. Mai sunt expuse icoane cu Sfinţii Arhangheli Mihai şi
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Gavril, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Sfântul Emanuel şi
mai frecvent Sfântul Gheorghe, care asemenea lui Făt-Frumos
din basmele româneşti ucide Balaurul pentru a o salva pe Fata
de Împărat. Demne de amintit şi comentat sunt şi lucrările mai
complexe cu personaje numeroase pictate pe mai multe registre
ca Izvorul Tămăduirii sau Sfânta Treime inspirată din celebra
icoană a lui Andrei Rubliov.
Întreaga expoziţie îmbie la pioasă reculegere, relevând originalitatea şi talentul de iconar al maestrului Cornel Artimon.
Poate că într-un alt mediu, cu un teren de muncă continuă şi
fără presiunea unor atât de intense preocupări didactice şi administrative în care s-a lăsat antrenat, atras sau obligat de probleme existenţiale care i-au temperat zborul, munca şi talentul
său l-ar fi condus şi consacrat spre o glorie binemeritată.
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Scriitori români publicaţi în
cotidienele arădene liberale

Î

NTRE anii 1867-1921 în ziarele din Arad:
„Tribuna poporului”, „Tribuna” şi „Românul”
au apărut şi pagini de literatura româna
beletristică. Ziarele amintite erau organe de
presă ale Partidului liberal din Ungaria şi
Transilvania (din 1918 în România). „Tribuna
poporului” care a apărut la 1/13 ianuarie 1897
avea ca redactor responsabil pe Ioan Russu
Şirianu. Din 1904 ziarul îşi va schimba denumirea în „Tribuna”. Printre colaboratori erau:
Vasile Goldiş, Ioan Slavici, Vasile Lucaciu,
Nicolae Iorga, Ştefan Octavian Iosif, Octavian
Goga şi Carmen Sylva. În februarie 1912 ziarul „Tribuna” îşi încetează apariţia şi fuzionează cu ziarul „Românul” care va apărea
până în ianuarie 1938. În consiliul de conducere erau: Vasile Lucaciu, Iuliu Maniu şi
Vasile Goldiş.
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Cercetătorii bibliotecii: Glück Eugen, Glück Magdalena şi
Farkas Borbála au citit aceste ziare şi au publicat o broşură intitulată
Colaborarea literară a scriitorilor români de seamă consemnând,
pentru scriitorii pe care îi vom cita, textele cu care au colaborat.
Ne-am pus întrebarea dacă e vorba de colaborări, în sensul că
au fost trimise de autori sau, mai degrabă, credem noi, au fost
reproduse din alte surse. Greu de răspuns! Înclinăm să credem
că, de cele mai multe ori, e vorba de a doua variantă.
Ion Agârbiceanu a fost „prezent” cu numeroase schiţe şi o
dramă cu titlul O moştenire („Românul”, 1913). Vasile Alecsandri
care obţinuse laurii unui concurs la Montpellier cu poezia Cântecul gintei latine a apărut tot în „Românul”. Mircea Coloşencu în
„România Literară” din 2018 a constatat că poezia lui Alecsandri
a fost tradusă şi în italiană, portugheză şi provensală.
Dimitrie Anghel a scris numeroase poezii între care Prolog şi
Războiul-Prolog au fost citite de Alexandru Davilla la deschiderea
stagiunii Teatrului Naţional din Craiova în 1911. Aceste poezii
au apărut şi în ziarele din Arad. Gheorghe Asachi a publicat la
Iaşi în ziarul „Albina Românească” poezia Albina şi trântorul în
1829. Poezia a fost publicată şi în ziarele din Arad. Din cunoscuta
lucrare a lui Nicolae Bălcescu Istoria românilor supt Mihai-Vodă
Viteazul a apărut în „Tribuna poporului” (nr. 118, pp 3-4, 1900)
un fragment cu titlul Intrarea lui Mihai Vodă Viteazul în Alba
Iulia.
Lucian Blaga debuta la Arad cu poezia Pe ţărm semnată cu
iniţiale. Poezia a apărut în ziarul „Tribuna” (nr. 57 din 3/26 martie 1910). O poezie cu titlul Noapte a apărut tot în „Tribuna”
(nr. 89, p.10, 1910). Poezia lui Dimitrie Bolintineanu, Muma
lui Ştefan cel Mare a fost publicată în ziarul „Tribuna” (nr. 125,
p. 8, 1904). Din proza lui I. Al. Brătescu-Voineşti nu putea să
lipsească emoţionanta schiţă Puiul dar şi schiţele Vârcolacul,
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Conu Alecu, Bietul Tric şi Întuneric şi lumină. Din creaţia lui Ion
Luca Caragiale, „Tribuna poporului” publică Ion prostul (nr.126,
p. 605, 1897), iar poezia Da... nebun apare în „Românul” în 1912.
Aceluiaşi autor i-au fost publicate schiţele: Fantezie, Bubico,
Meteahnă, Sărbători mâhnite,Cum devine cineva revoluţionar
şi om politic şi Accelerat nr.17. Scrisă pentru ziarul „Românul”,
poezia Cântec a lui Panait Cerna a fost urmată de poezia Cântec
de martie în 1913 cu menţiunea: „...retipărim acest cântec frumos
din pietate pentru cel dispărut”.
În „Tribuna poporului” s-au tipărit următoarele poezii ale
lui George Coşbuc: Oştirea lui Alah, Ştrengarii, Draga mamei,
Dintr-ale lumii, Noaptea Crăciunului, O scrisoare de la MuselimSelo, Povestea căprarului, La Smârdan, Apoi vezi, Murind, Petrea,
Coloana de atac, Faptul zilei, Chindia, Nunta în codru, Cântec, În
zori, Murăşul şi Oltul, Albina şi Păianjenul şi Ursul.
Din creaţia lui Ion Creangă redactorii ziarului „Tribuna poporului” au publicat în 1903 Cinci pâini – „o poveste” despre care
Ibrăileanu spunea că este o snoavă. Barbu Ştefănescu-Delavrancea
a fost printre scriitorii apreciaţi de redactorii ziarelor din Arad
care i-au publicat câteva proze în „Tribuna poporului” în 1903:
Nu e giaba cafea, Bunicul, Două lacrimi, Stăpânea odată şi Irinel.
Poeziile lui Eminescu: Ea-şi urma cărarea în codru, Cine eşti,
Daţi-mi arpa de aramă şi Spre mormânt au apărut în „Tribuna
poporului” în 1902. Drama istorică Mira care se referă la domnia
lui Ştefan cel Tânăr a fost tipărită în ziarul „Tribuna”, nr. 120 din
1909. Piesa Alexandru Vodă a fost editată în ziarul „Românul”,
nr. 41 din 1913. Poeziile Elenei Farago: Ispite („Tribuna”, nr. 55, p.
1, 1910), Vine toamna („Românul”, nr.284, 1913) şi Unui drumeţ
(„Românul”, nr. 84, p.20. 1913) vor rămânea în paginile ziarelor
arădene. Câteva din poeziile lui Octavian Goga au văzut lumina
tiparului la Arad chiar înainte de volumul acestuia din 1905:
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Apostolul şi Salugero în 1904 în „Tribuna”. Tot în „Tribuna” au
apărut: În codru, Dascălul, Cântec, Înviere, O rază, Străinul, Fior,
Prăpastie, Sirocco, Carmen laboris, Poetul şi Moş Crăciun. Poezia
Aşteptare, cu o dedicaţie din partea autorului a fost publicată în
Albumul reginei Elisabeta.
Emil Isac „...n-a intrat în poezie cu o voce proprie, a luptat
s-o dobândească” spunea Mircea Zaciu în ediţia de Poezii din
1906. În această ediţie şi în ziarele din Arad sunt numeroase
poezii cu titlul Cântec. În ziarul „Românul” s-au tipărit poezii
de Alexandru Macedonski în 1911, în 1912 şi 1920: Citiţi-le la
drum, Manuscrise găsite, Cafeneaua boemilor şi reportajul despre
cimitirul Bellu întitulat Oraşul morţilor.
A colaborat cu poezii şi Cincinat Pavelescu în „Tribuna”:
Amor de iarnă, Cele trei năluci şi Bradul şi firul de iarbă, în 1909.
O poezie cu titlul Pro domo a lui Perpessicius a fost preluată din
Albumul Arădean. Un fragment din Cântarea României de Alecu
Russo a apărut în „Tribuna” în anul 1904. Mihail Sadoveanu a
fost unul dintre cei mai prodigioşi prozatori români. În anul
1904 i-au apărut patru cărţi. În acelaşi an în ziarele „Tribuna”
şi „Românul” i-au fost tipărite 12 schiţe. Nuvela Anghel şi naraţiunea istorică Corbei ale lui Ioan Slavici au apărut în anul 1906
în ziarul „Tribuna”.
Alexandru T. Stamatiad, scurt timp profesor de limba franceză
la Liceul „Moise Nicoară” din Arad, cu prilejul deschiderii cursurilor în 1919, a recitat poezia sa Ţării mele. Poezia a fost reprodusă în ziarul „Românul” în acelaşi an.
În ziarul „Tribuna”, nr. 239 din 1906, s-a tipărit poezia Păcatul de George Topârceanu. Poeziile lui Alexandru Vlahuţă
Din depărtare, Vifor, Semănătorul, Cuvântul, Dreptate, Sonet şi
Triumful aşteptării, au fost tipărite în ziarele din Arad în 1906.
Lui Duiliu Zamfirescu i-au apărut în 1899 în ziarele „Tribuna
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poporului” şi „Românul” trei poezii: Don Juan, Poeţii şi Eleonora
D’Este.
Deşi organe de presă ale partidului liberal, de-a lungul a
cinci decenii, aproape în fiecare număr cititorii Aradului găseau
creaţii ale unor scriitori români. Era un merit de necontestat al
redactorilor.
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-A NĂSCUT în satul Vale, comuna Sălişte,
judeţul Sibiu. A fost un poet, prozator şi
un important gazetar. Urmează liceul german
în Sibiu. Studiază literatura şi filosofia la
Viena. Debutează cu un sonet la „Tribuna literară”, în 1898. În acelaşi an, tipăreşte prima
plachetă de Epigrame, semnată Iulian Devale.
Mai foloseşte pseudonimele Delavale şi Ion
Vălean. În 1901 publică volumul Pe sub arini
apoi Mortua est, (1092), Cântece (1902) şi
Poeţi germani (1902) – cuprinzând tălmăciri
din aceşti poeţii .
Din 1911 este redactor la „Românul” din
Arad, unde publică poezii adunate în volumul
Zbuciumul Ardealului (1928). La Arad mai
publică volumele de teatru Pe povârniş şi Însurăm pe Victor (1916).
Familia Băilă a avut trei fii: Ion Băilă, poet
şi ziarist. Poemul său Imnul unirei a fost tipărit pe foi volante în 100.000 de exemplare,
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şi au fost împărţite participanţilor la Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia din 1918. Versurile poemului au fost recitate cu
însufleţire:
Neam român din patru unghiuri, fruntea ţi-o ridică sus
Căci din somnul cel de moarte înviat-ai ca Iisus !
Lanţul sclavului de veacuri azi îl scuturi la pământ,
Iar duşmanii tăi ca pleava umblă-acum bătuţi de vânt.
Cei ce-au vrut ca să-ţi răpească legea ta şi graiul tău
Au ajuns de-ocara lumii sub blăstemul cel mai rău.
.............................................................................
Neam român, până acuma toate ţi-au fost în zadar
Şi revolta cu puterea, ca şi ruga la altar.
Căci duşmanii te-mpărţiră – să te poată stăpâni.
Astăzi însă într-un cuget şi-ntr-un simţ ne vom uni
Şi vom spune-n lumea mare că suntem aceiaşi fii
Noi români din patru unghiuri şi din patru-mpărăţii

Cel de-al doilea frate, Nicolae, a fost profesor şi actor, secretar
al Astrei la Sibiu, director al Teatrului german din Sibiu, prieten
cu George Coşbuc. A militat pentru teatru în limba română.
La Adunarea de la Alba Iulia a recitat poezia fratelui său, Imnul
unirei. Cel de al treilea frate, Constantin Băilă, a fost inginer
agronom. Toţi cei trei fraţi Băilă au făcut studii universitare la
Viena, fiind îndârjiţi militanţi pentru unire.
În versurile sale, Ion Băilă dă glas 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 străini !
(Cântecul obşitarilor).
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Volumul Zbuciumul Ardealului cuprinde poezii care au ca
temă războiul pentru întregirea neamului. Acestea au apărut
mai întâi în paginile Românului din Arad. Volumul se deschid
cu poezia În noaptea mobilizării:
În noaptea când s-a pus la cale
Acest război îngrozitor
Era în multe inimi jale
Şi multe feţe erau pale
De groaza gândului că mor.

Poeziile acestea, deşi nu dispun de virtuţi estetice, au însă o
importanţă sporită ca documente istorice. Versurile înfăţişează
realitatea crudă şi soarta nemiloasă a combatanţilor:
Cu plugu-n brazdă ne-a aflat solia
În ce necaz ajunse-mpărăţia
Şi am pornit voinicii toţi din sat
Să ocrotim cu arma pe-mpărat
Să ne păzim de cotropitori moşia.
(Cu plugu-n brazdă)

Ştirea începerii războiului i-a derutat pe toţi cei care erau antrenaţi în treburile lor curente, căzând ca un trăsnet:
Mă legănam în visuri fericite
Cum te visezi în aşternutul moale,
Cum zgomot surd de tobe învechite,
Din somnul lui venise să mă scoale.
(Despărţirea)

Sfârşitul războiului e prezentat printr-un un peisaj trist, dar
plin de încredere, mobilizator:
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Aprinde-vom făcliile de ceară
În amintirea celor răposaţi
Va fi o jale sfântă şi amară
Din malul Tisei până la Carpaţi
.....................................................
Aprinde-vom făclii de ceară
În amintirea celor răposaţi
Vom strânge-n lacrimi jalea cea amară
Din malul Tisei până la Carpaţi!
(Sâmbăta morţilor)
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A

Gheorghe Schwartz,
prozator,
Arad

TÂT ÎN ISTORIA SCRISĂ, cât şi în
cea orală, dăm de „momente astrale”
care au schimbat brusc mersul lucrurilor, iar
scribii, poeţii, dar şi oamenii de ştiinţă, au
încercat să descopere motivele acestor răsturnări neaşteptate. Unii au invocat cutremure politice, alţii au explicat modificările
prin toanele unor decidenţi, cei mai credibili rămân cei ce-şi susţin teza pe baza documentelor de arhivă.
Un astfel de moment a avut loc în ziua de
13 octombrie 1942 pentru evreii din România
– şi în primul rând pentru cei din Arad,

1
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Teşu Solomovici, Mareşalul, Hitler şi evreii, Ce s-a
întâmplat în ziua de 13 octombrie 1942? Felix dies,
cu o prefaţă de Acad. Ion Aurel Pop, Preşedintele
Academiei Române, Cuvânt înainte de Acad. Dinu
C. Giurescu, Editura Teşu, Bucureşti, 2019.
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Timiş şi Turda. În spiritul „soluţiei finale” adoptate la Wannsee la 20 ianuarie 1942, cea care stabilea paşii ce urmau
să fie făcuţi pentru exterminarea evreilor, „Într-o scrisoare adresată consilierului pentru chestiunile evreieşti (Hauptsturmfuhrer-ul SS Gustav Richter),
vicepreşedintele Consiliului de Miniştri,
Mihai Antonescu, s-a declarat de acord
cu evacuare evreilor din România şi cu
expedierea imediată a evreilor din judeţele Arad, Timiş şi Turda. În scrisoare
se precizează că aceasta este inclusiv
dorinţa mareşalului Ion Antonescu. Directorul ministerial Radu Lecca va sosi la Berlin la
data de 19 august pentru tratative corespunzătoare
cu Comandantul de Poliţie şi de Siguranţă şi al SD2”.
După cum se vede, maşinăria nazistă a pornit cu cerbicia cunoscută aplicarea planului genocidal.
Într-un articol din ziarul Cotidianul din 20 noiembrie 2018, scriind despre cartea lui Teşu Solomovici
O istorie altfel a evreilor din România, apărută sub
egida Academiei Române, am subliniat că „Modul
cum povesteşte Teşu Solomovici cele întâmplate cu
evreii români se citeşte ca un roman de cea mai bună
calitate, chiar dacă multe capitole nu sunt deloc vesele. Bazându-şi afirmaţiile – toate! – pe o imensă cunoaştere venită din documente şi din experienţa personală, venerabilul autor ne oferă o perspectivă
2

Cf. Op. cit., Documentul 98.
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panoramică a unui subiect ce, la fel ca însuşi destinul evreilor,
este infinit”. Şi în cartea Mareşalul, Hitler şi evreii, afirmaţiile –
toate! – vin de pe urma studierii documentelor şi din experienţa
personală; şi cartea aceasta se citeşte ca un roman şi oferă o
perspectivă panoramică a faptelor ce au dus la oprirea – în ultima
clipă! – a deportărilor plănuite, deportări plănuite cu precizarea
în amănunt a modului cum urmau să aibă loc.
Filmul acţiunii este descris atât din perspectiva călăilor, cât
şi a viitoarelor victime, precum şi a celor ce au luptat pentru
oprirea deportărilor, dar şi a participanţilor mai mult sau mai
puţin neutri. Personajele se mişcă aşa cum este precizat în
documente, foarte puţine afirmaţii vin doar din gura autorului.
De aceea criticile la care a fost supus acesta sunt greu de acceptat:
documentele vorbesc de la sine. Mai mult, titlurile capitolelor
pun întrebări şi oferă răspunsuri din optici diferite, de pildă, rolul
lui Radu Lecca, împuternicitul Guvernului antonescian pentru
reglementarea regimului evreiesc din România. Profesorul
Victor Neumann aminteşte că în întâlnirile acestuia la Berlin
nu a fost tratat conform rangului său, ceea ce l-ar fi făcut s-o
lase mai moale cu aplicarea imediată a „soluţiei finale”. La rândul său, Teşu Solomovici scrie în capitolul „Radu Lecca: «Eu
i-am salvat pe evreii din România»”: „E un puzzle complicat,
cu multe piese vizibile şi invizibile, toate sunt importante,
niciuna nu e hotărâtoare, esenţial e doar faptul că mareşalul
anulează la 13 octombrie 1942 deportarea evreimii române în
lagărele de exterminare din Polonia. Ulterior, mulţi vor spune că
intervenţia lor a fost decisivă. Unul dintre aceştia, Radu Lecca,
fostul împuternicit al Guvernului antonescian pentru problema
evreiască, a şi scris, după război, în închisoare fiind, o carte de
memorii intitulată Eu i-am salvat pe evreii din România. Radu
Lecca nu era un killer sângeros, ci pur şi simplu un negustor
160
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odios, pentru el, evreii din România erau o afacere.3” Da, ne explică Solomovici, Lecca a calculat că evreii ucişi nu mai pot fi
jefuiţi cu aceeaşi eficacitate cu care pot fi deposedaţi de bunurile
pe care le vor scoate la iveală pentru a-şi salva vieţile. (Lecca a
întocmit chiar şi un plan de deportare cu numeroase excepţii…,
precum şi cu emigrări în Palestina.)
Însă exemplul cel mai elocvent al acestui „puzzle complicat”
îl reprezintă tocmai figura Conducătorului Statului. În capitolul
„Antonescu a ucis evrei. Tot el a salvat evrei?”, este reprodus
dintr-un interviu, (Petru Clej, ACUM, 14 iulie, 2008) concluziile
lui Ottmar Traşcă: „…paradoxal, Antonescu a fost în acelaşi
timp călăul şi salvatorul evreilor. Călău până în 1942, salvator
din toamna anului 1942 până la căderea sa, în august 1944. Asta
nu înseamnă că în 1942 şi-a schimbat concepţiile faţă de evrei.
În niciun caz. Antonescu a fost şi a rămas un antisemit până la
capăt.”
Cartea lui Solomovici este un roman documentar care urmăreşte tragedia poporului evreu, în special a evreilor români,
de la Wansee şi până la miraculosul moment din 13 octombrie
1942, momentul când iminenta deportare este brusc oprită.
Acest roman are numeroşi protagonişti, mulţi simpli participanţi,
precum şi corul victimelor. Printre personaje sunt şi oameni ce
s-au opus în mod direct, viitorii „drepţi între popoare”: Casa
Regală – Regina-Mamă Elena şi Regele Mihai, Mitropolitul
Nicolae Bălan, Maniu şi Brăteanu, Gheorghe Stroiescu – medicul
personal al mareşalului, generalul Tudor Cristescu Orezeanu,
dar şi alţii, unii eroi anonimi. Din partea evreilor, în special cei
doi lideri, Şef Rabinul Alexandru Şafran şi Wilhelm Filderman,
preşedintele Uniunii Comunităţilor Evreieşti din România. Dar
3

Op. cit., p. 116.
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au participat şi alte personalităţi cu rol major, cum a fost baronul
Francisc von Neumann, evreu creştinat, însă care nu şi-a uitat
originea şi a cumpărat cu sume enorme amânările deportărilor.
Ca într-un roman poliţist, călăii şi opozanţii lor se confruntă
într-o dispută inegală, dispută în care, totuşi, călăii pierd lupta
finală.
Întrebările şi răspunsurile la ce a determinat, la 13 octombrie
1942, anularea deportărilor sunt multiple. Radu Ioanid, director
în cadrul Muzeului Holocaustului din Washington şi proaspăt
propusul ambasador al României în Israel, „crede că anularea
deciziei referitoare la deportarea evreilor din Vechiul Regat s-a
datorat:
a) Orgoliului lui Ion Antonescu;
b) Faptului că Hitler îl respecta pe mareşalul Antonescu;
c) Caracterului şovăitor al birocraţiei româneşti;
d) Cotiturii favorabile a războiului din Est4.
Personal, cred că la toate acestea, la care trebuie adăugată şi
corupţia endemică din România, la Felix Dies trebuie însumat şi
un element care a făcut ca poporul evreu să supravieţuiască mii
de ani în ciuda nenumăratelor măceluri, pogromuri, izgoniri
şi chiar şi a Holocaustului. Elementul acesta este miracolul
evreiesc.
Tocmai când scriu aceste rânduri, au avut loc întâlniri la cel
mai înalt nivel a zeci de conducători din toate colţurile lumii în
vederea comemorării a 75 de ani de la eliberarea lagărului de
exterminare de la Auschwitz. Toţi înalţii participanţi prezenţi la
acele întruniri au condamnat genocidul şi discriminarea rasială.
Dar tot în aceste zile au avut loc şi noi manifestări antisemite în
diferite ţări declarate cu „democraţie dezvoltată”. Indiferent de
4
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interpretările venite de la istorici sau de la simpli cititori, cartea
lui Teşu Solomovici analizează circumstanţele unui moment din
nesfârşita suferinţă a poporului evreu. Ea poate fi parcursă ca un
studiu documentar, ca un roman cu intrigă clasică, dar şi ca un
avertisment. Un avertisment de actualitate, din păcate, pentru o
nouă ascensiune a antisemitismului în lume.
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Androginie şi disipare – sau

hrana bogată în proteine
mitologice, arhetipale
şi teologice a literaturii
puternice*

L

Felix Nicolau,
critic literar, poet, prozator,
Bucureşti

A EDITURA Casa Cărţii de Ştiinţă din
Cluj, Carmen Dărăbuş, conferenţiar la Universitatea Tehnică din Cluj, dar şi la Universitatea din Sofia, publică studiul Despre personajul masculin. De la unitatea androginică
la disiparea postmodernă. Continuare a studiului Despre personajul feminin. De la Eva la
Simone de Beauvoir.
Fireşte, primul gând zboară la spaima că
avem de-a face cu alt tom din colecţia ideologizată a Studiilor de gen (Gender Studies)
cu care au fost îmbuibate universităţile româ* Carmen Dărăbuş, Despre personajul masculin. De la
unitatea androginică la disiparea postmodernă, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj, 2019
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neşti, nu doar cele occidentale. Însă
autoarea acţionează în domeniul comparatisticii literare, aşa că bogatele-i lecturi nu o lasă să eşueze în ideologeme.
Dovadă este că studiul pleacă de la
o mini-istorie a definirii personajului
literar: formaliştii şi structuraliştii îl
strangulează până la a deveni o funcţie
sau un rol (Vladimir I. Propp, Étienne
Surriau, Claude Bremond), un oarece actant (Algirdas Julien Greimas, Tzvetan
Todorov), sau cât de cât actor (Lubomír
Doležel şi Jaap Lintvelt). Naraţiunea ajungea să domine protagonistul.
Dacă tot s-a modificat impactul literaturii, măcar
să avem înţelepciunea modernă de a practica o „hermeneutică a interferenţei artelor”, nu tot abordări universitare unilaterale, conform standardelor impuse.
Autoarea îi cunoaşte bine pe teoreticienii care au
dezvoltat hermeneutica ontologică bazată pe multiplicitate, dintre care îi preferă pe Gilees Deleuze,
Felix Guattari şi pe Adrian Marino. Din păcate, interdisciplinaritatea – ca să nu mai spun de transdisciplinaritate – este greu de găsit nu numai în mediile academice de la noi, dar şi în cele externe. Pentru simplul
motiv că ar implica mult mai mult efort intelectual.
Firul roşu al cărţii este analiza personajului masculin „articulat psiho-social”. Plecarea este de la arhetipurile lui Jung (animus-anima, umbra şi inconştientul biologic), Adler (masca şi natura), Freud
(sinele şi supra-eul). Un studiu intens folosit este
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cel al lui Nicolae Mărgineanu, Psihologie şi literatură, 2002, care
uneori este inferior până şi subtilităţii problematice a lui Freud în
interpretarea culturii. De exemplu, Mărgineanu preia cunoscuta
afirmaţie că până la lumea greco-romană mentalitatea magică bazată pe o interpretare antropomorfică şi sociomorfică restrângea
orizontul cunoaşterii. Or, se pare că tocmai incapacitatea de a
traversa empiricul a limitat cunoaşterea modernă şi a generat o
antroposferă ce a nenorocit planeta şi a rupt omul de armonia
naturală. Ca să nu mai spun că mereu ne întoarcem la preistorie
pentru a ne împrospăta resursele artistice. Oricum, niciodată nu
i-am înţeles pe cercetătorii care şi-au investit viaţa în studierea
mentalităţilor şi cedinţelor vechi când ei din start erau plini
de prejudecăţi şi de înfumurare epistemică. Noroc că Dărăbuş
depăşeşte elegant aceste abordări cvasi-marxiste şi îşi conservă
prospeţimea gnoseologică în demersul ei comparatist. Tocmai
abordarea ei cu adevărat dinamică o face să înţeleagă că neocriticismul, structuralismul şi close reading-ul nu sunt suficiente
pentru a interpreta complex un text adânc. Ea susţine ideea lui
Mărgineanu după care teoria generală a acţiunii social-umane şi
culturale are nevoie de cunoştinţe literare în colaborare cu altele
din biologie, psihologie, sociologie, culturologie, antropologie
socială şi istoria civilizaţiei. Poziţie la care ader şi eu, de partea
opusă multor colegi de breaslă ce consideră că un cercetător serios
trebuie să fie hiperspecializat, să vâneze apariţiile bibliografice
dintr-o arie de cunoaştere mai restrânsă. Să nu ne doară capul,
să nu facem riduri în jurul ochilor!
O atenţie specială în această cercetare este acordată androginului şi hermafroditului. Cum ştim, Eliade a descris miturile
şi ritualurile androgine prin care se încearcă recuperarea stării
„totale”, nediferenţiate a strămoşului. Un fel de refacere a unei
originare coincidentia oppositorum. Unii au încercat această în166
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toarcere la Adamul „neîmpărţit” prin asceză, precum Naasenii,
Scotus Eriugena, în De divisione natura, era de părere că separarea sexelor e un fel de dat al emanaţiei cosmice, în filiaţie
neoplatoniciană, dar că ar fi consecinţa păcatului. Diviziunea
Substanţelor se va vindeca eshatologic prin unirea cercului
terestru cu Paradisul.
Noul Testament (Galateni 3:28) vorbeşte despre o treaptă
superioară sexualităţii prin uniunea în Iisus. De aici şi susţinerea
principiului androginic până în secolul al XX-lea: Friedrich
Schlegel, N. Berdiaev, C. G. Jung, Georg Koepgen. Doar că aceasta ar implica ieşirea din timpul istoric şi pătrunderea în cel
anistoric.
Literatura, orgolioasă cum o ştim, apelează la soluţii mai
puţin ascetice, căci ei îi place viaţa mundană. Cum se ştie, H.
de Balzac a avut şi propensiuni romantice. Séraphita, roman din
seria Studii filosofice a Comediei umane e inspirat de doctrina
misticului baroc Swedenborg. Eliade deplângea incapacitatea
europenilor de a păstra puritatea şi semnificaţia metafizică a
simbolurilor, cedând tentaţiilor descompunerii morale şi a satanismului.
Romanul balzacian Séraphita are ca protagonist un asemenea
specimen baroc-romantic. Amplasată în puritatea geografică
a Stromfiord-ului, acţiunea are în centru un individ văzut de
Wilfrid ca femeie iar de Minna ca bărbat. O dualitate fizică şi
vestimentară păstrată la nivel al purităţii, aşa cum îşi imagina
Nichifor Crainic androginul: arhetip etern ce „pluteşte mai sus
de orice păcat, în zăpada spirituală a unei feciorii fără sfârşit”
(Nostalgia paradisului). Ultimul capitol din roman se şi intitulează
Séraphe, consfinţind deproblematizarea oricărei sexualităţi.
În Thalassa lui Macedonski cei doi îndrăgostiţi îşi schimbă
hainele şi se întrepătrund atât de intens încât el o va ucide, apoi
îşi va lua viaţa.
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La fel, în Cezara lui Eminescu, Ieronim şi Cezara Bianchi depăşesc orice limită inter-sex pe Insula lui Euthanasios – o utopie
ciudată, puritate a excesului şi instinctualitate de muşuroi sau de
prisacă. Reconstituirea androginului are loc printr-o consumare
sălbatică şi panteistă a dorinţei.
Şi André Gide în Simfonia pastorală reia mitul lui Pygmalion
şi o vede pe Gertrude ca pe o „fiinţă incertă care părea adormită:
volumul greu al părului său îi ascundea aproape complet faţa”.
Comunicarea cu pastorul care o descoperă se face non-verbal,
prin intermediul unei „călduri întunecate”. Cvasi-statuia se va
anima printr-o sinestezie afectivă.
La Robert Musil, în Omul fără însuşiri, Ulrich, destrămat de
contactul cu societatea, îşi recuperează individualitatea în izolarea alături de Agatha, doar că intervin tuşe incestuoase. Fraţii
se spiritualizează boccaccian, într-o întrepătrundere ardentă şi
cam stranie.
Fireşte, sunt doar câteva exemple dintr-o carte extrem de
bogată opere literare discutate. Se vede că autoarea citeşte cu
plăcere, este un filolog pasionat. Volumul se va încheia cu discutarea unor romane ale lui Ismail Kadare: Succesorul şi Fiica
lui Agamemnon. Cum se ştie, Kadare este un romancier enorm
al atrocităţii comuniste, aşa că androginia ia forme bizare şi
monstruoase aici. E o artă cum reuşeşte Dărăbuş să închege o
demonstraţie pertinentă din analiza unor cărţi atât de diferite
între ele.
Singura recomandare ar fi ca la o eventuală reeditare să fie
introduse mai multe subcapitole, astfel încât actul lecturii să fie
uşurat şi gândirea cititorului să poată decela mai bine informaţia
şi punctele de vedere.
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„Şoaptele luminii” aşezate
în labirintul de cuvinte al
poeziei*

S

ONIA ELVIREANU este o poetă sensibilă.
Poezia ei se circumscrie în arealul poetic
din care face parte poeţi precum Angela
Marinescu/Marcovici. Volumul Şoaptele luminii* ar trebui să fie comentat tocmai pentru că lirica feminină este astăzi virusată de
o masculinitate ciudată. Însă, feminitatea
poemelor din volum de faţă are un fel de
violenţă care nu ucide. Poemele ei parcurg
căile spre un anumit adevăr, un adevăr grav,
tulburător, demn şi convingător. În poezia
feminină a zilei vedem că iese în evidenţă
acea „neputinţă cuprinzătoare” în faţa tragicului, acel patent recunoscut în poezia
românească scrisă de poetese, vizibilă şi în

Constantin Dehelean,
eseist, poet
Arad

* Sonia Elvireanu, Şoaptele luminii, Editura Ars Longa,
Iaşi, 2019
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poezia acestei autoare, şi anume acela
al constrângerilor de gen biologic.
Citit cu atenţie, volumul pare un
tratat, un catalog semnificativ al suferinţei, o reactualizare credibilă şi convingătoare a anumitor stări lirice, fiind
în acelaşi timp un bestiar al tragicului:
treceri „dincolo de asfinţit”, o căutare a
privirilor „secătuite de melancolie”.
Fiinţa pierdută, neantul atât de aproape
care „doare stingerea ta, absenţa,/ lumina ce se stinge” (Lumina ce se stinge).
Citim o antologie de autor, care nu are nişte coordonate canonice, nu are o parcurgere biografică
sau cronologică. Totuşi este extrem de vizibilă o
mai mult decât surdă dramă, şi cu o puternică şi
răvăşitoare demnitate a tragicului. „Cartea de versuri e toarsă dintr-un caier al suferinţei extreme
care despică gândul, aruncând-o pe poetă într-o lume schizoidă, în care a dispărut valva ce desparte
moartea de existenţa fizică prezentă, anihilată de
spaţiul traumatizant al memoriei şi al absenţei celuilalt” (Maria-Ana Tupan, pe coperta a 4-a): „am
alergat bezmetic spre nicăieri,/ nu mai era nici
capăt, nici început, niciun drum înapoi, nicio cale,//
te-am chemat, nu erai nicăieri,/ doar frunze şi pietre
în jur,// m-am izbit de un trunchi,/ l-am agăţat cu
braţele rătăcită,// nu erai nicăieri, doar frunze şi pietre în jur,/ îmi amintesc lumina prin arbori/ şi pe
tine, înlănţuit de copac,// ne-am îmbrăţişat speriaţi,/
ne însingurase labirintul de ceaţă...” (Spaimă).
170
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Volumul este o antologie a poemelor „suferite”, a poemelor
devenite „psalmi ai iluminării”: „Şoapta îndurerată/ a pământului,// rădăcină primordială,// seva urcă din străfunduri/ ape
îndurerate în mine,// tăcere iluminată, şoaptă divină,// şuvoiul
vieţii/ pe ţărmul alb de lumină,// tăcerea pământului,/ şoapta
luminii:/ psalmul iluminării” (Psalmul iluminării).
Citim o antologie de suflet, care ar vrea să sugereze o continuitate, o certă numărare a aceloraşi stări de spirit. Selecţia autoarei pare o proiecţie confesivă, o lirică a unui real îndrăgostit,
o sublimare de constante şi vituperante stări sufleteşti. Şi aceasta
chiar dacă reflecţia pare marcată de discursuri raţionale alternative
la stările intime şi intimiste. Se simt posibile necesităţi ale unui
echilibru cu concretul, cu realul rece, uneori fad şi obiectiv: „Întinse sunt zilele/ peste tulburi cuvinte,// în ape neclare/ nu se
mai ivesc peşti,// nu se mai limpezesc/ privirile în amurg,// se
frâng răsărit şi apus/ în mâinile goale.” (Însingurare).
Se poate vorbi şi de o înscriere pe linia bacoviană, autoarea
fără a se transcrie în sfera „minimalismului” Stanţelor. Poeziile
sunt, de fapt, discursuri lirice structurate secvenţial.
Secvenţe cu versuri scurte, permit sublinieri şi reluări semnificative, cu mici sintagme stilistice, cu scopul intensificării tensiunii lăuntrice, ţinută sub presiune. Poezia autoarei vorbeşte despre o funciară singurătate. Singularitatea devine un sentiment al
recluziunii, al golului şi absenţei. Este vorba de un soi de „sfârşit
continuu”, cum spunea mai demult Ion Caraion, numind agonia
lui Bacovia, şi unde aici este sensibil vizibilă: „Toamna târziu,/
alunecă printre arini/ gândurile ca focul,/ dimineţile netrăite,//
visele frânte/ se reclădesc în nervuri,/ frunzele întind palmele/
a rugă să învingă blestemul,// se înserează în suflet,/ nimeni nu
plânge/ vântul ucigaş/ întârziat în arini” (Înserare).
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Miza poeziei rămâne însă metafora, care punctează, din când
în când, confesiunea cu reflecţia pură. Există o surdă dorinţă
de sublimare, de autocenzură, pentru a ascunde neputinţa mărturisirii. În fapt, este căutată o anume varietate a percepţiei
tragicului. O lume, de fapt ireală, se revarsă din dincolo spre
realul din dincoace, palpabil şi dureros. Urmele acelui realireal devin vizibile şi sunt căutate cu orice chip: „Mă ciocnesc de
lucruri,/ mă agăţ de obiecte uitate, fără să vreau le atrag,// lasă
urme dureroase, ca o amprentă ce arde/ pielea ca să nu uiţi,//
într-o zi, durerea/ îmi pătrunde în creier,// atâtea urme-peceţi/
mi s-au înfipt în trup,// mi-am pierdut urma/ între atâtea urme
străine/ ce vor să trăiască în mine”. (Urme străine).
Citind poeziile într-o notă prin care, eu căutătorul de slove
vii, fierbinţi, încerc să reconstruiesc un scenariu asemănător, dar
un scenariu al meu, al cititorului. Întrevăd un posibil proiect care
pare, în primă instanţă, neverosimil. Discursul poetic al autoarei
însă nu îmi permite o relaxare a trăirilor poetice. Raportul precar
dintre real şi ireal care tot bate la uşa poemului, nu îmi permite,
mie, cititorului, vreo relaxare. De ce? Fiincă simt o incomodă
revărsare a corporalităţii în spaţii abstracte, aproape filosofice.
Ideea, acest dat al certitudinii, gândul care se încheagă în poem,
în metafore uneori neaşteptate, fac poesia: „Uluitor de albastru
se pleacă/ cerul peste oraş,// privirea se frânge/ interogând
drumul,// cerul nefiresc de albastru,/ se confundă cu marea,//
mări invizibile ori reale/ au săpat ţărmul între atunci şi acum,//
infinitul pe drumuri incerte,/ rătăcesc şi acum între ape,// homo
viator/ în căutare de punţi” (Homo viator).
Poezia Soniei Elvireanu pare să vină dintr-un imediat, mai
exact dintr-un trecut recent. Apoi suspectarea de autoiluzionări
literare, o bănuită teamă sofisticată, uşor artificială, pune pe
autoarea poeziei între barele unui univers al derealizării. Au172
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toarea îşi afirmă ostentativ voinţa de autenticitate, de dorinţă
a unei credibilităţi dincolo de convenţii. O exprimare nudă, o
dezvrăjire a propriei corporalităţi, o ignorare violentă a rănilor
reale, generează o ipostază ce se asociază cu firescul, cu aspiraţia
către o trăire a realului pe care îl conservă cu violenţă: „Îngerii
coboară pe trotuare,/ joacă şotron zâmbind,// oamenii se uită
chiorâş,/ le-au confiscat drumul, trotuarul crăpat,// pe alocuri
mijesc firele de iarbă/ sub călcâiele goale,// din tălpi cresc albăstrele,/ se împletesc în cununi,// ofrande pentru sufletele pierdute,// oamenii cad seceraţi de albastru,/ devin îngeri şi intră în
joc:// iubirea mea e jocul,/ îmi şopteşte îngerul călător,// căderea
nu se află sub semnul meu,/ doar jocul infinit de-a viaţa/ ce nu
vrea să moară” (Jocul îngerilor).
Sonia Elvireanu percepe literatura ca pe o stare de spirit.
Autoare de poezie, are preocupări academice în promovarea
literaturii române în medii ale geografiei literare, ale căror meridiane trec prin Paris, Scopje, Varşovia, Roma, Krakowia,
Viena. Publică, de asemenea, eseuri, cronici, comentarii critice,
monografii literare cu interes pronunţat în lumea literară românească şi nu numai.

1, 2020

173

Lecturi paralele

Adrian Ţion

Raza de lumină a unei
pasiuni*

D

Adrian Ţion,
critic literar şi prozator,
Cluj

IN PRODUCŢIA de cărţi lansată de
Editura Romhelion din Bucureşti în
colecţia Vise spulberate, romanul Bufniţa de
pluş (2014) de Ion Dulugeac îndeplineşte
rolul unui nucleu tematic major şi original
din care îşi trag firele epice în mod progresiv
celelalte romane din serie, scrise în avalanşă
confesivă de autorul bucureştean în anii
care au urmat. Sunt subiecte tratate în cheie
realistă, care gravitează în jurul unui ax prozastic devorator, maximal, dezvăluind din
primele pagini o mare pasiune: dragostea
pentru cal, acest animal nobil. Un grandios
expozeu tehnic şi fictiv se clădeşte pe temeiul
acestei pasiuni. Tot fluxul romanesc, unitar
din punct de vedere stilistic şi conceptual, autoreferenţial în proporţie de 70 sau 80 % – din

* Ion Dulugeac, Bufniţa de pluş, Editura Romhelion,
Bucureşti 2014
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care amintim Paradisul decăderii (2015),
Cotul destinului (2016), Vise spulberate
(2016) şi Povara condamnării (2017) –
stă sub semnul acestei iubiri nemărginite
pentru creşterea cailor şi promovarea
lor în spaţiul românesc dâmboviţean.
Este tăvălugul narativ de bază al ciclului, transferat în spaţiul ficţionării transparente, în care este aşezat eroul principal Ioan Brâncovenescu, el însuşi
mare crescător de cai, mai exact „cel
mai mare crescător de cai din România
din acea epocă”, după cum îl gratulează
naratorul pe simpaticul proprietar al
Academiei Ecvestre Mogoşoaia.
Bufniţa de pluş este o introducere în această lume
a hipologilor pasionaţi de munca lor, ţintind rezultate
şi performanţe. Romanul e scris după reţeta unei cărţi
de succes, într-un limbaj curat, accesibil, cu scurte
descrieri pentru integrarea personajelor în cadrul
real al povestirii, cu dialoguri vii, antrenante, fără zorzoane, dar cu bogat conţinut informativ-tehnicist,
fără preţiozităţi stilistice savante. Preţiozităţile sunt
doar de ordin monden, specifice acestui gen de scrieri:
maşini de lux, băuturi fine, ţigări adecvate, haine de
marcă, lume bună. Autorul îi creează personajului
central ascendenţe nobiliare ce merg până la familia domnitorului Constantin Brâncoveanu, făcând
legătura cu vechile familii boiereşti din Ţara Românească. Distincţia, eleganţa crescătorului de cai e subliniată prin gusturile lui de aristocrat rafinat care ies
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la iveală cu orice prilej. El e „îmbrăcat într-un costum Armani,
cu cravată Versace şi mirosind a Charel”; consumă Whisky, „eu
vreau numai Dimple sau Chivas Regal”; e interesat de maşini din
gama Chrysler, are „o geantă neagră din piele de Cordoba”etc.
Astfel descris, prozatorul îşi poartă personajul din apartamentul
deţinut în Bucureşti pe proprietatea lui de la Mogoşoaia unde
sunt grajdurile şi la Universitatea din Iaşi unde susţine sesiuni
de referate în vederea obţinerii unui doctorat în zootehnie.
Intră în relaţie cu oameni importanţi ai vieţii universitare, cu
politicieni influenţi. Referatele lui sunt extrase din lucrarea
mai amplă Metode de management în creşterea cailor de rasă
pentru sporturile hipice din România şi cunosc un răsunător şi
rapid succes. În discuţii, deplânge crudul şi nedreptul adevăr
conform căruia Bucureştiul e singura capitală din lume unde nu
există hipodrom. Se angajează să susţină ideea construirii unui
hipodrom, stabileşte legături cu oameni interesaţi să cumpere cai
de rasă de la el, cum este americanul Mortymer născut la Bacău,
crescut în Israel şi stabilit în USA. Interesele lui exclusiv cabaline
îl ţin legat de angajaţii săi din herghelie, oameni simpli şi hâtri,
devotaţi trup şi suflet stăpânului. Cu aceştia poartă dialoguri
fireşti, amuzante, arătându-şi deseori mărinimia şi făcând cu
ei ceea ce se numea „culturalizarea maselor”, adică dă explicaţii
ca de dicţionar unor cuvinte necunoscute de aceştia, cum ar fi
Bachus, admonestându-i şugubăţ să nu urmeze calea zeului grec.
De fiecare dată când trece pe la caii lui favoriţi le strecoare o
bucăţică de zahăr în gură şi-i mângâie cu afecţiune. Pe potcovar
îl instruieşte din carte cum să execute potcovirea cailor pentru
ca aceştia să performeze, se îngrijeşte îndeaproape de calitatea
furajelor, vrea să ridice interesul românilor pentru caii de curse.
A iubi caii înseamnă a face şi ceva important pentru ei.
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Referatul citit la Facultatea de Zootehnie din Iaşi, în 2005,
cu titlul Studiul raselor de cai în lume, stârneşte vii aplauze, doctorandul e felicitat mereu, pretutindeni, toţi roiesc în jurul lui,
vajnic bărbat bine dotat fizic şi intelectual, după care studentele
întorc admirativ capul sau îşi dau coate. El îmbracă tipologia
eroului-şablon, impecabil, imbatabil, frumos şi manierat, dintrun roman de succes. E evident că Ioan Brâncoveanu are un ego
exacerbat şi electrizează spiritele prin personalitatea lui accentuată, manifestată cu orice ocazie în relaţiile cu oamenii. Sunt
conturate alte câteva profiluri de personaje, mai mult prin dialog
cu acesta, cum ar fi profesorul Vasile Ujică, secretarul general
al Ministerului Agriculturii Sorin Chelmosu, profesorul Usturescu,
ironizat colegial Mujdei, Amedeo Cosmănescu, profesorul Şonescu,
cel care îi propune să intre în programul european Leonardo da Vinci
pentru realizarea planurilor sale ambiţioase. Din discuţiile lor se
desprind o seamă de tehnici şi catalogări aduse la zi referitoare
la creşterea şi îngrijirea cailor. În procesul de selecţie al cailor
sunt incluse cele trei direcţii fundamentale ale hipologiei: rasa,
morfologia şi performanţa. Autorul face risipă de informaţii din
domeniu, astfel că scrierea extrem de bine documentată pare un
roman-eseu despre cai şi povestea lor în istoria omenirii şi în
prezentul României. Ingeniozitatea autorului face ca interesul
cititorului să fie mereu antrenat prin observaţii de prozator şi
vivacitatea dialogului. Fiind un erou exemplar, admirat de femei,
Ioan Brâncoveanu, deşi familist, nu rezistă tentaţiei de a se lăsa
iubit de moldovence apetisante, surorile Luciana şi Rodica bunăoară, dar o respinge pe Anastasia, dintr-un sentiment de plictis şi autosuficienţă.
Drumul eroului e ascendent. Calcă din succes în succes, astfel
că, atunci când, seara, rătăceşte prin Copou şi ajunge la teiul
lui Eminescu, îi vine ideea să tipărească o carte de specialitate
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(aceasta?) şi să facă lansarea ei la susţinerea doctoratului său.
Dar norii se adună deasupra destinului eroului şi romanele
următoare din serie vor detalia curbura destinului celui ajuns să
cunoască şi reversul medaliei.
Romanele lui Ion Dulugeac devoalează cu eleganţă şi empatie
fenomenul hipic trăit şi studiat. Lectura te duce cu gândul la performerul Felix Ţopescu, ofiţerul de cavalerie, membru al echipei
hipice a României care a participat la Olimpiada de la Berlin
din 1936, tatăl celebrului crainic sportiv care s-a stins în 2018.
Desigur, aceste romane vor încânta pe toţi cei ce iubesc sincer
şi pasional calul –, elogiat aşa de frumos în romanele lui Ion
Dulugeac, dar nu numai pe aceştia. „Lumea bună e înţesată de
iubitorii de cai”, crede cu tărie prozatorul şi anexează catrenul de
o sinceritate şi de-o simplitate cuceritoare: „Prin galop în viaţa
mea,/ Ei parcurg un drum de rai./ Şi nu-mi pot imagina/ Viaţa
asta fără cai”.
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„Trandafirul lui Basarab”*

V

olumul Trandafirul lui Basarab, semnat Mihai
Man, ne este prezentat ca ficţiune istorică, încă
de la începutul cărţii. O are ca redactor pe Corina
Victoria Sein, şi este o carte self published de autor,
prin intermediul Amazon, în 2018.Autorul este timişorean, se află la primul său volum de proză şi a mai
publicat două cărţi de versuri şi o traducere. Cum nu
sînt o fană a lui Sadoveanu, trebuie să recunosc că
m-a nemulţumit puţin că mi se arăta să citesc o carte
ce risca, măcar după epoca aleasă pentru acţiune, să
fie plictisitoare. Dar autorul a compensat, frumos şi
lin, prin scriitură.
De altfel, o bună carte de vizită pentru acest volum
ne-o oferă chiar autorul, în debutul cărţii: „În egală
măsură dedic cartea memoriei principelui Radu cel
Frumos Basarab al Ţării Româneşti (domnitor între
1462-1475), ale cărui convingeri şi fapte în sprijinul
ţării sale au fost deseori trecute sub tăcere de istorici
* Mihai Man, Trandafirul lui Basarab, self published/Amazon,
2018
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şi cronicari, inclusiv datorită orientării
sexuale diferite pe care nu ţinea să şio ascundă şi care, într-o societate ipocrită cum era cea din epoca feudală,
nu dădea bine în cronici.”
Asta aşa, ca să ştim de la început despre ce vorbim. Şi nu, autorul nu a ţinut să ascundă multe, ci, pe lîngă ipocrizia sutanelor, chiar de rang înalt, a
prezentat şi tradiţionala trădare. Dăm
aici şi de clerul vremii, cu aceleaşi metehne, dar şi de cîrdul de paharnici,
spătari, logofeţi sau ce-or mai fi, de
intrigi de la curte, de atacuri, replieri,
negocieri de alianţe şi, cum deja menţionasem, clasicele trădări. Ingrediente bune pentru a duce lectura
cărţii spre masochism. Şi totuşi, nu e aşa. Ceea ce ma mirat şi m-a şi bucurat. Pentru că, prin scriitura
frumoasă poţi încînta chiar dacă vorbeşti despre un
chibrit.
Cartea are pasaje multe şi relativ scurte ce-mi
amintesc de textul de ziar, spart prin intertitluri. Ele
(pasajele) sînt bine construite, garnisite cu o vastă
cultură a autorului, cu rezultatele documentării lui
asupra epocii (dar, iar, un prilej de frustrare pentru
mine, care m-am gîndit mai mult decît mi-ar fi plăcut, pentru un roman, pînă unde ţine istoria, de unde
începe ficţiunea, şi dacă liantul dintre cei doi plauri e
făcut fără stridenţe faţă de trecut). Şi probabil e fără
stridenţe – dar aici depinde şi cît de „român verde”
se consideră cititorul. Pentru că, în plăcutul pingpong dinspre dialog spre descriere, Kasim, Trandafir,
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Radu şi alţii chiar trăiesc. Vedem felul în care se fac şi se desfac
iubiri în lumea lor, şi scene în care sentimentul este punctat de...
aţi ghicit!... sex! Adică exact ca şi viaţa noastră: „Erau amândoi
goi sau, mai degrabă, înveliţi în îmbrăcămintea de eter şi fericire
divină care se spune că îi înveşmântase pe strămoşii oamenilor
în grădina Edenului. Acel eter şi acea fericire care iau naştere în
spirit şi care răzbat prin toţi porii trupului, încât cei care percep
acest fenomen pot ghici o aură pe jumătate vizibilă şi pe jumătate
intuită radiind din omul îndrăgostit.”
Pasajele/capitolele în care e împărţit volumul îţi aduc o bună
respiraţie între idei, între tablouri, dar, cu un lipici aparte, pe care
îl au cei hăruiţi spre scris – este ceva acolo care te face să treci la
capitolul următor, fără să laşi cartea din mînă. În multe din zonele
ultimelor rînduri unui capitolului, autorul vine cu o cugetare
proprie, cu un gen de concluzie, cu o imagine frumoasă, care îţi
rămîne în minte, şi, mai tîrziu, te pomeneşti că începi să măsori
lucruri cu ea. Probabil exact asta înseamnă un scriitor bun, nu? A
crea metrică. Poate o idee care mi-a marcat cel mai tare gîndurile
de după închiderea cărţii este aceasta: „Radu Basarab, cu oastea
domnească şi Kasim cu otomanii de la Dunăre, având sprijin în
avangarda oştii lui Suleiman îi loviră dinspre vest şi îi împinseră în
apele reci şi învolburate, morminte lichide, anonime şi fără cruce.”
Şi Dunărea va fi, de acum, altfel, pentru mine...
Au rămas lucruri pe care nu le înţeleg. Personajele sînt bine
conturate, au adîncimi, au credibilitate, acţiunile se înlănţuie
interesant. Şi totuşi, rămîi cu întrebări. Şi te uiţi, ca la un teatru
de păpuşi, puţin de deasupra, şi te întrebi de ce s-au întîmplat
una sau alta, sau cum va curge pe mai departe ceva ce a pornit
sub ochii tăi. Dar autorul are un răspuns: vor urma două noi
volume, care vor aşeza lucrurile şi mai mult, spre buna înţelegere.
Deocamdată, aceste întrebări rămîn drept nadă pentru cititorul
deja cîştigat.
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„septembrie soso”*

Î

Lucia Cuciureanu,
poetă, eseistă,
Arad

N SEPTEMBRIE 2019 a avut loc a XIII-a
ediţie a Taberei tinerilor poeţi de la Săvârşin,
pe Valea Mureşului. Un experiment creativ
atent supravegheat şi îndrumat, de câţiva
ani buni, de Sorin DespoT. La această ediţie
au fost prezenţi 13 poeţi. Ca de fiecare dată,
tinerii participanţi veniţi aici din diferite
zone, de la Arad, Timişoara, Bistriţa, până
la Bucureşti, au publicat producţiile literare
într-o antologie*.
Alexandra Bodnaru este câştigătoare a Premiului pentru debut al Uniunii Scriitorilor,
Filiala Timişoara, pentru volumul publicat
în 2016, intitulat Oraşul cu gropi în obraz.
La cei 22 de ani, ea îşi caligrafiază în versuri
proaspete primii paşi ai maturizării artistice.
Privirea peste umăr, într-o formulă care îmbină luciditatea cu auto/ironia, surprinde fe* frica de tinereţea altora/ caietul de la săvârşin #13/ 13
poeţi tineri, Editura Mirador, Arad, 2019
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lii din propria căutare de sine: „Mâna
stângă mă priveşte din capătul holului,/
deşurubează becul şi pleacă demnă;/
lasă uşa întredeschisă,/ cât să-mi încapă
vârful nasului;// despre nasul meu – cu
altă ocazie.” (p. 8) Pe un ton jucăuş,
rimat şi ritmat, transcrie apoi prima
întâlnire, când cei prezenţi s-au sfătuit
ce să facă şi cum s-o scoată la capăt cu
zilele şi nopţile din tabără. Scaunele lui
Ionesco sunt înlocuite în „Villanela” cu
şezlonguri care „s-au aşezat la sfat”. (p.
11)
Cătălina Ceauşescu are cu doi ani
mai mult decât Alexandra şi e studentă
la Medicină. Ca atare, poezia ei radiografiază o selecţie de instantanee diurne/fractalii, aşa cum se
reţin pe retină sau pe lentila microscopului: „Clădiri
din sticlă şi/ Albastrul-mov în degrade/ Cărămizile
vechiului far/ Labirinturi-Hexagon/ Fractali// O pisică lingându-şi blana” („Le bothanique”, p. 16) Versurile „Ţara arde/ Noi ne scriem poezii” par a demonstra că poeţii trăiesc în turnurile de fildeş ale
creaţiei şi că ecourile de afară nu ajung până în poezia
lor. Fals. Parafrazându-l pe Alexandru Paleologu, e
admirabil că poeţii, şi-n vremuri rele, continuă să îmbogăţească frumuseţea lumii.
Sorin Chiperi se prezintă sincer şi la obiect: „sunt
un om simplu. văd o bere, o beau. alături de cozy
poetry night am reuşit să dezbrăcăm poezia de inhibiţii şi nu mi-am dorit nimic mai mult decâ să
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cobor poezia de pe piedestalul pe care au urcat-o intelectualii
şi au făcut-o inaccesibilă pentru omul de rând.” (p. 19) Scrie original, are fior: „uneori stau aşa/ ca un câine ştirb, bătrân/ care a
primit o bucată de pâine uscată/ şi aşteaptă să vină ploaia” (p. 20)
Imaginile sunt percutante, reale, fără fake news. La pagina 22
scrie o frumoasă poezie de dragoste în faza ei de „Preludiu”. Începutul e minunat: „ai buzele încinse de parcă-i/ gem de cireşe
rămas topit/ pe gura borcanului/ gata gata să se prelingă/ gata
gata să pun gura pe/ ele să nu se scurgă” (p. 22) Alte versuri reînvie trăirile şi rănile acelui deja istoric 10 august 2018 #rezist:
„Un om vomită ca să scape/ De ce i-ar putea face rău/ Dar noi
nu plecăm nicăieri/ Noi suntem antibioticul/ Unei ţări căzute/
La pământ” (p. 25)
Sorin DespoT are deja 34 de ani şi nu-mi vine să cred. Compune la Săvârşin câteva exerciţii de vizualizare şi scrie mai departe despre „sufletul,/ licoros şi efervescent ca o noapte de
septembrie/ în foişorul pensiunii patrimara, în licăririle jarului.”
(p. 28) Înzestrat cu vocaţia prieteniei, nu uită să-i amintească pe
poetul stins la poalele Tâmpei în acel an blestemat 2013 („cum
tâmpla lui muşina îmbie şi astăzi glonţul strălucitor”) şi pe
Adrian Diniş în titlul unui text de la pagina 31. Bun cunoscător
al sufletului femeii, îi face un portret care se reţine, o combinaţie
între sentimentalism şi otravă: „măi femeie, eşti crudă, deşi tot
perorezi/ pe marginea comunicării participative./ sentimentală,
nu te-mpiedici de dovezi” (p. 30) Alcătuieşte şi un decalog al
celor care navighează pe internet şi o transcriere metaforică a
ceea ce s-a petrecut la Săvârşin, ambele într-un singur text: „da,
sunt nevoit să târăsc pretutindeni această troiţă de cărămidă,
dar/ am gumă de mestecat şi, privind la tovarăşii de peron, mă
bălăcesc/ în/ nedumerirea de pe figurile lor încercănate, rânjetul
acesta se/ datorează/ iubirii, le-aş spune, dar n-ar spune destule
184

1, 2020

„septembrie soso”

Lecturi paralele

şi urc în vagonul ticsit” (p. 34); „pentru noi, şcoala de poezie, la
adăpostul milei noastre duioase,/ va înainta întocmai cum i-am
poruncit: hotărât, demn, subversiv” (p. 33)
Lorena Enache se joacă „de-a poezia”, pentru ea un proces de
auto/cunoaştere. O poezie de dragoste care cultivă paradoxul:
„am săpat în mintea mea până/ m-am obişnuit cu lipsa// cu
toate mesajele trimise pe fugă/ ne vedem acasă nu mai am baterie
pup/ situaţiile personale/ ne-au fărâmiţat pe amândoi” (printre
cei degeaba, p.49); „te rog să nu ai nevoie de mine/ nu am fost
niciodată prea fericită/ în situaţii de genul/ sau când mă strângi
de gât şi-mi spui/ tu nu vezi că te iubesc// văd/ dar/ e sufocant”
(te iubesc şi alte forme abstracte de comunicare, p. 41)
Ligia Keşişian a debutat în 2017 cu volumul Mici cutremure,
Editura Charmides. Tradusă în franceză, maghiară, greacă, engleză. Se îngroaşă gluma. Colaborează constant la „Poesis International”. Traduce poezie din engleză şi spaniolă. Are şi timp
liber, vorba vine, şi atunci este curator al unor festivaluri de muzică şi film, organizează petreceri cu lăutari şi este DJ de world
music. O jumătate de vers de-al ei dă şi titlul antologiei despre
care vorbim, iată de unde: „muncitori în salopete râvnesc la
iubite/ spaţiale văduve în bocanci îşi târăsc/ umbrele înalte &
frica de tinereţea altora” (Portal 1, p. 54) În continuare, amintiri
dintr-o copilărie traumatizantă şi expresia unei frici generate
de trecerea timpului: „sunt bun prieten cu stafiile ele ştiu totul
despre ce vine/ dar eu nu vreau să aflu aici la capătul tinereţii/
mă învelesc cu pielea lepădată în mijlocul drumului/ vino în
oraşele mele subterane aici fricile sunt zgârie-nori” (Grădina în
ruine, p. 56)
Alexandra-Mălina Lipară are doar 18 ani şi scrie bine. Dorinţa de puritate e copleşitoare în textele ei: „cum să-ţi spun
ştiu/ că nu te preocupă/ dar sunt mai murdară/ decât câmpurile
1, 2020

185

Lecturi paralele

Lucia Cuciureanu

pline/ de noroi pe care aleargă/ soldaţii din Afganistan de/ când
m-a atins altcineva// cred că aş fi vărsat/ dacă i-aş fi auzit şi/ respiraţia dragostea mea” (patru fără un sfert dragostea mea ce faci
tu acum te-a întrebat şi Mazilescu, p. 62) Persistă în versuri, de
asemenea, un jind al iubirii: „şi nu-mi plăcea muzica pe care o
asculţi dar adorm în fiecare noapte/ cu melodia ta preferată în
căşti/ mă face să mă simt mai aproape de tine” (Rvssian x Sfera
Ebbastra – Pablo, p.67)
Tiberiu Neacşu e născut în Timişoara, dar a absolvit Facultatea de Litere din Craiova. Are două volume de poezii (Nebuna,
2000 respectiv Acrobat în zece paşi, 2013). A tradus din limba
engleză. Figura luciferică şi poezia lui se reţin. Cele patru texte
din antologie sunt dovada unui real talent şi a unui stil format.
Primul transcrie o stare de disconfort sublimată în fior poetic.
Natura devine aici „un état d’esprit”, cum spune Amiel. În
Pătura şi Pe Pache s-au copt corcoduşele este evocată copilăria
cu nostalgie intrinsecă, fără a cădea în patetisme: „Şi mă hlizesc
la lucrurile simple: stau printre ele, admir/ nabukovian, am resentimente şi crâcnesc în gând.” (p. 71) Celelalte două texte,
fără titlu, imortalizează dimineaţa unui oarecare Ferdinand şi o
situaţie absurdă, amândouă neaşteptat de expresive.
Luca-Ştefan Ouatu se prezintă astfel: „Prin poezie încerc să
spun lucruri care contează cu adevărat pentru mine în speranţa
că nu sunt singurul care crede în ele.” (p. 75) Scrie despre iubire
(de oameni), teamă, războaie, empatie: „am suferit pentru toţi
copiii abuzaţi/ în centre şi în pauzele de recreaţie/ pentru mamele ce-au crezut că/ băieţii le-au plecat la oraş/ să-şi vadă de
visuri şi de facultate// am locuit în corpul lor şi timpul/ ca o
bătrână singură pe/ calea ferată ezita să mai treacă// nimic nu te
loveşte mai tare decât un tren/ care pleacă din staţie” (inter regio
12641, p. 77) Nici soarta planetei nu-l lasă indiferent: „zona de
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siguranţă a dispărut/ şi odată cu ea a început să apară/ un loc
toxic în care/ mă lupt pentru lume să simt/ că mă salvez să/ ies în
mijlocul ei şi să urlu/ că în sfârşit ceva din mine poate să doară”
(kaleidoscope, p. 80) Şi nici prietenia: „am sperat că toate clipele
astea/ din casa lui ioan la releu/ din maşina lui vlad/ spre mare
vor rămâne/ acolo pentru totdeauna// şi au rămas// dar vara s-a
terminat/ şi toată căldura/ a început să se evapore/ dar vara s-a
terminat/ şi toată căldura/ se ascunde acum în noi” (septembrie
soso, p.81) Soso e numele de alint al lui Sorin DespoT.
Roxana Prisecariu are 20 de ani şi a crescut la ţară. La această
vârstă poezia ei se confruntă dramatic cu realitatea din teren:
„mi-a venit să plâng şi să vomit şi-apoi să plâng pentru că mi-a
venit/ să vomit când am simţit cum miroase bucuria de a trăi
înfăţişată prin/ pantalonii plini de urină şi mâinile murdare de
gunoiul pe care am/ uitat să-l duc ieri ale bărbatului ce-şi sprijinea neliniştea îmbibată cu/ alcool în uşile tramvaiului” (zile şi
nopţi//tramvaie//doliu naţional, p. 86) Nu-i de mirare reacţia de
recul în faţa realităţii stresante: „Ce zici să blocăm lacătul/ Din
beciul cu melancolii şi/ Să ne aerisim casa şi ochii/ De mirosul
ăsta îmbâcsit cu tot felul de dureri?” (Apoetic, p. 87)
Eugen Rogojan ne livrează în antologie doar un text cu scuza
„atât s-a putut”. Un text care închide în el povestea de la Săvârşin,
chiar dacă se vrea un poem de dragoste „în care ne-am desenat
următoarea uşă pe care/ să o închidem cu noi pe-o parte şi lumea
pe dincolo/ două porţii de cartofi prăjiţi mâncate-n spaţii sacre/
şi niciun gând legat de cum să continuăm/ povestea asta oricarear fi ea” (textul e ăsta:, p.100)
Elena Simion, la cei 22 de ani, aproape feministă. Zice că scrie
poezie ocazional, dar eu cred n-o face rău. Textele ei celebrează
viaţa cu bune şi cu rele, sentimentul exprimat este tonic: „poate
că apocalipsa e doar/ un joc sudoku pe care un copil/ încearcă
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să-l rezolve contratimp/ poate că înainte să mor aş vrea o cină în
familie/ să fim la fel de fericiţi ca atunci când/ aveam 8 ani şi tata
a venit de la galaţi cu de toate” (nuclear take, p. 105) Predomină
în textele ei şi spaima declanşată de o realitate agresivă: „mi-e
teamă de moarte şi de politică/ de oameni în uniforme mizerabile
cu bâte/ şurubelniţe în genunchi/ (...)// mi-e teamă de sărăcie ca
de bărbaţi/ pentru că eu ştiu/ preoţi care nu îngroapă morţi fără
bani” (delete cache, p. 109)
Laurenţiu-Terente Socolan are 19 ani, s-a născut la Vărădia
de Mureş şi e student la Facultatea de Teologie din Arad. Textele
lui au greşeli ortografice care nu ştiu dacă-i aparţin sau sunt
doar greşeli de editare şi o puzderie de „&” care obosesc ochii
şi mintea. Sunt pe teme etico-mistice sau fac cronica zilelor
de tabără. Cităm un text valabil: „azi e o sărbătoare mare e &
vineri e & treişpe/ nu cred în supestiţii de obicei/ dar a dracu fu
întâmplare azi dimineaţă/ la uşa camerei să stea o mâţă prăpădită
la naiba & neagră/ nici horoscopul nu e bun azi anunţă necaz &
lupte romane/ e numai ora nouă a.m corbii se-nvârt deasupra
mea, ce urmează va/ fi distractiv/ am o puşcă veche de vânătoare,
adio mâţă la revedere corbi.” (p. 117)
Concluzionând, cei treisprezece scriu o poezie mai mult narativă, dar proaspătă, lipsită de clişee, care abordează cam aceleaşi
teme care ne răscolesc pe toţi şi exprimă trăiri similare, fără prea
multe podoabe stilistice. Se observă de asemenea, pe alocuri, o
penurie de titluri şi inserţii frecvente de frazări în limba engleză
folosite uneori ca nuca-n perete, mai degrabă din snobism.
Am reţinut câte un vers/imagine din fiecare autor. Le notez
într-o ordine aleatorie pentru că important mi se pare ecoul:
„toţi câinii ăia de afară parcă schelălăie în mine”,
„în satul căprioara teama de vulpi e mai mare ca teama de
moarte”,
188
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„Poezia e doar un megafon pentru durerile lumii”,
„Pe jos, corcoduşe căzute – un cimitir”,
„eram atât de tristă când eram fericită”,
„dorul de ducă ne trage de buzunare”,
„gândul mi-e prins ca un lacăt vechi de amintirea ta”,
„Statuile verzi au ceva aproape mistic”,
„sufletul/ ca o pleură luminoasă care plesneşte în pârg”,
„Cât Jim torcea pe umăr, mi-au pus cătuşe”,
„ce greu e să fii deocheat de poezie”,
„nimic nu te loveşte mai tare decât un tren/ care pleacă din
staţie”,
„atât s-a putut”.
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Noica sau despre o viaţă sub

imperativul ideii

L

Florea Lucaci,
eseist,
Arad

A FINELE ANULUI TRECUT, de sărbători, Editura Eikon din Bucureşti a
făcut un frumos cadou iubitorilor de filosofie.
Este vorba de o carte semnată de Ioan Biriş,
şi anume Constantin Noica Holomeria simbolică1. Cartea distinsului profesor, prin problematică şi demersul analitic, este un elogiu
exemplar adus ideii de filosof şi filosofie. În
sensul acestei aserţiuni putem justifica următoarea afirmaţie: Constantin Noica aparţine filosofiei şi nu lumii de întâmplări a
oamenilor2. În susţinerea ideii pot fi aduse
multe argumente, dar în economia unei simIoan Biriş, Constantin Noica Holomeria simbolică,
Editura Eikon, Bucureşti, 2019.
2
Dacă acceptăm distincţia lui Platon dintre esenţă şi
aparenţă, atunci din perspectiva unei analize filosofice trebuie să excludem orice referiri legate de
mişcarea legionară, de închisorile comuniste sau alte întâmplări din viaţa lui Noica.
1
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ple cronici de carte am în vedere două,
suficiente cred, adică:
1. În prima sa carte, Mathesis sau bucuriile simple3, Constantin Noica lasă să
se înţeleagă că aspiră la un sistem filosofic, ideal posibil într-o cultură de
tip geometric, controlată de principiile
gândirii logice, nicidecum într-o cultură de tip istoric. Întreaga sa viaţă a fost
credincios idealului asumat şi adoptând
exigenţa ca principiu imperativ în cercetare, îşi va distila ideile din operele
lui Platon, Aristotel, Descartes, Leibniz,
Kant, Hegel, Heidegger, a marilor filosofi care au marcat istoria gândirii. Deşi
Noica îşi proiectează sistemul în conexiune cu marea
filosofie, el stăruie pentru valorificarea potenţialului
limbii române, deoarece crede că „poartă cu ea întregul logos-ului, chiar dacă nu este limbă universală”4,
fiind astfel potrivită să însufleţească gândirea şi să-i
dea întruchipări originale.
2. Noica dă o neconvenţională definiţie filosofului,
indicându-l pe Hegel şi modul în care poate să apară
o autentică problemă filosofică. Astfel, el afirmă că
„deosebirea dintre filosof şi ceilalţi este că într-o aserţiune obişnuită, ca «pomul este verde», oricine
se gândeşte la pom şi la verde, în timp ce filosoful
3
4

Cartea a apărut în 1934, când autorul avea doar 25 de ani.
Constantin Noica, Scrisori despre logica lui Hermes, Editura
Cartea Românească, Bucureşti, 1986, p. 144.
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întreabă ce însemnează «este»”5. De ce micul cuvânt „este”? Întrucât deschide spaţiul logic în care se constituie lumea gândirii.
„Trebuie să reflectăm la sensul cuvântului a fi; în afara acestei
reflecţii, nu există decât vorbe goale şi metafore poetice”6. Că
Noica şi-a trăit viaţa sub imperativul ideii, a conceptului de
filosof, rezultă şi din proiectul unei cărţi intitulată Autobiografia
unei idei.
Aşadar, este firesc ca Ioan Biriş să nu scrie o biografie, ci să-l
caute pe Constantin Noica exclusiv în lumea de idei a cărţilor
sale, precum şi pe traiectul unor afinităţi ideatice cu filosofia
universală. Prin urmare – susţine autorul – „ne interesează, în paginile acestei cărţi, o problemă fundamentală şi soluţia acesteia
în concepţia filosofului român: problema holomeriei, respectiv
logica partitivă de acest tip, o logică în care o parte, un individual
reuşeşte să fie de puterea întregului.”7 În mod concret, Ioan Biriş
este preocupat să descopere acea idee care îi conferă filosofului
nostru originalitate nu doar în cadrul filosofiei româneşti, ci şi
al celei europene. În acest sens, este deosebit de elocvent ultimul
capitol, în care se face o analiză comparativă între holologia lui
Brentano, mereologia lui Lesniewski şi holomeria lui Noica. De
altfel, concepţia lui Noica privind ideea unei logici hermeneutice,
distinctă ca principiu şi soluţii de a logicienilor austriac şi polonez, a fost abordată de Ioan Biriş şi la Congresul Mondial de
Filosofie de la Atena, din 2013. Comunicarea a generat întrebări,
dispute şi, desigur s-a luat notă despre contribuţia filosofului
nostru la lămurirea posibilelor premise privind logica partitivă.
Or, în acest fel s-a evitat o situaţie similară faţă de cunoaşterea
Constantin Noica, Jurnal de idei, Humanitas, Bucureşti, 1991, p. 43 (51).
Pierre Aubenque, Problema Fiinţei la Aristotel, Editura Teora, Bucureşti,
1998, p. 129.
7
Ioan Biriş, Op. cit., p. 9.
5
6
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poziţionării logicienilor Ion Petrovici şi Edmond Goblot relativ
la universalitatea legii variaţiei inverse a conţinutului şi sferei noţiunilor. Deşi Ion Petrovici a demonstrat cu câţiva ani înainte
de Goblot că legea raportului invers dintre conţinut şi sferă nu
se aplică genurilor supreme, precum ar fi categoria de fiinţă, ci
doar în cazul noţiunilor încapsulate sau înseriate, contribuţia
filosofului român a rămas necunoscută. De aici imperativul
toate la timpul lor, altfel există riscul ca recuperările istorice să
fie taxate de unii ca protocroniste.
Pentru a înţelege geneza cărţii lui Ioan Biriş, consider necesar
să ne referim pe scurt şi la Simpozionul Naţional Constantin
Noica. La centenarul naşterii, adică 2009, Academia Română
a constatat că-i este interzis să cinstească memoria filosofului
Constantin Noica, adică să-i publice în ediţie critică opera, întrucât a devenit între timp marfă şi a căzut sub noţiunea de copyright. În această situaţie, la iniţiativa academicianului Alexandru
Surdu, s-a organizat Simpozionul Naţional Constantin Noica într-o
formulă inedită, respectiv itinerantă atât în sens cronologic, de la
prima carte, Mathesis sau bucuriile simple (1934), la ultima, Scrisori despre logica lui Hermes (1986), cât şi geografic, prin oraşele
şi universităţile din România. Ei bine, Ioan Biriş nu numai că a
venit cu comunicări8 originale la toate cele unsprezece ediţii de
până acum, dar a fost şi co-organizator la trei dintre acestea.
Dacă ne referim acum la conţinutul cărţii Constantin Noica
Holomeria simbolică, se cuvine să evidenţiem faptul că Ioan
Biriş a căutat să pună în lumină imaginea unui filosof pentru
care demersul logic nu este un simplu instrument metodologic,
ci o formă de cultură exemplară. În acest sens, el recuperează şi
8

Aceste comunicări revăzute şi rescrise parţial se regăsesc în ordonarea
logic-coerentă a capitolele cărţii Constantin Noica Holomeria simbolică.
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valorifică analitic modul în care gândirea lui Constantin Noica se
constituie în timp, de la o carte la alta, prinzând forme adecvate
unei culturi animate de spiritul matematic, în care „treptele
realului”, de la Platon şi Aristotel până la Kant şi la modulaţiile
fiinţei în câmpul limbii române, devin substanţa întrebărilor
metafizic-filosofice.
Ioan Biriş îşi structurează cartea în douăsprezece capitole, ceea
ce presupune, pas cu pas, o descriere analitică a evoluţiei gândirii
lui Noica şi concretizarea sa în forme conceptual-operaţionale.
Aşa se explică de ce bucuria simplă, aceea de a gândi, este un
sentiment ce însoţeşte raţiunea opţiunii pentru o cultură de tip
geometric, cea care a dat identitate Occidentului. Că Noica dorea
ca acest ideal să fie asumat şi în gândirea şi viaţa românului reiese
indirect din năduful exprimării sale, adică: : „Noi nu mai vrem
să fim eternii săteni ai istoriei. […] Economiceşte şi politiceşte,
culturaliceşte ori spiritualiceşte, simţim că nu mai putem trăi
într-o Românie patriarhală, sătească, anistorică. Nu ne mai
mulţumeşte România eternă; vrem o Românie actuală.”9 Noica
îşi justifica astfel opţiunea la filosofia occidentală. Plecând de
aici, Ioan Biriş concepe o paralelă Kant – Noica, analiză din care
rezultă patru idei-forţă care pot restructura gândirea, implicit
un model cultural. Între acestea, individualul este ideea care va
face carieră în filosofia lui Noica, regăsindu-se ipostaziat sub
diverse forme, în chip de metaforă în Şase maladii ale spiritului
contemporan, concept ontologic în Devenirea întru fiinţă, simbol
logic, adică holomerul, în Scrisori despre logica lui Hermes. Încă
de atunci, cu Mathesis sau bucuriile simple, tânărul Noica „se
arată fascinat de metodologia matematică, fiind convins de
9

194

Constantin Noica, Pagini despre sufletul românesc, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1991, pp.7-8.
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faptul că întreaga cultură europeană este una de tip matematicgeometric”10.
Am insistat asupra primului capitol întrucât aici se regăsesc
premisele construcţiilor ideatice ce compun întregul cărţii, adică în acest context se afirmă ideea de individual, care intră ca
parte în logica relaţiilor, ca agent în logica invenţiei spirituale,
constituie referinţa esenţială în metodologia identităţii, intră în
calculul logicii partitive etc. Analizând ideile lui Noica, Ioan Biriş
evidenţiază modul în care un filosof îşi asumă ceea ce am putea
numi „obligaţiile filosofiei”, în acest caz tematizarea unei idei,
individualul care dă holomeria, adică imaginea unui concept ca
un spaţiu al relaţionării filosofului atât la filosofie, cât şi la ştiinţa
contemporană.
Problematica individualului este pentru Noica obsesivă, fiind legată de holomer şi logica partitivă, respectiv proiectul
său de logică hermeneutică. Din ceea ce scrie Noica şi, desigur,
evidenţiază şi Ioan Biriş, individualul este înţeles ca o funcţie
ce are un spaţiu logic. În matematică funcţia este definită ca
relaţie care asociază unor elemente dintr-o mulţime (domeniu)
elemente dintr-o altă mulţime (codomeniu). Or, de aici reiese
că individualul ca funcţie are atribute active, de compunere.
Se poate susţine că într-un anumit contex individualul poate
fi interpretat ca având funcţie creativă. Din perspectiva logicii,
această chestiune, creativitatea, este o stare paradoxală, deci
inacceptabilă. Mai precis, atât deducţia, cât şi inducţia „conduc
la pierderea individualului”. Soluţia lui Noica este a câmpului
logic, care ar permite „o «împlântare» directă a generalului în
individual”. Numai că o asemenea posibilitate „este un act demiurgic, de aceea Noica ne spune că metodologia invenţiei
10

Ioan Biriş, Op. cit., p. 41.
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spirituale are nevoie de un act de decizie”11. La acest nivel, individualul se identifică în Demiurgul lui Platon, care şi el „împlântă” generalitatea celor două modele în individualitatea unei
existenţe, respectiv când foloseşte modelul fiinţei veşnice, atunci
„desăvârşeşte totul ca ceva frumos”, iar când foloseşte modelul
devenirii veşnice, atunci „el va săvârşi totul ca ceva departe de
a fi frumos”12. Într-o imagine sintetică şi în spiritul logicii lui
Hermes, Noica vine cu exemplul romanului, care şi el este o
lume, anticipând cu două decenii un calcul logic. „Un roman
desfăşoară spaţiul logic n-dimensional al câte unui erou. Cu
fiecare frază se dă un chip provizoriu funcţiei. Întregul contopeşte
spaţiile într-unul: chipul individualului.”13
Funcţia de agent activ, creator, al individualului face obiectul
unei analize legate de indentitatea culturală. Desigur, referinţa
este dată de manifestările vii din artă, literatură, filosofie, din varii domenii ale culturii, într-un moment istoric pentru România,
perioada interbelică, în care conştiinţa critică a identităţii naţionale generează pentru Noica o problemă, şi anume: „cum
poate o «indivualitate» să se ridice la puterea universalului, cum
poate joncţiona cu ordinea generală?” În studiile cuprinse în
Modelul cultural european, Noica va încerca să înţeleagă „individualităţile culturale”, implicit cea românească, din perspectiva
„raportului fundamental Unu-multiplu”14. Chestiunea va fi reluată în Devenirea întru fiinţă şi în Scrisori despre logica lui
Hermes, lucrări în care, din perspectivă ontologică şi a logicii
hermeneutice, ne sunt date modele conceptuale operaţionale
Ibidem, p. 73.
Platon, Timaios, în Opere, vol. VII, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1993, p. 142 (27 d – 28 a – b );
13
Constantin Noica, Jurnal de idei, Ed.cit., p. 128 (283).
14
Ioan Biriş, Op. cit., pp. 93-94.
11
12
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întemeiate pe holomer şi calculul relaţiilor I-D-G, concretizate
în şase tipuri de judecăţi specifice (krinamenul) şi trei tipuri de
raţionamente (synalethismul) cu variantele aferente.
Ei bine, în cartea sa Ioan Biriş va căuta să problematizeze şi
să lămurească unele dintre ideile lui Noica care ridică semne de
întrebare. În acest sens, va proceda la analiza limbajului hermeneutic, înţeles ca limbaj-acţiune, deoarece exemplele filosofului
nostru ţin de „situaţia holomerică din interiorul trinităţii creştine,
despre situaţia holomerică logos-limbă, despre umanitatea socratică etc.”15 Totodată, apelul la logica analogiei i-au permis
să facă o serie de observaţii care lămuresc un anume „exces de
semnificaţie”. Originalitatea ideilor lui Noica sunt evidenţiate
de Ioan Biriş şi prin subtile analize şi referinţe la unii logicieni
contemporani.
Limitat de spaţiul dat unei cronici, nu închei fără să semnalez
importanţa şi originalitatea cărţii Constantin Noica, Holomeria
simbolică, semnată de Ioan Biriş. Autorul ne convinge că şi
Noica a tins să fie un holomer, aspirând ca prin rostirea filosofică
românească (partea) să ne integrăm în marea cultură europeană
(întregul), asumându-ne-o şi dând seamă de identitatea sa.

15

Ibidem, p. 264.
1, 2020
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Aradul văzut

din Turnul de apă*

C

Horia Ungureanu,
prozator,
Arad

A MULŢI ALŢI semeni de-ai mei, trăiesc
şi eu (convieţuiesc cu mine însumi)
într-un mic paradox: îmi place să văd, să cunosc lumea, dar nu-mi place să călătoresc.
Aşa că mă adaptez. Vreau să spun că mă plimb
prin lumea largă stând comod, în fotoliu,
citind sau uitându-mă la televizor. La filme
documentare, la emisiuni culinare, la trasee
turistice. Printre altele, mă impresionează
(uneori chiar mă emoţionează) oraşele europene de astăzi, cu străzile, monumentele şi
clădirile care înmagazinează în arhitectonica
lor inegalabilă o întreagă istorie. Viena, Brno,
Praga, Budapesta, Barcelona, Roma, Paris…
Dar şi Aradul, din punct de vedere arhitectural, este un oraş european sută la sută.
Arhitectonica străzilor şi clădirilor sale re* Horia Truţă, Turnul de apă şi împrejurimile, Editura
Mirador, 2016
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prezentative reflectă (ca o oglindă fidelă) stilurile care au dominat Europa
în ultimele două veacuri: seccesion, modernist, baroc, renascentist, eclectic,
clasic sau neoclasic. Stau mărturie despre acest fapt incontestabil vestitele
palate edificate de-a lungul timpului şi
care dăinuie, măreţe, şi astăzi: Palatele
Szantay şi Bohuş, Neuman sau Cenad,
Palatul Administrativ, Palatul Culural,
Palatul Herman. Strada Cloşca, în întregul său, poate fi trecută, fără nicio
ezitare, în această înşiruire de frumuseţi arhitecturale arădene.
Chiar şi Turnul de apă.
Turnul de apă este o construcţie emblematică a
Aradului. Toată lumea ştie cum arată, unde este amplasat şi la ce a servit Turnul de apă. Este chiar un
reper. Fie ca loc, ca localizare, ca punct de orientare
(„lângă Turnul de apă”, „dincolo de Turnul de apă”,
„peste drum de Turnul de apă” etc), fie ca moment
distinct în evoluţia istorică şi culturală a urbei noastre.
În modernizarea ei. Turnul de apă a făcut şi încă face
parte din viaţa cotidiană a noastră, a arădenilor. Aşa
că nu este de mirare că, până la urmă, s-a găsit un
arădean care s-a gândit că trebuie să scrie o carte
despre Turnul de apă. Iar faptul că acest arădean este
nimeni altul decât profesorul Horia Truţă, iar nu-i de
mirare. Doar ştim cu toţii că domnia sa se ocupă de
istoria Aradului încă de pe vremea când „tăifăsuia pe
laviţă” cu jurnalistul Dan Codre.
1, 2020
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Bănuiesc că lucrarea Turnul de apă şi împrejurimile (de care ne
vom ocupa în rândurile care urmează) face parte dintr-un proiect
mai amplu al lui Horia Truţă, acela de a ne prezenta Aradul, în
întregul său, dar pe fragmente bine delimitate urbanistic, istoric
şi cultural, adică de a reconstrui Aradul de astăzi pornind de la
ceea ce se ştie despre el din mărturii, scrieri, descrieri şi hărţi mai
vechi sau mai noi. Veţi spune că asta au făcut-o şi alţii, înaintea
domnului Horia Truţă. Foarte adevărat. Numai că în demersul
său cultural, profesorul Horia Truţă este atent şi la personalităţile
care au dat sau dau viaţă astăzi Aradului, personalităţi pe care le
aşază, firesc, în casa în care au locuit sau locuiesc încă şi creează.
Cu adresă precisă: stradă şi număr de casă. Astfel că, dintr-odată,
ca şi când ar mânui o baghetă magică, strada şi casa despre care
vorbeşte prind viaţă.
Volumul Turnul de apă şi împrejurimile este structurat în trei
secţiuni mari, la care se adaugă o Prefaţă, 5 Anexe şi o Bibliografie. Prima secţiune se ocupă de geneza şi evoluţia urbanistică
a Aradului modern, a doua secţiune, mult mai extinsă, vorbeşte
despre alimentarea cu apă a Aradului în sistem centralizat, despre
tehnologia exploatării apei şi, legat de asta, despre Turnul de apă
şi, mai apoi, despre Galeriile Turnul de Apă. În secţiunea a treia
ne sunt prezentate (mai ales urbanistic şi arhitectural stilistic)
treisprezece străzi, un parc şi o piaţă.
După cum precizează autorul în Prefaţă, „În lucrare se prezintă
clădiri, monumente, personalităţi, evenimente (…), discursul
fiind structurat spaţial, pe principalele puncte de interes alese de
autor: Turnul de apă, Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare,
Piaţa Catedralei, Piaţa Sârbească şi împrejurimile”.
În secţiunea întâi a lucrării, Aradul modern: geneză şi evoluţie
urbană, autorul vorbeşte despre Aradul secolului al XVIII-lea,
o localitate de câmpie, aflată mai mereu sub stăpânirea „apelor
200
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stătute şi a miasmelor”, iar vara, locul apelor stătute „era luat de
un praf gălbui-albicios care, în zilele caniculare, plutea răscolit
de uşoare adieri şi de forfota străzii”.
„Într-o schiţă executată în 1752, inginerul militar chezaro-crăiesc Suly prezenta Aradul ca fiind o aşezare urbană incipientă,
înconjurată de o pădure deasă, traversată de la est la vest de un
braţ nordic al Mureşului”, Mureşul Mic, braţ care „împărţea
oraşul în două: Civitas Germanica (oraşul german) şi Civitas
Rasciana (oraşul sârbesc)”.
Civitas Germanica (Die Deutsche Stadt) era ocupat de coloniştii germani, în general meseriaşi, care s-au stabilit şi au dezvoltat Aradul pe axa sud-nord, din actuala Piaţă Avram Iancu
până în dreptul Primăriei de astăzi. Ei au trasat şi ocupat, printre altele, şi Herren Gasse (strada Domnilor), actuala stradă
Eminescu. Civitas Rasciana (sau Raczvaros, sau Die Raitzen
Stadt) se întindea spre sud, pe malul drept al Mureşului, pe câtă
vreme Walachay (părţile româneşti) se afla în „perimetrul actual
al străzilor Andrei Şaguna, Episcopiei, Ştefan Cicio-Pop” şi era
populată în general de agricultori şi crescători de vite.
Prezentând Aradul în evoluţia sa istorică, autorul ne vorbeşte
despre trecerea de la străzile acoperite cu pământ sau „nisipate
cu material scos din Mureş”, la cele pavate cu piatră brută,
piatră spartă, macadam şi piatră cubică, de la casele construite
perpendicular pe stradă, la cele „închise în careu”, sau la cele
oblonge, edificate paralel cu strada.
„Sfârşitul anilor 1800 şi începutul veacului următor au marcat
(…) naşterea arhitecturii urbane moderne în întregul Imperiu
Austriac, fapt care nu putea trece neremarcat nici la Arad”.
Atunci au fost constrite, printre altele, Biserica Reformată (1852),
Biserica-Catedrală Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (186265), Reşedinţa Episcopală Ortodoxă (1880), Palatul Seminarial
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(1885) sau Palatul Sârbesc (1913). Tot în acea perioadă, mai
precis în 1896, pe strada P.I. Ceaicovschi, a fost ridicat Turnul de
apă, o instalaţie indispensabilă bunei funcţionări a apeductului
civil din oraş.
Tocmai despre acest Turn de apă şi despre apeductul civil
arădean se vorbeşte în a doua secţiune a cărţii profesorului
Horia Truţă. Astfel, aflăm că până în 1896, când a fost edificată
instalaţia centralizată de alimentare cu apă a oraşului, aceasta
(adică apa) se scotea din Mureş, din canalele afluente, din fântâni sau din puţuri cu acţionare manuală. Apa din fântâni era de
proastă calitate, „încărcată cu materii organice şi multe săruri,
caldă (…) şi cu gust de putregai” (iz provenit probabil de la
buştenii cu care erau căptuşite unele fântâni).
Primele turnuri de apă au fost construite în Cetatea Aradului
(1858), la gara feroviară (1897), la Macea (1881 – bazin aşezat în
turnul Castelului), apoi la conacele de la Conop, Odvoş, Petriş,
Şofronea. Creşterea consumului de apă a determinat şi mărirea
numărului şi a adâncimii puţurilor forate pentru captarea
apei, ajungându-se până la 423 de metri (Indagrara, 1948). De
altfel, în acest capitol, autorul ne prezintă cronologic procesul
de edificare a sistemului de alimentare cu apă a Aradului, de la
primele demersuri (1885) până la construirea Turnului de apă,
a apeductelor şi la forarea puţurilor, cronologie care începe în
1885 şi se încheie în 2016, an în care, de acest sistem, beneficiau
275.000 de locuitori ai Aradului şi 118.000 de locuitori din
judeţ. În acest context, autorul alocă un număr impresionant de
pagini (23) edificării şi funcţionării Turnului de apă şi, apoi, a
Galeriilor Turnul de Apă, folosind o mulţime de schiţe, planşe
şi fotografii, unele inedite. Despre Galeriile Turnul de Apă aflăm
că, începând din 1996, oferta culturală a galeriilor cuprinde expoziţii temporare şi permanente de artă contemporană arădeană,
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un muzeu al apei şi al pompierilor, sală de conferinţe, activităţi
de club, expoziţii în aer liber şi belvedere.
Partea cea mai extinsă a lucrării lui Horia Truţă este dedicată
unor spaţii publice: străzi (13 la număr), parcuri şi pieţe. Ne sunt
prezentate pe rând strada P.I. Ceaicovschi, Parcul Reconcilierii
Româno-Maghiare, străzile Ioan Calvin, Mihai Eminescu, Episcopiei, Ioan Popovici Deseanu, Piaţa Catedralei, străzile Ioan
Russu Şirianu, Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, Ioan Meţianu,
George Bariţiu, Academia Teologică, Emanoil Gojdu şi Alexandru
Gavra. În prezentarea fiecăruia dintre aceste „obiective”, autorul
foloseşte acelaşi algoritm: localizare şi delimitare, denumiri succesive, clădiri reprezentative din punct de vedere cultural sau
politic, foşti sau actuali locatari (dintre cei cu notorietate recunoscută).
Astfel, aflăm că, de exemplu, pe strada Ceaicovschi a existat
(până în 1977, când a fost demolată) Capela Sfântului Florian, ctitorie a berarului Thomas Jung, iar la numărul 26 a locuit profesoara Felicia Constantinescu, mama dramaturgului (era să spun,
de tristă amintire) Paul Everac; pe strada Ioan Calvin au funcţionat,
de-alungul vremii, mai multe fabrici: de mobilă, Muller Henrik
(la numărul 13) şi Kenderessy Ludovic (la numărul 38), de
oglinzi (Pinter & co, la numărul 39), de piepteni Riedl Edmund
(la numărul 50), sau cea de mobilă, SA Leopold Bruckner (la
numărul 15). Tot pe această stradă, dar la numărul 4, s-a aflat
locuinţa poetului şi profesorului (i-a fost profesor şi tatălui meu,
la liceul Moise Nicoară, prin anii 1920) Al. T. Stamatiad, precum
şi redacţia revistei Salonul Literar; pe strada Eminescu se află
clădirea fostului hotel Crucea Albă, în saloanele căruia au fost
găzduite personalităţi celebre ale vremii, precum împăratul Franz
Josif, muzicienii Franz Liszt, Johann Strauss, Johannes Brahms,
Pablo Casals, scriitorii I.L.Caragiale, G. Coşbuc, Octavian Goga,
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Morics Zsigmond şi alţii; la numărul 3, pe aceeaşi stradă, a
trăit şi creat mulţi ani prozatorul Florin Bănescu, membru al
Uniunii Scriitorilor din România, coordonator al Cenaclului
din Arad al U.S.R., la numărul 17 a fost locuinţa pictorului Pavel
Alaszu, la numărul 18, Palatul Diecezan, la numărul 30, reşedinţa
Protopopiatului Ortodox Român din Arad, la numărul 37, Palatul Tribunei, iar la 55-57, Casa Jelen (un complex cultural,
proprietate a scriitorului Böszörmeny Zoltan).
O astfel de înşiruire (ca cea de mai sus) poate fi plictisitoare
pentru cititori, dar eu consider că astfel de informaţii, pe care nu
le găseşti oricând şi oriunde, pot prezenta interes şi importanţă
pentru cei care doresc să cunoască (mai îndeaproape şi mai amănunţit) istoria culturală a Aradului, aşa că îmi permit să reţin
atenţia cititorilor cu încă unele informaţii de acest tip.
Deci, continuâd demersul de mai sus, pe strada Ioan Russu
Şirianu, la numărul 2, au funcţionat locuinţa şi atelierul cunoscutului arhitect Lajos (Ludovic) Szantay, cel care a proiectat
clădiri celebre în oraş, precum Palatul Cultural sau Biserica
Evanghelică; pe strada Ştefan Cicio-Pop, casa de la numărul 3,
a găzduit nu numai reşedinţa familiei dr. Ştefan Cicio-Pop, ci şi
sediul Consiliului Naţional Român, de aici lansându-se în 1918
apelul Către Naţiunea Română şi tot „în acest imobil au fost luate
măsurile pentru organizarea Gărzilor Naţionale”; casa de raport
de la numărul 16, construită după planurile arhitectului Milan
Tabacovici, marchează debutul stilului secession în arhitectura
Aradului; la numărul 18 s-a aflat locuinţa scriitorului Poiană
Volbură – Năsturaş, poet şi prozator, „amintit de Nicolae Iorga
printre vechii semănătorişti”.
Strada Vasile Goldiş poate fi considerată, în întregul său, o
filă importantă din istoria Aradului. „Trasată pe direcţia est –
vest încă de la începutul secolului al XVIII-lea, sub numele de
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Teather Gasse”, este una dintre cele mai vechi artere de circulaţie
arădene. La numerele 1 – 3 ale străzii se ridică impozantul Palat
Bohuş, construit în 1913 după planurile arhitectului Ludovic
Szantay, clădire care (lucru rar pe vremea aceea) „era dotată cu
instalaţii performante de încălzire centrală şi apă caldă menajeră
pentru bucătărie, baie şi spălătorie, produse de firma germană
Naţionale Radiator Gesellschaft”. În această clădire a funcţionat
ani la rând un cinematograf (cu diferite nume: Select, Apollo,
Forum, Studio, Nicolae Bălcescu), aici pot fi văzute locuinţele
şi atelierele artiştilor plastici Mihai şi Flory Takacs, Sever şi
Zizi Frenţiu, sau ale artistei Maria Tamaş; la numărul 6 a fost
organizat, de către Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad,
Muzeul memorial „Vasile Goldiş”, aceasta fiind clădirea în care
a trăit Vasile Goldiş între anii 1862-1934, tot aici funcţionând
şi redacţia ziarului „Românul” , precum şi editura şi tipografia
„Concordia”.
Pe strada George Bariţiu sunt evidenţiate, printre altele, locuinţa arhimandritului Vasile Magra (la nr. 29) şi locuinţa şi
atelierul pictorului Nicolae Chirilovici (la nr. 35), unul dintre
marii colorişti ai Aradului, iar pe strada Alexandru Gavra,
locuinţa pictorului Corneliu Artimon (la nr. 6), un adevărat
maestru în iconografia bizantină, cu lucrări în colecţii particulare
din România, Germania, Ungaria, SUA, Franţa, Suedia, Australia
şi Africa de Sud.
Fără nicio urmă de îndoială, lucrarea Turnul de apă şi împrejurimile este rodul unei intense munci de cercetare, făcută cu
profesionalism şi dedicare. Întinsa bibliografie studiată de autor
şi care a stat la baza elaborării volumului, dovedeşte intensul
efort intelectual depus de profesorul Horia Truţă pentru buna
cunoaştere, stăpânire şi interpretare a mulţimii de informaţii
adunate în timpul cercetării, despre marele număr de ore alocate
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studierii atâtor documente. Dar mai dovedeşte ceva, fără de care
o astfel de lucrare ar părea seacă, fără viaţă: dragostea autorului
pentru urbea sa natală, pentru istoria şi oamenii săi.
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Nicolaie Nica,

o undă de mister

V

IAŢA LITERARĂ românească a ultimelor decenii, atât cât o mai frecventăm,
pare destul de stranie.
Cred că a scăzut mult în intensitate începând chiar cu prezenţa ei în structurile
educaţionale şi continuând cu disiparea ei în
presa de specialitate respectiv cea literară în
primul rând. Reviste tradiţionale de referinţă
mai găseşti în chioşcuri de ziare doar accidental. La fel şi în librării. Televiziunile se
relaţionează si ele centrifugal. Motivaţiile ar
fi prea multe ca să le inventariem aici. Cert
este însă că acest tip de comunicare, această
realitate a determinat şi modificări importante ale scrisului românesc. Printre ele ar fi
şi apariţia unei categorii de autori de cărţi ce
apar prin autofinanţări. Unii dintre ei sunt

Nicolae Brânda,
eseist, poet
Oradea

* Nicolaie Nica, O undă de mister, Editura Brumar.
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născuţi pentru literatură, alţii sunt,
cu prioritate, expresia unor vanităţi
personale care chiar dacă uneori par
şi ele nobile, sunt însă departe de a
fi suficiente. Cred că dintre creatori,
respectiv poeţii, născut din vocaţie
se numără şi Nicolaie Nica autorul
volumului O undă de mister apărut
recent la editura Brumar. Este cred a
şasea carte a poetului.
Deci el nu se încadrează între cei
formaţi în relaţie cu exerciţiul exacerbat al vanităţilor.
S-a născut şi a crescut într-o lume pe care comunicând-o doreşte să o salveze de la neant. Are genetic
născută această identitate şi idealitate pe care o oferă
cititorului prin revelaţie: „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.” (p. 7) Identitate
şi idealitate pe care şi le asumă generic, odată cu Petre
Ţuţea: „Ţin să subliniez că, întrucât motivul vieţii şi
al morţii este învăluit în mister, artistul este liber să îl
prelucreze cum vrea.”
Motivul, purtând poezia în el, îşi etalează dar cred
şi modelează biografia după asemenea virtuţi.
Printre reperele esenţiale ale unei asemenea biografii se numără desigur percepţia sublimată a unui
spaţiu generos, specific bazinului superior al Crişului
Negru, zona Beiuş – Vaşcău, în care a copilărit poetul: „În crengile cireşilor sălbatici/ înfloriţi pe coastă
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mi s-a pârguit cândva dragostea”. Nu numai prima dragoste însă, căci: „Pădurea ne oferă răcoarea reconfortantă,/ florile ne
impresionează retina/ cu toate culorile curcubeului./ Zorii ne
îmbie cu fascinaţia luminii,/ roua îşi dă mâna cu aerul/ proaspăt care ne aeriseşte plămânii,/ seara ne ademeneşte cu/ odihna
binemeritată,/ dar cu toate acestea poetul/ a ales, în mod misterios,/
să se odihnească/ între Frumuseţe şi Moarte.” (p. 26)
Un spaţiu referenţial al începuturilor al copilăriei dizolvat,
din păcate, dar referenţial în memorie: „Cine i-o fi luat ţarinei/
fântânile cu ciuturi?.../ lângă care taurul negru/ mă privea cu
ochi melancolici/ şi mă ruga pe mine, copilul,/ să-i arunc apă
într-un jgheab/ pentru a putea trăi mai departe” (p. 51)
Din prospectul biografiei sale lirice, desigur erotismul nu
putea să lipsească, dimpotrivă, chiar dacă el nu sublimează cum
suntem obişnuiţi, ci de cele mai multe ori inspectează recesiuni:
„Mi-ai trecut prin suflet/ ca o datină,/ iubita mea – un om fără
noroc/ şi ai făcut iubirea noastră/ prea banalul joc,/ tu suflet
simplu cu miros/ de mere şi de busuioc.” (p. 19) sau: „Noaptea
dintre noi doi/ nu s-a terminat, urmăreşte/ cu ochi de smoală/
nisipul ce se scurge prea repede/ prin gâtul subţire al clepsidrei.”
(p. 20)
Salvarea şi la poetul Nicolaie Nica este recursul la prima iubire: „Sunt purtător de doruri fără rost.../ căzând pe-un fir cu
plumb fără simţire,/ mă doare chinuit, în mod anost, femeia/ din
prima iubire.” (p. 44)
Comunicarea sa venind dintr-o percepţie personală trăită a
universului în ipostazele sale generice nu sunt exclusiv pozitive,
ci impuse de existenţial devin şi polemice.
Accentele polemice vin din inadvertenţele care-l agresează
în planul socialului contemporan căci „Trăim în vremuri cu
dreptate strâmbă/ unde arbitri ţin cu cei ce fură.” (p. 77) „Astăzi
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e prea târziu tataie,/ ni s-a uscat şi sufletul şi glasul,/ avem în
România, conducători de paie/ şi e nesigur ţelul şi e nesigur pasul.” (10) Sau: „Mă doare acut ca o deschisă rană/ privelişteantristată întinsă peste ţară./ Mă răscoleşte-adânc precum un dor
de mamă, efortul celor ce-şi câştigă pâine-afară.” (p. 71)
Concluzionând am putea spune că poeziile lui Nicolaie Nica
sunt de fapt năluciri ale universului care i-au populat biografia.
Năluciri care subliniază acest univers căci: „Si-o nălucă-i lumea
toată/ privită chiar de lângă soare/ căci rana Fiului ne doare/ şi-n
Sfânta Mare Sărbătoare.” (p. 84)
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Un titlu care provoacă*

T

ITLUL VOLUMULUI produce într-un
fel fiori, dar eu am coborât în ape mai
liniştite după ce am citit Cuvântul înainte al
Elei Iakab, care este şi antologator, unde se
spune că este vorba despre o mărturie a istoriei literare din partea vestică a României.
Deşi nu ăsta este rolul unei antologii de poezie contemporană.
Importanţa antologiilor nu poate fi pusă la
îndoială, în evidenţierea actualităţii literare,
precum şi faptul că ea, antologia, pune la dispoziţie celor interesați, iubitorilor de texte
selectate, sinteze necesare în stabilirea preferinţelor și ierarhiilor pentru un segment de
istorie literară.
Tot din Cuvânt înainte aflăm că iniţiativa
acestei antologii a pornit de la Cenaclul literar

Constantin Butunoi,
poet,
Arad

* Ontos, eros, thanatos, Antologie de poezie contemporană, Editura Mirador, 2019, Cuvânt înainte, Ela
Iakab, 333, p
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„Anotimpuri” din Lugoj, condus de poetul şi pictorul Ion Oprişor. Apoi, prin
prietenii literare, aria s-a extins depăşind cu mult zona locală, propunând
cititorilor autori „legaţi de afinităţi elective şi care aparţin unor vârste de
creaţie diferite”, cu niveluri diferite de
notorietate.
Antologia este structurată astfel:
Cuvântul înainte al antologatorului,
scurte biografii ale poeţilor selectaţi, o
selecţie de poezii din fiecaree dintre ei,
una-două pagini de referinţe critice.
În total 28 de poeţi publicați în ordine alfabetică, pe
o scară valorică flexibilă, în cele 333 de pagini.
Nu voi face referiri privind selecţia textelor, e dreptul antologatorului să-şi manifeste preferinţele , eu
doar voi cita, în cele ce urmează, din autori ale căror
versuri mi s-au părut deosebite, fără a supăra pe cei
omişi. Tot alfabetic. Am şi eu gusturile mele: Armina
Flavia Adam – „Într-un târziu,/ ne vom întoarce, nu
în pământ,/ ci în mare,/ să ne-ncolţească, – loc de
inimi,/ în piept,/ dâre de calcar şi sare.”(Cântec de
îmblânzit marea); Vasile Dan – „Degetele pot fi nişte
ochi mai buni/ decât ochii ficși ai pisicii urmărind
vrabia roşie ce-şi scaldă penetul/ în praful galben
de peste Nil sub nori ce vin nisipoşi din deşert,/ eu
sunt acel copil care strigă că arborii au aripi/ ce cresc
direct din pământ,/ că norii zboară traşi de el doar cu
un firicel de foc,/ ascuns în căuşul palmei.” (Oglinda
fluidă (I); Octavian Doclin (dispărut recent dintre
212
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noi) – „Voi crea, singur, o altă lume, îşi spuse/ mulţumit Poetul,/
în timp ce frământa, fericit şi viclean,/ una cîte una, în palmele
lui,/ literele.” (În apărarea lui Esau); Remus Valeriu Giorgioni –
„Iar, în timp ce Mare-i pe lume o încântare/ Autoritatea Supremă
apasă covârşitor/ de greu asupra numelui ei: Marea-o lungă
Legendă/ Iehova un Cuvânt.” (Mărirea şi Marea); Ioan Matiuţ –
„mi s-a spus/ să nu am nicio/ grijă// toţi care sunt împotrivă/ vor
muri” (nr. 8); Andrei Mocuţa – „Am mai multe cicatrice/ decât
un veteran de război,/ dar în ciuda aspectului/ lor dezgustător/
femeile tind să le considere/ atrăgătoare.” (Scar song); Ion
Oprişor – „de lumină roşie şi galbenă/ umbrele îşi făceau aripi
una alteia/ undeva cineva a săpat o fântână/ străinul/ încă mai
bea apa zilei de ieri” (înserarea se rostogolea în unde subţiri);
Liubiţa Raichici – „O mână invizibilă oprea divizia neprietenilor.
La fel de nefireşti./ Zâmbeşti/ Privirea ta, caută,/ Mult aşteptatul
răspuns albastru.” (Şi când te-ai întors spre mine); Costel Stancu
– „Sunt gropar într-un oraş unde,/ aparent nu moare nimeni./
Sap gropi ce rămân mereu nefolosite.” ( ```); Robert Şerban –
„s-au dus femeile/ care ieşeau din copilărie cu palmele crăpate/
ca să nu alunece/ când se prindeau de viaţă” (Femei care s-au
dus); Adriana Weimer – „E o contopire de mări/ – o mare de
cer,/ una de apă/ şi una de nisip” (Clepsidra cuvântului).
„O carte polifonică, centrată pe triada ontos-eros-thanatos
şi trecută prin filtrul unor viziuni lirice aflate într-un raport de
complementaritate”, ne asigură Ela Iakab, şi nu avem motive prea
multe să o contrazicem.

1, 2020

213

Lecturi paralele

Romulus Bucur

Ieşirea din zona de confort

U

NUL din personajele din Veghile de noapte,
de Bonaventura este un poet. Decepţionat de
faptul că marea lui operă (cu sau fără ghilimele în
jurul lui marea), Omul, nu-şi găseşte editor, încolţit
de creditori, hotărăşte să-şi pună capăt zilelor în
mansarda lui mizeră, încredinţat că viitorul va face dreptate creaţiei lui, desconsiderate de contemporanii obtuzi, ceea ce stîrneşte comentariul cinic al
naratorului:
„Poeţii sînt nişte oameni inofensivi, cu visele şi
exaltările, cu cerul plin de zeităţi greceşti, pe care le
poartă cu sine în fantezia lor. Devin însă răutăcioşi
de îndată ce pun în paralel idealul lor cu realitatea.,
lovind cu mînie în aceasta din urmă, deşi n-ar trebui
s-o facă. Ar rămîne însă inofensivi dacă li s-ar lăsa,
în realitate, locul lor liber şi nestingherit şi dacă, din
pricina hărţuielilor şi a înghesuielii de pe acest locşor,
n-ar fi siliţi să privească înapoi spre realitate” (p. 77)

La o anumită scară, cel mai recent volum al
Teodorei Coman* se conformează acestui stereotip
* Teodora Coman, soft guerilla, Bistriţa, Casa de Editură Max
Blecher, 2019.
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nu întru totul pozitiv, însă nici pînă la
capăt negativ: de la debutul cu Cârtiţa
de mansardă şi pînă acum poezia ei
marchează progresia de la un spaţiu
protector (pe cît se poate concepe aşa
ceva) al interiorităţii fizice şi psihice,
la luatul la trîntă cu realitatea. Cîrtiţa,
simbolul auto-instituit, o ia în jos, săpîndu-şi o galerie care iese în stradă, şi
se implică în viaţa celorlalţi, în aspectul
public al acesteia. Dimensiunea civică,
a fi împreună cu ceilalţi, o ia înaintea
celei individuale.
Avem de-a face cu poeme scrise, aparent cel puţin, în priză directă în timpul
mişcării de protest Vă vedem din Sibiu,
texte testate parţial prin postarea pe Facebook şi care
înregistrează stări, reflecţii, expresii/ citate păstrate
în memorie într-un amalgam care schimbă succesiv
greutatea electronilor pe un suport electronic în cea
a pixelilor pe ecran, pentru a ajunge în final din nou
la cea a cernelii (de tipar) pe hîrtie. Există deja chiar
o tradiţie, incipientă, a poeziei protestatare, a poeziei
asociate mişcărilor de stradă postdecembriste, începînd, să zicem, cu cartea lui Petre Soica, Piaţa
Tien An Men II, apoi, ca să nu cităm decît două titluri
care au fost discutate recent, Ruxandra Cesereanu,
Scrisoare către un prieten şi înapoi către ţară şi
Cosmin Perţa, Cântec de leagăn pentru generaţia
mea; una din lozincile mişcării #REZIST, care afirmă continuitatea de generaţii între cei care au ieşit
în stradă în ’89 şi cei de acum, ar rezuma perfect
spiritul acestor cărţi.
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Chiar de la început, poemul care deschide volumul, analfabetism funcţional, ilustrează modul în care este construită această poezie: prin subminarea clişeelor (încet, dar nesigur),
reflecţii de tot felul (ne uităm la cuvinte: mintea nu le asimilează), observaţii, nu tocmai candide (atunci când ne simt
privirea/ unele păsări zboară/ alte lucruri tremuă/ şi sensurile
se volatilizează), cu o concluzie la urma urmei pesimistă, în
care reflecţia se îmbină cu memoria cotidianului, înnobilat de
citarea unei figuri simbolice a culturii înalte, receptate însă pe
un canal al culturii populare: „poate că nu putem fi cu realitatea
la zi/ într-o cunoaştere birocratizată/ şi da, e mult mai simplu să
cobori nivelul/ aşa cum a spus şi M. Cărtărescu/ într-o emisiune
de seară”.
Viziunea (auto)critică, implicarea şi distanţarea se succed
rapid şi dau tonul dominant al cărţii, pentru a explicita încă o
dată, dacă mai era nevoie, determinantul soft din titlul acesteia:
„din obsesia de a avea o voce proprie/ te trezeşti că îţi cresc
volumul şi timbrul fără să fie nevoie/ că îţi încingi vorbele ca
şi cum te-ai certa de unul singur/ în faţa lumii nepăsătoare”.
Avem un jurnal căruia nu-i putem spune liric decît dacă putem
cădea de acord asupra ideii că liric nu înseamnă însumarea
unor clişee ‘lirice’, ci exprimarea liberă, neîngrădită a propriei
subiectivităţi, un pic divergentă totuşi de distanţa pe care o
cerea Eliot în Tradiţia şi talentul personal. O abordare care
pune în discuţie totul, inclusiv pe sine, cu autoarea sa cu tot: „ce
cauţi tu aici în peisajul ăsta/ care contrazice cele mai frumoase
reclame?/ cu sinceritatea ostilă bunelor maniere,/ nu poţi găsi
oameni în stare să dărâme prejudecăţi/ fără efecte secundare/ nu
poţi evita afirmaţii/ care trebuie mereu dezminţite;/ eşti dispusă
să accepţi/ provocări în necunoştinţă de cauză,/ cu tot ce implică
un dram de efort/ pentru a deveni un pic mai curajoasă?” Şi:
„tăceri fără factorul de complicitate/ alegeri în necunoştinţă de
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cauză/ refuzul de a dezminţi/ orice zvon legat de tine/ inclusiv
minciuna că autorul produce/ doar pentru el/ ca un bătrân care
ajunge să vorbească/ de unul singur”.
Poemul care dă titlul cărţii o mai rezumă o dată, ca un mesaj care are nevoie să fie repetat insistent pentru a avea o minimă şansă de receptare. Nepoetic, în sensul convenţional al termenului, dar poezia pentru a supravieţui, trebuie să se adapteze
unei realităţi în permanentă mişcare. Cu un termen la modă, să
se reinventeze: „tăcerea ne legitimează fără acte, invers faţă de
cum o fac jandarmii./ vă vedem./ noi, subiecţi curtaţi de massmedia,/ unii abia ieşiţi din neutralitatea naivă de a nu avea cont
pe facebook”.
Lumea-i cum este: strîmbă, nesatisfăcătoare, nedreaptă şi lista epitetelor negative poate continua. Stă în puterea noastră să
o lăsăm aşa sau să încercăm, cu şanse minime de reuşită, să o
schimbăm: „o întreagă industrie promite să ne pună la adăpost/
de standarde etice. toate reclamele cu paste de dinţi, credite
bancare, medicamente, consumabile, se termină invariabil cu un
zâmbet, etapa finală a oricărei campanii de racolare./ o întreagă
industrie a inversat paradigme:/ ecologia a luat-o înaintea naturii/
fascinaţia, înaintea raţiunii/ post-adevărul înaintea adevărului/
dizgraţia, înaintea dreptului la (a doua) şansă/ numele, înaintea
persoanei/ de când oricine are căderea/ să se exprime pe orice
subiecte”.
Supravegherea continuă, umbra lui Big Brother care se proiectează asupra întregii societăţi contemporane, indiferent de
regimul politic, societatea spectacolului, unde persoana nu
mai contează, realitatea nu mai contează, iar autenticitatea este
doar un deziderat al propriei conştiinţe marchează trist tonul
poeziei: „e destul să te asculţi citind în variantă înregistrată/ să
nu mai vrei să o faci a doua oară./ chiar dacă vocea are gen/ cei
profesionişti îl pot neutraliza suficient/ cât să nu mai stârnească
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interes biografic./ şi să dea tonul potrivit oricărui personaj/
din filmele de animaţie./ pregăteşte-te din timp pentru lectura
publică,/ ar fi bine să te asculte şi aproapele, chiar dacă tu nu-l
iubeşti/ şi nu-l soliciţi/ tocmai fiindcă el îţi vrea doar binele./
exersează singură în faţa oglinzii/ cu pauze generoase între
versuri. Imită-l pe poetul preferat”.
O concluzie dezamăgită, într-o lume în care e greu să te mai
dezamăgească ceva e poemul păcii nu ar trebui să i se acorde nici
un premiu, cu atât mai puţin nobelul: „atâtea renunţări imposibil
de contabilizat, atât de rara/ simplitate la care ajungi după înlăturarea unor tone de balast/ inutil de cântărit, în anonimitatea
cu adevărat constructivă,/ căreia puţin îi pasă de greutatea
unui nume, de luciul/ ecognoscibil al uni afiş. pacea, captura
perfectă a unei linişti/ privilegiate, nicidecum armistiţiul perfid
încheiat cu semnături/ între părţi beligerante. pacea boicotează
tacit trofeele cu care se împăunează victoriile, îi place mintea
eliberată de/ subiect, regimul consensualului pe care nimeni nu
a reuşit să/ îl instaleze, dragi laureaţi ai Premiului Nobel, cu tot
respectul/ pentru numele voastre sonore, aţi acceptat recompense
şi/ aţi transformat-o în categorie, deomeniu, interviu, curent de/
opinie şi, la limită, post-adevăr.// pacea aduce răsuflarea uşurată
după un ultimatum ratat, când/ fotografii nu mai seamănă cu
lunetiştii, când nu mai e nevoie/ să se re(cu)pereze nimic în
starea de lucruri aşezată de la sine,/ fără slogan”.
Pe scurt, un amalgam din care putem alege (aproape) orice,
rezultînd o stare relativ adecvată, relativ similară cu cea pe care
(pare a o) transmite autoarea: problematica unei generaţii nemulţumite, revoltate faţă de o realitate, mai ales socială, care
ne malaxează, mai hard sau mai soft, în diverse tipare, ne controlează gîndurile şi reacţiile. Şi reacţia adecvată, pînă pentru cei
mai retractili, mai timizi, cum e ea însăşi pare a fi doar revolta.
Armătura unei cărţi puternice. O putere de tip yin, dar nu mai
puţin de luat în seamă din această cauză.
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Doamna Jeanine Birtolon

ori „vous, qui pleurez sous les
fardeaux”

N

ouă personaje meditează, în jurul coşciugului cocoţat pe un postament drapat
cu satin alb şi văl brodat, în care se află orizontalizat trupul inert al lui Alexandru Aurel
Liviu Birtolon, nepotul „corifeului Unirii”,
Ştefan Cicio Pop. La un loc, mărturisirile reconstituie crâmpeie din viaţa tulburătoare a
defunctului, constituindu-se într-un document
istoric romanţat cu destule informaţii inedite.
După cum se cunoaşte din celelalte romane ale
Liei Alb (Alexandru, Maica Anghelina, Pădurea
din Biserică, Paşi pierduţi), autoarea este inspirată de evenimentele „realităţii imediate”,
care i-au amprentat emotivitatea şi i-au stimulat interesul narativ. De această dată, viaţa

Anton Ilica,
eseist,
Arad

* Lia Alb, Cimitirul istoriei, Arad, Editura Tiparnița,
2019, 194 p.
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tulburătoare a lui Alexandru Aurel
Birtolon, căruia i-a fost avocat în numeroasele procese de redobândire a
proprietăţilor moştenite de la Ştefan
Cicio-Pop şi familia acestuia. Prin
vocile meditative şi confesionale ale
unor personaje, Lia Alb transpune în
emoţii o stare de viaţă a unui om, care,
prin dramatismul existenţei, şi-a dobândit dreptul de a fi personaj de
roman. În plus, ca un observator tenace a figurilor care înconjoară trupul
defunctului, autoarea textului desenează – prin cuvânt – atitudini, comportamente şi portrete, citindu-le ţinuta, mimica, vorbele şi stările afective. Există
numeroase informaţii istorice, având ca sursă mărturii diverse şi complementare, care pot fi reutilizate
pentru vreo monografie dedicată lui Ştefan Cicio
Pop, unul dintre distinşii generoşi oameni cu viziune,
devenit personalitate politică naţională.
Ceremonia funerară, după ritual greco-catolic, devine prilej de reconstrucţie – din fragmente mărturisite – a vieţii „zvăpăiatului familiei”, al celebrei familii Ştefan Cicio Pop, care în cei 84 de ani, a supravieţuit privaţiunilor, deportărilor, umilinţelor (slujbe
de zidar, şofer, muncitor), exilului în Germania, Italia
şi Africa. Dar, spune Padre, preotul greco-catolic din
Arad, „dacă n-ar fi fost mizeria prin care a trebuit să
trecem cu toţii, nu şi-ar fi cunoscut soţia, pe Jeanine”
(p. 132). Am ţinut să citez, pentru că figura cea mai
luminoasă a cărţii este Doamna Jeanine Birtolon,
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soţia, urmaşă regală din Togo, negresa cu ochi strălucitori, purtători de durere şi deopotrivă de dragoste. Acest „country gentleman a purtat povara fără să se plângă (vous, qui pleurez sous
les fardeaux)”, iar „cu ţinuta elegantă şi şarmul aristocratic” şi-a
iubit mult ţara, construindu-şi un ideal: acela de a reface moştenirea spirituală şi materială a familiei Cicio-Pop. Pentru Jeanine,
Madam Jeanine, cum spuneam, figura cea mai luminoasă a romanului, autoarea foloseşte extrem de elegante figuraţii stilistice:
„trandafirul negru, elegant, distins, o ţinută de regină, cu spatele
drept şi ochi mari ca două felinare albe”, „regina neagră – bien
bronzé”, „statuie de abanos”, „perla mea regală”, „regina mea africană”, cum îi spunea soţul.
Cartea Cimitirul istoriei şi-a dobândit dreptul de a consuma
admiraţia cititorului, având câteva ingrediente narative şi de
arhitectură textuală. Deşi se inspiră dintr-o întâmplare cotidiană,
naraţiunea se ramifică pe o perioadă mai întinsă, memoria personajelor (care subţiază momente din intervenţia unor persoane
uşor identificabile) conduce spre secvenţe biografice mai ample,
spre activitatea lui Ştefan Cicio Pop, a avatariilor recuperărilor
de proprietate pe baza unor rapoarte şi documente de arhivă, a
Casei – monument, a altor fulguitoare date cu aromă istorică.
Lia Alb recurge la un frumos artificiu narativ: acelaşi eveniment
este văzut şi dezvoltat prin prisma şi viziunea a nouă personaje,
fiecare păstrându-şi limbajul, atitudinea şi emoţionalitatea. De
altă parte, imaginaţia dă farmec narativităţii. Exemplu, la parastas, „ca prin farmec, chipul delicat, distins, chipul Anei Cicio
Pop s-a desprins din ramă, a prins viaţă şi a cuvântat într-un grai
şoptitor, urcând împletiturile limbii spre umplerea vorbelor:
Originar din părţile Năsăudului, tata venise la Arad în 1894 ca
avocat…Cu ajutorul lui Victor Stroescu s-a construit frumosul
edificiu al Şcolii de fete… Drumul spre Alba Iulia a fost unul
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triumfal. Am călătorit spre Sala Unirii într-o trăsură trasă de doi
cai albi.”
Am lecturat „cimitirul istoriei” de două ori la distanţe diferite,
dar la a doua lectură mi s-a construit în intenţie o configuraţie
complexă de gânduri şi sentimente. Scriitura matură, parfumată
cu esenţe narative developate în contexte istorice înălţătoare,
mi-a alimentat admiraţia pentru trăirea elevată pe care Lia Alb a
pus-o în scrisul său. Personaj masculinizat, avocatul cu un client
înflăcărat de o pasiune istorică, e martor şi confident, lăsând să
se scurgă în cuvinte surplus de emotivitate şi de devotament
pentru o idee. Am avut impresia că Lia Alb a scris această carte
să se elibereze de ecoul unei suferinţe, a unei nedreptăţi şi să
se reconstruiască, participând la un ospăţ spiritual şi deopotrivă
la un seducător spectacol încărcat de suferinţă. Scriitura sa este
expresia unei vieţi exilate în cuvinte, demonstrând aplecarea
autorului spre inginerii narative, injectate cu lirism, cu delicateţe
şi cu ornamente figurative. Purtând un titlu de epitet nedeghizat
în vreun gând ascuns, textul Liei Alb emană odorul mirositor
al unor personaje înzestrate cu nobleţe; frumuseţea textualizării
îndemnă la o lectură plăcută, al cărei ecou zămisleşte un sentiment de sinceritate şi zâmbet de satisfacţie că după punctul
final persistă încă dorinţa relecturii.
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Textul întemeietor, sau cum

s-a pierdut autorul în arcanele
poeziei lui Ion Tudor Iovian
„– dar nu găsesc/ nicio urmă din textul
de la temelia lumii...” (ITI); „că rădăcinile
mele sunt între stele/ sunt în cuvânt”

I

TI (vom păstra această conveţie abreviativă
de-a lungul acestui articol) este unul din
greii generaţiei optzeci – în orice caz face parte
din plutonul fruntaş. De-a lungul timpului –
începând cu debutul semnificativ-răsunător
de la Junimea, din 1982: Să a runcăm în aer
tristeţea, a fost apreciat de nume mari ale
criticii noastre de întâmpinare, începând cu
Nicolae Manolescu; continuând cu Laurenţiu
Ulici, Al. Cistelecan, Iulian Boldea, Vasile
Spiridon, Mircea A. Diaconu, Cristian Livescu.
ITI face parte din tribul poeţilor vizionari
– chiar dacă viziunea lui nu este întotdeauna
foarte luminoasă; ba, din contra, socotindu1, 2020
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l un baudelairian tipic, critica îl plasează în vecinătatea lui
Virgil Mazilescu şi Ion Mureşan. Poezia marca ITI ar fi – după
Dan C. Mihăilescu – „confină cu morbidul lui Cristian Popescu
şi grotescul macabru din viziunile lui Ioan Es. Pop”. În opinia
noastră (care ne-am propus să ne sprijinim mai puţin pe cârja
conceptelor altora), există – dacă nu descendenţă sau ecou – o
afinitate semantic-tematică între autorul nostru şi un alt poet
apreciat, dintr-o generaţie precedentă, Daniel Turcea.
Ne propunem astfel să relevăm aici o latură mai puţin vizitată
a poeticii ITI: cea luminoasă, religioasă, în care descoperim afinităţi (s)elective cu Epifania lui Turcea; iar în latura cealaltă, mai
sumbră – cu Entropia. Fiindcă remarcăm o ciclicitate a întregii
opera ioviene, care porneşte de la accente optimist-pozitive:
poetul îşi propusese să arunce în aer tristeţea lumii, ca în prezent
să-şi imagineze că poezia mai poate genera existenţă (mă leg şi
de minunata dedicaţie a poetului, care-mi hărăzise o „carte cu
poeme scrise ca să generez existenţă în lumea asta care trage să
moară”; conform şi unui titlu de poem, eu scriu ca să generez
existenţă).

Mică şi vicioasă…, absconsă şi trimbulindă; POEROZA cu
scârţ
Poeţii vizionari poartă cu ei toată viaţa iluzia unui text infinit –
aşa explicându-se şi poemele lungi, literatura de largă respiraţie:
„şi pasărea aceea/ care a venit din asfinţit astă vară şi avea culoarea lunii/ va fi azi/ mai neagră ca pământul şi grea ca el/ şi
va intra/ în carne/ tot mai adânc/ şi se va hrăni/ din ţesuturile
luminiscente/ ale textului care nu vrea să sfârşească” (cuvintele
noastre de toate zilele sângeră). Autonomia textului este un deziderat tipic optzecist: textul poetic vorbeşte singur – în sine şi
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pentru sine (uneori în deşert...) – este ca statuia lui Pygmalion, cea
subit însufleţită. Din această cauză, un poem optzecist dă uneori
senzaţia de galimatias, incontinenţă verbală sau limbaj paralel;
trebuie să ştii a scrijeli sub pojghiţa lui, spre a da peste sens.
La ITI noroiul realităţii este cu totul altceva decât „noroiul
greu al prozii” la Eminescu (dar nici nu este foarte departe de
el): „şi luna a fătat pe dealurile în balans/ un ghem/ de sârme
şi intestine şi nervi carbonizaţi/ pentru fiinţe fără ochi” (p. 80).
După optimismul şi autoiluzionarea primelor poezii, la ITI intervine criza, vacarmul existenţial. Dar dacă îi vizitezi biografia,
n-ai de ce te mira: poetul a fost anchetat în mod repetat: „vânat,
prins, bruscat”; „înhăţat într-un anticariat... umilit, bruscat...”
Autorităţile comuniste l-au mirosit pe blândul poet pletos că este
din altă stirpe, altă stofă decât vulgul comunizat şi l-au tot agasat,
torturat. (De aici i s-au tras acestui om minunat numeroase belele, dintre care acuzata hipoacuzie nu pare a fi singura. Autorul
acestor rânduri, ajuns la o vârstă începe să constate pe propria
piele ce înseamnă acest defect, similar cu al profesorului de defectologie.)
Dincolo de moda viziunilor sumbre: poeţilor li se pare în
trend a fantaza despre moarte, în poezia lui ITI moartea este
prezentă ca un sentiment asumat. Dar înainte de ea, care estentr-un final şi marea eliberare, mai avem de furcă cu neajunsurile
vieţii: „nici un pământ nu ne primeşte/ nici cerul/ sămânţa ne
e strivită de bocancii lui Nimeni/ din măduva cuvintelor ce/ senfruntă – râgâind de plăcere/ moartea şi nimeni...”. Între birtul
Nevermore şi Cabaretul Voltaire (în care „salvatorul popoarelor”
Lenin juca şah cu poeţii suprarealişti) – bodega los desperados
– se desfăşoară o viaţă ca de pe altă planetă, teritoriu terifiant.
Care este, în fapt, arealul de fiinţare-desfăşurare al Trimbulindei,
„mica vicioasă”, Poezia.
1, 2020
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Împrumutând un invent lexical de la Nichita – pentru care
toţi fantaştii lumii erau „trimbulinzi” – ITI îi face un portret
plastic „vicioasei”. Plutind pe străzi „îmbătată de ecstazy”, „icnind, abia trăgându-şi sufletul/ prin realul cu o mie de intrări şi
nici o ieşire... „trimbulinda” se lasă purtată „pe aripi de celuloid”
de poetica şaizecistă, cea pe care optzecismul a contestat-o
vehement: „metaforele străpezite/ din anii şaizeci/ trase cu forcepsul dintr-un ovar în suferinţă”; „azi nu va mai coborî/ draga
de ea/ absconsa de ea trimbulinda/ de la etajul 11 al turnului de
fildeş/ ca să fericească norodul...”. Iscată „din cârpele gloriei de
doi bani/ din fotografiile trucate/ de o istorie vicleană şi rea la
Cabaretul Voltaire/.../ vom face – zice – o poeroză cu scârţ” (azi
nu va mai coborî draga de ea absconsa de ea trimbulinda).
„... dar nimeni nu le vrea/ nici mica vicioasă poezia – ea te
vrea/ ras tuns frezat cu bagajul făcut/... când mica vicioasă poezia/ îţi cere fiinţa tot sufletu-ţi vrea” (p.135); „şi ea ticăloasa şi
draga de ea/ risipeşte aşa în transă descheiată la capot/ ambră
prin odăile nefericirii/.../ şi ea pofticioasă şi rea/ umblă cu gheara
învelită-n mătăsuri/ prin sufletele celor în care lumina s-a stins
astă-noapte...” (şi ea ticăloasa şi draga de ea mica vicioasă poezia).
Iată un răsfăţ postromantic al poetului postmodern, în care
poetul îşi plimbă de braţ cititorul prin odăile Poeziei, încărcate
de miresmele dulci, izuri ale ambroziei zeilor, în crepusculul
zilei – care poate fi sau seară sau dimineaţă.

Peste oda abjecţiei, poezia cu iz teist. Convertirea monştrilor
frumuseţii
Un titlu de rezonanţă ca Să aruncăm în aer tristeţea nu putea
să nu facă o bună impresie, ba chiar carieră în contextul anilor
trişti... El era geamăn cu Eu vă iubesc pe toţi al lui Dan David.
Sau cu altele apărute la cumpăna anilor optzeci, din care (ne)
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amintim: Va fi linişte, va fi seară, Corabia lui Sebastian, De neatins de neatins, Lebede ale puterii, ş.m.a. Dar
adevărata cristalizare a poetului în
propria substanţă se va împlini cu Pădurea de pini (1983) şi Presiunea luminii (1987), volume multipremiate.
„De la alegoriile ocrotitoarei păduri cu
pini şi ale monştrilor frumuseţii care
devorează fiinţa poetului, la poetica agresivităţii şi violenţei, şi de aici la poezia generatoare de existenţă, lirica lui
Ion Tudor Iovian a parcurs un traseu
sinuos” (Cristian Livescu, 2014).
Apariţia în Colecţia Ex-Centrica a editurii băcăuane
nu garantează neapărat poeticii ITI o excentricitate
marcată, ci mai curând tendinţe divergente. Semne
ale acesteia întâlnim în multe – mai toate – piesele
volumului, dublate însă de semn(ale) pozitive: „... de
parcă ar fi trebuit să plec pentru totdeauna/ cu textul
acela în zvârcolire/ neîncheiat”. Motivul păsării este
frecvent în poezia lui Iovian: „ şi era în asfinţit/ şi
o pasăre cât degetul mic (mi) s-a aşezat pe umăr
şi nu/ avea nici o greutate/ şi era tăcută/ şi aducea
cu ea mult frig/ multă irealitate/ pe nepregătite s-a
aşezat pe umărul meu/ şi-a înfipt ghearele în carne
de parcă aici ar fi fost cuibul ei” (cuvintele noastre de
toate zilele sângeră). Elixir tare, poezia aceasta îi are
„din ţări ciudate de dincolo de moarte/ de dincolo de
spaime/ de la barul Nevermore/ ca oaspeţi/ pe Charles
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pe Cesare pe Alvaro pe Arthur pe Vladimir...” (şi mica vicioasă
mă trage de mânecă).
Dar dincolo de monştrii şi căpcăunii, „oamenii de câlţi” de
care colcăie poezia lui Iovian – care au existat în realitate, insinuaţi
cu cizmele şi bocancii în viaţa blândului poet – descoperim o
oază de linişte înserată (nu degeaba împrumută el titlul lui Virgil
Mazilescu Va fi linişte ca fi seară), susceptibilă a schimba viaţa
poetului, dar şi lumea toată. Elementul trist al poeziei lui ITI
este urmat de unul teist, pe care-l decelăm în multe din poemele
ultimului volum: ai venit la ai Tăi şi ei nu Te-au primit,Te uiţi
Doamne în oglinda acestei lumi şi nu-Ţi vezi chipul şi nu Te recunoşti; dar eu n-am vrut să deschid toate uşile fără Tine, ai uitat
să tragi uşa după Tine Doamne când Te-ai dus să Te odihneşti.
Iată o enumerare de titluri lungi – ca şi poemele – grăitoare în
şi prin sine.
„şi mieii sunt ucişi/ în numele Tău Doamne/ ca energia lor
să-nvârtă caruselul plăcerilor de doi bani/.../ şi ei sunt omorâţi
în timp ce se cântă/ imnul de slavă al abjecţiei/ oda nimicului”
(p.75). Este o lamentaţie pentru sacrificarea inocenţei, cu efecte
la nivel înalt: în cer, nu doar pe pământ: „dar cum să uit/ că Tu
eşti sub cuţit că Tu eşti scuipat/ că Tu vei urca Golgota în locul
nostru/ acum şi întotdeauna”. Toate aceste titluri constituie un
poem interogativ la adresa nedreptăţilor lumii, a obiceiurilor
sacrificiale, în care Dumnezeu însuşi – Domn al durerilor/ al
puterilor, „Doamne al dragostei nesfârşite” – este dat la moarte
ca Miel de jertfă în persoana lui Christos. Poetul deploră degradarea planetei şi a moralei umane, la acest sfârşit de veacuri
şi de milenii: „dar răul/ îşi cerne pulberile aurifere peste noptieră
cearşafuri/ peste cărţi/ peste piramidele trufiei noastre// ce Ţi-am
făcut Doamne ce-am făcut din grădina Ta” (p.80).
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„unde s-a rupt Doamne coerenţa lumii/ când au sărit lacătele paradisului Tău şi-n grădinile/ Tale au năvălit/ furii cu
foarfecele...”. Poetul deplânge căderea în lume, cu păcatul originar:
„Dar lumea Ta s-a prăvălit în timp/ s-a urâţit/ s-a întomnat/ şi
stă să moară” (p.145); „Te uiţi Doamne/ în oglinda acestei lumi
şi nu-Ţi vezi chipul şi nu Te recunoşti/ «Este timp, a fost timp,
dar timp nu va mai fi...»”. „Ai venit Doamne întru ale Tale şi
Te-au izgonit dintru ale Tale/ ai venit cu lumină/ presărată cu
flori/ pe botul umed al mieilor... [...] Te-ai lăsat învins Doamne/
de privirea copilului nerăbdător...” (ai venit la ai Tăi şi ai Tăi nu
Te-au primit).
Printre personajele lirice care populează poezia lui ITI se
află el şi ea – perechea primordială devenită de-acum finală: „ea
plutea cu eşarfa în flăcări”, în timp ce-i făcea lui „cu un aparat
luat de la antichităţi” fotografii în sepia; „REGE şi REGINĂ –/
stăpâni/ peste pustia neagră peste o durere densă/ fără contur”
(poveste dintr-un câmp de maci). Peste o lume sordidă, plină de
ură şi noroaie, acizii nenorocirii, plouă sentimentul zădărniciei,
dar şi un strop de speranţă: „dar lumea asta e din paie şi cârpe
şi cauciuc/ – îţi spui –/ ... în zadar picură/ din cerul apropiat/
sângele lui Iisus.” Un picur care îndulceşte viziunea marca ITI,
probând că nu este doar una sumbră, apăsătoare, macabră. Stropul de sânge divin e susceptibil a genera existenţă – nu doar
texistenţă!
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Ficţiunea speculativă românească (fie că vorbim de scrieri fantasy, science fiction, political
fiction ori istorii contrafactuale) se dezvoltă
şi rafinează în prezent prin contribuţiile unor
autori maturi şi sensibili, atenţi la nuanţe,
preocupaţi de coerenţa narativă a lumilor
imaginate, cu fapte, idei şi opinii uşor şi
necesar de recunoscut în peisajul politic, economic şi social al României de astăzi, în
contextul mai larg al aşezării dificile în lume. Unul dintre autorii reprezentativi de ficţiune speculativă din România este Dănuţ
Ungureanu. El este nu doar un pilon solid al
literaturii science fiction, ci şi un extrem de
incisiv autor de ficţiune politică, domeniu cu
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puţini reprezentanţi în geografia literară românească. Două sunt
cărţile din ultimii ani ilustrative pentru acest subgen: Luna în
oraşul blestemat şi Experimentul Păpuşa. Ambele sunt focalizate
pe Bucureşti, utilizând tehnici diverse pentru a evidenţia enorma
degradare a vieţii social-politice de pe plaiurile mioritice.
Dănuţ Ungureanu este unul dintre cei mai inteligenţi scriitori
români, inteligenţă dublată de o mare sensibilitate, contrazicând
cumva faptul că profesia lui de bază este cea de inginer. În fiecare
dintre scrierile date la iveală până acum, povestiri sau romane,
se vede repede că are o ştiinţă deosebită de a construi structuri
narative, de a pune în scenă personaje de o mare diversitate, de
a alimenta intrigi şi de a introduce nuclee de suspans pentru a
dinamiza acţiunea. A debutat înainte de 1989, textele lui putând
fi regăsite în toate publicaţiile dedicate genului în perioada respectivă. Debutul editorial se va petrece abia în 1993, când va
ieşi pe piaţă cu romanul Aşteptând în Ghermana şi cu volumul
de proză scurtă Marylin Monroe pe o curbă închisă. Autorul va
fi acaparat, aşa cum li s-a întâmplat şi altor sefişti de marcă, de
ziaristică, Dănuţ Ungureanu fiind jurnalist şi editor de bază la
câteva publicaţii importante.
Abia după 15 ani va reveni editorial în actualitate, în 2008,
când va publica Basme geostaţionare, un volum de referinţă
pentru literatura SF românească. Astfel, statutul său de autor
de prima linie al SF-ului românesc s-a întărit, iar astăzi putem
spune că trioul format din Mircea Opriţă, Silviu Genescu şi
Dănuţ Ungureanu este tot ce putea da mai bun acest subgen
al ficţiunii speculativ româneşti. Statutul va fi consolidat cu volumele Mineral şi Vegetal, scris împreună cu Marian Truţă, un
experiment delicios pentru iubitorii genului. Ulterior, tot mai
prolificul autor bucureştean îşi va încerca puterile, cu bune rezultate, şi în alte arii, în fantasy şi romance, fiind prezent în
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câteva serioase antologii tematice. Se va manifesta şi în domeniul
creative writing, cu volumul provocator Autor de unul singur.
Calităţile de autor de proză scurtă şi le-a dovedit Dănuţ
Ungureanu în volumul Basme geostaţionare. Regăsim aici sound-ul
cald-poematic din vremurile de început, preferinţa pentru cadre
SF puternice, cu personaje insolite, însă nu radical postumane, o
violenţă când blândă, când tenebroasă şi o raportare ironică,
aproape duioasă, la personaje şi întâmplări. Este o împletire de
exotism, întâmplări tragice, lirism difuz, personaje cu diverse
apucături, surprinzătoare ca şi elementele de tehnologie, deloc
ostentative, ceea ce arată un scriitor atent, exersat, rezultatul
fiind materializat în texte rafinate, uşor de parcurs, deoarece povestirile sunt îndelung şlefuite. În acest volum au apărut două
dintre cele mai bune texte SF scrise în limba română, Noaptea în
oraş, fără părinţi şi Dragostea la căpuşe. În 2017 autorul a publicat
un roman cu acelaşi titlu, o extindere a nuveletei Noaptea în
oraş, fără părinţi, dar parcă acesta nu se mai ridică la nivelul
primului text.

Bucureştiul comisarului Luna
Luna în oraşul blestemat este un roman cu titlu straniu, atipic,
mai ales că în pagini regăsim (doar parţial, cum vom vedea!)
Bucureştiul nostru atât de apropiat şi atât de contradictoriu.
Sigur, la fel de straniu, provocator, poate doar ceva mai poetic,
ar fi fost Luna în Bucureşti, însă atunci când aflăm că Luna este
un nume de familie, al unui fel de poliţist, lucrurile se limpezesc
în privinţa faptului că autorul l-a căutat cu sârg, întinzându-i
direct şi cu un pic de sadism o capcană naivului, dar şi temutului
cititor. Pe măsură ce lectura înaintează, aflăm şi de ce Bucureştiul
s-a transformat într-un oraş blestemat, în care nu ar trebui să
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se adăpostească nimeni, dar totuşi este
locuit, deoarece nu există locuri de refugiu.
Luna în oraşul blestemat a apărut la
Editura Tritonic şi este un roman science
fiction evident, una dintre cele mai
bune cărţi ale genului din ultimii ani,
printre cele scrise de autori români.
Încadrarea în gen nu ar trebui să fie
prea dificilă, pentru că regăsim uşor
câteva dintre elementele SF: viitorul
catastrofic, cu o societate în regres,
vorbind despre limitele sistemului democratic, de prăbuşirea lui, dincolo de
care nu mai există sistem şi o minimă coerenţă, ci
doar haosul, viaţa la întâmplare, pândită de pericole
la fiecare pas, o societate dominată de frică, în care
drepturile şi libertăţile sunt (aproape) o iluzie sau
o amintire pentru cei mai în vârstă. Este şi o istorie
contrafactuală, o distopie cruntă, dar nu neagră, ci
în culori reci, în care şi cele calde sunt extrem de
agresive. Astfel, romanul se poate citi şi în cheia literaturii de avertisment, ca o proiecţie a ceea ce
înseamnă postdemocraţia, viaţa dincolo de limitele
unui sistem care nu este perfect, când după prăbuşirea
lui nu mai este decât agonia. Însă în roman aceste
aspecte sunt doar sugerate, ceea ce arată pricepere de
mare scriitor, deoarece toată acţiunea are o derulare
rapidă, sacadată, fiind dezvoltate tehnici ale prozei
detectiviste sau mai degrabă thriller.
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Luna este un poliţist atipic, unul care încearcă din răsputeri
să-şi facă meseria, se pricepe destul de bine la acest lucru, adică
să-i identifice şi chiar să-i prindă pe răufăcători, însă niciodată
nu-i poate învinge definitiv, autorul dând astfel glas unei enorme frustrări, furiei ce mai izbucneşte uneori în conştiinţa
unor cetăţeni oneşti reali ori în reziduurile morale incomplet
eliminate ale unor foşti cetăţeni fictivi, cum sunt cei din carte.
Romanul este unul dur, feroce în anumite porţiuni. Nu este
loc pentru lacrimi, regrete, melancolii. Totuşi, un sentiment
de uşoară duioşie, devenită o trăsătură specifică scrierilor scriitorului complex care este Dănuţ Ungureanu, o umbră de sentimentalism, adică de umanism evanescent, foarte ceţos totuşi,
răzbate în anumite pasaje, făcând mai uşor de suportat această
confruntare permanentă, fără sfârşit, o violenţă greu de suportat
de protagonişti şi de lectori. În acest peisaj dezolant, o urbe
în care aproape niciun serviciu social nu mai funcţionează
(transport, salubritate), iar altele sunt la limită (aprovizionarea
cu alimente, sănătate şi apă curentă), populaţia trăieşte doar cu
ce-şi poate procura cu eforturi deosebite. E un lent sfârşit de
lume, unde Luna face ceea ce ştie să facă, adică să-i urmărească
pe infractori, pe cei răi. Îi caută, încearcă să-i elimine sau măcar
să-i oprească, eforturile lui având o tentă caricaturală, de Don
Quijote şi mai naiv decât originalul. Însă comisarul este la fel de
tenace, beneficiind şi de mai multă forţă, fiind şi mai perspicace.
E maniac în demersurile lui, dar paradoxal, acest aspect,
încercarea de a face dreptate, îl umanizează, deşi nici el nu se
sfieşte să recurgă la gesturi violente. Doar că violenţa lui nu este
agresivă, nu este gratuită.

Semicetăţeni pe cont propriu
Fost comisar în poliţia metropolitană, Luna se vede obligat să
lucreze în forţele auxiliare, un fel de gărzi înarmate, cu rolul de a
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menţine ordinea, atât cât se poate, pe străzile Bucureştiului aflat
într-un proces de degradare rapidă. Evident, nimeni nu se mai
ocupă de cazurile minore, decesele individuale şi cele în grupuri
mici, crimele ca rezultat al unor reglări de conturi adesea din
nimic ori pentru amuzament, ca parte a spectacolului, fiind
la ordinea zilei (şi a nopţii!) printre locuitorii obişnuiţi, aceşti
semicetăţeni forţaţi să se descurce pe cont propriu în cea mai
mare parte a existenţei lor mizere şi... inevitabile. Este un regres
cu care nimeni nu vrea să se obişnuiască, deşi cei mai mulţi arată
semne de resemnare. Ascuns în cutele sufletelor chinuite stă un
firicel de iluzie că ei vor putea face România „great again”, ba
chiar mai mult decât atât, că totul se va lega din nou, mai bine
decât în defuncta Uniune Europeană.
Luna este un om al străzii, ştie să „citească” mulţimile, dar
şi lipsa oamenilor, este un copoi inteligent, văzând în micile
accidente şi în diversele coincidenţe exact ceea ce sunt ele cu
adevărat: piese într-o conspiraţie de proporţii. Nu de proporţii
naţionale, deoarece România este federalizată, iar regiunile nu
prea mai comunică între ele. Este o conspiraţie de metropolă în
derivă, deoarece un grup de tovarăşi, poate şi prieteni, tocmai se
pregătesc să preia toate frâiele puterii, pentru a instaura un regim
autocratic, dacă nu totalitar, pentru a guverna ce a mai rămas din
năpăstuitul Bucureşti. Mişcările de trupe sunt discrete, cu dese şi
deosebite puneri în scenă, spectacole de faţadă, unde regină este,
evident, maneaua, menite să acopere total adevăratele intenţii.
Furat de spectacolul textului, poţi pierde firul, semnele roşii
de avertisment narativ plasate de Dănuţ Ungureanu nu prea la
vedere, ca un scriitor iscusit ce se află, punând cititorul inteligent
să muncească, dar nu foarte mult, poate să se irite.
Desigur, se pot face conexiuni cu situaţia politică şi cu jalnica
guvernare din prezent. Te şi sperii când observi că ficţiunea din
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Luna în oraşul blestemat nu este departe de realitatea curentă,
anticipată cu atâta... realism! Limbajul este frust, dur, divers, fără
a fi însă vulgar, contribuind decisiv la caracterizarea personajelor,
ceea ce arată rafinament scriitoricesc. Desigur, personajele sunt
individualizate şi prin caracteristicile fizice, prin ticuri şi obişnuinţe, conturând o lume pestriţă, savuroasă, cumva ireală.
Printre aceşti suberoi sau promisiuni de eroi literari evoluează
oameni cum este comisarul Luna, partenera lui, devotaţi unul
altuia şi meseriei, întruchipând o speranţă de ieşire la liman,
într-o lume care nu face altceva decât să se prăbuşească. Foarte
discreta melancolie ce răzbate din pagini, fără a fi estompată nici
măcar de vuietul acţiunilor cu împuşcături, arată că Bucureştiul
acesta atât de decăzut şi hulit are energii ascunse în cotloane,
capabile să-l ridice sau să-l îngroape definitiv.

Păpuşa intră în scenă
Ar fi fost păcat ca Dănuţ Ungureanu să nu ducă mai departe
această aventură în oraşul blestemat. A făcut-o în 2019, când a
ieşit la rampă cu un nou roman, intitulat Experimentul Păpuşa,
editat în seria de autor pe care o are la Editura Tritonic. Noua
poveste reduce din apetitul aventuros, intriga poliţistă este înlocuită cu una politică, thrillerul lasă loc dramei satirice, iar
istoria contrafactuală este înlocuită de ficţiunea politică. Ne aflăm
însă în faţa unei ficţiuni foarte... realiste, aproape de documentar,
deoarece în centru se află fapte şi personaje din istoria recentă
a României. Satira grosieră, anihilantă, mai reduce din senzaţia
apăsătoare a delirului evenimenţial ca realitate istorică. Autorul
intră în subteranele şi detaliile, adesea scabroase, ale vieţii politice
româneşti, având grijă ca universul diegetic să se contureze fără
fisură. În acest sens, Dănuţ Ungureanu este permanent atent la
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coerenţa interioară a operei, capabilă să supravieţuiască şi după
ce reperele concretului se vor fi şters din memoria unor martori
reali.
Romanul se dezvoltă pe două planuri. Primul este la vedere,
cu fauna de partid în faţă. Scopul este cel de a câştiga alegerile
parlamentare, într-un sistem aparent democratic. Preşedintele
formaţiunii politice este Vadim, însă el îmbină elementele fictive
cu unele reale, împrumutate nu doar de la politicianul omonim,
ci şi ce este mai rău de la Iliescu, Băsescu sau Năstase. El este
înconjurat şi susţinut de vechi oameni de cadre din sistemul
comunist, cum este Achim, dar şi de tineri, naivi, dar carierişti,
precum Carla W., viitor premier, o Viorica Dăncilă doar ceva
mai tânără şi mai şi mai sexy, voluntara Laura ori debutantul
Andreas. Un loc aparte este ocupat de „greii” partidului, senatori, deputaţi cu ştate vechi, baroni locali şi alte lichele postrevoluţionare. Până aici nimic nou faţă de ceea ce un cititor
inteligent ar fi putut observa în tumultuoasa viaţă politică
românească. Peste toţi pluteşte satira nemiloasă a autorului,
hotărât să arate la fiecare pas că avem în faţă doar nişte canalii
parvenite, lipsite de scrupule.
Pentru a câştiga alegerile, echipa lui Vadim nu se sfieşte să
apeleze la manipulările clasice: promisiuni, demagogie, ajutoare pentru votanţi, aducerea lor la urne cu mijloace puse la dispoziţie de partid, cumpărarea lor cu funcţii sau bani pentru
liderii formali şi informali, cu nimicuri pentru cei mai mărunţi,
subordonarea presei. Există însă şi un alt program, derulat
prin social media, iar aici Dănuţ Ungureanu se arată original
şi priceput. În subsolul de la sediul partidului există computere
puternice şi o echipă de IT-işti famelici şi alienaţi, care adună
date despre milioane de persoane (votanţi). Astfel este realizat
portretul fiecărui alegător, iar acestuia i se asociază „prieteni”
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virtuali, capabili să-i influenţeze decisiv opţiunea electorală.
(Ro)boţii (aplicaţiile digitale) îşi fac astfel eficient datoria. În
acest al doilea plan al romanului evoluează însă şi alte personaje,
misterioase, motivul acţiunilor lor rămânând ascunse. Se încadrează aici vigurosul şi agerul Moş Martin, inventivul Papi şi
eficienta doamnă Erica.
Fără îndoială, cheia o reprezintă tânărul Andreas. El este
Păpuşa. Are caracteristicile tânărului carierist politic, naiv şi
umanist, dezvăţat treptat de aceste lucruri de mult prea experimentatul Vadim, pe care trebui să-l ucidă (şi la propriu, şi la
figurat) pentru a-i lua locul. Lunga experienţă în domeniul SF
a autorului iese şi acum la iveală, prin devoalarea lui Andreas
ca păpuşă reală, adică un android cu aspect uman perfect. Va fi
Andreas şi un robot politic, aşa cum metaforic sunt desemnate
personaje din sfera publică românească ori de aiurea? Acest
aspect urmează să fie lămurit de cititori.
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Cariatidele POEMULUI
(Cititorul de poezie)

...§. Trăim vremuri fragmentate. Suntem supuși ai
unei epoci a fragmentariului. O suspectă diluare a
concentrării ne definește. Cred că salvarea ar putea
veni și din lecturi. Mai ales din lectura poeziei.
Faptul că poezia este o secvență, uneori o strălucire
de moment, ea poate fi o soluție la revenirea la normalitate. Prin poezie ocolim tranzițiile. Dar cititorul nu se salvează prin lectura poeziei decât dacă
intră în cercul închis al esențialului, simultan cu cel
deschis al concretului. Al esenței și al momentului.
Lectorul poeziei parcurge densitatea, concentrarea
sensibilității prin prisme multifragmentate...
Există medici care recomandă lectura poeziei pacienților, mai ales celor care au distorsiuni în problema focalizării atenției...
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Evident, cititorul de poezie este, sau devine, un intelectual
supus unor mecanisme culturale în formare, „ochiul interior” al
cititorului de poezie, intelectual, este unul calibrat la esențe și la
metafore...
§.
„Citeşte aceste poeme când e noapte şi linişte-n jur. Aprinde
o singură veioză şi citeşte-le cât timp eşti singur într-o cameră
în rest întunecată sau în timp ce o altă persoană doarme alături
de tine. Citeşte-le atunci când eşti treaz de-a binelea dimineaţa
devreme, atunci când toate simţurile îţi sunt ascuţite. Repetă-ţi-le
în gând într-un loc în care domneşte liniştea şi unde zarva culturii
– bâzâitul constant care ne înconjoară – s-a oprit pentru o clipă.
Aceste poeme au venit de la mare distanţă pentru a te afla pe tine.”
(Edward Hirsch, Cum să citeşti un poem şi să te îndrăgosteşti de
poezie, Editura Universității Al. I, Cuza, Iași, 2016)

Mi-am permis, eu, cititorul de poezie, să pornesc discuția
despre citirea ei, de la opinia unui mare cititor de poezie, Edward
Hirsch, autor el însuși a nu mai puțin de 10 cărți de poeme, dar
și a unor consistente eseuri și articole despre fenomenul poetic,
mai exact despre actul poetic, în aceeași cheie cu ceea ce cred și
eu că este literatura genului liric, și cine este sau poate fi cititorul
de poezie. Poetul, crede E. Hirsch, nu se manifestă prin poemul
scris doar ca un naufragiat într-o lume reală, dar bizară pentru
el, și care își scrie poemul ca pe un mesaj așezat într-o sticlă a
naufragiatului, cu speranța că undeva, cândva, acel mesaj „ar
putea ajunge la țărm”. Oare? Dar, s-ar putea ca mesajul să se
întoarcă din nou în inima insulei în care mai sălășuiește, încă,
poetul așteptând!... Așteptând ce?... Există însă speranța... Speranța în mintea și spiritul poetului că cineva, cândva, va găsi
totuși mesajul. Poetul nu este doar un naufragiat pe un tărâm
necunoscut, plin de lumini orbitoare, dar mai ales de umbre
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nesfârșite, el este un alter-ego al POEMULUI. Cititorii, dacă vor
găsi mesajul, vor descoperi însă ceea ce însuși Osip Mandelstam,
mai demult, locuitor al unei insule de ghiață în gulagul stalinist,
avea aceeași mirare sardonică când se întreba: „De ce nu s-ar
adresa poetul prietenilor, celor care-i sunt în mod natural apropiaţi?”. O întrebare care ducea atunci în plină dictatură
distructivă la alte numeroase întrebări. Tot el, însă, va afla că
poetul se adresează POETULUI, lui însuși, în același timp, însă,
și alcuiva. Coincidență sau nu, sticla naufragiatului a fost găsită
tot de un poet, poetul Siberiei înghețate. Ca un anticipator retro:
„Eu l-am găsit. Acest lucru înseamnă că am devenit destinatarul
lui secret!”.
În pupa navei lui Edward Hirsch, există un dat al singurătății
– o altfel de singurătate – din afara singurătății naufragiatului.
Eseisul realizează, de fapt, că este un destinatar secret al mesajului
disperării: „Sunt la mine acasă, este miezul nopţii şi deodată mă
trezesc chemat, pe nume parcă. Mă duc şi iau cartea de pe raft
– mesajul din sticlă – fiindcă în noaptea asta sunt recipientul lui,
posteritatea lui, inima ţinutului lui”.
... §.
Lucian Blaga
„Aici e casa mea. Dincolo soarele și grădina cu stupi.
Voi treceți pe drum, vă uitați printre gratii de poartă
și așteptați să vorbesc. – De unde să-ncep?
Credeți-mă, credeți-mă,
despre orișice poți să vorbești cât vrei:
despre soartă și despre șarpele binelui,
despre arhanghelii cari ară cu plugul
grădinile omului,
despre cerul spre care creștem,
despre ură și cădere, tristețe și răstigniri
și înainte de toate despre marea trecere.
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Dar cuvintele sunt lacrimile celor care ar fi voit
așa de mult să plângă și n-au putut.
Amare foarte sunt toate cuvintele,
de-aceea – lăsați-mă
să umblu mut printre voi,
să vă ies în cale cu ochii închiși.”
(Lucian Blaga, Către cititori, în volumul În marea trecere,1924)

O artă poetică modernă, cu temă despre relația poet-cititor/
cititor poet, când tăcerea devine o punte certă între cei doi. Este
vorba despre abandonarea simțurilor în avantajul comunicării
pure și sincere. Fără a face vreo trimitere la silogismul, astăzi
prea patinat, devenit vers – „Eu nu strivesc corola de minuni a
lumii” – poetul citat mai sus ne ghidează – „Aici e casa mea. Dincolo soarele și grădina cu stupi” – spre un simbolism pur, grav,
al soarelui sub care există o frenezie a dinamicii interioare, ca a
unui stup cu albine. Citind versul, ne putem apropia cu ușurință
de un expresionism pur, care ne dă senzația că vine de la poemul
postum eminescian „Dacă treci râul Selenei”.
Venit dintr-o lume a Occidentului unde a studiat filosofia,
acasă Blaga se raportează la sat. Satul este, pentru filosof, matricea spirituală a poporului cu care se contopește. Dar, în acel
„spațiu mioritic” poetul, poate mai mult ca filosoful, se definește
treptat, după cum a și dorit, devenind „o voce ce strigă în deșert
celorlalți”, aidoma lui Coșbuc, Goga sau Aron Cotruș, toți patru
„devenind” conștiințe tutelare ale Transilvaniei: „Voi treceți pe
drum, vă uitați printre gratii de poartă și așteptați să vă vorbesc./
De unde să âncep?”.
Eu, cititorul, simt că lunec siderat și copleșit de aceeași emoție ca a poetului însuși, printr-un discurs aforistic, unde eu, cititorul, văd aproape materia unei arhitecturi cu muchii și linii
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ca de catedrală, și unde Cuvântul este un Rost, un rost al meu, și
numai al meu printre atâtea noime care ne apropie pe amândoi.
Sinele meu și al lui devine o lumină și o umbră în același timp,
amândoi îndreptându-ne spre noima de a vorbi, de a cuvânta.
Dar: Ce e Cuvântul? Ce e Adevărul?: „Despre orișice vorbești cât
vrei/ Despre soartă și despre șarpele binelui/ Despre arhanghelii
care ară cu plugul/ Grădinile omului/ Despre cerul spre care
creștem/ Despre ură și cădere, tristețe și răstigniri”.
O tulburătoare declarație se află la sfârșitul poemului, acesta
fiind, de fapt, o contrapondere ca a unei depresii venite din venele
unui cititor cioranian: „Amare foarte sunt toate cuvintele,/ de
aceea lăsați-mă/ să umblu mut printre voi/ să vă ies în cale cu ochii
închiși”. Dacă în Eu nu strivesc corola de minuni a lumii poetul își
afirma încrederea în lumina cunoașterii, și care nu desacraliza
„corola de minuni a lumii” prin curiozitate empirică, lumească,
el potența misterele cosmice – poetul devine acum mut și orb:
„umblu mut printre voi” și „cu ochii închiși”. Paradoxal, nu avem
de-a face cu un contrariu, ci cu o sublimare a cunoașterii prin
potențarea pisterelor cosmice, când poetul devine mut și orb. –
și ne permitem să reluăm –: „umblu mut printre voi” și „cu ochii
închiși”. Poesia nu mai este o cale spre cunoaștere, o revelație
a Demiurgului cu față umană, de o umanitate strivitoare: „cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit/ așa de mult să plângă și
n-au putut./ Amare foarte sunt toate cuvintele”. Poezia nu mai
e o cale de cunoaștere fiindcă „cuvintele sunt lacrimile celor ce
ar fi voit/ așa de mult să plângă și n-au putut./ Amare foarte
sunt toate cuvintele”. Poemul devine, iată, un eseu liric. Esența
cuvintelor devine lacrimală. Poezia e un hohot neauzit, versurile
sunt un plâns nerostit.
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§
Robert Șerban
Cum
cum ar fi
să mergi prin nisip
iar în urma ta
să nu rămână
nimic
Culorile norocului
dacă nu o să rămâi patetic
şi o să dai bine cu capul
vei avea noroc
mi-a spus tata în gară
când trenul a pornit
mi-a strigat
să nu mă întorc prea curând
nu m-am mai întors niciodată
fiindcă am tot aşteptat să vină chiar el
ca un recuperator după datorie
seara
ciorile zboară din centrul oraşului
spre pădurea de la margine
sunt câteva mii
şi se înmulţesc de la an la an
zâmbesc când stau sub aripile lor
şi când aştept
cu ochii închişi
să pice
norocul
Binefacerile întunericului
stai pe întuneric
tot mai rar găsești un loc
în care să nu intre lumina defel
să nu fie umbre
să nu se vadă la un centimetru
să fie perfect
n-aștepți nimic
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și totuși din când în când
întorci capul
ca orice curios
zâmbești
în fond eşti un om vesel
sigur pe tine
pe micile ticuri
pe puținele lucruri pe care le-ai învățat prin repetiție
n-ai frici spaime terori
zâmbești din nou
prin manșeta cămășii
fosforul de la ceas
îți răspunde
Și legea morală
am acoperit repede cu palma
un pahar
și-am prins înăuntru o muscă
pe vremuri
n-aș fi ezitat s-o omor
acum o privesc cum merge pe pereții de sticlă
cum se izbește de ei
cum se oprește și își freacă uneori capul
cu picioarele din față
de parcă s-ar gândi la ceva important
ce nu suferă amânare
nu mă cred Dumnezeu nici măcar în joacă
însă dacă-aș deschide degetele
aș deschide cerul
Asonanţă
clopotul morții
și
clopotul sărbătorii
sunt aceleași
dar
niciodată
nu bat
la fel
(Robert Şerban, din volumul Tehnici de camuflaj,
Editura Tracus Arte, 2018)
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Ieșind din paradigma speculațiilor, și din cercul mai mult
sau mai puțin închis/deschis al cititorului de poezie, și unde
metafora are o acoperire filosofică, încercăm să ne apropiem
de data aceasta, cu încredere, spre poezia zilei, a concretului,
unde „filosofia vieții” pare eliberată și eliberatoare. De data
asta parcurgerea faptului divers, al „mersului prin nisip” (Cum)
devine cu certitudine, o descoperire a miraculosului etern, vai,
atât de vizibil. Îngroșarea realității este un strigăt împotriva
trivialului, al banalului care umbrește seninătatea simplității.
Nimicul din urma poetuluiexistă. Este! cu certitudine, da! Există
foamea de tensiune, de dramă, de profunzimi. se simte printre
versuri o claritate care, vrei nu vrei, te duce tot la reflexivitate.
Au existat cititori avizați ai poeziei lui Robert Șerban care căutau originea sacrului în mundan. S-a vorbit chiar despre un
minimalism mistic în poezia autorului. De fapt autorul ne duce într-o poezie a detaliului, a microscopicului ce trebuie neapărat văzut: „stai pe întuneric/ tot mai rar găsești un loc/ în
care să nu intre lumina defel/ să nu fie umbre/ să nu se vadă
la un centimetru/ să fie perfect/ n-aștepți nimic” (Binefacerile
întunericului). În același timp, eliberarea de sacru duce tot la
o formă de spiritualitate. Cineva, vorbind despre poezia lui RȘ
spunea că vizibilitatea dorinței unei spiritualități intrinsece este
„dublată de o postmodernă frică de păcat. Cotidianul, comunul
obiectelor casnice, al obiceiurilor slab strălucitoare, naivitatea
impusă, duc spre meditație, spre întrebări. Poetul pare un ins
venit din Tibet iar poezia lui devine o variantă de psalm ca al unui
ascet care-și caută zeul: „ clopotul morții/ și/ clopotul sărbătorii/
sunt aceleași/ dar/ niciodată/nu bat/la fel/” (Asonanță)
Oct. Soviany: „Refuzându-şi efuziunile patetice, mizând pe o
simplitate aproape ascetică, pendulând uneori între tandreţe şi
ironie, Robert Şerban scrie mici „tablete de înţelepciune”, în care
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lirismul e bine disimulat în spatele notaţiei în aparenţă prozaice.
Poemul porneşte de la micile experienţe de viaţă, de la anecdota
domestică şi devine pe nesimţite fabulă existenţială, căpătând
surprinzătoare virtuţi sapienţiale.”
Cu toată incisivitatea versurilor, cu permanentul tangaj între
bine și rău, imaginile simple, aidoma unor tușuri japoneze, cititorul din mine a văzut/ a citit despre prietenie, despre exteriorul
care forțează intimitatea poetului, dându-mi o energie dinamică,
plină de certitudini, cu care îmi umplu și eu disfuncționalitățile
mele prozaice, când efemerul din jur nu-mi dă pace. Deznădejdea
poetului devine și deznădejdea mea, așa cun, bănuiesc, că poetul
caută cu dinadins comunicarea cu mine și cu ceilalți.
În toate poemele, camuflajul este o cămașă vie, uneori dureroasă, mai rar optimistă. Mie nu-mi rămâne decât nevoia de
a căuta, de a observa detaliile cămășii poetului pentru ca, apoi,
să mi le pun însumi pe spinarea mea unele lângă altele, având
(și au!) datorită lui un camujlaj aidoma lui. „N-aștepți nimic/ și
totuși din când în când/ întorci capul/ ca orice curios” spune el undeva, simțind că pânda mea, a cititorului, devine pentru el o altă
cămașă, aceea a certitudinilor.
... §.
Petru Ilieșu
Despre spațiul negru
și obsesia roșie
Cutia din capul meu are înăuntru
o cutie și mai mică
ce ascunde o altă cutie la fel de ferecată
și la fel de încăpătoare
pentru o cutie și mai mică
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- un fel de spațiu intermediar
pentru ceva din ce în ce
mai mic
și mai închis
care să poată adăposti în cele din urmă
ceva – pentru mine – nimic mai cunoscut
ori altfel oarecum o cutie
temeinic ferecată
dar fin fisurată de uscăciune și aburul roșu care vag
răzbate dinăuntru ca o răsuflare interioară
o mare topindu-se
în împrejurimile pereților
în materia neagră a spațiului care înconjoară
ușor vulnerabil
unei noi pulverizări de răsuflare interioară
topindu-se
împrejurul pereților
sau retrăgându-se acolo unde se află poate „miezul palpitant și
crunt” al clipei
și semnele tainice ale unor amintiri reprimate
au poate o altfel de cutie
desigur închisă
dar fin fisurată de uscăciune și freamătul roșu al unui
șir subțire de furnici
ivindu-se ca o răsuflare interioară
și retrăgându-se la fel de topitor în materia neagră a spațiului
care înconjoară
o altă cutie la fel de ferecată
care să poată adăposti
un fel de spațiu intermediar
fin fisurat de răsuflarea interioară
și freamătul roșu al unui șir subțire de furnici
care se hrănește cu timpul și spațiul
retragerii lor
în interiorul unei alte cutii
minuscule
la fel de ferecate
și care conține
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închisă în sine
unica și falsa copie
a unei pierdute
chei roșii
(Petru Ilieșu, din volumul În căutarea lui Tank Man, Editura
Planetarium, 2017)

Uneori poezia iese din tiparele ei convenționale. Canonic
sau nu, modern sau nu, poemul acesta, care introduce istoria
trecută, recentă sau mai veche, în viața noastră, a mea (și a ta),
este plin de nevoia eliberării. Poemul acesta devine o pagină
care se citește simțind respirația autorului alături de respirația
și auzul meu, al cititorului. Autorul, știm, a fost și este un purtător de cuvânt al revoltatului, al revoltei, dar a unei revolte
plină de speranță. Tank-Man, știm, a fost un grăunte de nisip
de pe o plajă aflată la gura unui fluviu în revărsarea acestuia în
ocean. Sfâșietoarea poveste a celui care și-a pus viața în slujba
umanității devine obsesivă. În slujba unei umanități dincolo de
rigorile istoriei. A istoriei îngrădită de ferocitatea dictaturilor,
îngrădită de imperialismul devenit o bubă a umanității.
Într-un câmp poetic, unde sensibilități diafane conlocuiesc
cu stări amorfe, unde nu mai simți armonii, unde contra-punctul nu se mai orientează după semnul consacrat al busolei lirice,
poezia Omului, a Cetățeanului devine tot mai rară. Iată că răzbate din când în când o rază de soare în griul fără umbre și
lumini a acestui conglomertat de cuvinte, unde metafora devine
o iluzie, și care este textul care se spune că ar fi poezia.
Petru Ilieșu își deschide pledoaria despre Revoluție, invocând
imaginea unui Anonim. Cutia umanității este deschisă, ivindu-se
în, și din ea, alte și alte Cutii.
Eugen Matzota: „Iată-l pe Petru Ilieșu, aproape singur în fața
ofensivei unei adunături care-ar fi trebuit să facă doi pași înapoi,
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măcar din respect pentru oamenii care-au murit atunci, ca ei să
fie azi ceea ce au ajuns a fi. Este el acel om care stătea singur în
fața tancurilor în Piața Tienanmen în 5 iunie 1989, chiar înainte
de schimbările din Europa de Est?”
Piața Tienamnen, China, iunie 1989 – Timișoara, Piața Operei,
decembrie 1989 – Piața Universității, București, iunie 1990 –,
sunt mai mult decât simboluri. Sunt crudul Adevăr al Istoriei.
O bulversare a istoriei, parcă răsturnată cu susul în jos, plină
de amărăciune și de speranță. Optimismul și disperarea tragică
sunt o singură condiție a Timpului. Anii aceia, apocaliptici dar și
plini de lumină, în același timp, s-au îngroșat atât de mult încât
seva istoriei s-a cristalizat diamantin. România „trăia”, dar trăia
apocaliptic sub perna sub care „se aude ticăitul mașinii infernale
a fricii”. Cînd pe zidurile îndurerate, într-un grotesc melanj de
speranțe și dispreț se prelingea un sunet: „nechezatul fantomei
ceaușiste”...
Poemul de mai sus introduce pe cititor, obișnuit cu reveriile,
reflexivitățile ieșite din cuvântul Cărții de poezie, într-o altă
lume: într-o carte-album, carnet și simeză în același timp. Un
performance-scenariu, devenind un happening pentru poetulplastician și, în aceeași măsură, pentru cititor. Un scenariu care
rupe, sau anulează, distanța dintre realitate și creația artistică.
Ar fi multe de spus... dar gândul mă duce pe mine, cititorul,
în acea lume teribilă a Momentului istoric, cu suporții lui: o spontaneitate magistrală, împreună cu un program revoluționar. Și
toate în același timp... Concretul istoric, drama realității, mă rupe
din jocul imaginației, care uneori mă cuprinde citind poesia.
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Sursa foto: en.wikipedia.org

S-a născut în anul 1888 la Alexandria (Egipt).
Studiază în oraşul natal, apoi la Paris, unde cunoaşte
numeroşi reprezentanţi ai avangardei literare şi artistice, printre care Apollinaire, De Chirico, Braque,
Modigliani, Picasso. În 1915 se înrolează în armata
italiană şi este trimis pe frontul din Cars unde scrie
poemele adunate în 1916 în volumul „Il porto
sepolto”. După război publică „L’Allegria di Naufragi,
„Il sentimento del tempo”, „Il Dolore”, „La Terra
promessa”, reeditări, traduceri, volumul de proze „Il
povero nella Città”. În 1960 iese „Il Taccuino del Vecchio” volum antologic care cuprinde poeme şi proză.
Moare în iunie 1970.
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Variazioni sul tema della rosa
I.
Gioventù,
Eco bugiarda,
Violenta e breve,
Desiderio, poi subito
Solo ricordi.
Rompi l’ironica parete,
Lascia al cuore la scelta del destino.
Non temere,
Possiedi già un sostegno,
Quel suo vecchio bastone
Sul quale si appoggiava,
Donato con le rose.
2.
Mi aspettavi paziente
Predestinato amore,
T’inseguivo sperduta
Dal mio primo dolore.
Nel rincorrere l’immagine sognata
Mille cadute.
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Variaţiuni pe tema trandafirului
I.
Tinereţe,
Ecou mincinos,
Violent şi scurt,
Dorinţă, şi-apoi imediat
Doar amintiri.
Rupe zeflemitorul perete,
Lasă-i inimii să aleagă destinul.
Nu-ţi fie frică,
Ai deja un sprijin,
Toiagul său vechi
Pe care se sprijinea,
Dăruit cu trandafirii.
2.
Mă aşteptai răbdătoare
Predestinată iubire,
Te urmam rătăcită
De întâia-mi durere.
O mie de căderi
Alergând după imaginea visată.
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Mi vestiva le membra solo il sangue,
Si spegnevano gli occhi,
Le mani consumate
Si chiudevano invano,
Periva il cuore.
La tenace tua carezza
Allontanò le tenebre,
Le lacrime frenate a lungo
Sgorgarono felici.
Il tuo amore fece germogliare
Sulle spine domate un fiore rosso
Che affido alle tue mani.
Ma già dall’orizzonte accenni addio
Con la tua mano tutta insanguinata.
L’ha punta la rosa donata
Che nutrendo si va di pianto.
Inguantata di sangue
Saluta la tua mano.
3.
Dolorosa rincorsa
Dell’immagine amata.
Mattutino risveglio
Nella realtà del sogno
Di un cuore che moriva
In torturante attesa.
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Doar sângele îmi învelea picioarele,
Ochii se stingeau,
Mâinile consumate
Se închideau în zadar,
Inima mea pierea.
Mângâierea ta stăruitoare
A îndepărtat întunecimile,
Lacrimile îndelung oprite
Izbucniră ferice.
Iubirea ta făcu să-nmugurească
Pe spinii îmblânziţi o floare roşie
Pe care mâinilor tale o încredinţez.
Însă deja din zare faci semn de adio
Cu mâna ta plină de sânge.
A înţepat-o trandafirul dăruit
Care hrănit se duce de plâns.
Mâna ta salută
Înmănuşatăde sânge.
3.
Dureroasă urmărire
A imaginii iubite.
Deşteptare în zori
În realitatea visului
A unei inimii care murea
Într-o chinuitoare aşteptare.
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Dolce è rinascere
Tra innamorate braccia
Dopo il vagare inquieto.
Fuggì la luce,
Morirono i colori.
Il vivere ora spetta
Solo ai ricordi.
Macerano il pensiero.
4.
Predestinata attesa
D’un inseguito sogno,
Alla sete assetata
Ascesa di Calvario.
Per palpiti di protettore amore,
Poi, all’orizzonte brullo rinverdito,
Da tanta tenera carezza attratto
Un cuore morto ha ritrovato il battito.
5.
Dolorosa rincorsa
Dell’immagine amata.
Mattutino risveglio
In realtà di sogno
D’un cuore agonizzante nell’attesa.
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E o plăcută renaştere
Între braţe îndrăgostite
După nelinişta rătăcire.
Lumina fugise
Muriră culorile.
Doar amintirilor li se cuvine
Acum să trăiască.
Gândul îl întristează.
4.
Aşteptare predestinată
A unui vis urmărit,
La setea însetată
Suiş de Calvar.
Prin zvâcnet de iubire grijulie,
Apoi, înverzit iar în zarea pârjolită
Atrasă de atâta gingaşă mângâiere
O inimă moartă şi-a regăsit bătaia.
5.
Dureroasă urmărire
A imaginii iubite.
Deşteptare în zori
În realitate de vis
A unei inimi agonizând în aşteptare.
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Dolce il rinascere
Tra braccia d’amore.
Ma quella mano che riaccese un cuore
Spegne ora il sogno
Accennando addio.
Mano bagnata da gocce di sangue.
Sangue che è solo di spina di rosa,
Rosa punta dalla stessa spina
Se piange d’amore.
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Plăcut e să renaşti
În braţele iubirii.
Dar mâna aceea care a reaprins o inimă
Stinge visul acum
Făcând semn de adio.
Mână udată de picături de sânge.
Sânge care-i doar de ghimpi de trandafir,
De trandafir împuns de acelaşi ghimpe
Dacă plânge de iubire.

În româneşte de
Ştefan Damian
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