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Vasile Dan

Cum am ratat sfîrşitul lumii
(Din jurnalul unui aseptic melancolic: 
februarie, martie, aprilie, mai 2020)

23 februarie 2020

Am dat, în sfîrşit, în aceste zile, peste un citat 
la care ader fără ezitare: „Suntem pe cale să 
intrăm într-o perioadă culturală întunecată 
în care argumentele raţionale şi respectul 
pen tru oponenţi a dispărut cu totul din spa -
ţiul public în care în privinţa oricărei ches-
tiuni importante există doar un punct de ve-
dere permis, iar cei care nu subscriu la el 
trebuie persecutaţi ca eretici” (Sir Roger 
Scruton, în ultimul său articol din „Th e 
Telegraph”, 2020).

Jurnal

Vasile Dan, 
poet, eseist, 

redactor-şef al 
revistei „Arca”, Arad
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Jurnal

11 martie 2020

S-a stins din viaţă, acum doi ani, ultimul lord al Aradului, Bujor 
Buda. Mă tem că şi ultimul liberal prin fi losofi e şi stil de viaţă. 
A iubit cu ardoare Aradul fi indcă l-a văzut abandonat, ruinat, 
părăsit inclusiv de proprietarii unor semeţe şi mîndre edifi cii 
centrale, palate secession, departe, mult prea departe de faima 
lui trecută. Ca om era altruist, generos (a salvat cu banii lui, prin 
tratament on cologic la Paris, doi scriitori, tatăl şi fi ul), în fi ne, de 
o candoare superioară şi dezinteresată.

14 martie 2020

Nu numai scriitorii sînt azi numărabili, ci şi cititorii. Spune-mi 
dacă şi ce citeşti să-ţi spun cine eşti.

15 martie 2020

De zece zile mi-am impus singur izolarea în casă. Cică e pan-
demie. Aşa că privesc acum lumea aseptic şi melancolic doar prin 
geam aşa cum îmi închipui că o face printr-un hu blou, de sus de 
tot, dintr-o capsulă etanşă, un astronaut ce ex clamă admirativ: 
„Totul e albastru! E admirabil aici că-s bine închis”. Testul la 
singurătate e puţin altfel decît cel la tăcere pe care, înainte, în 
tinereţe, îl exersam în scris în una dintre milioanele de carcere 
în care am trăit pînă la vîrsta de 40 de ani. Tăcerea, atunci, putea 
vorbi. Uneori, la sărbători ofi ciale, şi tot mai dese, pe măsură ce 
sporea sărăcia şi mizeria multilaterală, puteai vorbi, paradoxal, 
asurzitor. Nu intrai în corul de obşte, ofi cial, şi asta, tăcerea 
asta, se contabiliza, se auzea pînă sus, la ceruri. Dar, acum, 
singurătatea nu. Ea e altfel decît tăcerea cea veche. Lucrurile 
par azi mai ciudate. Evadarea din ea nu e prea recomandată în 
pandemie. Frustrarea ta e incomensurabilă şi motivată. Nicio 

Vasile Dan
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Jurnal

molimă, niciodată, nu s-a putut lipsi de un vicleşug. Acela de a-l 
ispiti, de a-l atinge fi zic pe cel de lîngă tine. Omul e o fi inţă, (o, 
da, desigur superioară), gregară. Sau mai fi n: o specie socială. 
Taie-i această stare o şi vei răni adînc. Iar încălcarea izolării 
drastice impuse poate fi , se dovedeşte în statistica zilnică, în 
mass-media, letală.

16 martie 2020

Ieri l-am văzut la RAI UNO pe însuşi Sfîntul Părinte Papa 
Francisc în alb, într-o imagine tulburătoare, parcă rătăcind sin-
gur pe străzile pustii ale Romei. Îşi căuta cu privirea, nedumirit 
credincioşii după ultima invazie a unui migrator invizibil. Şi cei 
din catacombe l-au văzut, sînt sigur.

18 martie 2020

Domnul I. C. , pe care nu-l cunosc personal, îmi trimite pe 
facebook un fragment, de altfel celebru, din Ion Ghica (Ciuma 
lui Caragea, 1813-1814) din care reproduc un scurt citat, o perlă 
a cinismului, nu lipsit de umor, românesc: „Azi am adunat 15 
morţi, dar n-am putut îngropa decît 14, fi indcă unul a fugit şi 
nu l-am mai putut prinde.” Sper că aceştia, deşi sper degeaba, 
nu erau nici în izolare, nici în carantină. Să fi m serioşi. Chiar 
acolo stăteau, nefericiţii, ascunşi. Iar „zădărnicirea” combaterii 
răspîndirii coronavirusului prin fugă din izolare sau carantină 
se pedepseşte şi astăzi tot aspru. Dar nu cu îngroparea de viu, 
ca pe vremea Ciumei lui Caragea, ci cu amenzi insuportabile, 
de peste o sută de ori cît cîştigă mediu lunar un salariat sau un 
pensionar, varianta uşoară; sau închisoare de la 5 la 15 ani, în 
procese speciale, cu celeritate, prevăzute în Ordonanţele militare 
ale ministrului Vela. 

Cum am ratat sfîrşitul lumii
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21 martie 2020

Echinox de primăvară 2020

Nisipuri mişcătoare, tastele laptopului
gîzele acestea aspirate de vîntul venit de nicăieri
mă droghez zilnic între cei patru pereţi etanşi
cu cîte o poezie nouă
pe care eu însumi o scriu
şi mi-o citesc.

23 martie 2020

În noul Ordin militar citit de ministru de interne Marcel Vela 
seara, la oră de vîrf, la tv (de la declararea Stării de Urgenţă 
ţara e condusă doar prin aşa-zisele Ordonanţe militare), se 
imaginează şi buna chivernisire a unei înmormîntări la vreme 
de coronavirus. Totul trebuie riguros organizat şi respectat, 
spune ministrul Vela însuşi, cu o voce rece, care nu tremură. 
Opt persoane pot participa la o înmormîntare, doar opt. Nu se 
spune însă dacă în această compunere sînt incluşi şi preotul, şi 
cantorul. Poate şi groparii.

26 martie 2020

Înţeleg pînă şi eu raţiunea – oricît de frustrantă – a izolării la 
domiciliu, mai ales a celor trecuţi de 65 de ani, a seniorilor, 
cum, făţarnic sau nu li se spune în documente, în „ordonanţe”, 
bătrînilor. Desigur, spre a le face recluziunea mai dulce. Izolarea 
asta blestemată ar avea ca scop şi să protejeze „seniorii”, în primul 
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rînd, dar şi să limiteze diseminarea coronavirusului blestemat. 
Numai că de la o zi la alta numărul contaminaţilor creşte ne-
contenit. Cei mai vestiţi medici infecţionişti – dr. Cercel, dr. 
Arafat, dr. Rafi la, dr. Tătaru se întrec, seară de seară, în emisiuni 
tv, în pronosticuri cinice: mai sînt necesare opt săptămîni, zece, 
spune celălalt, şase luni, plusează al treilea, un an, doi, ultimul. 
În fi ne: cel mai bine ar fi  să ne împăcăm cu gîndul: va trebui să 
trăim toată viaţa cu el, închide discuţia ministrul sănătăţii. 

29 martie 2020

Chiar, ce rol i se rezervă unui poet în vreme, cum e acum, 
de pandemie? Poetul e prin natura lui un „relaxat social”. In-
compatibil structural cu coerciţia unei ordonanţe militare la 
timp de epidemie. De victimă sigură? E mielul de Paşti, că tot 
sîntem înaintea lor? Nu vreau să dramatizez, o spun cît se poate 
de liniştit. Vom trăi şi vom vedea – zise orbul. Mă gîndesc însă 
cu nelinişte şi îngrijorare la amicul PMH, un boem incurabil şi 
nu o dată parte preţioasă, simpatică din peisajul nostru cultural 
local, care respiră doar în ceaţa de fum excitant al cafenelor 
deschise ale urbei.

30 martie 2020

Apropo de obligaţia purtării ei: în fond de ce ne-ar mai trebui o 
mască? Cînd toată viaţa purtăm una? Nu trebuie să fi i fi losof, nici 
psiholog, nici psihiatrul Sigmund Freud ca să ştii asta. „Supraeu 
versus Sine egal Eu”. Deci masca pandemiei pe care trebuie să o 
purtăm sub incidenţa legii chiar va ascunde, va proteja masca 
fi ecăruia dintre noi, cea atît de greu obţinută. Cu puţin noroc o 
şi salvează.

JurnalCum am ratat sfîrşitul lumii
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1 aprilie 2020

Cîţi prieteni am, mă trezesc întrebîndu-mă singur în cameră. 
Un lucru e cert: sînt aceiaşi, şi nu de puţin timp. De la o vîrstă nu 
mai poţi cîştiga altul. E tîrziu pentru asta. Acum prietenia are un 
substitut cu oarecare ştaif şi prestigiu: politeţea. În ea se ascund 
însă multe: îngăduinţă, respect, prudenţă, distanţă, apreciere 
formală, plăcere de cuviinţă, umor uneori asortat autoironic 
spre a-l face mai digerabil. Politeţea e o reacţie publică, prietenia, 
întotdeauna, privată.

2 aprilie 2020

Mi-e frică? Nu ştiu. Mai ales după graba cu care răspund. „Deo-
sebirea dintre un fricos şi un curajos este următoarea: primul are 
imaginaţie” (Jorges Luis Borges)

3 aprilie 2020

E o campanie politică împotriva doctorilor infecţionişti şi epide-
miologi. Aceştia, mai ales unul, doctorul Cercel, apoi imediat i 
s-a alăturat şi proaspătul ministru al sănătăţii, dr. Tătaru, propun, 
la un nou nivel de reacţie la epidemie, protejarea „seniorilor”, 
separarea lor fi e în propriile locuinţe, fi e în altele asigurate de 
stat (hoteluri, pensiuni etc.) spre a opri contaminarea celor vul-
nerabili. E vorba de „seniori”, de vîrstnicii peste 65 de ani. Asta a 
stîrnit mai întîi emoţie publică, apoi isterie. S-a cerut capul celui 
cu ideea: dr. Cercel. Guvernul a răspuns desăvîrşind sacrifi carea 
ritualică, adică cu discurs public, a dr. Cercel. Acesta, demn şi 
cu caracter, n-a reacţionat. Rămîne doar la conducerea celui 
mai important institut-spital de boli contagioase din ţară, 
„Matei Balş” din Bucureşti. Se retrage din gruparea de expertiză 
epidemiologică. În fi ne, eu ţin cu doctorii, din principiu. Am 

Jurnal Vasile Dan
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lucrat între ei timp de aproape zece ani: între 1981-1989 la 
Biblioteca Medicală din Arad. Ştiu, medicii nu sînt ei o castă chiar 
pură moral. Dar, pentru Dumnezeu, care din lumea asta mare e? 
Cei mai buni doctori fac adevărate minuni. Uneori trecute sub 
tăcere sau discreţie. Mai clar, unii, nu puţini, „sînt doctori fără 
arginţi”: nu-şi condiţionează actul medical pecuniar.

4 aprilie 2020

Li Wenliang, medic oft amolog din Wuhan, China, de 34 de ani, 
a avertizat autorităţile chineze, sanitare şi administrative, încă 
din 30 decembrie 2019, despre apariţia unui virus nou extrem 
de periculos, asemănător cu SARS (pe care chinezii l-au anihilat 
foarte greu mai apoi). Asemănător, dar mult, mult mai agresiv 
şi contagios cu transmitere de la animal la om. Ce s-a întîmplat 
după anunţul lui? Medicul Li Wenliang este arestat de miliţie, 
pentru răspîndirea de ştiri false, în 3 ianuarie 2020. Moare o 
lună mai tîrziu, după ce infectează el însuşi totul în jurul său: 
familie, anchetatori, alţi medici şi lucrători sanitari, răpus 
de coronavirus, noul ucigaş volatil şi, se vede treaba, insidios 
multiplicat, încet, încet, în întreaga lume. Iată că în 4 aprilie 2020 
situaţia e întoarsă pe dos. Toate sirenele în China sfîşie liniştea 
grea a ţării, cînd steagul chinez e coborît în bernă. Maşinile se 
opresc din mers pe drum, aşijderea şi pietonii, inclusiv cei mai 
iluştri, în frunte cu Xi Jinping, preşedintele Partidului Comunist 
Chinez. Sînt omagiate, post-mortem miile de victime ale epi-
demiei. Printre cei 14 martiri, declaraţi ofi cial, în lupta contra 
noului coronavirusul, e, dacă nu cumva, primul, însuşi tînărul 
medic Li Wenliang. Morala: întotdeauna parcă se întîmplă asta. 
Nu poţi fi  celebrat înainte de a fi  răpus.

JurnalCum am ratat sfîrşitul lumii
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7 aprilie 2020

Se apropie Paştile, Învierea Domnului. N-am să mă împac nicio-
dată cu numirea celei mai cutremurătoare sărbători creştine, 
încărcată de dorinţe mistuitoare, altfel decît „Paşti”. Aşa cum 
e consacrată de tradiţia Bisericii şi de Textele Revelate, dar şi 
de limba română vorbită veche, şi în mare măsură şi de cea de 
astăzi. Forma „Paşte”, mai ales la singular cu sau fără articol 
nehotărît, ca în urarea „Paşte fericit!” sau „Un Paşte fericit!”, mi 
se pare cu totul inacceptabilă. Chiar dacă DEX o recunoaşte ca 
variantă a „Paştilor”. Se spune că idiomul regăţean, în special cel 
al Capitalei, dă tonul, semnul înnoirii în limba română. Îmi pare 
rău, nu întotdeauna inspirat. Iar butada că „uzul bate norma” şi 
în înnoirea limbii române, pe mine nu mă încîntă deloc. Vezi 
invazia de barbarisme de astăzi, în special din limba engleză 
care au dus chiar la ideea unui idiom bastard: „romgleza”.

10 aprilie 2020

Găsesc în presa electronică un mic poem splendid, după gustul 
meu, de extracţie orientală. Un bătrîn de 87 de ani, internat în 
Wuhan, simte că a pierdut lupta cu coronavirusul. Cere unui 
sanitar chinez, bine şi corect echipat antivirus, să-i satisfacă o 
ultimă dorinţă. Să-l scoată, cu patul în care zace fără speranţă, 
afară. Să vadă, pentru ultima dată, cum apune soarele. E mo-
mentul în care bătrînul simte că s-a vindecat. Medicii con fi rmă. 
Canalul în limba engleză CGTN al Republicii Populare Chineze 
exultă publicînd, oral, poemul. Sute de milioane de ascultători 
emoţionaţi îl gustă.

Jurnal Vasile Dan
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12 aprilie 2020

E dumincă, şi încă zi de Florii. Mie mi se usucă gura. Nu de 
neu mezeală cum s-ar crede, poate o mai dreg eu cumva, ci 
de nevorbire. Îmi amintesc ceva ce spunea Corneliu Coposu, 
un campion absolut al trăirii în izolare severă şi îndelungată. 
După cîţiva ani de izolare în strîmta sa celulă, marele om a 
uitat, zicea el însuşi, să mai vorbească. S-a deprins apoi greu cu 
vorba: împiedicat, frămîntînd-o bine înainte de a o rosti. Cred 
că şi de aceea spusa lui avea o greutate pe care o sesiza repede 
interlocutorul. Mă mai gîndesc la ceva: parcă toţi bătrînii uită, 
încet, încet să mai vorbească. Tăcerea lor e o formă sublimată 
de înţelepciune, de aşezare grea în meditaţie. Aşa cum copiii 
deprind invers, atît de uşor, ba mai mult, cu o cutezanţă, nu o 
dată şocantă, cuvintele nou-nouţe prin care incită liric pe cei 
adulţi.

13 aprilie 2020

Observ cum coronavirusul reinventează totul, nu doar compor-
tamentul nostru social, prin introducerea imperativului numit, 
după mine impropriu în limba română, „distanţare socială”. 
Reinventează (mă rog, încearcă) şi relaţia cu arta. Mai ales cu cea 
condiţionată tradiţional de prezenţa fi zică a publicului, principalul 
ei benefi ciar. Şi chiar raţiunea ei de a fi : vorbesc despre un public 
subiect colectiv, desigur. Fiindcă lectura unei cărţi excelente ins-
tituie o relaţie personală, intimă, intensă şi exclusivă cu un univers 
fi cţional sau cu un spectacol al rafi namentului expresiv, subtil 
nuanţat, dacă vorbim de poezie. Nu citesc doi cititori exact la fel 
un text literar autentic. La fel contemplarea unei opere de artă 
plastică, de teatru sau chiar de fi lm la un televizor, să zicem, cînd 
eşti singurul receptor. Muzica însăşi, în varianta ei cultă, rafi nată 
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presupune o apetenţă cîştigată personal prin educaţie adecvată. 
Iată însă că „distanţarea socială”, cu care sîntem, vrem-nu vrem 
confruntaţi astăzi, transgresează, aşa-zicînd, cutuma. Exemplul 
din Vinerea Mare (la romano-catolici): Concertul-rugăciune sus-
ţinut de Andrea Bocelli, Music for Hope, din faţa minunii gotice 
a Domului din Milano. Adică înaintea imensei pieţe a Domului 
absolut pustiu. Se zice că peste 23 de milioane de oameni au 
accesat în direct, prin Internet, concertul. După Liturghia de Paşti 
a Papei Francisc, în Piaţa San Pietro, din faţa Basilicii omonime, 
şi ea pustie, iată două premiere absolute, cu un impact uriaş, 
direct, în întreaga lume. O nouă formă de a se adapta, instant, 
arta şi ritualul religios la constrîngeri ce păreau nimicitoare, fără 
ieşire.

15 aprilie 2020

Toţi cei califi caţi în materie (doctori vestiţi, români şi străini) se 
întrec, în apariţiile lor publice, televizate, a ne anunţa ceva. Pe 
noi cei închişi, sechestraţi în case. În camere obscure, cu lumina 
cenuşie, de-afară, fi ltrată. Nu mai e nimic de făcut! Nimic altceva 
decît să ne împăcăm cu soarta. Şi să o uităm, defi nitiv, pa!, pe 
cealaltă. Şi dacă, Dumnezeule, ar fi  aşa, – dar ceva în mine se 
împotriveşte cu putere să accepte aceste previziuni, totuşi, cinice 
– ar prisosi măcar o vorbă bună, o rază de speranţă? Nu s-ar 
putea, distinsele, eminenţele voastre, domnilor doctori, puţină 
prudenţă în verdicte? Nu ştiu de ce, dar văd că vă extrageţi 
persoanele, familiile, pe cei dragi din ecuaţie. Ei nu par a fi  
precum noi, toţi ceilalţi, o apă şi-un pămînt, masa indefi nită 
care vă ascultă tăcută, seară de seară, la televizor şi radio? Vă 
dau o pauză. Nu va fi  scurtă.
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20 aprilie 2020

„Bibliotecile m-au crescut. Nu cred în colegii şi universităţi. Cred 
în biblioteci, deoarece majoritatea studenţilor nu au bani. (...) 
Nu poţi învăţa să scrii în colegiu. E un loc nefast pentru scriitori 
deoarece profesorii cred că ştiu mai mult decît tine – ceea ce e 
fals” – Ray Bradbury. Îi împărtăşesc, chiar dacă tîrziu, punctul 
de vedere. Poate şi fi indcă pe vremea mea bibliotecile erau vii, 
animate, uneori era greu să găseşti un loc liber pentru lectură la o 
masă. Acum sînt cel mult frecventabile. Într-o veşnică aşteptare. 
Unii zic că totuşi lucrurile au evoluat în bine. Cărţile au azi sosii 
electronice. Cred că asta se vede bine, cu ochiul liber, cum se 
spune, pe cititori.

21 aprilie 2020

Mă tem că bătrînii au fost întotdeauna o piatră de moară legată 
la picioarele celor tineri. Spre a oculta această senzaţie, tot ei 
au inventat gluma: „Cine n-are bătrîni şă şi-i cumpere”. Că noi 
îi avem de vînzare, asta n-o mai spuneau explicit. Dar faptul 
însuşi de a gîndi că cineva ar vinde şi alţii ar cumpăra bătrîni 
are un conţinut implicit în zicală. Nu doar copiii se vînd, nu-i 
aşa? Lumea e şi a fost a celor puternici, nu a celor slabi. Cine 
sînt cei puternici? Tinerii, adulţii. Fragilitatea şi slăbiciunea sînt 
ale copiilor şi bătrînilor, să recunoaştem. Există o proză superbă 
a lui Dino Buzzati, numită chiar aşa, Vînzarea bătrînilor. Ray 
Bradbury, de asemenea, are o povestire ingenioasă, străbătută de 
un fi or tragic, imaginată într-un scenariu s. f. specifi c autorului. 
Pe o planetă tot mai mică, din cauza scăderii timpului de rotaţie 
al ei, generaţiile noi apăreau tot mai devreme temporal. Celor de 
dinainte, nu neapărat vechi, le stăteau acum în picioare. În fi ne, 
trebuia făcut ceva. Trebuia să scape cumva de bătrîni. Era în 
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interesul supravieţuirii, al împlinirii rostului vieţii înseşi. Şi a, de 
ce să n-o spunem, prosperităţii ei. Dar nici nu-şi dădeau ei seama, 
adulţii, cînd, prinşi în cursa contra cronometru a împlinirii şi 
perpetuării speciei, erau deja ei înşişi bătrîni şi vînaţi. Segregarea 
bătrînilor de astăzi, încuiaţi în propriile case de propriii lor copii 
care le lasă doar la uşă ceva merinde nu are însă nicio legătură 
cu aceste poveşti. Ea este motivată de dragoste pentru ei chiar în 
ideea supravieţuirii lor. Dacă s-ar putea. Cine-o mai crede!

22 aprilie 2020

Reiterez: e foarte periculos să fi i astăzi doctor. Mă rog, medic. 
S-ar putea ceva: cel pe care vrei să-l salvezi, şi să şi reuşeşti, să nu 
te ierte. Cum se întîmplă cu dr. Cercel şi alţi medici de la Spitalul 
„Matei Balş” din Bucureşti. Unii infectaţi de un pacient înalt în 
ierarhia Ministerului de Interne care venit din Israel, după o 
cură erotică cu amanta, a încasat coronavirusul. N-a recunoscut 
însă la ancheta epidemiologică escapada în Israel. Nu cred că de 
frica neveste-sii sau a fi ului său, ofi ţer SRI, pe care i-a infectat de 
asemenea, ci de grija poziţiei lui speciale de ofi ţer înalt şi, acum, 
cu demnităţi de altă natură publică. Alţii, aud, că îi scuipă pur 
şi simplu în spital pe medicii curanţi, necăjiţi că testarea şi apoi 
tratamentul întîrzie, după socoteala lor, prea mult. Noroc că mai 
nou medicii au un echipament de protecţie anticontaminare 
conform, şi se mai pot apăra.

23 aprilie 2020

Şi în comunism, tot o pandemie, şi încă una de vreo 70 de ani, toţi 
cei care nu purtau mască erau la închisoare. Dar nu, nu e vorba 
despre aceeaşi mască, masca la vedere, ca acum. Progresăm, ce 
Dumnezeu!
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25 aprilie 2020

Sîntem, se pare, în acele momente difi cile ale istoriei omului 
cînd nu mai există nimic cert, un punct de sprijin al întregului 
Univers, vorba lui Arhimede. Pe Dumnezeu l-am alungat din 
Biserică, el fi ind, oricum, nu-i aşa?, ubicuu şi omniprezent. 
Busola a pierdut Polul Nord. Sîntem adunaţi, deşi bine separaţi, 
pe Corabia lui Sebastian, corabia nebunilor aruncată în larg, pe 
mare. Sîntem sănătoşi doar în măsura în care am fost bolnavi de 
covid, şi am dezvoltat anticorpi contra coronavirusului. Iar cei 
sănătoşi, pur şi simplu trăiesc, şi vor trăi, în incertitudine.

26 aprilie 2020

Libertatea e un ou fragil pe care îl porţi în căuşul palmei tale. Îl 
poţi sparge, îl poţi pierde. Cine nu îl are este cel mai nefericit. 
Cine îl are nu mai poate dormi liniştit. E un insomniac cronic.

28 aprilie 2020

Unii care mă citesc mă întreabă neliniştiţi dacă sînt sănătos. 
Tocmai mi-au citit poemele publicate de „România literară”. Cele 
din carantină. Deşi nu-i chiar explicit, atunci cînd mă întreabă, 
cred că se referă la cap. Ce să le spun? Pot doar să-i asigur că-s 
tare de cap. Şi scriu cu capul meu. În rest, vai de el!

29 aprilie 2020

E o nebunie. Mi-a înfl orit glicina. Mi-a explodat pur şi simplu 
în grădină. E nestăpînit de expansivă. Ce să mai zic: frumuseţea 
va salva lumea?
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1 mai 2020

Se făcea în somnul meu că nu e prima zi din mai, ci 1 Mai. La 
conducerea ţării (de fapt la orice din ţară) se afl a partidul unic. 
Ne ordona să cîntăm, să dansăm, să fi m fericiţi. Atunci m-am 
hotărît să stau acasă cu orice risc. Să nu ies afară, orice s-ar 
întîmpla.

3 mai 2020

Azi e Ziua Mondială a Libertăţii Presei. Dar libertatea nu în-
seamnă doar să ai dreptul necondiţionat şi nealterat de a scrie 
tot ceea ce gîndeşti tu cu capul tău (şi nu al şefului, fi e el şi 
suprem), ci şi de a nu scrie nimic dracului dacă eşti incapabil de 
exprimare. Eşti mult mai folositor atunci societăţii dacă taci. Să 
nu minţi, să nu linguşeşti, să nu calomniezi, să nu pizmuieşti, să 
nu aberezi, să nu calci în strechini.

4 mai 2020

Cînd mi-e dor de limba română citesc Pleşu.
Dar cînd mi-e dor?
În fi ecare dimineaţă după ce trec repede cu ochii peste revista 

presei din acea zi pe online.

5 mai 2020

Ca în orice rău există şi în pandemie o parte bună. Viaţa a 
contrabalansat. Dinspre „a avea” spre „a fi ”. Dintr-o dată toţi 
vrem să fi m, în primul rînd, dincolo de grijile banilor, afacerilor, 
titlurilor pompoase etc. etc. Am văzut că toate acestea nu mai 
ajută. Aşa au ajuns la poezie cei mai prostănaci văzuţi vreodată 
precum afonul la operă.
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10 mai 2020

Printre atîtea sminteli istorice şi măsuri doar pe jumătate luate 
este şi abandonarea, de către noi înşine, a Zilei Naţionale a 
României, 10 Mai (cea dintre 1877 şi 1947). Ne-am amăgit 
patriotard luîndu-ne după un partid naţionalist (PUNR plus 
Vatra Românească) în schimb cu o zi de iarnă, de regulă urîtă 
meteorologic: 1 Decembrie. Sigur, importantă în istoria noastră. 
Chiar crucială. Dar, totuşi, să îndrăznim: ce sărbătorim la 1 De-
cembrie? Unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat. Dar asta nu e, 
să nu ne mai amăgim, „Unirea cea Mare”. Căci unde-s Bucovina 
şi Basarabia? Şi alte bucăţi de pămînt românesc. 1 Decembrie 
putea fi  sărbătorită, întîi, drept ceea ce este: întoarcerea la matcă 
a românilor de dincolo de Carpaţi, chiar în matca, aluatul 
neamului nostru. Ea putea fi  declarată şi Ziua Românilor de 
Pretutindeni (aproape încă 5 milioane), aşa cum, o astfel de zi, au 
şi alte neamuri împrăştiate prin lume. La 10 Mai toate erau bine 
rînduite. Aş zice: în cer şi pe pămînt. Poate nu-i totul pierdut. O 
generaţie nouă, fără refl exe rezidual comuniste, ne va corecta. E 
gîndul meu cel bun la fi ecare 10 Mai ratat.

14 mai 2020

Că tot sîntem în recluziune, să vorbim un pic şi despre deţinuţii 
cei adevăraţi, deţinuţii politici. Azi e ziua lor, una declarată, în 
România, ofi cial. Aţi cunoscut vreun deţinut politic? Eu da. Cu 
cîtă sfi ală şi rezervă vorbeau despre suferinţa lor! Precum ar fi  vrut 
să te menajeze pe tine. Nu cumva să te rănească. Eu am cunoscut 
cîţiva. Pe trei dintre ei îi ţin cel mai bine minte. Biografi a mea, 
încă înainte de 1989, s-a întretăiat cu a lor. Toţi trei, de altfel, 
erau literaţi. Ar fi  de meditat cum atîţia şi atîţia dintre deţinuţii 
politici, fără antecedente literare înainte de condamnare, au 
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ajuns la literatură. Şi nu numai în timpul închisorii – unde poezia 
era rugăciune –, ci şi după. Cei trei sînt: Lucian Emandi, Viorel 
Gheorghiţă şi Petru Pecican. Primul, poetul Lucian Emandi, 
mi-a transmis, între 1981-1989, locul lui de muncă, postul lui 
de bibliotecar la Biblioteca Medicală din Arad. Mi-am salvat 
astfel opţiunile mele morale (poate şi politice) în cel mai crunt şi 
mizerabil deceniu ceauşist (1980-1989). Lucian Emandi era un 
autor de sonete canonice excepţionale. A publicat în interbelic 
în principalele reviste din Transilvania („Hotarul”, „Gândirea”, 
„Familia”). A fost închis în 1948 la Caransebeş fi indcă a avut ideea 
naivă să relanseze „Românul”, acel ziar care, în mare măsură, a 
pregătit, la sfîrşitul Primului Război Mondial, Unirea românilor. 
Al doilea a fost Petru Pecican. Acesta, deşi cu studii teologie 
la Arad, s-a convertit la catolicism sub infl uenţa spirituală a 
Monseniorului Vladimir Ghika. Petru Pecican a tradus, după 
1990, Francisc de Assisi. În „Arca” a avut întotdeauna un spaţiu 
editorial deschis. În fi ne, Viorel Gheorghiţă, poet, eseist, critic 
literar, a avut parte de cea mai grea închisoare politică, 15 ani: 
Aiud, Gherla, Piteşti, Aiud. De la el am învăţat ceva de ţinut 
minte: să nu judeci pe nimeni. În faţa durerii, încercărilor grele 
nu sîntem deloc egali. Unii rezistă. Ba, mai mult, le înfruntă 
martiric. Alţii cedează. Clachează. În faţa torturii, foamei, fri-
gului, bolii poţi omeneşte ceda. Toţi trei au repauzat. Au murit în 
„libertate”. Sau chiar în libertate. Uneori necunoscuţi, stingheri 
în propria viaţă. Libertatea nu le-a mai dat mai nimic din ce au 
fost. Sau au visat să fi e.

21 mai 2020

Gata. Am ieşit din recluziune. Sînt doar în alertă. Maximă.
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Lucia Cuciureanu

De la o problemă la alta

HABAR N-AVEAM ce probleme mai 
poate avea Gheorghe Schwartz, un scri-

itor cu un destin literar exemplar. Știam deja 
ne  mulţumirile sale provocate de ecoul insu-
fi cient al cărţilor, pe care le-a scris cu talent 
şi determinare, în rândul cronicarilor. Deşi 
mai toţi criticii literari care contează i-au ana-
lizat opera. Îi cunoşteam şi dezamăgirea că 
uneori cărţile sale, nefi ind comentate ade c -
vat, creează confuzii nefericite. Noua sa car-
te* mă lămureşte: 

„Rândurile de mai jos (...) nu vor decât să 
încerce să(-mi) lămurească locul evreului 
român în spaţiul românesc şi în diferitele 
destinaţii ale pribegiei din ultimii ani şi nu 
numai.” (p.7) Un proiect ambiţios ca mai 

* Gheorghe Schwartz, Problema, Editura Hasefer, 
Bucureşti, 2019

Lucia Cuciureanu, 
poetă, eseistă, 

Arad
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toate cele marca Schwartz, asumat şi dez-
voltat în 278 de pagini. Volumul este, în 
acelaşi timp, eseu, proză de fi cţiune şi ma-
terial documentar. Autorul a fi şat masiv 
(deşi bibliografi a, pe tema propusă, e a -
proa pe de necuprins) din Andrei Oişteanu, 
Paul Johnson, Léon Poliakov, Hans Küng, 
Josy Eisenberg, Andrei Marga, Gershom 
Scholem, Norman Manea, Mihail Sebastian, 
Amos Oz şi Fania Oz-Salzberger, Peter 
Rosenthal, Marcel Aderca, Lucy S. 
Dawidowicz, Ștefan Both, Max I. Dimont, 
Zigu Ornea, Victor Neumann, Remus 
Valeriu Giorgioni, Mihai Milca şi alţii, la 
care se adaugă articole din presa vremii. E 
un subiect la ordinea zilei, cum ar spune 
un observator al realităţii recente. Dacă ne 

gândim că ne confruntăm acum, în noul secol, cu 
migraţia masivă a refugiaţilor, venind din Asia şi 
Orientul Apropiat, spre Europa. Pentru a-şi salva 
viaţa şi a profi ta de unele oportunităţi evidente. Dar 
şi în această ecuaţie, evreul rămâne omul problemă: 
„Chiar şi astăzi, când are Ţara Lui, un mare procent 
din populaţia evreiască pendulează pe toate meri-
dianele lumii.” (p.13)

Omul problemă – evreul e primul argument invo-
cat de autor ca impuls al scrierii acestei cărţi. Al 
doilea argument se referă la necesitatea de a păstra în 
minte istoria care i-a pus pe evrei de atâtea ori la grea 
încercare. Numai aşa ar putea face ca aceste tragedii 
să se oprească. Al treilea argument are o conotaţie 
mai personală, Gheorghe Schwartz încercând să-şi 
explice resorturile care l-au determinat să nu se în-
cadreze în categoria evreului rătăcitor, ci să alea gă 
statutul omului problemă rămas acasă. Ideile, pă-
rerile, neliniştile, concluziile sale sunt susţinute în 
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carte prin exemplul unor „personaje” mai mult sau mai puţin 
cunoscute: Norman Manea, Virgil Duda, Peter Rosenthal (dintre 
cei plecaţi) Ionel Ștrulovici, Mihail Sebastian, Joseph Burg şi 
Gheorghe Schwartz însuşi (dintre cei rămaşi).

După ce comentează fragmente din autobiografia Întoarcerea 
huliganului, Gheorghe Schwartz rememorează o întâmplare din 
anii ‘80. Peste ani, într-un mesaj pe Facebook, i-o reaminteşte 
şi celui aflat de ceva ani în America: 

„Nu o să uit niciodată – orice senil are şi momente de luciditate 
– o zi caldă de primăvară, când am stat pe o bancă dintr-un parc 
bucureştean împreună cu Florin Mugur. El ne-a spus că e prea 
bătrân ca să mai plece, dar ne-a sfătuit pe noi să ne ducem, să ne 
ducem cât mai rapid. Urmarea: tu ai plecat şi ai apucat să vezi ce 
este în cutia Pandorei. Eu am rămas şi am tot scris, fără să ajung să 
adulmec interiorul acelei cutii. Multă vreme am mai avut iluzii... 
Numai bine!” (p.97) 

Niky, aflat în America, nu i-a răspuns. Nu ştiu exact de ce, 
dar citind acest fragment, m-a cuprins o tristeţe iremediabilă.

Virgil Duda, fratele criticului literar Lucian Raicu, a plecat 
în Israel. Scriitor de succes în România, el este cunoscut şi 
res pectat în Israel mai ales printre scriitorii de limba română. 
Concluzia: 

„Dacă vrei să ai şanse să fi i cunoscut în Israel, trebuie să pleci acolo 
de mic şi să scrii în limba ţării. Abia atunci îţi cresc şansele de unu 
la un milion.” (p.89) 

Alta e situaţia lui Peter Rosenthal, originar din Arad, care 
trăieşte în Köln, unde este medic. El a scris autobiografia „De-a 
lungul străzii Venlo” în limba germană, pentru că a plecat de 
copil din ţară. Ambii vorbesc în autobiografia lor despre clipele 
de împlinire care pentru ei sunt cele de lectură şi de scris. (Dacă 
mă gândesc acum la Gheorghe Schwartz care mărturiseşte că se 
simte cel mai bine la masa de scris, cred că nu a pierdut nimic 
rămânând.) Oricum, pentru oamenii cărţii, rădăcinile sunt „în 
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văzduh”, cum expresiv scrie doctorul căruia îi este dor de Arad 
şi de strada Anatole France unde şi-a trăit o parte din copilărie.

Mihail Sebastian este evocat în ipostaza sa de „ucenic” al 
lui Nae Ionescu şi de prieten necondiţionat al intelectualilor 
de marcă din interbelic. Gheorghe Schwartz împărtăşeşte pă-
rerea Martei Petreu care vorbeşte despre „un caz de receptare 
mistificată” din pricina absenţei unei ediţii complete Mihail 
Sebastian care să-i includă şi articolele publicate în „Cuvântul” 
şi în celelalte publicaţii la care a colaborat. Ionel Ștrulovici sau 
„Partizan şi trădător” este evreul care ajunge partizan în Munţii 
Făgăraşului. El va pătimi şi sub legile rasiale şi sub comunişti. 
Pe Joseph Burg, autor de limbă idiş, Gheorghe Schwartz l-a 
cunoscut la un simpozion care a avut loc la Berlin, în 1992. 
Născut în Cernăuţi, el devine, pe rând, cetăţean austro-ungar, 
cetăţean român, al Uniunii Sovietice şi în final al Ucrainei. La 
80 de ani e convins că, de-a lungul vieţii, a rămas fidel patriei 
sale. 

Cartea conţine informaţii despre Holocaust, despre vânzarea 
evreilor în comunism, despre situaţia evreilor în lume, despre 
antisemitismul românesc. Uneori prin întâmplări trăite, cum ar 
fi Zvasticile din Gara Ploieşti (p.140) Ori ca izvor de inspiraţie 
în piesa de teatru Șah total, inserată în volum (pp.33-74), jucată 
cu ani în urmă la un post de radio teritorial. Alteori, Gheorghe 
Schwartz demontează acuzele aduse evreilor: sionism, uciderea 
lui Iisus şi teoria că evreii au fost cei care au adus comunismul 
în lume şi ar fi supus ţările din estul Europei Uniunii Sovietice. 
Am remarcat şi mostre de umor/umor negru chiar, mucalit şi 
inteligent: 

„Eu chiar sunt evreu. Habar n-am de ce, dar sunt şi o recunosc 
cu modestie, atunci când sunt întrebat. Antisemitism există din 
vremurile biblice şi va exista până la judecata de Apoi. Nu pot 
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decât să sper că vor fi  şi evrei în perioada în care antisemitismul 
va deveni din nou violent. Iar dacă nu vor mai fi  evrei, ei vor fi  
inventaţi.” (p.16) 

Am remarcat şi fragmente lirice: 
„În fi ecare primăvară şi în fi ecare toamnă, când văd stolurile de 
păsări survolând întinderile nesfârşite, îmi aduc aminte de Ţipor, 
sufăr pentru zburătoarele care nu vor ajunge la destinaţie, dar ştiu 
că, oricâţi vânători le-ar lua în cătare, stolurile vor veni şi la anul, şi 
peste o sută de ani, şi mult după ce ucigaşii de ieri şi de azi nu vor 
mai fi  fost de mult.” (p.27) 

În acelaşi registru este evocată prietenia cu Viorel Gheorghiţă, 
un om „cu o cultură umanistă uimitoare”, care nu s-a dezis de 
ideile legionare. El considera că această mişcare a avut două 
curente distincte, unul agresiv şi unul pur teoretic şi, în felul 
acesta, cei din a doua categorie nu şi-au mânjit mâinile cu sânge. 
Cu toată divergenţa de opinie, prietenia celor doi a rezistat.

Ultimul pe lista celor rămaşi este Gheorghe Schwartz însuşi. 
N-a plecat pentru că nu a ajuns la „o limită a renunţărilor, limită 
peste care nu va trece” (p.265). Plus gândul că nici în altă parte 
renunţările n-ar fi fost mai puţine. Apoi, în ţară îi erau membrii 
familiei, mormintele. După Revoluţie a urmat o perioadă când 
diferenţele de neam n-au contat (a se citi aici întâlnirea cu Ioan 
Alexandru – p.269). Cred însă că argumentul cel mai emo ţionant 
expus în carte a fost argumentul forte: 

„Cu riscul de a suna pompos, mai ales după ce am transcris atâtea 
momente antisemite petrecute şi în această ţară, eu o iubesc şi 
nu-mi imaginez că aş putea scrie altundeva. Asta mai ales pentru 
că am convingerea că România, chiar şi în halul în care este astăzi, 
ar putea să devină o ţară extraordinară.” (p.270) 

Dacă n-ar suferi de câteva tare genetice: lipsa valorii cu-
vântului, ierarhiile aberante şi acel „Totul se începe, mai nimic 
nu se termină.” Exact şi teribil diagnostic. 
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Maria Niţu

Psalmi moderni*

POETUL reşiţean Costel Stancu, după 
un „debut dinamită” (Robert Şerban) 

în 1994, înfruntând apoi polemicile stârnite 
prin ges tul frondist de refuzare a premiului 
de debut al Uniunii Scriitorilor în 1995 – an 
marcat de autor prin volumele Terapia căderii 
în gol, şi Dominic sau despre imitaţia umbrei, 
şi-a continuat parcursul liric discret, cu pla-
chete inedite, temeinice şi două antologii. 
Sunt volume fără teribilisme, cu o măsură a 
bunului simţ poetic, cu originalitatea unei 
personalităţi fruste, nealterată în autenticitate 
şi francheţe de cosmeticizările gloriei mon-
dene. A rămas fi del Reşiţei, în ciuda no-
to    rietăţii sale dincolo de provincie – prin 
re     cunoaşterea valorii de către elita breslei, 
dovadă că prima antologie Arta imaginaţiei 
2002, a apărut la Bucureşti, la Editura Vinea 

* Costel Stancu, Hoţul de ferestre, Editura Mirador, 
Arad, 2019.

Maria Niţu, 
eseistă, Timişoara
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– specializată în promovarea poeziei 
tinere moderne. Următoarea antologie, 
a apărut peste 15 ani, Ochiul din palmă, 
2017, Edi tura Mirador, Arad, la 45 
plus, o vârstă a „ingeniosului bine tem-
perat”. 

Solidar cu trupa cenaclului „Seme-
nicul”, înavuţit printr-o prietenie de 
viaţă şi poezie cu poetul, şi el de calibru 
greu, Ion Chichere – Castor şi Polux ai 
Reşiţei, Costel Stancu este unicornul 
sin guratic din provincie ce refuză „vâr-
telniţa nimicului” din oraşele mari, ori 
a Capitalei care l-ar fi  propulsat sigur în avanscena 
poeziei, dar care la fel de sigur i-ar fi  răpit libertatea 
şi boema.

Volumul recent Hoţul de ferestre, continuă în sti-
lul propriu, simplu şi profund, metaforizând grav şi 
fi resc stările poetice. Nu e tentat de experimentele 
postmoderniste, de elucubraţii ale limbajului, ci ră-
mâne în autenticitatea trăirii, ceea ce dă prospeţime, 
percutanţă şi originalitate metaforelor. 

Poemele sunt fără titlu, demarcate prin asteriscuri, 
într-un fl ux de discurs continuu, din refuzul unei 
ciopârţiri în stări fragmentate, prin titluri ca meschine 
forfecări ale inefabilului, ori eventuale direcţionări 
unice ale lecturii prin poziţia cheie a cuvintelor în 
titlu. 

Poezia este gravă, de metaforică fi lozofare exis-
tenţială, la nivelul personal, introspectivă, dar şi 
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la nivel general, în versuri sentinţe, în cercuri con cen trice, de 
la cercul universal, până la cercul intim, în interrelaţionări 
organice. 

Constantă este raportarea la Dumnezeu, singura certitudine 
pentru frământările şi aspiraţiile Poetului, precum Icar în faţa 
lui Zeus, mai ales în poezia de maturitate, de decantare a fi orului 
metafi zic inerent poeziei, de teribilismele juvenile. 

Autorul explicitează sintagma „hoţ de ferestre” din titlu, prin 
negaţie: 

„Sufl etul meu nu e hoţ de ferestre./ El doar le ia şi le duce în cer, 
să fi e/ curăţate şi trimise înapoi pe pământ. Știe că dacă taină nu e, 
nimic nu e!” (p.87). 

Misiunea poetului, care scrie cu sufl etul său, este să înlumineze 
aceste ferestre – nişe de comunicare între lumi, prin infuzia de 
mister celest. Este deschiderea dublu valentă între două lumi, 
viaţă şi moarte: 

„când vei vedea că mor deschide larg/ ferestrele să aibă pe unde mi 
se întoarce/ sufl etul” (p.68), 

ori între timpul copilăriei edenice şi al maturităţii vinovate de 
trădare, revenit la locul naşterii, unde te-ntorci tiptil, 

„priveşti înăuntru: ochi tăi – doi tâlhari răstigniţi/ pe crucea 
ferestrei” (p.69)

Mare parte din poeme sunt fl ashuri epice, printr-o dinamică 
vie a rostogolirii verbelor, ca mărci narative ale acţiunilor, însă 
după logica poeziei, a înlănţuirilor de metafore, confi gurând un 
miniroman introspectiv, într-un spaţiu în care totul e posibil, 
disneyland, neverland şi no man’s land... Sunt însă şi poeme 
scurte, minimaliste, exersare a nevoii de a fi xa memorabil un 
gând, o constatare de viaţă. 

„Eu şi Celălalt./ Doi berbeci/ care îşi dispută,/ până la moarte,/ 
nimicul/ dintre coarne” (p.101).

Deşi poezia este stare, emoţie, T. S. Eliot vorbea despre po-
sibilele personaje din poezie. Astfel că, în percepţie imediată, 
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poemele au o factură de scenariu dramatic, cu personaje, în-
chegându-se prin indicaţiile regizorale ale autorului, acea mini-
naraţiune cu tâlc metaforic, în parabole şi alegorii. Pe lângă actorii 
principali, sunt şi alţi actori secundari ori fi guranţi, şi personaje 
imaginare, ca un necesar cor antic într-un teatru liric. 

În culise ori la vedere, ca-n teatrul de păpuşi, se afl ă păpuşarul, 
el poetul care mânuieşte sforile-fraze, în dublă calitate de per-
sonaj, dar şi de necesar martor ocular, cu misiunea de a scrie. 

Tema refl ectării în toate ipostazele posibile, este încapsulată în 
motivul exponenţial al oglinzii, cu faţa spre interior ori exterior, 
în care vezi orice, pe oricine şi oricând: 

„când mor, tu acoperi/ gura peşterii cu o oglindă întoarsă cu faţa/ 
spre interior. În ea îmi revad viaţă ca-ntr-un/ carusel. Oglinzile, 
ah, oglinzile!/ Azilul pentru ochii în care/ nu mai priveşte nimeni, 
defel!” (p.86)

O prima rezultantă a privitului în oglindă, este dedublarea. 
El şi Celălalt – care e după chipul şi asemănarea sa, deci trebuie 
să-l cunoască, adică să se cunoască şi să se înţeleagă pe sine 
însuşi. În dedublarea aceasta, lupta cu alter ego, e armonie sau 
dizarmonie, Mr Hyde si Dr Jekyl, 

„Eu şi Celălalt – doi sălbatici / ce se privesc, întâia oară, în oglindă./ 
Eu sparg oglinda,/ convins că vrea să îmi fure chipul./ Celălalt 
adună cioburile, să poată reconstrui,/ mai târziu, lumea distrusă 
de mine” (p.15). 

Celălalt, în varianta pozitivă, este Însoţitorul, ca Îngerul păzitor, 
care repară ce strică Eul prim dintr-un impuls de autodistrugere, 
în varianta negativă este cel ce pune mâna pe piatră: 

„Te întrebi din ce în ce mai des de ce atunci când ierţi,/ înlăuntrul 
tău stă Celălalt, pregătit să arunce/ cu piatra.” (p.83). 

În fi nal, ideală ar fi  contopirea lor întru aceeaşi vieţuire ră-
nită: 

„Visez să mă ascund în mine însumi/ ca sângele într-o batistă 
roşie”. 

Psalmi moderni
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Spre deosebire de trendul modernist al detaşării ironice, per-
sifl are fără confesiuni sentimentale, în versuri sec intelectualizate, 
reci, autorul nu se sfi eşte să fi e puternic implicat emoţional (cu 
marcare grafi că prin semnul exclamării, interjecţii), să-l conjure 
pe Dumnezeu, în momentele tensionate: 

„Urlu. Celălalt, liniştit, mă priveşte./ De ce, Doamne, simt că fără 
el nu aş fi  decât,/ pe fundul apei, o jumătate de peşte?”(p.15)

 De la volum la volum, rămâne constantă mărturisirea senti-
mentului de teamă „Mi-e teamă”, ca un leitmotiv al psalmilor săi 
de penitenţă, nu se sfi eşte să-şi mărturisească vulnerabilitatea, ne-
siguranţa, îndoiala, neştiinţa – ca o recunoaştere a atotputerniciei 
lui Dumnezeu 

„Trăiesc în mine însumi cu teamă/ ca într-un oraş interzis” (p.96), 
potenţarea sentimentului de teamă fi ind până la cel de frică 

„Mi-e frică. Nu ştiu: cînd mor/ trebuie să dau (ră)sufl area înapoi?” 
(p. 36)

Tema centrală este moartea, dominantă şi-n volume ante rioa-
re, chiar şi-n subtext, în fapt consubstanţialitatea viaţă/ moar te 
într-o vieţuire/ fi inţare 

„simţind zi de zi/ pe limbă gustul de madlenă al morţii”(p.35), 
cu viaţa pre moarte călcând, în in cantaţii moderne de psalmi. 

În confruntarea aceasta cu moartea zilnică, pentru adult, iluzia 
unei arme imbatabile este mitul paradisului pierdut, regăsirea a 
copilăriei nemuritoare din noi. Încearcă această recuperare prin 
pătrunderea în psihologia copilului, cu adevărurile sale, diferite 
de logica alterată de devenirea în timp a adultului. 

„am început să cresc/ creşteam cu disperare doamne cum voi mai 
încăpea în vagoanele trenuleţului aşa am devenit trist...”(p. 10) 
„Eşti copil atîta vreme cît mai crezi că/ te poţi sinucide cu praştia, 
îţi spun”(p. 67). 

Dar maturizarea inevitabilă înseamnă arderea copilăriei, din 
care rămâne doar ideea de jucărie, in drumul spre moarte, când 
devii cenuşă de tine zi cu zi: 
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„vine o zi când îţi tragi pe nas propria cenuşă/ redevii copil înţelegi 
moartea e singura ta jucărie adevărată aceea pe care nu o poţi/ 
strica oricît ai izbi-o de pereţi”(p. 60). 

Lumea poetului este cea a timpurilor biblice, într-o meta-
forizare atemporală şi aspaţială, fără niciun detaliu de concret 
banal, din cotidianul secolului 20, fără nimic din trupul carnal, 
ori din vreo atitudine socială. Când intră în starea de poezie, 
poetul taie cordonul ombilical cu lumea reală, prezentul său este 
lumea himerică a imaginarului său, a solitudinii sale, a eului său 
în care vorbeşte în tihnă cu Dumnezeu, cu iubita imaginară, cu 
alter ego-ul său care e propriul sufl et, etericul partener de dialog. 
Este o lume în care, unic stăpân, te copleşeşte cu adâncurile sale, 
în „metafore fabuloase” (Simona Constantinovici). Firescul este 
unul biblic, ca al unui soldat în solda creştinismului, contemporan 
cu îngeri, serafi mi, tâlhari răstigniţi, Hristos şi Dumnezeu. O 
lume înţeleasă franciscan, cu Dumnezeu în toate, în care el e cre-
dinciosul ales, ca un Iov sau ca un Iacov, ori un Moise, un Noe, 
ori un Avraam…

Această translatare în timp este şi prin parafraza unor expresii 
din evanghelii: 

„Am aruncat cu piatra/ în tine/ şi te-ai fărîmiţat/ în o mie de 
cioburi/ de oglindă./ femeie iată fi icele tale!” (p. 103), 

parafrază a zisei lui Hristos către mama sa: 
„Femeie, iată fi ul tău!”, ori când vorbeşte cu sine, „Ridică-te, 
sufl ete, ia-ţi durerea şi umblă.” (p. 5), 

parafrază la spusa lui Hristos slăbănogului vindecat: „Ia-ţi patul 
tău şi umblă”. 

Este un Iov – singurul care l-a luat la rost pe Dumnezeu, 
„de ce-mi cotrobăi, Doamne, iarăşi,/ printre coaste?” (p. 27), 

adresându-i-se direct, cu familiaritate, ca unui părinte îngăduitor 
căruia chiar îi dă sfaturi-rugăminţi: 

„Nu ne lua, nici adăuga nimic, Doamne,/ Doar ocroteşte-ne!” 
(p. 27). 
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Personaj de fundal permanent este şarpele – simbol pri mor-
dial, care leagă totul: viaţa şi scrisul, moartea şi iubirea, poezia 
de dragoste cu poezia cu iz creştin, despre Dumnezeu, viaţă şi 
moarte. Un şarpe atotputernic, ca un cataclism: 

„Șarpele înghite pământul./ Se ascunde şi aşteaptă, liniştit, să-l 
digere./(...)Mi-e teamă./ nu ştiu când şarpele va fi  iarăşi înfometat.” 
(p.7). 

Un personaj simbolic bivalent: şarpele din Eden, vinovat de 
alungarea din rai în murire, dar şi „şarpele casei” ocrotitor al 
căminului iubirii împlinite, în casa ca spaţiu securizant. 

„Ne aşezăm sub pomul din grădină./ (Cheamă şarpele casei, 
femeie!)” (p.22) .

În întregul poemelor, iubita e numită cu termenul generic 
„femeie”, în conotaţia începuturilor biblice.

În acest cadru spaţio-temporal mitic, este şi poezia de dra-
goste, când celălalt partener de dialog este ea, femeia ideală, din 
imaginarul poetului. Cartea are, de altfel, dedicaţia: „Pentru 
Toteuniki, cu drag”, personaj (presupus!) din mitologia japoneză 
(ca o aglutinare de termeni, Totem-unic-Nik „victorie”).

Simbolul şarpelui, universal, se infi ltrează şi în scris, conta  -
mi nare cu simbolul scrisului, creionul, care devine animat: 
„Cre ionului îi cresc/ picioarele/ care i-au fost luate/ şarpelui/ în 
Grădina Dintâi” (p.6)

Scrisul este o tematică permanentă, cu versurile ca o exorcizare 
a morţii, o scoatere a diavolului din tine, ori o transformare a 
lui în înger, versurile ca vindecare şi ca eliberare de demoni, ca 
echilibru între viaţă şi moarte. 

Pandant, ca autorefl exivitate, sunt referirile la poet, se au   to -
defi neşte prin menirea sa, convingerea că e hăruit de Dumnezeu 

„Scriu cu o mână./ Cu cealaltă, fără oprire,/ mă închin” (p. 6).
Pe plan terestru, în raport cu ceilalţi care nu-l înţeleg şi-l ră-

nesc, parafrază la „nu trageţi în pianist”, este un întreg superb 
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poem, în defi niri metaforice despre condiţia poetului care face 
imposibilul ori absurdul pentru omul obişnuit: 

„trece pe stradă poetul nu-l huiduiţi ce vină are el/ că v-aţi vândut 
caii înainte de a le creşte aripile,/ că poate ridica la cer, dintr-o 
privire, păsările/ hrănite cu grăunţe de plumb (etc.)” (p. 11). 

Un alt întreg poem este un caleidoscop de meta fore-de-
fi niţii: 

„o sferă rostogolită pînă la înstrăinarea de/ propria-i formă- poetul. 
Aici şi dincolo./ Cuţit răsfrânt în apă. O cădelniţă cu greieri./ 
un năvod în deşert” „Iluzionist al neantului. Copil de/ trupă al 
durerii de a fi  şi a nu fi . Aici/ şi dincolo. Zbor în interiorul oului./ 
Un fotograf al absenţei lucrurilor/ din ele însele” „Muşcătura 
împrejurul/ căreia creşte, nevinovat, mărul”.(p. 13), 

În această propensiune spre refl exivitate întru cunoaştere, 
poemele au secvenţe frecvente de versuri sapienţiale, aforistice, 
în defi niţii ale vieţii, morţii, poetului, ale scrisului, ale singurătăţii 
etc. 

„De diavol te poţi lepăda. De singurătate, nu./ Degeaba îţi 
schimbi numele,/ te culci în gaură de şarpe/ şi te trezeşti în cuibul 
păsării./ Fiecare dintre noi a fost vândut pe fereastră/ propriei sale 
singurătăţi (....) Foaia albă de hârtie nu e însăşi/ o singurătate cu 
două feţe?” (p.37). 

Tenta eseistică rezultă şi prin folosirea termenului ontologic 
„om”, opus subiectivismului personalizat prin „eu” sau „noi”: 

„Abia când se îndoieşte de sine însuşi,/ omul devine întreg.” (p. 90),  
în metafore bazate pe paradoxuri: 

„omul devine ceea ce urăşte” (p.35). 
Naturaleţea şi fi rescul metaforelor, într-o adâncime şi gra-

vitate parcă de psalmi, fi xează poezia lui Costel Stancu într-un 
registru metafi zic autentic şi profund, ziditor întru cunoaşterea 
şi autocunoaşterea spre care, cu fi ecare poem, tinde asimptotic 
poetul. 
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Andrei Mocuța

Game. Set. Meci: 
un schimb poetic de mingi*

TITLUL acestei cronici s-ar fi  potrivit mai 
bine unui meci de tenis de câmp decât 

unuia de ping pong. Dar dincolo de jocul 
de cuvinte din titlul cărții Pink pong, unde 
aso cierea cu tenisul de masă era mult mai 
la îndemână decât cu terenul de zgură sau 
de iarbă, Andrei Zbîrnea chiar joacă tenis. 
Pentru el, sportul e mai mult decât un hobby, 
e o vocație. Volumul lui, Turneul celor cinci 
națiuni (frACTalia, 2017), demonstrează că 
se poate extrage poezie și din sport. A mai 
scris niște poeme și-n Dortmund, acolo unde 
se afl ă echipa lui preferată de fotbal.

Pink pong este de fapt un schimb poetic de 
mingi între Andrei Zbîrnea și Claus Ankersen.  

* Claus Ankersen & Andrei Zbîrnea, Pink pong, Tra-
ducere și retroversiune de Iulia Stoichiț, Daniela Micu 
și Claus Ankersen, Editura frACTalia, București, 
2019, 250 p.

Andrei Mocuţa, 
poet, prozator, 

Arad
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Doar că de această dată cei doi poeți 
părăsesc lumea spor tului virând spre 
cea a muzicii. În esență, ei își arun-
că unul altuia pro vocări, scriind tex-
te pornind de la titlurile unor piese 
aparținând trupei Pink Floyd. Acest 
volum vine și ca răspuns la veșnica în-
trebare: cum poa te fi  scrisă o car te la 
patru mâini? Recunosc, m-a fră mântat 
această enigmă încă de când citeam 
Femeia în roșu de Adriana Babeți, 
Mircea Nedelciu și Mircea Mihăieș; fi e romanele 
fra ților Strugațki; fi e trilogia Pandora de Frank 
Herbert și Bill Ransom; fi e volumele SF semnate de 
Romulus Bărbulescu și George Anania. Care e ra-
portul contribuției fi ecărui autor în parte? Câte din-
tre pagini sunt scrie de Arkadi și câte de Boris? 

Ei bine, în cazul lui Zbîrnea și Ankersen, contri bu-
ția fi ecăruia e destul de limpede, spun destul pen tru 
că cei doi au păstrat o undă de mister nesemnându-se 
la începutul sau fi nalul textelor scri se în tandem, ră-
mânându-i cititorului rolul de a le ghici și intui în 
funcție de amprenta poetică a fi ecăruia dintre ei, 
ceea ce vă previn din start că nu e deloc o sarcină 
ușoară, fl uiditatea poemelor lăsând mai degrabă im-
presia că există un singur autor, nu doi. Tot ce știm 
sigur e că fi ecare dintre ei a scris câte 18 poeme, 
într-o impresionantă ediție trilingvă (română, en-
gle ză, daneză), făcută posibilă datorită eforturilor 
de traducere și retroversiune ale Iuliei Stoichiț, ale 
Danielei Micu și ale lui Claus Ankersen.

Game. Set. Meci: un schimb poetic de mingi
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Volumul debutează pornind de la albumul Atom Heart Mother, 
întreținând atmosfera psihedelică și science fi ction din muzica 
trupei britanice. De altfel, multe fragmente din această carte ar 
fi  putut foarte bine intra în voluminoasa și bizara antologie de 
poezie românească SF, Hotel Cosmos, coordonată de V. Leac, 
apărută deloc întâmplător tot la „frACTalia”, o editură dedicată 
aproape exclusiv experimentului poetic. Iată un exemplu de 
poem vizual concentrat și dens, care mă trimite cu urechea și la 
Th e War of the Worlds / Războiul lumilor, albumul-concept al lui 
Jeff  Wayne, după romanul lui H. G. Wells:

„Şi navele spaţiale au venit/ o fl otilă după alta/ dispuse în formă 
de săgeată/ navigând spre marginea/ ochilor/ dinăuntru invizibile/ 
clopote tubulare inversate/ pe drum spre vizibilitate totuşi/ pla-
nând ascunse în spatele retinei/ a acelui mare necunoscut/ pe 
cerul/ nopţii, tinerii/ în capsulele lor de curse,/ rămânând în urma 
unor sfere saturniene/ inelate undeva, aici, acolo/ pe covoare în stil 
hippiot, atârnând/ cu susul în jos sau afară/ aşteptând spectacolul/ 
şi ivirea/ în timp ce navele spaţiale dinăuntru/ s-au eliberat şi s-au 
ridicat/ o insectoidă angelică cu opt membre”, etc.

Citind poemul Learning to fl y îmi vine în minte ecranizarea 
albumului Th e Wall, poate cea mai complexă compoziție Pink 
Floyd, devenită ulterior un fi lm de mare succes, scenariul 
Roger Waters, regia Alan Parker, o bizarerie cinematografi că cu 
inserții de desen animat. Poate apariția roboțelului din fi lmul 
de animație WALL-E să mă fi  dus cu gândul acolo sau rătăcirile 
lui în labirintul navei-mamă, cumva aidoma rătăcirilor lui Pink, 
din Th e Wall, în purgatoriul propriei minți:

„inima ta e un fl uture verde & roz/ inima ta ronțăie buchete de/ 
hortensii. la metrou în piața victoriei orașul preia/ superputerile 
navei-mamă/ ca un ganglion uriaș votat în mod democratic/ de 
popoarele deșertului/ ice is forming on the tips of my wings/ aripile 
curg și lasă urme/ Unladened, empty and turned to stone/   u    r   m   ă / 
aici nu vei găsi nimic să te incrimineze/ WALL-E e prietenul tău 
în momentele de cumpănă/ chiar dacă – mai tot timpul – are ceva 
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de vociferat/ inima ta e un fl uture verde & roz/ odată cu primăvara 
te-ai rătăcit și tu/ nava-mamă e un labirint/ WALL-E îl cunoaște 
de câteva secole/ și nu înțelege cum praful se pune la loc/ învață să 
zbori peste porțelanurile bunicii”.

Piesa Sheep de pe albumul Animals îi reamintește unuia dintre 
cei doi poeți (cine să fi e oare?) de spiritul de turmă din timpul 
mișcării sociale #rezist (protestele anticorupție din intervalul 
2017-2019) și de întregul repertoriu de grozăvii adiacente, dintr-o 
perioadă în care spiritul civic al românilor s-a dovedit a fi  sur-
prinzător de poetic:

„mașinistul trece inofensiv mașinistul/ e noua versiune a lui/ 
WALL-E/ versiune pe care mai toate/ hypermarketurile/ o oferă 
la promoții lunare/ timpul a expirat / momentele de/ luciditate tot 
mai rare/ Am numărat oi multe oi în timp ce/ așteptam la coadă/ 
circula o glumă la proteste cum că/ george soros împarte cornuri și 
lapte/ la singurul shop & go din piața/ victoriei/ tot în seara aia mă 
gândisem la sloganul/ mai am un singur dor dragnea în ulan/ bator/ 
dragoș l. aproape că îl împrumutase/ pentru bannerul său/ totuși în 
ultima clipă s-a decis/ un vers la modă/ dintr-o melodie pop dance 
ceva”.

A Saucerful of Secrets este piesa mea preferată din toată dis-
cografi a Pink Floyd. Aproape 12 minute de muzică exclusiv ins-
trumentală, fără voce, în dulcele stil psihedelic și experimental, 
un fi asco instrumental în prima parte cu un fi nal de un sublim 
extatic. A fost prima piesă de space rock pe care am ascultat-o 
vreo dată. Poemul omonim întreține atmosfera de rock spațial, 
având totuși un set de reguli proprii:

„Nu avem secrete/ De obicei nu ne vorbim/ nu ne privim/ şi 
aşa trece ziua înconjuraţi de/ platouri cu produse artizanale & 
as piratoare din/ universul star wars/ organizăm proiecte/ edu ca-
ţionale/ dezvoltare/ personală şi/ voluntariat fi ecare are un/ rol 
bine stabilit în organigramă/ d e c a l o g/ 1. nava-mamă ia forma 
teseractului/ 2. în săptămânile impare WALL-E nu face curăţenie/ 
3. câmpul de păpădii deplasat dincolo de linia orizontului/ 4. 
maşinistul va efectua testul de paternitate/ 5. vom opri coagularea 
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sângelui/ 6. vom opri timpul/ 7. nu vom accepta cover-uri pink 
fl oyd/ 8. culori interzise la bordul navei-mamă: verde absint, roz 
bombon, magenta, fucsia & indigo/ 9. serile de karaoke vor fi  atent 
monitorizate/ 10. cultul soarelui – înscris pe ordinea de zi”.

Dansul cosmic care a stat la baza originii universului, din po-
emul În ochiul soarelui, este transpus tocmai în… originile trupei 
britanice, anume albumul lor de debut, Th e Piper at the Gates of 
Dawn. Se simte în fi ecare vers efervescența începutului:

„În ochiul soarelui/ vara arde pentru totdeauna/ În timp ce fl autistul 
cântă:/ Toată mişcarea este realizată în şase etape/ şi a şaptea este 
realizată în schimb/ De ce să nu vorbim/ în timp ce dansăm/ în 
dialectici ritmice & mişcări circulare/ de jur împrejurul stâlpului/ 
pe dealul nisipos/ în ochiul soarelui/ Roată de şapte ori/ mână 
în mână, spirit în spirit/ iubirea pentru înţelepciune/ săruturi 
pen tru poveşti/ conexiune pentru înţelegere/ rezonanţă pentru 
informaţie/ În ochiul soarelui/ vara arde etern/ Est şi Vest dansează 
în jurul armindenului/ Votan şi Shakti/ Vorbesc şi agită/ în timp 
ce fl autistul cântă/ şapte note ale şerpăriei/ strămoşi acoperiţi cu 
solzi şi tot acel Enki/ ascuns pe un meteor undeva/ accelerând/ un 
punct nevăzut al negrului/ în vreun vulcan cosmic/ De ce să nu 
dansezi/ în timp ce sitarul cântă la fl uier şi fl uierul devine/ un stâlp 
ce cântă, o gaură pe un deal/ în ochiul soarelui.”

Revenind la Animals, piesa Pigs on the wing, poemul Degetele 
lui Oliver Hardy, pentru cine e străin acest nume – actorul de 
co medie care îl interpretează pe Bran (așadar, o fi gură porcină), 
trimite cu gândul la un tablou grotesc și suprarealist de Salvador 
Dali, populat cu porci-copaci, prințese porcușor, vârcoporci și 
scroafe crommyoniene, într-un rai carnivor, porcesc:

„Ciudăţenia cu porcii zburători/ nu are legătură cu aripile lor 
enor me, nici cu solzii lor/ nu atât de mult cu ale lor coarne/ sau 
apetiturile lacome/ pentru a-şi fi  devorat proprii lor semeni, peri 
ridicaţi/ în semn de bucurie, maxilare pocnind, tendoane şi oase 
zdrobind/ crezând cu tărie/ în vată pe băţ şi monede de aur/ Este 
pur şi simplu în natura lor/ şi faptul că/ ei zboară doar în minţile 
lor/ turme roz avântându-se în sus, pe orizonturi interioare/ ţipând 
în timp ce ei stau în cabinele alocate lor/ terfeliţi şi murdari/ pe 
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rânduri nesfârşite şi vârful picioarelor, refuzând/ cu încăpăţânare 
realitatea, ochi larg închişi/ visând porci-copaci crescând ca o 
tul pină de fasole/ într-un Rai carnivor, porcesc/ Mica, inocenta 
prinţesă porcuşor/ înăuntrul unei scroafe crommyoniene/ și Jimmy 
Squarefoot cel cu talpa ușoară/ vârcoporci cu forma schimbată 
inconştient/ Babi Ngepets fără sufl et pe partea întunecată/ a Lu-
nii, unde toate acele nave spaţiale super-şmechere/ cu toţi acei 
adolescenţi intergalactici/ fumând substanţe halucinogene/ în 
afa ra timpului/ şi acel restaurant, unde părinţii lor se înghesuie/ 
în jurul meselor de pariuri, aşteptând/ marele fi nal/ în timp ce 
Sæhrímnir este servit, agitând/ degetele lui Oliver Hardy/ în ritmul 
melodiei zilei de mâine/şi marele grohăit din cer.”

Cărțile și albumele muzicale reușite se remarcă prin di-
versitate. Oricât de inspirat ar fi un artificiu poetic sau un 
gen muzical, re petat la nesfârșit riscă să plictisească prin 
mo notonie. Autorii încearcă o rupere de ritm de la rock-ul 
am  biental, progresiv și psi hedelic printr-o mostră de punk, 
așa s-ar traduce poemul Sample post-punk (spp), inspirat de 
arhicunoscuta piesă Hey you, un poem care mai degrabă îmi 
sună a baladă blues:

„am încercat să descompun vocea ta în elemente atomice nu/ cred 
că mi-a ieșit plutim deasupra tavernei un/ naufragiu către efes în 
noaptea asta/ degetele tale sunt cea mai frumoasă/ scurtătură spre 
creierul meu tastezi neîncetat pe/ whatsapp sau pe messenger dar 
atenția ta este dezlocuită de o/ șoaptă foarte apropiată de obrazul 
meu stâng nu am/ apucat să vorbim despre sunetul zăpezii transmis 
pe/ undele radio și nici despre brazii din deva sau/ iași părul tău 
ca un amfi biu vorbește despre revelioane în/ danemarca hamsteri 
de(cor) & căsătorii aranjate de/ familie vocea ta sună diferit pe 
sticlă la fel cum ar/ suna vocea mădălinei manole ca un ringtone 
polifonic/ înainte de cernobîl a fost vulcanul/ înainte de spațiul 
tridimensional/ au fost două perechi de gemeni/ înainte de ora 
de culcare te strâng în brațe/ înainte de plecare îmi adun mănușile 
de/ pe podea înainte de tine n-a fost decât/ un hol întunecat acum 
liniște somn un sample/ postpunk ce are grijă de tine/ doar tu și un 
fi lm despre levitare”.

Game. Set. Meci: un schimb poetic de mingi
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Spre fi nalul cărții găsim unul dintre cele mai frumoase poeme. 
Deși volumul se abate pe parcurs de la povestea science fi ction 
inițială, cu nava-mamă, WALL-E și mașinistul, fi rul narativ își 
reia cursul oferindu-ne ceva după care tânjim cu toții: povești. 
Cu tâlc, moralizatoare, insolite. Povești din toată lumea și, cel 
mai probabil, din lumi încă nedescoperite. Poemul se numește 
O poveste pe care o spune mașinistul navei-mamă pentru a conclu-
ziona o mică dispută cu WALL-E și sună așa:

„Mulți fl uturi plutesc deasupra grădinii/ bulele berii nefi ltrate 
acom paniază un dans imaginar/ între un cocon albastru și o 
specie pe cale de dispariție/ viața pe marte e încă un mister pentru 
cercetătorii/ britanici la fel și rezultatele cele mai recente de la 
britain’s got talent/ în grădinile de vară din papua a fost descoperită 
o nouă/ specie de fl uture policrom/ copiii secolului XXI nici/ 
măcar nu o vor observa ei vor trece mai departe/ între două sesiuni 
de swipe right & swipe left  riscând să/ rămână fără baterie chiar în 
intersecție. o altă zi, același continent/ copiii aborigenilor nu vor 
interacționa niciodată cu pokémon GO/ și nu vor putea să explice 
în fața unei audiențe cuvântul millennials/ e încă un moment de-
licat pentru triunghiul conjugal format din nava-mamă, WALL-E 
și mașinist./ penitenciarul de maximă siguranță își deschide larg 
porțile/ pentru vizitatorii curioși celulele sunt împânzite de forme 
ciudate obținute din plastilină și calcar/ & umerii tăi cu aerul 
specifi c unor peruani plecați pentru prima dată în safari.”

Pink pong este un experiment reușit, un dialog poetic fi  resc 
și empatic între doi autori cu o vastă cultură muzicală, cine ma-
tografi că și literară, care stăpânesc arta transformării lyrics-urilor 
în versuri, a muzicii în poezie. Acest volum multicultural, scris 
de un român și un danez, disponibil în trei limbi, printre care 
și cea mai vorbită de pe glob, ar trebui să își găsească cititori nu 
doar printre degustătorii de poezie experimentală, ci și printre 
fanii înrăiți Pink Floyd și ai muzicii de calitate, în general.

Andrei Mocuța
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Romulus Bucur

bila de popice 
(sau Aruncarea de Zar)

SENZAȚIA de aforism, de cioburi de pia-
tră lovită de altă piatră cu cîte o scînteie 

iluminînd pentru o clipă locul
Fără punctuație doar majusculele indicînd 

posibile rupturi sintactice
Genul de poezie care se refuză co men-

ta riului o citezi ca atare și dai mai departe 
înțelegerea Pe care ai primit-o

Asociere de lucruri dintre cele mai dis-
parate În realitate & în minte

Labirint de drumuri extrem de scurte între-
tăindu-se neașteptat Tăindu-ți răsufl area

Care e relația poeziei cu cuvintele a cu-
vintelor cu lumea a lumii cu sufl etul a lumii 
cu mintea aminții cu sufl etul a tuturor a -
ces tora iarăși cu cuvintele a cuvintelor cu 
cuvintele.

Romulus Bucur, 
poet, eseist, traducător, 

Braşov

* Bogdan Ghiu, Cu Orice e posibil, București, Nemira, 
2019.
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Ai putea amesteca toate cuvintele 
de mai sus mai rapid decît în căciulă 
Ar ieși pînă la urmă ceva cu sens Un 
sens Sau altul

Poți selecta un poem sau Altul 
arbitrar sau pentru că așa ți se impune 
El Poemul îl iei în mînă și pornești cu 
el la drum luminînd Drumul

Pentru tine sau pentru cine s-o mai 
nimeri Acolo îl ascunzi în sîn te ascunzi 
într-un ungher obscur îl scoți Cînd 
crezi că nu te vede nimeni Întotdeauna 
e un ochi de supraVEGHEre

Firul ariadnei poate fi  tăiat în părți egale Sau de 
lungimi diferite Colorate în culori diferite înnodate 
între ele Legate cu fundiță sau împletite

Minotaurul nu-i acolo Nu-i plac locurile comune 
și s-a ascuns Printre cuvinte

Lectura e un proces de hrănire Mesteci Înghiți 
Digeri Excretezi Faci Lucruri cu mîinile cu capul cu 
Alte părți ale corpului Tai de pildă lemne pornești 
la drum Ridici ceva căzut pe jos te Gîndești sau 
acționezi Cu mintea

Poemul e o bilă de popice Ai putea spune ceva 
despre O Aruncare de Zar

Dar Nu:

 „Se încheie lupta
 Cine adispărut lipsește pur și simplu
 Nu mai apare
 Cei care au pierdut Cei mai mulți

Romulus Bucur
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 Sînt luați prizonieri
 Făcuți prizonieri și apoi Luați prizonieri
 Devin supuși
 Aceștia-s aici Aceștia se văd
 Cei ce ne înving sînt simpli organizatori
 Cei ce se văd În istorie ca și în poem
 Sînt învinșii care au scăpat
 Dovada victoriei
 Celui aici nevăzut Vestigii
 Ale triumfului Sculptură în mase”

Îți faci curaj și te pregătești să mai citezi Alt poem
Sau Nu.

bila de popice (sau Aruncarea de Zar)
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„Ne îndreptăm spre vremuri 
nemaipomenit de lichide. 
Instabile precum pietrele sub 
sunetul apei de cascadă”

Interviu realizat de Ciprian Vălcan cu 
Ana Maria Haddad Baptista

La ce vârstă aţi înţeles că lumea cărţilor 
avea să joace rolul cel mai important în viaţa 
dumneavoastră?

Extraordinară întrebarea dumneavoastră. 
Din momentul în care am început să citesc. 
De la primele texte din primii mei ani de 
şcoală. Am fost transpusă în alte lumi. Mereu 
mi-am imaginat personajele, şi, mai ales, 
m-am imaginat în locul lor. Niciodată nu am 
re nunţat la cărţi. Niciodată. Literatura, pen-
tru mine, este un imperativ vital. Mă indignez 
cînd unii pedagogi sau cercetători spun că 
lectura ar trebui să fi e un obicei. Nu. Nu sînt 
de acord. Lectura este indispensabilă. Una 
dintre singurele forme în care omenirea ar 

Dialog

Ana Maria Haddad Baptista 
este licenţiată în Litere. 

Și a susţinut masteratul şi 
doctoratul în Comunicare şi 
Semiotică la PUC São Paulo. 

Are un postdoctorat în Istoria 
Știinţei la Universitatea din 
Lisabona. Actualmente este 
profesoară la Universitatea 

Nove de Julho din São Paulo. 
A publicat numeroase cărţi în 
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putea ajunge să construiască o lume mai puţin sufocantă. Mai 
puţin deplorabilă şi, mai ales, cu un mai mare grad de consideraţie. 
Gîndindu-mă retrospectiv, prin prisma a ceea ce sînt azi, re cu-
nosc, profund de acord cu Bachelard, cît m-a pătruns mereu 
solitudinea cosmică şi individuală. Îmi respect cu obstinaţie ne-
voia de a fi  singură cu orice cost. Complet singură.

Care sunt primele cărţi care v-au marcat? Ce cărţi erau la mo-
dă în adolescenţa dumneavoastră?

Una dintre cărţile cele mai deosebite din adolescenţa mea a fost 
Dom Casmurro de scriitorul brazilian Machado de Assis. Imposibil 
să nu-ţi placă. Imposibil. Și cînd ne place cu adevărat un autor, 
plecăm în căutarea altor cărţi ale sale. Altă carte remarcabilă, 
puţin citită în prezent în Brazilia, a fost Mira los lirios del campo 
(n. r. – Priveşte crinii de pe cîmp) de Érico Veríssimo. O carte care 
ne provoacă profund sensibilitatea şi, mai ales, ne previne cu 
privire la ceea ce ar fi  putut fi  şi ceea ce nu a fost. Cu alte cuvinte, 
cîtă fericire ne este la îndemînă şi, în majoritatea situaţiilor, nu 
o putem avea. De-a lungul anilor am fost fascinată de Borges, 
Octavio Paz, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Marguerite 
Yourcenar, Blanchot şi mulţi alţii care îmi intersectează existenţa. 
Permite-mi să prezint un scurt traseu... În plină maturitate, 
după prima călătorie în Grecia, l-am descoperit pe Giorgos 
Seferis. Și, cel mai rău, aproape nu exista nimic din opera lui 
în portugheză, nici într-o altă limbă accesibilă mie. Fascinaţia 
mea a fost atît de mare încît am început să învăţ ceva greacă 
modernă. M-am întors în Grecia doi ani mai tîrziu, literalmente 
în căutarea cărţilor sale în limba sa maternă.

Le-am găsit. Nu-mi voi uita niciodată fericirea. Niciodată. 
Deşi nu stăpînesc greaca foarte riguros. Cu toate acestea, viaţa 
ne rezervă mereu surprize. Incredibil. În 2014 am luat legătura 
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prin poşta electronică cu scriitorul Marco Lucchesi, datorită 
unui eseu pentru o revistă. De fapt, îl cunoşteam de departe ca 
fi ind un excelent traducător. Și deodată, din motivele cele mai 
diverse, aveam cărţile sale la îndemînă. M-a marcat. Marcată 
efectiv de ansamblul de lucrări ale lui Marco Lucchesi. Cum să 
defi nesc esenţa sa? Pe tot parcursul vieţii sale şi în orice moment, 
Marco are neobişnuitul har de a vedea lucrurile în natura unică 
şi incontestabilă într-un moment anume derulat în structuri 
dense. Inspiră acea fericire care reuşeşte să ne revigoreze com-
plet, amintind de Pasternak. Marco Luchesi reprezintă pentru 
tra iectoria mea steaua unei vieţi întregi, cum spunea poetul 
brazilian Manuel Bandeira.

Sunteţi de acord cu aceia care cred că fi losofi a traversează un 
moment de criză ce-i vesteşte sfârşitul iminent sau credeţi că e 
vorba despre o nouă formă din şirul de metamorfoze suferite de 
fi losofi e de-a lungul timpului?

Știm că, din timp în timp, se anticipează sfîrşitul filosofiei, în 
special de către fatalişti. Și de asemenea, de către fiinţe a căror 
gîndire nu merge mai departe de superficialitate şi banalitate. 
Filosofia, din perspectiva mea, trece printr-un moment de mare 
transformare, la fel ca totul în viaţa aceasta. Sfîrşitul filosofiei 
ar însemna prevestirea unui abis fără margini, a cărui revenire 
ar fi imposibilă. Cred în importanţa gîndirii filosofice a lui 
Deleuze. Cu alte cuvinte, filosofia este o cunoaştere care se ba-
zează pe incredibila capacitate de a crea concepte. Concepte 
proprii. Filosofia nu are doar autenticitate, cred eu, ci şi o au-
tonomie de invidiat. Filosofia nu se va sfîrşi niciodată. Însă 
ştim că dacă aceasta s-ar întîmpla, neghiobii ar aplauda şi ar 
plînge de fericire. Cred, în mod obiectiv, că marile transformări 
pe care le-a experimentat întotdeauna omenirea şi pe care le va 



492, 2020

DialogCiprian Vălcan vs Ana Maria Haddad Baptista

suferi vor aduce cu ele adevăratele deschideri pentru reînnoire 
şi vor semnala, cu siguranţă, noi forme de a fi şi a exista. Și fără 
Filosofie, a vedea deschiderile ar fi absolut imposibil. 

Credeţi că suntem ameninţaţi de triumful barbariei, că fun-
damentele culturii noastre riscă să fi e nimicite, sau există încă 
speranţă?

Sînt profund optimistă şi, din fericire, nu mi-am epuizat 
po sibila rezervă de naivitate. Ameninţarea barbariei a dat me-
reu tîrcoale omenirii. În fi ecare etapă a istoriei, din diferite 
motive. De aceea, nu am îndoieli că putem, şi trebuie să lup-
tăm pentru forţa eliberatoare a spiritului. În acest sens, de 
bine sau de rău, cred că Sartre şi-a fondat cu multă luciditate 
afi rmaţia că omul ar fi  condamnat la libertate. Marea întrebare 
în legătură cu libertatea este, cred, cum să vedem de fapt în ce 
măsură ne construim libertatea, în toate dimensiunile. Cu alte 
cuvinte, pînă în ce punct nu continuăm să fi m naivi (măsura 
eternă a naivităţii care persistă în noi), pînă într-atît încît doar 
consolidăm servilismul orb? Pînă la urmă, reţelele puterilor con-
sacrate sînt, ca întotdeauna, ţesute obscur sub ochii noştri. De 
aceea, Foucault a fost, în special, fi losoful vizibilităţilor, la fel ca 
memorabilul nostru Cioran.

Credeţi că ne-am putea închipui istoria spiritului ca pe o 
succesiune de perioade dominate de obsesia sistemului, de 
com pletitudine şi de perioade influenţate de fascinaţia frag-
mentarului, a aluzivului şi elipticului?

Întrebare provocatoare. Dificil de răspuns. Dar cred aceasta. 
Marile tragedii, în dimensiunile cele mai diverse, precum răz-
boaiele mondiale şi, acum, nenumăratele războaie mai loca lizate, 
în opinia mea, indică faptul că avem perioade de discontinuitate 
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temporală reală. Perioade în care timpul pare o întrerupere. 
Mereu variabil în termeni cantitativi. Marile pauze. Pare că ni-
ciodată coşmarurile nu se vor termina. Însă, dintr-o dată ceaţa şi 
pîcla se risipesc, uşor, şi totul se dezvăluie. Se formează.

Trăim într-o epocă a fragmentului? Sau visăm încă me ta  na-
raţiuni a căror moarte a fost vestită de pontifii post moder nis-
mului?

Trăim, cred, în epoca fragmentului. În mod dureros, în toate 
dimensiunile. Este puţin probabil ca vremurile lichide pre zen-
tate de Bauman să se termine. Ne îndreptăm spre vremuri ne mai-
pomenit de lichide. Instabile precum pietrele sub su netul apei de 
cascadă. Ca şi cum ne-ar înghiţi o viteză care accelerează fără a 
avea timp pentru a încerca să o ţină în frîu. Momentul prezentat 
de Bachelard se desfăşoară spre orizonturi de neconceput şi 
imprevizibile. Însă omenirea va supravieţui. Dacă ne gîndim 
la cît s-a schimbat totul de la ultimele decenii ale secolului al 
XX-lea pînă acum, putem spune, oricît de stra niu ar părea, că 
vom supravieţui. Marele adevăr, dacă luăm ca temei inclusiv 
jurnalele, autobiografiile şi scrisorile marilor filosofi şi scriitori, 
este că schimbările ne sperie. Epoca frag mentului spulberă un 
posibil orizont pentru viitor. Drept re zultat, incertitudinile nu au 
fost niciodată atît de ample. Nimic nu garantează nimic. Aceasta 
este provocarea noastră. Cum să trăim în coloane care oscilează 
într-o arhitectură a cărei densitate a abisului este suverană? 

Care credeţi că este locul filosofiei în cultura contemporană? 
Mai joacă ea un rol important în dezbaterile publice?

Rolul filosofiei este, irevocabil, să stabilească, prin intermediul 
conceptelor sale, dialoguri continue cu tradiţia, cu memoria 
ome   nirii şi, mai ales, cu artele şi literatura. Cred că în cazul 
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edu caţiei, numai filosofia va putea, pînă la urmă, să propună 
parametrii reali pentru pedagogie, la toate nivelurile, atît de 
necesari pentru a stabili o ofertă educaţională interdisciplinară. 
Singura care ar putea atenua dezechilibrele între educaţie şi 
adevăratul său angajament. Filosofia ar putea îndeplini un rol 
important în dezbaterile publice. Însă în practică, actualmente 
nu îl are. De ce? Pentru că predarea sa încă este desemnată 
in   tenţionat de către puterile consacrate ca fiind secundară şi 
de puţină importanţă. De fapt, puterile ştiu că filosofia stă în 
calea adevăratelor lor intenţii, ca şi cum pasiunile autentice nu 
contează. Adevăratele iubiri. Îmi amintesc de Octavio Paz în 
frumoasa sa carte Labirintul singurătăţii. Afirmă clar că dra-
gostea, de fapt, între două persoane, este împiedicată de către 
legile morale, economice şi multe altele. Imaginaţi-vă o planetă 
cu fiinţe înflăcărate! Ce s-ar alege de capitalism şi tentaculele 
sale? Sfîrşitul! Știm că puterilor puţin le pasă de fericire. O lume 
fericită şi cu abaterile necesare semnalate de către filosofie ar 
însemna sfîrşitul sclaviei la care, direct sau indirect, sîntem su-
puşi. În mai mare sau mai mică măsură.

Credeţi că putem să înţelegem cultura occidentală de astăzi 
pornind de la intuiţiile lui Nietzsche?

Nietzsche este un etern şi inepuizabil mister pentru mine. 
Mereu mă întorc la el şi îl admir tot mai mult. Sînt impresionată, 
bineînţeles, de însemnătatea gîndirii sale profunde şi de ca pa-
citatea sa de a intui, nu într-o formă previzibilă, ci într-una 
vi  zionară. În cele din urmă, gîndirea sa a fost constituită 
adîn  cindu-se într-o solitudine atît de profundă încît nu există 
îndoială cu privire la vasta sa filosofie. Pînă în acest moment, 
lectura lui Nietzsche este esenţială, da, pentru a înţelege mai 
bine cultura contemporană. Mai mult ca niciodată, omenirea are 
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nevoie să lase loc solitudinii. Aceasta, cred, este una dintre cele 
mai importante moşteniri pe care ni le lasă filosofia sa. Aceasta 
înseamnă, printre alte lucruri pe care le-aş putea menţiona, că 
solitudinea, ca o condiţie umană inevitabilă, trebuie luată în 
con   siderare cu mai multă preocupare şi seriozitate. De fapt, 
doar din solitudinea individuală ne putem exersa straturile cele 
mai profunde ale memoriei noastre şi materializa o asemenea 
perspectivă care să ne conducă în adîncul propriilor noastre fi-
inţe. Condiţie indispensabilă pentru gînduri mai lucide. Și, după 
cum ştim, indispensabilă pentru a citi, oricum ar fi, la niveluri 
mai profunde. Marele obstacol în calea realizării acestui lucru 
este că astăzi, fără să vreau să fiu nostalgică, fiinţele umane, în 
general, sînt inadecvate. Oamenilor le este frică de solitudine. O 
văd ca pe un rău. Și nu ca pe una dintre singurele posibilităţi de 
a vedea universuri mai ample, căi de scăpare şi drumuri, chiar 
dacă labirintice, la maximum. Mereu mă întorc la frumoasele 
cuvinte ale lui Nietzsche. Și în scrisorile sale, mai mult ca nicio-
dată, proclamă solitudinea ca o condiţie indispensabilă pen tru a 
gîndi. Să te disipezi. Concentrează-te asupra a ceea ce realmente 
poate transforma o creatură într-o fiinţă umană mai completă. 

Traducere din limba spaniolă:
Ana-Maria Clep
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MUZICA este cea mai onestă dintre pro-
dusele creativităţii omeneşti. Ea nu 

doreşte să lămurească, să explice, să impună 
nimic. Nu urmăreşte sensurile defi nitive ale 
lucrurilor, nici nu se lasă pradă ispitei de a 
face conexiuni cu transcendenţe şi principii 
fondatoare. Nu afl ă legi fundamentale, nu 
ţese raţionamente irefutabile, nici nu rosteşte 
pilde cutremurătoare. Decât, cel mult, ca sme-
rit vehicul, de multe ori nici nu de cea mai 
deplină adecvare, al cuvântului ritualic. În 
rest, muzica doar zideşte. Neobosit. Că   ră mi-
dă peste cărămidă, coloană lângă coloană, 
arcuire din arcuire. Dar sunt că rămizi subtile, 
imponderabile, căci muzica lucrează cu ma-
teriale imateriale (Platon). Coloanele ei sunt 
necruţătoarele bătăi ale orologiului trecerii 
noastre, iar arcurile şi boltele – iluzia de a ne 
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fi  împlinit în zbaterea noastră dureroasă (la ce altă concluzie 
poţi ajunge ascultând izbucnirile de nestăvilită energie polifonică 
alternând cu prăbuşirile în abisuri cromatice din Clavecinul bine 
temperat?). Muzica îmbină oft aturile de neputinţă în apoteoze 
strălucitoare ale deziluziei. Și înfrigurarea bucuriilor în valuri 
înspumate de candoare. Și extazele înălţătoare în arome de 
tăcere. Muzica îţi stinge orgoliile de înţelepciune şi îţi desenează, 
din şoapte suave, întinderea tărâmului ce ţi-a fost atribuit. Muzica 
solidifi că timpul, mistifi cându-l, în culmi şi abrupturi de sen-
zualitate. Muzica îţi destăinuie zvonul ivirii tale din pita go reicul 
zumzet, neauzit şi nepieritor, al nebănuitelor întinderi cosmice. 
Muzica îţi poartă, mângîietor, paşii pe potecile lumii, dar ni-
ciodată nu ţi-i va cârmui.

*
Până acum vreo două veacuri pictura era un triumf al obiec-

tualităţii. Icoana gotică înfăţişa în rigiditatea ei severă nişte 
sfi nţi parcă aterizaţi dintr-o navă intergalactică. Renaşterea şi-a 
achiziţionat apoi tiparele din spaţiile celeste ceva mai apropiate. 
Erau fi guri clare, credibile, inteligibile, menite să difuzeze 
po vestea biblică largilor mase analfabete. Crişti şi Fecioare, 
cohorte de serafi mi, ori câte un martiriu ce-ţi stârnea aritmii 
te atenţionau din toate altarele şi absidele că eşti un vinovat pre-
destinat şi ai o singură cale spre adevăr. Cu câte un interludiu 
scenografi c antic, mai relaxat, dar în aceeaşi paradigmă a 
preg nanţei epicului şi personajelor. Barocul a adus un plus de 
senzualitate şi de nobiliară emfază a portretelor individuale. Dar 
şi dramatice racursiuri în lăuntrurile sufl eteşti. Iar clasicismul a 
elaborat copleşitoare bătălii istorice în pânze imense încărcate 
cu cai, oşteni, cadavre, suliţe şi coifuri. Erau imnuri şi cântece 
frumoase, inspirate. La mijlocul secolului 19 însă spectacolul 
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plastic s-a modifi cat. Obiectul şi povestea s-au retras către alte 
expresii. Iar urma lor fi ravă ce-a mai întârziat pe şevalete a 
început să concureze cu forţele încă necunoscute, doar intuite şi 
puse la încercare, ale luminii. Universul se dezvăluia în unitatea 
sa primordială, amestec de materie şi energii nediferenţiate. 
Torent de vibraţii fotonice în care contururile difuze nu mai erau 
reprezentarea unui ceva concret, palpabil, ci doar insinuarea 
depăşirii unui ipotetic dualism (formă-curgere) ce şi-a pierdut 
complet valoarea în beţia vibraţiei ce transcende spaţiul şi timpul. 
Priveşti oricare dintre variantele nuferilor pulsând imprecis 
în unduirile apei de pe lacul lui Monet din Giverny, ori ale 
dansatoarelor degasiene în scurgerea carnaţiei lor translucide, 
sugerând parcă nevoia de a devoala esenţa lăuntrică a mişcării 
pure. Și trăieşti intens senzaţia că realitatea nu e decât o aparentă 
reifi care (aproape einsteiniană) a energiilor. O meta-simfonie a 
fabulosului spectru al lum(in)ii!... După iureşul impresionist, 
obiectul pictural a revenit în forţă, însă desfi gurat. Reîntrupat 
în planeităţi bântuite de excese coloristice (foviştii), în geometrii 
neeuclidiene abstruze (cubiştii), în contorsionări fantomatice 
exhibându-şi viscerele psihice (expresioniştii) ori în parodii şi 
paradoxuri metafi zice (suprarealiştii). Simfonia deveni vuiet...

*
Cine şi-ar fi  imaginat că, după aproape două milenii şi 

jumătate, Ideile (de la gr. eidos, cu înţelesul principal de formă, 
aspect) lui Platon revin activ şi chiar intempestiv în anumite 
odăi ale cercetării ştiinţifi ce? Încercând să găsească răspunsuri la 
dilemele evoluţionismului darwinist, căruia disciplina mai nouă 
a biologiei moleculare i-a scos la iveală numeroase şi deranjante 
aproximaţii, biochimistul englez Rupert Sheldrake a conceput o 
teorie vehement contestată de „ortodoxia” ghildei de cercetători 
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ai tainelor vieţii. Îndoielile duse până la deziluzie ale biologilor 
erau îndreptate, printre multe altele, pe de o parte înspre 
imposibilitatea de a determina cu exactitate fenomenul care a 
condus la asocierea aminoacizilor în prima celulă capabilă de 
metabolism şi replicare, deci ivirea efectivă a vieţii; iar pe de alta, 
spre mecanismul ce ghidează specializarea celulelor stem din 
zorii embrionului oricărei creaturi, determinându-le să genereze 
ţesuturi osoase, nervoase, epiteliale etc. Cu alte cuvinte, având în 
vedere posibilităţile practic infi nite de a se genera confi guraţii 
celulare, cum de sunt alese doar câteva, cele necesare unui or-
ganism viabil? Sheldrake a postulat existenţa unor aşa-numite 
câmpuri morfi ce universale, un fel de memorie a naturii, care 
furnizează celulelor stem reţeta de a zămisli fi ecare tip de formă, 
la nivel oricât de complex. Un gen de tipare consolidate pe care 
misterioasa natură le dictează lumii reale. Algoritmul scoate din 
nedeterminare procesul de creştere embrionară care altminteri 
ar funcţiona aleatoriu, dând naştere unor monstruozităţi. Iată 
platoniciana idee de om, de şoarece, de caracatiţă, sau de palmier 
intrată în domeniul studiului ştiinţifi c al biosferei. Sheldrake are 
o explicaţie şi pentru întrebarea, fi rească, cum poate fi  atunci 
interpretată evoluţia speciilor, cum de câmpurile morfi ce nu au 
creat din start variaţia existentă? Pentru că acestea au evoluat şi 
ele în paralel cu speciile, printr-un gen de rezonanţă bilaterală. 
Mai precis, când mutaţiile genetice „inventau” câte o nouă formă 
vie ce izbutea să supravieţuiască şi să se reproducă, creatura 
respectivă infl uenţa, prin feed-back, câmpul universal care-i 
înregistra, integra şi perpetua „ideea”. Aici biochimistul englez 
se îndepărtează de Platon ce concepuse formele sale desăvârşite 
ca fi ind eterne şi imuabile. Dar e normal, doar au trecut nişte zeci 
de veacuri de strădanii şi gândire în care, măcar atât, am afl at că 
în univers nu există niciun oricât de mic lucru neschimbător (ar 
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contrazice principiul incertitudinii al lui Heisenberg!). Rămâne 
totuşi deschisă întrebarea: de unde provin aceste magice câmpuri 
morfi ce? Căci Aristotel nu mai trăieşte să le ia în răspăr.

*
Henri Bergson, Evoluţia creatoare: „nu există formă, pentru 

că forma este nemişcarea iar realitatea este mişcare. Reală este 
schimbarea continuă a formei”. Iar mişcarea înseamnă timp 
(Aristotel). Sălbatic. Inuman. Poate fi  el îmblânzit? Sau măcar 
transfi gurat?

*
În aceeaşi scriere fundamentală, Bergson elaborează o in-

genioasă parabolă a timpului: pe platforma ultimului vagon al 
unui tren, un călător priveşte peisajul ce se risipeşte în spate. El 
nu poate vedea ceea ce vine inexorabil din faţă şi intră fulgerător 
în cîmpul vizual din dreptul lui, topindu-se instantaneu în 
cadrul lăsat în urmă. Cadru ce creşte, creşte, îmbogăţindu-se 
peste măsură. Și devine, prin însuşi faptul de a nu mai fi , de a fi  
fost, singura certitudine a existenţei. Ceea ce l-a determinat pe 
fi losof să se uimească profund de diferenţa imensă dintre durata 
prezentului percepută de noi (inexistentă – „orice percepţie 
este deja memorie”) şi ritmul constant şi implacabil al scurgerii 
timpului (Materie şi memorie). Dar să găsească şi salvarea, cel 
puţin psihologică, din această demenţă a trecerii: trecutul nu 
dispare, nimic nu se pierde, ci ne însoţeşte permanent. Și poate 
fi  recuperat prin memorie (Energia spirituală). Este demersul pe 
care l-a întreprins rudenia şi admiratorul său, Proust, magistral, 
pe calea literaturii. În căutarea timpului pierdut este nu numai o 
restituire mecanică de tip anamneză a tezaurului timpului scurs, 
ci o adevărată reconstruire, din frânturi şi cioburi senzitive, a unui 
imens agregat de percepţii, istorii şi semnifi caţii ce constituie viaţa 
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unui om. Care îşi trăieşte chinuit un prezent strivit, aneantizat 
între blocul tectonic incognoscibil al viitorului şi insaţietatea 
pantagruelică a trecutului. Dar nu se poate spune că prezentul e 
efectiv inexistent, chiar dacă, matematic vorbind, are întinderea 
zero. El bombardează stroboscopic conştiinţa cu o avalanşă de 
senzaţii care, prin culoarul inconştientului, trezesc memoria ce 
iveşte din pântecele ei cuprinzător trecute stări asemănătoare ori 
identice, împreună cu panoplia de decoruri, fi guri şi întâmplări 
direct asociate. După Irina Mavrodin, traducătoarea uneia dintre 
variantele în limba română ale romanului, aceasta ar fi  formula 
ce zămisleşte metafora. Iar metafora ce altceva poate fi  decât 
realitatea transformată în artă? Personajul principal proustian, 
Marcel, descoperă forţa artei atunci când forţele vitale încep 
vertiginos să îi scadă. Atunci când călătorul din ultimul vagon 
intuieşte, chiar dacă nu poate vedea, că linia ferată se apropie de 
capăt (fi ecare clipă, „primultimă”, muşcă nesăţions din viitorul 
necunoscut însă fatalmente limitat, în perpetuă împuţinare, 
şi supraalimentează trecutul, ne spune Vladimir Jankélévitch, 
con tinuatorul conceptual al lui Bergson). Atunci când, cu „o 
tan dreţe fără speranţă” (Tudor Vianu), balansând permanent 
între iluzie şi decepţie (Roland Barthes), înţelege că realul trăit 
în prezentul său curgător nu-i creează decât dezamăgiri. Când 
toate lucrurile şi fi inţele râvnite şi dobândite îşi pierd de îndată 
sensul, interesul şi forţa de mobilizare a voinţei. Când descoperă 
că întreaga faună nobiliară prin saloanele căreia îşi risipea 
clipele preţioase nu e decât o deşertăciune. Atunci îi rămâne 
doar soluţia scrisului. Și Proust se pune pe scris, cum n-a mai 
făcut-o nimeni până la el. Bântuit de interminabile şarje de tuse 
astmatice, deranjat de lumină şi de orice mişcare atmosferică, 
claustrat în odaia sa cu draperii groase ca straiele eschimoşilor 
şi pereţii căptuşiţi cu plută. Wagnerian, polifonic (T. Vianu). Ba 
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chiar einsteinian, cum se exprimă artistul plastic şi portretistul 
scriitorului, Jacques Émile Blanche. Umberto Eco interpretează 
circumscrierea ca infi nitate a variabilităţii perspectivelor şi expe-
rienţelor. Dar se poate merge şi mai în profunzime: Einstein 
postulează (dis)proporţionalitatea dintre masă şi ener gie prin 
celebra E=mc2. Adică orice frântură minusculă de materie 
închide o fulminantă cantitate de energie (ca rezultat al în-
mulţirii cu pătratul vitezei luminii). Este şi ecuaţia scriiturii 
proustiene, mai elocventă decât orice formularistică simbolică. 
O petală, o pietricică, o linguriţă de argint ori un şerveţel apretat 
dezlănţuie torente de impresii multisenzoriale, mozaicuri ne-
sfârşite de interacţiuni, sute de memorabile pagini analitice 
ori descriptive. O madlenă înmuiată în ceai trimite direct spre 
gustul celor oferite de mătuşa Léonie şi deschide nestăvilit 
întinderile înmiresmate ale miraculosului Combray dominat de 
turlele bisericii şi de căutarea vesperală a sentimentelor materne 
ale anilor fragezi. Ori coşurile de pe fruntea Albertinei stârnesc 
valuri de suferinţe detaliate până la nivel de histologie şi întrebări 
chinuitoare în legătură cu (in)fi delitatea gomorică a iubitei. 
Uneori dezvoltările capătă amplitudinea unor poeme simfonice: 
mrenele în sos alb servite în casa Verdurinilor sosesc pe nişte 
elaborate platouri din porţelan ce deschid o adevărată planetă 
subiacentă, o nouă lume deschisă din lume, cuprinzând oceanul 
sub apusul solar purpuriu prin care înoată bancuri de scrumbii, 
străjuit de ţărmuri cu reliefuri vegetale colorate de parcă ar fi  
aievea, cu copaci aplecaţi de vânt şi pescari întinzându-şi fl eg-
matic undiţele peste spumele apei. O incredibilă microscopie 
a realităţii care în prezentul desfăşurării ei se pitise nevăzut în 
tainiţele inconştiente, involuntare, de unde şi-a aşteptat răbdător 
epifania. Tolstoi înţelesese şi el un pic mai devreme fenomenul 
spunând că, dacă ar fi  să povestească în toate micile ocurenţe o 
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zi sau chiar o oră din existenţa sa, nu i-ar fi  sufi cientă cerneala 
din întreg universul. Este adevăratul tezaur ce aparţine oricărui 
creator, dar nu numai: fi ecăruia dintre noi. Singurul adevăr 
fundamental la care putem spera şi pe care îl putem accede. 
Doar că nu e la îndemâna oricui să o şi facă. Tot Bergson e cel 
ce explicitează cu luciditate zbuciumele psihologice ale unei 
asemenea misiuni: „Printr-o contracţie violentă a personalităţii 
asupra ei însăşi trebuie să ne mobilizăm trecutul care se ascunde, 
pentru a-l împinge, compact, într-un prezent pe care-l va crea 
introducându-se în el” (Evoluţia creatoare). Proust conchide: 
„un mare scriitor nu trebuie să inventeze această carte esenţială, 
singura adevărată, deoarece ea fi inţează deja în fi ecare dintre 
noi, ci numai s-o traducă”. Iar cartea s-a zămislit şi s-a săvârşit, 
frenetic, sub sceptrul hidos al convulsiilor astmatice.

Boala scriitorului era legată de aparatul respirator, necru ţă-
tor-ritmicul instrument prin care timpul ne guvernează la modul 
cel mai cinic fi ziologia. Iar Proust, cu această majoră carenţă, 
din postura acestei inechitabile inferiorităţi, s-a încleştat într-o 
bătălie de anvergură davidiană cu însuşi Timpul. Și l-a dovedit, 
claustrându-l, din claustrul său întunecos căptuşit cu plută, în 
miile de pagini pentru eternitate. În muzica indestructibilă a 
căutării şi regăsirii lui.

*
Din hăţişul de defi niţii ale omului formulate de toate ca-

tegoriile de gânditori, una se reliefează în mod deosebit: omul 
este singura fi inţă dotată cu conştiinţă refl exivă (John Hands). 
Acelaşi biochimist explicitează: el „nu numai că ştie, dar şi ştie că 
ştie” (subl. n.). Defi niţie aproape ireproşabilă, cu un amendament. 
Îl exclude din regnul uman pe unul dintre exponenţii săi de 
emineneţă: Socrate.
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*
„Singurul lucru cu adevărat nou în ştiinţă şi în fi lozofi e 

este doar interogarea autentică” (Heidegger). Autenticitate 
care face diferenţa între fi losofi a ca ştiinţă şi conceptul unei 
vi  ziuni generale despre lume, care este „un pseudo-concept”. 
Aserţiune ce trimite în derizoriu orice întrebare „de bun-simţ”, 
neprelucrată prin instrumente specifi ce, referitoare la sensul 
exis tenţei, la cauzele ei, la raţiunea ultimă a lucrurilor (cva-
si-inevitabil conducând astfel înspre teologie, chiar şi în sens 
aristotelian, ori înspre ştiinţele pozitive afl ate momentan într-un 
apăsător impas), întrucât zona nu mai e operabilă prin no-
ţiuni fi losofi ce riguroase. Ca indivizi ce problematizează, însă 
neprofesionişti în disciplina înţelepciunii (fi losofi a nu e făcută 
pentru plebe! – Hegel), ne sunt sancţionate sever întrebări di-
recte de genul: care este izvorul ideilor platoniciene în calitate 
de forme imuabile şi perfecte întrupate în formele imperfecte 
reale? Cum transmite Mişcătorul Nemişcat aristotelian mişcarea 
către nivelurile motoarelor inferioare? Ori cum arată stratul 
virtualităţilor în aşteptarea actualizării? Ce fel de interacţiune 
există între sufl et şi monade? Dar între ultimele şi fenomene 
(Leibniz)? Care este arhitectura cetăţii Raţiunii Pure populată cu 
celebrele categorii ce prescriu legile naturii, postulată de Kant? 
De unde vine spiritul hegelian ce-şi face veacul prin istorie? Ce 
generează elanul vital bergsonian? Dar suverana fi inţă ce se lasă 
dezvăluită prin temporalitatea Dasein-ului (Heidegger)? Toţi 
cei enumeraţi (şi încă mulţi alţii) au înălţat magistrale edifi cii 
conceptuale, asemeni catedralelor, începând de la fundaţie, 
ziduri, contraforturi, dantelăria din piatră a nervurilor, ogive şi 
boltă. S-au oprit însă acolo. Mai lipsea doar un minuscul element, 
fi gurat prin acest tip de întrebări ireverenţioase: paratrăsnetul 
din vârful cupolei. Fără de care construcţia, rezistentă chiar şi la 
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cutremure majore, e vulnerabilă la asaltul fulgerelor. Fulgerele de 
crispare ale conştiinţelor libere, nesăţioase de înţelegere, blocate 
între insatisfacţia faţă de soluţiile dogmatic-teologice şi limitele 
tehnologice şi empirice ale aventurii ştiinţifi ce. O probă de foc 
pentru valenţele şi frontierele cugetelor noastre. Generând o altă 
întrebare, de data aceasta în registrul tragic: cum e cu putinţă ca 
raţiunea umană (singura descoperită în univers până în prezent) 
să fi e capabilă a formula nişte întrebări şi să nu le poată pune?

*
Roata cunoaşterii ştiinţifi ce a desenat de-a lungul istoriei, pe 

circumferinţa ei imensă, o serie întreagă de epicicluri, asemeni 
cerculeţelor planetare retrograde din astrograma lui Ptolemeu. 
Primul a fost chiar sistemul său geocentric ce s-a învârtit ne-
stingherit pe boltă preţ de un mileniu şi jumătate, până la 
Copernic. După care, heliocentrismul acestuia, confi rmat empiric 
de Galilei şi vehement contestat de Biserica Catolică, a zburdat 
din ce în ce mai susţinut matematic până în zorii secolului 20. 
Când astronomul american Edwin Hubble, în urma observaţiilor 
telescopice, a făcut două descoperiri ce au schimbat paradigma 
ştiinţifi că: existenţa în depărtările cosmice a unor galaxii di-
ferite de Calea Lactee şi expansiunea universului. Moment în 
care un nou epiciclu a ţâşnit, incredibil, tocmai de sub sutana 
unui strălucit sacerdot (şi fi zician) belgian, Georges Lemaître, 
ce-a calculat existenţa unei singularităţi dense şi fi erbinţi ca 
origine a universului. Epiciclu se pare mult mai scurt care, chiar 
dacă se mai învârte ameţit şi în zilele noastre, e permanent şi 
fundamental atacat de teorii postimpresioniste ce postulează 
multiversuri, brane, lumi oscilante ori alte asemenea metaontici. 
Este în fapt efectul unei stări de lucruri consternante, relevate 
incontestabil de capacităţile de observare şi procesare de date 
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actuale: întregul univers detectat prin tehnologia contemporană, 
cuprinzând sute de milarde de galaxii vizibile şi încă cine ştie 
câte alte sute de miliarde a căror lumină nu a avut şi nici nu 
va mai avea vreodată timp să ajungă la noi, fi ecare alcătuită din 
sute de miliarde de stele, nebuloase, supernove, cuasari şi găuri 
negre, toate reprezintă la un loc doar puţin peste 4% din univers! 
Atât. Restul, doar un fel de încropeală, făcută cu oft ări prelungi 
şi scrâşnete din dinţi, de materie şi energie întunecate ce nu pot 
fi  pricepute ori măcar înzestrate, de ochii lumii, cu un minim 
suport matematic. Și nici nu se prevăd şanse verosimile de a fi  
prea curând elucidate. Cam atât putem izbândi noi, minusculii 
vieţuitori de pe anonima noastră planetă ce se învârte apatic în 
jurul unui soare modest din miliardele de miliarde risipite prin 
nemărginiri. PATRU la sută! Quo vadis?

*
Muzica îţi stinge orgoliile de înţelepciune şi îţi desenează, din 

şoapte suave, întinderea tărâmului ce ţi-a fost atribuit... Bach: 
Fantezia şi fuga în sol minor. Teme triste, nedesăvârşite ritmic, 
fragile melodic, orbecăind printr-o întunecime de disonanţe 
apăsătoare. Rezolvate sporadic în acorduri prin care se străvede 
câte o lumină armonică, însă debilă, afazică. Apoi surpate din 
nou în lamentări cromatice. Ori ridicându-şi glasurile extenuate 
în strigăte gâtuite de deznădejde. Ori în revolte aptere. O întreagă 
desfăşurare de căutări dezorientate, amuşinarea neantului, ur-
cuşuri epuizante înspre căderi fără glorie. O forfotă haotică de 
motive şerpuitoare şi apatice, indecise, depresive, fără început şi 
capăt, doar într-o rătăcire lipsită de noimă. Dacă n-ai şti cine e 
compozitorul ai fi  tentat să crezi că auzi antrenamentul vreunui 
novice. Dar, privind semnătura de pe partitură, lucrurile se 
înseninează. Căci Bach nu vorbeşte niciodată în pustiu. Bach 
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scrutează, rosteşte şi marchează. Bach te înalţă, te poartă înspre 
zări diafane, te scutură întru cugetare, dar ştie să îţi arate şi te-
nebrele nimicniciei. Bach îţi serveşte ritualul numeric al iubirilor, 
dar prăvale peste tine şi furtunile disonante ale eşecului. Îţi 
arată fugar depărtările caste din cer, atâta cât să le fi  inspirat 
splendoarea intangibilă, dar te întoarce iute către miresmele tari 
ale pământului. Bach, pârâu viguros şi neobosit, îţi ia cu blândeţe 
din braţele zdrelite şi poartă înapoi către vale pietrele ce încercai 
să le urci spre culmi. Și îţi arată cum să clădeşti din ele temeinic 
cetatea spiritului tău fragil. Din vopsele multicolore sau forme 
alese, din cuvinte meşteşugite ori refl ecţii armonioase. Din ecua-
ţii deştepte ori acorduri nepieritoare de orgă, după muzica ce 
ţi-a fost hărăzită. Nu din himere sau zădărnicii. Nu din utopii 
şi îngâmfări. Și îţi şopteşte mereu pe sub privirea-i prietenoasă: 
Ăsta ţi-e tărâmul. Illuc vadis!

*
Gândirea şi existenţa omenească sunt captive într-un triunghi 

format din trei legi: teoria relativităţii einsteiniene, principiul 
incertitudinii al lui Heisenberg şi teorema incompletitudinii 
enunţată de Gödel. Prima limitează fatal puterea noastră de 
miş  care şi cunoaştere, a doua conferă nesiguranţă materiei ce 
compune lumea şi pe noi, iar ultima demonstrează că logica 
noastră „infailibilă” are certe vulnerabilităţi. Ar mai fi  de postulat 
doar axioma dizarmoniei. Pentru muzica noastră. Atunci nu ne 
va mai rămâne decât să stingem lumina...
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Cosmin Victor Lotreanu

Despre anvergură, determinare, 
autoritate şi destin – Charles de 
Gaulle (1890-1970)

„Măreţia are nevoie de mister. 
Admirăm foarte puţin ceea ce 
cunoaştem foarte bine.”

                      Charles de Gaulle

ISTORIA POSTBELICĂ a Franţei şi, cu si-
guranţă, a lumii, este marcată şi de fi gura 

lui Charles de Gaulle. Anul 2020 aduce cu 
sine o triplă aniversare, anume 130 de ani 
de la naştere (1890), 50 de ani de la moarte 
(1970) şi, poate cel mai sugestiv moment, 
80 de ani de la Apelul din 18 iunie 1940, fă-
ră îndoială unul din momentele cele mai 
importante ale celei de a doua confl agraţii 
mondiale a secolului XX. 

Articolul de faţă cuprinde doar câteva 
repere cronologice şi îşi propune în primul 
rând o analiză de discurs, pe baza unor surse 

Cosmin Victor Lotreanu, 
Consul General al României 

la Trieste
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bibliografi ce ‚deschise’ (cel mai adesea afi rmaţii din discursuri), 
pentru a reliefa o uriaşă personalitate. Nu numai prin fi rul na-
rativ ci şi prin emoţie, gânduri exprimate, „umanizare” într-un 
cuvânt, se doreşte o aducere în discuţie a marilor teme şi provocări 
istorice. Memoria trecutului este necesară dar nu sufi cientă, 
analiza, propria judecată şi mai ales învăţămintele istoriei fi ind 
poate mai importante. Academicianul şi omul politic Chrétien 
Guillaume de Lamoignon de Malsherbes afi rma odinioară (sec. 
XVIII) că „un om care nu are decât memorie este precum cel 
care posedă o pensulă şi o paletă de culori dar totuşi nu se poate 
numi pictor.” 

Erou al războiului sus-menţionat, premier şi preşedinte al 
Republicii Franceze (1958-1969), Charles de Gaulle a fost înainte 
de toate fondatorul regimului politic numit „A V-a Republică.” 
Există în istorie personalităţi care au marcat epoci, care au 
generat o moştenire politică de o înaltă responsabilitate, care au 
fost prezenţi, mai mult sau mai puţin întâmplător, la înălţimea 
momentului istoric contemporan. Este întru totul adevărat că 
istoria înseamnă nuanţă, privire critică, necesitatea identifi cării 
mai mult sau mai puţin reuşite a justei valori, a emiterii unor 
consideraţii echilibrate însă, privind retrospectiv viaţa, cariera 
militară şi politică, retorica şi viziunea lui Charles de Gaulle, 
putem afi rma că Franţa secolului XX a fost marcată profund 
de aşa-numitul „gaullism”, referinţă importantă a politicii ex-
terne şi mai ales interne a ultimilor 50 de ani. Dreapta politică 
franceză post-gaullistă reprezintă un domeniu de studiu extrem 
de vast, imposibil de rezumat în câteva fraze însă preşedinţi 
precum Georges Pompidou (1969-1974) şi Jacques Chirac 
(1995-2007) s-au revendicat în calitate de continuatori direcţi 
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ai „gaullismului.” Este pe deplin adevărat că moştenirea politică 
evoluează şi se adaptează în permanenţă, foarte interesantă 
fi ind traiectoria şi cariera politică a lui Valéry Giscard d’Estaing 
(preşedinte al Franţei în perioada 1974-1981), fondator al 
FNRI („Federaţia Naţională a Republicanilor Independenţi”), 
o altă versiune politică situată la dreapta eşichierului politic, 
dar care, ca rădăcină identitară, păstrează referinţa gaullistă, 
într-o viziune ce s-a dorit una mai liberală. Celebră a rămas 
expresia „Oui mais...” („Da, dar...”) a primarului de Chamalières 
(ulterior ministru al economiei şi fi nanţelor respectiv preşedinte 
al statului) Valéry Giscard d’Estaing, prin care acesta reafi rmă 
apartenenţa sa la dreapta politică, cu nuanţele şi diferenţele 
de rigoare, pe care le vedea indispensabile în vederea atingerii 
obiectivului politic (funcţia de preşedinte) într-o Franţă a anilor 
‘70 ce evolua în mod natural. 

Charles de Gaulle a fost înainte de toate un erou de război, un 
militar ce a crezut în mod constant în victoria fi nală împotriva 
Germaniei naziste. Apelul din 18 iunie 1940 este un document 
istoric de prim rang, cunoscut în primul rând datorită expresiei 
„Franţa a pierdut o bătălie dar nu a pierdut războiul.” Apelul, a 
cărui valoare istoric-identitară este una absolută, conţine însă 
şi alte elemente de interes cum ar fi  reafi rmarea de către de 
Gaulle a unei opinii militare deja susţinute anume încrederea 
în „forţa mecanică”, în faptul că un confl ict nu mai poate fi  dus 
cu metodele din anii 1914-1918 ci cu altele, simbolizate de arme 
noi, moderne şi mobile. (în primul rând tancurile şi aviaţia). 
De altfel, lucru extrem de sugestiv, la 17 mai 2020, preşedintele 
Emmanuel Macron a participat la comemorarea luptei de la 
Montcornet (1940, de fapt o contra-ofensivă a unor trupe 
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fran ceze conduse de Charles de Gaulle în persoană împotriva 
germanilor) afi rmând cu acest prilej că „onorează refuzul ca-
pitulării şi spiritul rezistenţei.” De Gaulle la rândul său spunea 
că de la Montcornet „speranţa a crescut şi s-a încheiat cu ceea 
ce numim eliberarea Franţei.” De Gaulle publicase încă din anul 
1934 volumul Vers l’armée de metier (Spre armata de profesie) , în 
care descrisese, „avant la lettre”, concepţia sa privind „războiul 
de mişcare” versus tactica tradiţională a Statului Major al armatei 
franceze anume aceea a „războiului de poziţii”. Premonitoriu, fi e 
şi numai dacă ne gândim la dezastrul militar din 1940, De Gaulle 
menţionase explicit că fl ota aeriană (avioanele de luptă) „va juca 
un rol capital în confl ictele viitorului.” Conţinutul Apelului din 
18 iunie 1940 este ilustrativ în sensul celor afi rmate, de Gaulle 
subliniind că „spulberaţi astăzi de forţa mecanică, vom putea 
învinge în viitor printr-o forţă mecanică superioară. Destinul 
lumii este aici.” Apelul este o pledoarie pentru speranţă, pentru 
că, după cum cu mult timp înainte spunea Napoleon Bonaparte, 
„nu putem conduce un popor decât arătându-i viitorul. Un 
lider este un negustor al speranţei.” Acesta este sensul cuvintelor 
Apelului din 18 iunie 1940, transmis unei naţiuni demoralizate, 
de către un general francez: „Dar, ultimul cuvânt a fost spus? 
Speranţa trebuie să dispară? Înfrângerea este defi nitivă? Nu!” 
„Orice s-ar întâmpla. fl acăra rezistenţei franceze nu trebuie să se 
stingă şi nu se va stinge.” 

Reperele carierei sale politice sunt foarte numeroase, fi -
ind extrem de difi cil de comensurat într-un singur articol. 
Îmi permit doar să prezint câteva aspecte pe care personal le 
con   sider edifi catoare, mai ales ca viziune, ca proiecţie politică 
a unui personaj ce a sintetizat într-o singură propoziţie un au-
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tentic patriotism: „Franţa nu poate fi  Franţa fără măreţie.” Mă 
refer la decolonizare (mai ales „chestiunea algeriană”, capitol cu 
totul particular, bazat pe o istorie comună de aproximativ 130 
de ani), la dreptul de vot acordat femeilor şi la voinţa politică a 
reconcilierii franco-germane şi a viziunii că doar un asemenea 
binom funcţional şi articulat poate oferi substanţă unei Europe 
unite. De altfel o atenţie aparte trebuie acordată unei întrevederi 
ieşite din tiparul diplomaţiei formale, tradiţionale, mai ales 
dacă ne raportăm la contextul anilor ‘50 ai secolului trecut. Este 
vorba de întâlnirea de la Colombey-les-Deux-Églises (reşedinţa 
familială a preşedintelui francez) între Charles de Gaulle şi 
Konrad Adenauer (cancelar al Germaniei Federale) din data de 
14 septembrie 1958. Aspect foarte important şi menit a marca 
importanţa diplomaţiei personale, Adenauer a fost singurul şef 
de guvern străin primit şi găzduit o noapte la reşedinţa privată 
a preşedintelui. Acest gest, unul al curtoaziei, încrederii şi, de ce 
nu, abilităţii diplomatice, în faţa „inamicului secular” şi având în 
amintire un confl ict teribil destul de recent, a fost piatra de temelie 
a unei voinţe politice curajoase şi reciproce, menite a crea şi 
cimenta reconcilierea franco-germană, dusă mai departe, într-o 
înţeleaptă politică de continuitate a marilor proiecte, nealterată 
de schimbări, de următorii decidenţi politici din ambele state. 
Mă refer de exemplu la participarea comună la celebrarea bătăliei 
de la Verdun a preşedintelui François Mitterrand respectiv a 
cancelarului Helmuth Kohl. (22 septembrie 1984) Discuţiile 
de Gaulle/ Adenauer au vizat cooperarea bilaterală, Piaţa Co-
mună, atlantismul, într-un cuvânt toată paleta importantă a 
subiectelor contemporane acelei perioade. De atunci şi poate 
până astăzi cuplul franco-german s-a preocupat şi se preocupă 

Despre anvergură, determinare, autoritate şi destin – Charles de Gaulle...



70 2, 2020

Eseu

pentru articularea şi armonizarea unor poziţii comune privind 
problemele europene şi internaţionale. După cum inspirat s-a 
pronunţat academicianul francez André François Poncet, cele 
două personalităţi au fost la înălţimea momentului, „sur la même 
route, vers un même but.” („pe acelaşi drum, cu acelaşi scop”) 
Este citată în subsidiar şi contribuţia foarte importantă, discretă 
dar nu mai puţin efi cientă, a celor doi ambasadori, Francois 
Seydoux (ambasadorul Franţei la Berlin) respectiv Vollrath von 
Maltzan (ambasadorul RFG la Paris). 

Un aspect poate surprinzător este că, în perioada antebelică şi 
interbelică (primele decenii ale secolului XX), Franţa a fost una 
din puţinele state europene în care femeile nu aveau drept de 
vot, aspect inacceptabil dar totodată acceptat la nivelul mediului 
politic. În general viaţa ne arată la tot pasul că a existat, există 
şi va exista mereu o rezistenţă sau măcar o reticenţă la reformă, 
indiferent de caracterul acesteia dar trebuie subliniat că încă 
din anul 1909 exista în Franţa o „Uniune Franceză pentru Votul 
Femeilor” („Union Française pour le Suff rage des Femmes”). 
Încercările de îndreptare a acestei profunde discriminări într-o 
asemenea perioadă istorică au fost sortite eşecului şi doar 
ordonanţa guvernamentală semnată de generalul de Gaulle, în 
calitate de şef de guvern, la data de 5 octombrie 1944 a stipulat 
că „femeile de vârstă majoră, fără restricţii, au dreptul de a alege 
şi de a fi  alese.” A fost cu siguranţă o decizie curajoasă, asumată, 
menită a reforma profund un mediu politic ce avea reale 
difi cultăţi în a înţelege că o confl agraţie precum al doilea război 
mondial a avut puterea de a modifi ca profund ţesătura socială, 
culturală, economică. De altfel de Gaulle încă din 1942 afi rmase 
că odată teritoriul eliberat, „bărbaţii şi femeile deopotrivă vor 
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alege Adunarea Naţională.” A fost încă un angajament asumat 
şi onorat al celui pe care preşedintele René Coty (şef de stat în 
perioada 1954-1959) l-a numit „cel mai ilustru dintre francezi.” 

Orice destin de om politic presupune în egală măsură şi 
tot odată în mod fi resc controverse, efecte ale deciziilor luate 
aducând cu ele însele adversităţi, frustrări, sentimente mai mult 
sau mai puţin acute de nedreptate. De Gaulle şi Algeria reprezintă 
un capitol vast, cu o problematică extrem de extinsă pentru a 
putea fi  tratată într-un singur studiu. Cronologic, Algeria a fost 
colonie franceză în perioada 1830-1962, ocupaţie ce a debutat 
odată cu debarcarea trupelor franceze la Sidi-Ferrouch în 1830 
şi s-a încheiat cu semnarea acordurilor de la Evian (1962), 
moment care consfi nţeşte independenţa noului stat. Istoricul 
francez Benjamin Stora, poate cea mai avizată voce istoriografi că 
în domeniu, a utilizat termenul de  „colonie de peuplement”, par-
ticularitatea acestui spaţiu fi ind dată de prezenţa unui număr 
considerabil de cetăţeni europeni (francezi în cea mai mare parte 
dar şi italieni, spanioli, maltezi, pe lângă o comunitate evreiască 
importantă) ce a coabitat, mai mult sau mai puţin cu asperităţi, 
cu o populaţie musulmană indigenă. Tocmai prezenţa acestei 
comunităţi europene numeroase (în primele decenii ale secolului 
XX numărul a depăşit un milion de persoane), supranumită de 
francezii metropolitani cu termenul  „pieds-noirs”, a adus cu 
sine un sentiment de pierdere a identităţii, odată cu secesiunea 
Algeriei şi exilarea acestora în Franţa. O întreagă literatură me-
morialistică şi nu numai, muzică, societate, istorie şi pasiuni, au 
contribuit la ceea ce este astăzi denumit sub termenul sugestiv 
de „nostalgérie”, un inspirat joc de cuvinte între nostalgie şi 
Algeria. De Gaulle şi Algeria înseamnă evoluţia unei stări de 
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fapt ce a condus la independenţă. Este greu de spus dacă a fost 
vorba de un joc politic dublu, de un plan ce a cunoscut o evoluţie 
naturală sau poate deliberată. Cert este că preşedintele francez 
a înţeles destul de rapid două aspecte. Pe de o parte opinia 
publică din metropolă (Franţa propriu-zisă) a dorit soluţionarea 
unui confl ict iniţial destul de latent, apoi mocnit şi în cele din 
urmă deschis iar, pe de altă parte, climatul politic internaţional 
postbelic a fost cu totul diferit. Politicile de colonizare, coloniile 
însele au devenit un subiect neagreat de puterile bipolare SUA 
şi URSS (în sensul colonizării aşa cum era defi nită şi cunoscută 
până atunci) şi, în mod concomitent, colonizarea pur şi simplu 
a devenit un termen revolut. Retrospectiv s-ar putea spune că 
de Gaulle a avut o politică deliberată în ceea ce priveşte Algeria, 
dacă ne raportăm la ceea ce el însuşi a afi rmat în volumul său 
de memorii intitulat Mémoirs d’espoir anume că „dintotdeauna, 
înainte să revin la putere şi imediat după ce am revenit, am studiat 
problematica şi am ştiut poate încă de la început ceea ce am 
decis anume că Algeriei ar trebui să îi fi e redată independenţa.” 
Opinia sus-menţionată este susţinută şi de declaraţiile făcute 
de Charles de Gaulle, în anul 1966, în faţa jurnalistului André 
Passeron de la „Le Monde: „A trebuit să fi u precaut, să păşesc 
în mod progresiv şi, iată, în acest mod am ajuns în situaţia de 
astăzi.” 

Franţa Republicii a IV-a (1944-1958), ca regim politic, a luat 
sfârşit datorită crizei algeriene. Încă din anul 1954 (1 noiembrie 
mai exact) începuse insurecţia algeriană, sub conducerea 
„Frontului de Eliberare Naţională” („FLN”) iar iniţial răspunsul 
metropolei a fost unul ferm, bazat pe puterea militară şi susţinerea 
necondiţionată pe care o acorda menţinerii „Algeriei Franceze”. 

Cosmin Victor Lotreanu
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Regimul parlamentar de la Paris a fost însă unul marcat de ins-
tabilitate guvernamentală, de discuţii sterile intra-partinice, 
de imposibilitatea identifi cării unui consens politic cu privire 
la marile teme şi interese ale momentului. Incidentul de la 
Sakhiet-Sidi-Youssef (aviaţia franceză a bombardat acest sat 
din Tunisia, în care se afl a o tabără militară algeriană a FLN) 
a fost pe punctul de a internaţionaliza confl ictul şi a forţat o 
nouă demisie a guvernului. Au fost de fapt guverne episodice, 
succesive, ce s-au prăbuşit „în cascadă”, ultimul dintre ele avân-
du-l drept prim ministru, pentru 15 zile, pe Pierre Pfi mlin. 
Instabilitatea şi inefi cacitatea politică a adus cu sine formarea 
unui „Comitet de Salvare Publică” la Alger (13 mai 1958) 
con dus de generalul Massu, având evident ca ţel instalarea la 
Paris a unei puteri politice solide care să susţină la rândul său 
abordarea militară, anti-insurecţională din Algeria. Acesta a 
fost climatul în care Charles de Gaulle a fost rechemat pentru 
a prelua frâiele statului, într-un moment de cumpănă, în care 
Franţa se găsea poate aproape de un veritabil „pronunciamento” 
de inspiraţie militară. În mod sugestiv şi logic totodată Charles 
de Gaulle face prima sa vizită de şef de Guvern în Algeria 
(04-07.06.1958). În capitala Alger va rosti unul din celebrele sale 
discursuri, cunoscut sub formula „Je vous ai compris!” („V-am 
înţeles!”). A fost vorba de un discurs menit a restabili încrederea 
în instituţiile statului, dar care, la o privire mai detaliată, a stat 
sub semnul ambiguităţii privind viitorul. Cuvintele-cheie au 
fost fraternitate, asociere, reconciliere. A făcut repetate apeluri 
la stabilitate, calm, eligibilitate şi reprezentativitate. Ideea a fost 
poate încercarea de a aplana evidenta fractură socială, culturală, 
de ce nu naţională, între elementul musulman algerian respectiv 
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cel european. A afi rmat deschis că „da, eu, de Gaulle, deschid 
calea reconcilierii. Drumul este cel al reînnoirii şi fraternităţii.” 
„În Algeria francezii, în totalitatea lor, au acelaşi drepturi şi 
aceleaşi obligaţii.” Charles de Gaulle s-a adresat, după cum a 
afi rmat, „celor 10 milioane de francezi din Algeria.” Câteva zile 
mai târziu, la Oran (oraş-port), spunea că „Franţa este aici, cu 
vocaţia sa. Este aici pentru totdeauna.” 

Ulterior poziţia sa a început să se schimbe, poate şi sub 
efectul continuării războiului. (1954-1962) Deja în octombrie 
1958 a vorbit despre „personalitatea proprie a Algeriei”, de drep-
tul la autodeterminare iar la 14 iunie 1960 despre o „Algerie 
algeriană” sau o „Republică algeriană”. Declaraţiile sale publice 
s-au concentrat asupra individualizării problemei algeriene. 
Dacă în 1959 afi rma că „totuşi, în faţa Franţei, se pune o pro-
blemă difi cilă: Algeria”, cheltuielile de la bugetul de stat fi ind de 
aproximativ 200 miliarde franci francezi (investiţii publice în 
principal), ulterior problema a fost pusă mult mai tranşant prin 
afi rmaţii precum că „soarta algerienilor aparţine algerienilor.” 
Referendumul convocat de preşedintele statului la 8 ianuarie 
1961 a consacrat şi legitimat politica de desprindere (75,2% din 
francezi s-au pronunţat pentru acceptarea autodeterminării 
Algeriei) iar de Gaulle a avut deplina legitimitate de a purta 
negocieri cu reprezentanţii FLN, consfi nţite prin acordul de la 
Evian. (1962) Mai devreme, la 22 aprilie 1961, un fapt deosebit de 
grav şi perturbator, denumit „puciul generalilor” (o încercare de 
rebeliune militară, condusă de generalii Salan, Jouhaud, Zeller şi 
Challe, susţinută de o parte a populaţiei „europene” din Algeria, 
menită a salva „Algeria Franceză”) a creat o problemă majoră 
de funcţionalitate şi existenţă a „establishment”-ului politic de 
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la Paris însă armata şi nu mai puţin important naţiunea s-au 
raliat în spatele şefului legitim al statului. Instituţiile celei de a 
–V-a Republici (regim politic în vigoare şi astăzi în Franţa ce 
a debutat odată cu aprobarea prin referendum a Constituţiei 
din 4 octombrie 1958, de Gaulle devenind primul preşedinte 
al statului) au rezistat acestei încercări poate şi pentru că par-
lamentarismul excesiv al Franţei Republicii a IV-a respectiv 
instituţiile sale slăbite nu s-a mai regăsit într-o a V-a Republică, 
semi-prezidenţială, legitimată prin referendum naţional, în care 
rolul Executivului a fost unul mult mai pronunţat, mai puternic. 
Eşecul acestui puci şi negocierile încheiate prin acordurile de la 
Evian (1962) au reprezentat fi nalul previzibil al crizei algeriene. 
Puşi în faţa opţiunilor enumerate chiar de preşedintele de Gaulle 
(secesiune, asociere, integrare completă), algerienii au ales in-
dependenţa. Urmările imediate au fost tragice, simbolizate de 
exilul a aproximativ 700 de mii de „pieds-noirs” în Franţa, de o 
dezrădăcinare a acestora, de o traumă care a lăsat urme adânci 
în mentalul colectiv francez. Însă decizia politică şi asumarea 
completă a acesteia, responsabilitatea exercitată cu determinare 
şi curaj, chiar dacă metodele politice au fost diverse, constituie o 
probă a ceea ce înseamnă raţiune de stat, urmărirea unui obiectiv 
fundamental naţional, indiferent de consecinţele imediate. 
Is toria reţine şi învaţă totodată că este greu de cuantifi cat, 
dacă nu imposibil, considerarea unei personalităţi drept una 
providenţială, că se impune justa măsură, echilibrul aferent, în 
tratarea subiectelor atât de complexe prin natura lor. Edifi catoare 
sunt cuvintele lui Maurice Druon (scriitor, membru al Academiei 
Franceze), care, recunoscând totodată că nu a aprobat în niciun 
moment în mod necondiţionat toate acţiunile preşedintelui de 
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Gaulle, totuşi s-a declarat marcat de personalitatea acestuia, 
afi rmând că „atunci când am avut şansa de a mă apropia şi de a fi  
un timp lângă un personaj care a dominat atât de mult un secol, 
cum sa nu fi i marcat de el mai mult decât de oricine altcineva?”

Charles de Gaulle este unul din puţinii decidenţi politici care 
a părăsit puterea în mod voluntar. Urmare unui referendum 
convocat la 27 aprilie 1969, pe tema unei noi politici de regio-
nalizare respectiv a unei reforme a Senatului şi respins de electori 
(52,41%), preşedintele de Gaulle şi-a anunţat demisia (28 aprilie 
1969), cu efect imediat. Este greu de spus dacă a fost o strategie 
de ieşire din scenă, (de Gaulle afi rmase în prealabil, la 20 aprilie 
1969, dovedind din nou premoniţie, anticipare, că  „francezii 
doresc ca eu să plec”/ „les Français veulent que je m’en aille”), 
sau din contră un gest spontan. Până la urmă însă de Gaulle 
a probat acelaşi respect al legitimităţii, crezul său politic de o 
viaţă, respectat mereu în cariera sa politică şi militară. Plecarea 
sa voluntară din funcţia politică trebuie subliniată cu atât mai 
mult cu cât nu au fost mulţi cei care au înţeles că poate a sosit 
ora intrării în istorie. Din păcate, sau nu, uzura politică este o 
realitate şi poate este de preferat ca omul de stat, oricare ar fi  
acesta şi când consideră de cuviinţă, să facă primul pas. Versurile 
unui cântec celebru al lui Charles Aznavour (Il faut savoir) pot 
constitui un argument în plus în sensul celor afi rmate:  „Trebuie 
să ştii să te ridici de la masă……şi să pleci fără să te întorci/ „Il 
faut savoir quitter la table…..s’en aller sans se retourner”) 

Îmi îngădui să mă apropii de fi nalul acestui articol printr-o 
invitaţie la refl ecţie anume la semnifi caţia cuvintelor şi acţiunilor 
unui om de stat şi la moştenirea sa politică, dublate de o autentică 
şi sinceră dragoste de ţară, afi rmaţie ce poate fi  rostită fără 
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teama de a greşi. Cum altfel se poate interpreta dialogul direct 
cu naţiunea (deseori prin utilizarea referendumului, menit a 
legitima sau nu o decizie politica difi cilă) sau crezul naţional 
căruia i-a închinat întreaga sa viaţă? „Toată viaţa mi-am făcut 
o anumită idee despre Franţa. Sentimentul mă inspiră tot atât 
de mult ca şi raţiunea... Pe scurt, după părerea mea, Franţa nu 
poate fi  Franţa fără măreţie.” Prezenţa sa în istorie, apariţia sa 
în momente de cumpănă (1940, 1958), acţiunea sa hotărâtă, 
înseamnă poate şi o artă a seducţiei politice („arma comunicării” 
aşa cum o înţelegem astăzi) dar şi căutarea permanentă a con-
ceptului de unitate, de reunire („rassemblement”) a naţiunii. 
În această  „cheie” trebuie citită declaraţia sa din 29 ianuarie 
1960, pe care personal o consider o chintesenţă a comunicării 
directe între lider şi ţară: „Mă adresez Franţei. Ei bine, draga şi 
vechea mea patrie, iată-ne din nou împreună, în faţa unei alte 
încercări.”  

Elementul fondator al carierei sale politice rămâne însă Apelul 
din 18 iunie 1940, curajul de a continua o luptă ce părea pierdută, 
credinţa sa nestrămutată în victorie. Cuvintele sale ne determină 
să înţelegem de ce Franţa si nu numai ea onorează şi în acest 
an o personalitate proeminentă a secolului XX: „Credeţi-mă, eu 
vă vorbesc în cunoştinţă de cauză şi vă spun că nimic nu este 
pierdut pentru Franţa. Aceleaşi mijloace care ne-au învins pot 
să ne aducă într-o zi victoria.” Elocventă este şi o altă afi rmaţie 
a lui de Gaulle anume că „cele mai nobile principii ale omenirii 
nu pot fi  puse în valoare decât prin acţiune.”

Nu ne rămâne decât să refl ectăm la moştenirea, nu numai 
politică, a lui Charles de Gaulle, întrebându-ne poate dacă prin 
evocare manifestă sau poate prin tăcere şi meditaţie se poate 
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reliefa sau poate omagia o personalitate atât de importantă. Au 
fost oare mai sugestive cuvintele preşedintelui francez Georges 
Pompidou (9 noiembrie 1970):  „Generalul de Gaulle a murit. 
Franţa este văduvă” sau din contră este mai impresionantă tă-
cerea, după cum afi rma chiar de Gaulle: „Tăcerea este refugiul 
celor slabi şi măreţia celor puternici.” În fi nal nu îmi rămâne 
decât să citez o scurtă dar atât de grăitoare şi de plină de conţinut 
expresie a academicianului Jean-Luc Barré: „De Gaulle c’était la 
France.” 

Cosmin Victor Lotreanu
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Călin Chendea

„Pierzându-te 
în simfonia nesfârşită”

NIGHTWISH e, probabil, cea mai cunos-
cută trupă fi nlandeză de rock. Clavia tu-

ristul şi compozitorul Tuomas Holopainen 
este arhitectul sound-ului marca Nightwish, 
o ingenioasă combinaţie de heavy metal şi go-
thic metal cu muzica simfonică. Se spune că 
ideea înfi inţării unui band de rock i-a ve  nit 
după ce a petrecut o noapte în care a cântat 
cu prietenii lângă un foc de tabără. În iulie 
1996, Holopainen i-a invitat în ca  drul pro-
iectului pe chitaristul Emppu Vuorinen şi pe 
Tarja Turunen, soprană lirică profesionistă 
de muzică clasică. Primul pas făcut de cei trei 
muzicieni a fost înregistrarea unui demo for-
mat din trei piese în variantă acustică. Unul 
dintre cântece s-a numit chiar Nightwish, de 
unde a venit şi numele trupei.

Călin Chendea, 
redactor al revistei „Arca”, 

Arad

Pro musica
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La începutul anului 1997, bateristul Jukka Nevalainen s-a ală-
turat grupului. Iar în producţiile lor muzicale chitara acustică 
a fost înlocuită cu cea electrică. În luna mai a aceluiași an, au 
reuşit să încheie un contract pentru două albume cu o casă de 
discuri fi nlandeză. 

Angels Fall First a fost albumul lor de debut, lansat în noiembrie 
1997. Cu compoziţii ceva mai dure, aceasta a atins doar poziţia 
31 în topul fi nlandez de albume, iar criticii de la allmusic.com 
i-au acordat trei stele (din cinci posibile).

În 1998, basistul Sami Vanska, un mai vechi prieten al lui 
Holopainen, a fost inclus în trupă, pentru ca în primăvara lui 
1999 să aibă loc apariţia celui de-al doilea album de studio, 
Ocean Born. Compoziţiile acestui album au o producţie mai ela-
borată faţă de precedentul LP, benefi ciind de riff -uri mult mai 
rapide de chitară, dar şi de o mulţime de intervenţii ale chitarei 
bas, claviaturilor şi bateriei. Cu totul remarcabile sunt cele trei 
balade: Sleeping Sun – compusă de Tuomas Holopainen cu 
ocazia eclipsei totale de soare din 1999 –, Walking on the Air 
– un cover după Howard Blake – şi Swanheart. Trei piese melo-
dioase, emoţionante, în care orchestra simfonică şi vocea caldă, 
luminoasă, a Tarjei încântă auditoriul.

Următorul album, Wishmaster, a fost lansat în mai 2000 şi a 
reuşit să intre direct pe locul întâi în topul fi nlandez de albume. 
Piesa care dă titlul discului, editată şi pe single, devenită mare 
hit, a fost inspirată din romanul de fi cţiune fantastică Stăpânul 
inelelor al lui Tolkien. 

Spre sfârșitul anului 2001, basistul Sami Vänskä a fost înlocuit 
de Marco Hietala, care pe lângă partea instrumentală, asigură şi 
a doua voce în trupă, una masculină. 

Anul 2002 aduce grupului cel de-al patrulea album de stu-
dio, Century Child. Pe lângă hiturile Ever Dream şi Bless the 
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Child, extrase şi pe single, discul conţine şi o variantă cu totul 
excepţională a compoziţiei lui Andrew Lloyd Webber, Th e 
Phantom of the Opera, din celebrul musical cu acelaşi titlu.

În iunie 2004, Nightwish a lansat albumul Once, care aduce, 
în premieră pentru trupă, o orchestră simfonică din afara Fin-
landei, şi anume, London Philharmonic Orchestra, prezentă în 
nouă din cele unsprezece piese ale LP-ului. Extrasul pe single 
Nemo este probabil compoziţia de cel mai mare succes a trupei. 
Un alt hit imens, editat şi pe single, este Wish I Had an Angel.

Once a fost foarte bine primit, atât de public cât şi de critică. 
Grupul a hotărât să profi te de forma maximă în care se afl a şi 
a pornit într-un turneu mondial de promovare intitulat Once 
World Tour, în cadrul căruia au concertat şi la Sala Palatului din 
Bucureşti în 19 noiembrie 2004.

Tocmai în această perioadă, când band-ul se afl a într-o ex-
celentă dispoziţie muzicală, a venit o bombă care i-a uluit şi i-a 
întristat pe fanii din întreaga lume. Tarja Turunen a fost dată 
afară din formaţie, ceilalţi patru membri motivând că aceasta 
e decizia cea mai bună pentru viitorul trupei. Au şi publicat pe 
site-ul ofi cial Nightwish o scrisoare deschisă către Turunen, în 
care îi comunicau acest lucru, argumentând că odată cu apariţia 
soţului acesteia, Marcelo Cabuli, om de afaceri argentinian, anu-
mite interese comerciale au schimbat atitudinea Tarjei față de 
trupă. 

Tarja Turunen a organizat două conferințe de presă în Fin-
landa și Germania, subliniind că demiterea a fost un adevărat 
șoc pentru ea. A considerat că atacurile personale asupra soțului 
ei au fost nejustifi cate, iar tratarea problemei în mod public a 
fost un act crud şi fără niciun sens. 

După ce mai multe vocaliste au trimis demo-uri pentru a fi  
admise în trupă, a fost aleasă Anette Olzon, fosta solistă vocală a 
band-ului suedez Alyson Avenue.
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În noua formulă, Nightwish a înregistrat două albume de 
studio, Dark Passion Play (2007) şi Imaginaerum (2011). 

Deşi Holopainen este un compozitor maestru, plin de idei in-
teresante, având abilitatea de a îmbina momentele simfonice cu 
pasajele de rock exploziv, în aceste două discuri grupul Nightwish 
nu a mai fost atât de inovator ca altădată, iar vocea Anettei s-a 
dovedit potrivită mai degrabă pentru stilul pop-rock. 

Totuşi, Dark Passion Play a fost foarte bine vândut şi apreciat 
de o parte a criticii. De pildă, revista „Metal Hammer” plasa LP-
ul pe locul 60 într-un clasament al celor mai bune albume ale 
secolului al XXI-lea. Ambiţia lui Tuomas de a menţine ridicată 
calitatea artistică a producţiilor trupei, chiar dacă nu mai bene-
fi cia de vocea Tarjei, s-a simţit şi în albumul Imaginaerum. Unul 
conceptual, care redă povestea unui bătrân compozitor, care, pe 
patul de moarte fi ind, e copleşit de amintirile tinereţii. Discul a 
fost produs alături de fi lmul cu același titlu.

Rezultatele nu au fost însă pe măsura aşteptărilor lui Tuomas 
Holopainen. În timpul turneului de promovare Imaginaerum 
World Tour, înaintea concertului programat la Denver, Colorado, 
Anette s-a îmbolnăvit, nu a mai putut evolua şi a fost înlocuită 
de un vocalist din trupa de deschidere. La câteva zile după aceea, 
Olzon a fost exclusă din Nightwish printr-un anunţ publicat pe 
pagina lor de Facebook, iar pentru restul turneului mondial a 
fost cooptată solista vocală olandeză Floor Jansen, fostă com-
ponentă Aft er Forever şi ReVamp, două trupe de metal simfonic 
cu puternice infl uenţe progresive, care utilizau atât vocea de 
soprană, cât şi acele mormăituri, death grunts, atât de întâlnite 
în death metal şi thrash metal. 

În 9 octombrie 2013, pe site-ul ofi cial Nightwish, a fost a -
nun  ţată înlocuirea Anettei Olzon cu Floor Jansen, iar mai 
ve   chiul colaborator Troy Donockley (cimpoi irlandez, instru-
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mente medievale, voce) a fost promovat ca membru 
permanent, band-ul devenind, astfel, un sextet.

În 2014, trupa a intrat în studiouri pentru a în-
registra albu mul Endless Forms Most Beautiful, lansat 
în luna martie a anului 2015.

Potrivit compozitorului Tuomas Holopainen, ti-
tlul albumului face parte dintr-un citat din cartea lui 
Charles Darwin, Despre originea speciilor, apărută în 
1859. Acesta include cuvintele „Endless Forms Most 
Beautiful” (Cele mai frumoase forme sunt cele fără 
contur) pentru a descrie evoluția tuturor formelor de 
viaţă. 

În compoziţiile discului regăsim clasicul sound 
Nightwish, previzibil în felul său, dar irezistibil din 
punct de vedere melodic, odată cu revenirea unei 
soprane în rol de solist vocal principal. Cele două 
piese editate şi pe single, Elan şi cea eponimă discului, 
au devenit hituri. 

Human Nature, cel de-al nouălea album de stu-
dio Nightwish, a fost lansat la 10 aprilie 2020. Toa te 
piesele au fost scrise de Tuomas Holopainen, în pa-
ralel cu munca la un alt proiect, o trupă nouă numită 
AURI. După cum mărturisea într-un 
in  terviu acordat canalului de you tube, 
KaaosTV, Holopainen a su ferit câteva 
blocaje de inspiraţie. A fost astfel nevoit 
să compună în mai multe etape. Abia spre 
fi nal a realizat că multe compoziţii conţin 
cuvintele uman şi natură. Ar putea fi  vor-
ba despre un con cept, deşi Tuomas nu a 
avut niciodată această intenţie.
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Human Nature este primul dublu album Nightwish. 
Discul numărul unu conţine nouă momente muzicale. 
Music este piesa de deschidere, iar instrumentele cu clape 

(Tuomas Holopainen) ne însoţesc într-o călătorie în timp în 
lu mea medievală a sunetelor. După câteva melisme magistrale, 
tipice Nightwish, Floor Jansen interpretează versurile cu un tim-
bru cald, luminos, plin. Textul este despre magia şi farmecul mu-
zicii, despre puterea ei miraculoasă.

„Th en orchestrate an air for only you to sing
Caress it deep
It`s always there to unlock the stars
To enter

Music
Fanning the fl ames of a mystery
Deepening the listening
Losing
Yourself to the endless symphony
Of now”

„Apoi orchestrează văzduhul ca să poţi cânta singur
Alintă-l îndelung
E mereu acolo ca să deschidă stelelor
Intrarea

Muzica
Stârneşte fl ăcările misterului
Aprofundează ascultarea
Tu însuţi 
Pierzându-te în simfonia nesfârşită
De acum”

Al doilea act muzical al discului, Noise, este totodată şi primul 
single care a precedat albumul şi a fost lansat la 7 februarie 2020. 
Riff -urile abrazive ale chitarei bas, dublate de ritmul rapid şi 
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susţinut al bateriei, mi-au adus aminte de hit-ul Wish I Had An 
Angel, din prima perioadă a trupei. Aceste elemente specifi ce 
heavy metal-ului alternează fi e cu scurte pasaje melodioase 
in terpretate la pian de Tuomas Holopainen, fi e cu acordurile 
instrumentelor de coarde complementare timbral vocii lui Floor 
Jansen. Textul este bine elaborat, bogat în imagini întunecate, 
depresive, paranoice, atât de specifi ce rock-ului nordic.

„Noise
From a sunless world
Your mirror is black, only a copy stares back
At a slave of brave new world
Noise
To decoy the human voice
Brain insomniac, paranoiac
Endless noise”

„Zgomot
Dintr-o lume fără soare
Oglinda ta e neagră, doar o copie se uită insistent înapoi
La un sclav al bravei lumi noi
Zgomot
Pentru a ademeni vocea umană
Creier insomniac, paranoic
Zgomot fără sfârșit”

Referitor la piesa Shoemaker, Floor a dezvăluit fanilor câteva 
amănunte prin intermediul unui scurt mesaj video publicat pe 
canalul youtube la 9 aprilie 2020. Jansen sublinia că melodiei îi 
lipseşte o structură regulată, fi ind foarte complexă, la fel ca şi 
versurile. A fost destul de complicat pentru ea să o interpreteze, 
i-au fost necesare mai multe sesiuni de înregistrare până să 
ajungă la rezultatul scontat. Remarcăm câteva schimbări bruşte 
de orchestraţie, cu salturi de la pasajele line ale instrumentelor 
cu clape, sau ale orchestrei simfonice, la riff -urile dure de bas. 

„Pierzându-te în simfonia nesfârşită”
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Spre fi nal, solista vocală îşi dezvăluie forţa interpretativă, acom-
paniată magistral de cor şi orchestra de coarde. Compoziţia lui 
Tuomas Holopainen este despre Eugene Shoemaker, un fost 
mare geolog american. În 1997, acesta a decedat în urma unui 
tragic accident de mașină petrecut în Australia, în timp ce vizita 
site-ul unui crater de impact. Doi ani mai târziu, o parte din 
cenușa sa a fost transportată pe Lună prin intermediul sondei 
spaţiale Lunar Prospector.

„Now you`ve been tucked in
For eternal earthrise and wonder
A sailor through aeons
Story unheard
Howling at the Earth
Yours the whole graveyard of heavens
A ship that sailed home”

Călin Chendea

Nightwish (2020)
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„Acum ai fost corcolit
Pentru eternul răsărit și eterna minune
Un marinar printre eoni
O poveste nemaiauzită
Urlând către Pământ
Al tău este tot cimitirul cerurilor
O corabie navigând către casă”

A doua piesă extrasă pe single, la 6 martie 2020, este Harvest. 
Aceasta face o notă distinctivă, depărtându-se întrucâtva de zona 
metalic simfonică, printr-o sumedenie de ritmuri medievale 
produse de cimpoiul irlandez, dar şi de bouzuki (instrument 
gre cesc cu coarde ciupite) şi o serie de instrumente de sufl at. 
Uimitor este faptul că la toate aceste instrumente evoluează un 
singur muzician, Troy Donockley, care asigură şi interpretarea 
vocală, Jansen fi ind, de această dată, vocea secundară.

Pan este, de asemenea, o compoziţie bine echilibrată. În pri-
ma parte sesizăm un balans foarte bine gândit dintre vocea lui 
Floor Jansen şi tuşeele claviaturii lui Tuomas, afl at în postura 
unui pianist de factură clasico-romantică. În partea a doua, 
vocea lui Floor trece într-un registru mai puternic, benefi ciind 
de o textură instrumentală complexă, o mixtură a sound-ului 
aprig al chitarei bas cu cel natural al orchestrei simfonice, dar şi 
cu grandoarea corurilor. Versurile ne amintesc de libertatea cu 
care ne putem trăi propria viaţă asemeni unei minunate piese de 
teatru pe care o scriem şi o jucăm totodată.

„A pale blue theatre stage
A feast of beautiful tragedy, wonderful fantasy
Th e play is yours to write
Yours to live
Ready the night by a playwright”
„O scenă de teatru albastru pal

„Pierzându-te în simfonia nesfârşită”
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O sărbătoare a unei frumoase tragedii, o fantezie minunată
Piesa este a ta, să o scrii tu
A ta, s-o trăiești tu
Terminată într-o noapte de un dramaturg”

Playlist-ul LP-ului continuă cu visătoarea piesă Procession, cu 
vocea caldă şi dulceagă a lui Floor Jansen, în timp ce Tribal, cu joaca 
viguroasă la tobe a lui Kai Hahto, este un alt exemplu al varietăţii 
stilurilor muzicale prezente în compoziţiile marca Nightwish.

Cel de-al doilea disc aduce o mare surpriză, ni-l dezvăluie 
pe Tuomas Holopainen în postura de compozitor de muzică cla-
sică. Nu e singurul rocker cu o astfel de ispravă muzicală. Un alt 
exemplu ar fi  şi Steve Hacket, fostul chitarist al imensului grup de 
rock progresiv Genesis. Acesta a realizat în 1997 A Midsummer 
Night’s Dream, un album cu piese pentru chitară rece şi orchestră 
simfonică (Royal Philharmonic Orchestra).

All the Works of Nature Which Adorn the World este titlul po-
emului simfonic în opt acte propus de Holopainen. 

Introducerea e făcută de câteva versuri din Lord Byron reci-
tate de actriţa britanică Geraldine James:

„Th ere is a pleasure in the pathless woods, Th ere is a rapture on the 
lonely shore,

Th ere is society, where none intrudes
By the deep Sea, and music in its roar: I love not Man the less, 

but Nature more”

„E o plăcere în pădurea fără drum, e o răpire pe malul sin-
guratic,

E o societate unde nu e niciun intrus
Pe malul Mării adânci şi muzica e un muget: nu iubesc Omul 

mai puţin, ci Natura mai mult ”

Călin Chendea
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Nimic mai potrivit pentru a descrie frumuseţea naturii decât 
sunetul natural al unei orchestre simfonice formate din 54 de 
instrumentişti. Compozitorul aduce, pe rând, în prim plan 
anumite instrumente: violoncelul, harpa, pianul, dar şi minunate 
pasaje corale. Toate transmit emoţie, pătrund în zona sensibilă a 
auditoriului, creând o punte între artist şi iubitorul de muzică.

În fi nal, revine Geraldine James rostind un citat celebru din 
cartea Pale Blue Dot a cunoscutului astronom american Carl 
Sagan, în care comentează o fotografi e a planetei Pământ, din 14 
februarie 1990, făcută de sonda spaţială Voyager 1, când aceasta 
se găsea pe orbita lui Neptun, la o distanţă de peste 6 miliarde 
de kilometri. Pământul abia se poate distinge în poză, fi ind 
un punct foarte mic (cât un pixel) în contrast cu imensitatea 
spaţiului cosmic.

Acelaşi text i-a inspirat şi pe cei de la Dream Th eater la scrie-
rea compoziţiei care se numeşte chiar Pale Blue Dot, de pe cel 
mai recent album al lor Distance over Time, apărut în 2019 şi 
comentat pe larg în cadrul rubricii noastre. 

„Look again at that dot. Th at’s here. Th at’s home. Th at’s us. On it 
everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard 
of, every human being who ever was, lived out their lives. Th e 
aggregate of our joy and suff ering, thousands of confi dent religions, 
ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every 
hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every 
king and peasant, every young couple in love, every mother and 
father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, 
every corrupt politician, every „superstar,” every „supreme leader,” 
every saint and sinner in the history of our species lived there-on a 
mote of dust suspended in a sunbeam.

Th at’s here. Th at’s home. Th at’s us.”

„Priviţi din nou acel punct. Acolo e, de fapt, aici. Acolo e casa 
noastră. Acolo suntem noi. Pe el sunt toți cei pe care îi iubești, toţi 

„Pierzându-te în simfonia nesfârşită”
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cei pe care îi cunoști, toţi cei de care ai auzit vreodată, fi ecare fi ință 
umană care a existat vreodată. Acolo sunt adunate bucuriile şi 
suferinţele noastre, mii de religii, de ideologii şi doctrine economice 
încrezătoare, fi ecare vânător şi culegător, fi ecare erou şi las, fi ecare 
creator şi distrugător al civilizaţiei, fi ecare rege şi ţăran, fi ecare tânăr 
cuplu de îndrăgostiţi, fi ecare mamă şi tată, fi ecare copil plin de spe-
ranţă, fi ecare inventator şi explorator, fi ecare moralizator, fi ecare 
politician corupt, fi ecare «superstar», fi ecare «lider suprem», fi ecare 
sfânt şi păcătos din istoria speciei noastre a trăit acolo – pe un fi r de 
praf suspendat într-o rază de soare.”

Acolo e, de fapt, aici. Acolo e casa noastră. Acolo suntem noi.”

Aşadar, Human Nature este producţia discografi că, marca 
Nightwish, dăruită fanilor rock-ului în luna aprilie a anului 2020, 
în plină pandemie, când mare parte a omenirii se afl a în lockdown. 
Piesele primului disc sunt construite în stilul componistic 
Holopainen, riff -urile dure ale chitarelor contrastează efi cient, pe 
de o parte, cu corurile în continuă creștere şi cu pasajele vocale 
tipice de operă ale sopranei Floor Jansen, iar, pe de altă parte, 
cu orchestra simfonică, instrumentele cu clape, cimpoiul şi alte 
instrumente medievale. Iar prin discul al doilea, Holopainen 
se audodepăşeşte din punct de vedere componistic explorând 
teritoriul secular al muzicii clasice.

Călin Chendea
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Ştefan Damian

Poeme din ceaţă

1.

Tot mai fi liformi de la o vreme:
fuioare de fum care se prelungesc
spre ceea ce nu poate fi  atins decât prin 

descompunere. 
Ce putem spera până când
vom afl a
până când 
se va amesteca 
până când
dimineaţa cu seara
viaţa noastră
până când
străvezie ca vederea unui parc obosit
să tot privească la cei care îl mutilează
până când
un străfund de provincie îngâmfată
până când

Poezie

Ştefan Damian, 
poet, prozator, traducător, 

Cluj
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o albie de râu fără apă.
Şi nu te mai miri când unul o ia la goană
ca un soldat în retragere
până când
aşteptat cu coroane
ce nu i-au fost puse niciodată pe cap
către golul căscat
în vârsta a treia.

Ştefan Damian
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2.

Ziua se caţără pe ziduri
ca un melc care şi-a făcut datoria
în linia întortocheată de argint sclipitor.
O priveşte cu mirarea celui care ştie că nu se poate mira
că sensul
nu are un sens
nici dacă ar putea
pentru el
cel mişcat de fi rele mereu neştiutoare
din mâna în care timpul nu are odihnă. 
Numai atunci când încep să se mişte nisipurile
trezite din somn de o şopârlă uriaşă
începe să respire aerul fi erbinte
cu bucuria creatorului de măşti
care vede dincolo de pata ruginie un timp
ce trage cu nehotărâre să moară.

Ştefan Damian



106 2, 2020

Poezie

3.

Parcă are de gând să zâmbească
ziua deşucheată
ruptă din galantarul unei prăvălii
cu portrete de prieteni
şi domnitori peste care au trecut hoarde de muşte.
Clipeşte anahoret
o dor ochii să privească
muritorii anonimi ai păcatelor purtate cu demnitate
prin gropile de noroi ale Europei
prin tainiţele frumuseţii ce nu se sfi eşte
să râdă de noi
ca Fata Morgana de însetaţi.
Îndesaţi între coperţile nimicului conţinut
ridicăm glasul la cer
înjurăm picătura de apă în care stă Dumnezeu
că nu vine
să ne astâmpere sufl etul.

Ştefan Damian
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4.

După încă o noapte de vise înşelate şi ură
gheaţa se face tot mai subţire
este un giulgiu aproape
ne înveleşte
dar nu ne mai apără. 
Prin ţesătura ei de cristale facem semne:
pe moment nu au sens
cum să-i dai sens 
sensului
întrebi mirată întinzând mâna să îl prinzi
el se ascunde ca un gândac
sub o coajă părăsită de melc.
Ţi-o retragi 
degetele sunt umezite de disperarea
că trebuie să pipăi lucruri care nu există.

Ştefan Damian
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5.

Printr-o fi sură a peretelui
vezi viaţa care se scurge
odată cu ochii ce străpung nisipul şi cimentul.
Curge meschină
în alte apartamente: se întinde
ca o sârmă prin care trece
sufl etul tot mai plin de globule albe.
Bătrâni măcinaţi de anotimpuri
îşi plimbă vârsta de la masă la pat.
O manta întunecată
rămâne după ei ca după trecerea
unui front dinspre răsărit spre apus.
Ai vrea să le dărui
ceva. Chiar şi un pumn de speranţă. O faci
schiţând un zâmbet
cu capul în piept
ca să înăbuşi un rânjet rătăcit.

Ştefan Damian
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6.

„Se deschide uşa care se închide”
e scris în programe de copii rătăciţi prin religii
„nu trebuie să te uiţi dincolo
de neputinţele zilei”
dar vezi cum umblă minciuna cu prapori pe stradă
poartă afi şe pe ecranele telefoanelor
îşi face portavoce din fi losofi  fără operă
ori din resturi de ignoranţe
ca nişte mici insule ale şerpilor
„să spui asta pretutindeni
este mereu cineva care să te asculte”
şi tu te gândeşti la urechile oculte
deschise doar spre vocile care vin 
ca un vulcan de sub apele mării
„şi deodată o să vezi fâlfâind un curcubeu
atât de frumos
încât crezi în el”.
Dar tu percepi respiraţia greoaie
a adevărului înşelat pe albastrul
care respinge realitatea ca marea trupurile înecaţilor.

Ştefan Damian
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7.

Pe când se îndoiau de existenţă
ca un popor orfan o mie de ani
se răsculară în ei sevele băltite
şi nu mai putură fi  ţinuţi în frâu.
Nu se mai voiau
urmaşii unei singurătăţi crescute 
ca o lipitoare ucigaşă pe uşile caselor
pe picioarele împotmolite
de boli şi aşteptare.
Erau cu ochii încă plini de pământ
dar mai puteau vedea 
cum creştea cu sfi ală în jur un alt anotimp
despresurându-i tot mai mult
de privirile de plumb 
ale altora.

Ştefan Damian
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8.

Cu sentimentul singurătăţii pe umeri 
ca un credincios într-un colţ în catedrală
te faci mic
dar lumea nu are colţuri
e o întindere zdrenţuită de fapte
la lumina orbitoare a zilei. 
Acolo ascunde
(prea multa lumină e un fel de întuneric)
fărădelegi înfăşurate în staniol lucitor
ca în sarcofage de plumb
din care nu au cum să scape
atât de mult le-a obişnuit singurătatea
protejată
încât orice cântec pe mirişte
li se pare doar o ademenire în plus.

Ştefan Damian
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9.

O întreagă naţiune doarme cu burta la soare
şi înjură scuipând coji de seminţe.
Între timp îngeri bolnavi duc copiii secolului
de mână
îi trec peste prăpastiile vârstei în ceaţa
în care curge haşişul
prin uşile discotecilor.
În vitrine se văd Moşi Crăciun
care îmbracă brazii
şi viaţa
în panglici colorate.
Când se termină starea de prostraţie
câte unul începe să strige: „Unde ne e viitorul?”
Atunci naţiunea
se scarpină mirată între sprâncene 
ar vrea să apuce întrebarea agăţată între ele
să o oblige să vorbească
să schimbe totul
dar să nu se schimbe nimic.

Ştefan Damian
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Constantin Novăcescu

*** 

în luciul smaraldin
al esențelor rare
în urma 
numărului ce fi ințează în lucruri
ca un sigiliu de taină
ca o umbră

teurgul numește –

*** 

ar putea fi  numele
o țesătură de noduri vibrând
în carnea cuvântului
o fl acără născândă

ar putea fi 
sunet neasemuit
din armonia numerelor

în locul de joacă al zeilor
numele –

Constantin Novăcescu, 
poet, 

Timişoara
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*** 

rătăcitor între lumi
fără chip fără mască 
vindecătorul de sufl ete – 

ar trebui poate 
un strălucitor grăunte de pneumă
să-i fi e ținta
 să urce neabătut
în umbra eonilor

jos clepsidrele mute
și freamăt de mulțimi în așteptare

orizontul departe-i ca o aripă ocrotitoare
de înger – 

*** 

nu-i un capăt de drum
în cercuirea sferelor eterne –

odihnă a punctelor
doar
fi xându-și centrul
 

Constantin Novăcescu
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*** 

doar ochiul
prelungit în culoarea
trandafi rului
mai poate străpunge 
tăcerea încremenită-n uitare

peste burgul pustiu cioburi de cer
arar în turnul cu ceas
bate aceeași oră
atât

Constantin Novăcescu
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Costel Stancu

* * *

îți amintești? veneai pe lacul înghețat
o pasăre îți cînta numai ție 
patinai pe muzica ei
ca pe o eșarfă luată de vînt 
făceai piruete deveneai vîrtej te ridicai la cer
acolo ești și acum - steaua aceea mică - 
aștept să cazi să îmi pun o dorință
eu am rămas tot pe malul lacului
ce îngîmfare să te crezi
vierme în cîrligul lui Dumnezeu
îmi spui timpul trece
apropiindu-ne de noi înșine.

Costel Stancu, 
poet, 

Reşiţa
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* * *

Trece ziua – fl uierătură peste oraș. Lîngă mine,
femeia retează dintr-o lovitură cele șapte capete
de balaur ale oglinzii și dispare, ca o cheie de gheață
în lacătul fi erbinte al verii. Îmi simt neliniștea, cum aș 
auzi căderea unei șoapte în fîntînă. Unde te grăbești, 
sufl ete, spre care gol? Nu vezi că fi ecare joacă șotron 
pe exteriorul propriului trup, chiar dacă piatra aruncată 
nimerește mereu în căsuța inimii? Sînt trist. 
A trecut vremea cînd cîntam din frunza 
Evei și toți îmi aduceau daruri otrăvite. Cînd 
scriam poezii și creionul îmi părea un răstignit cu
mîinile în buzunare, implorîndu-mă să îl iert. 
Cînd tăiam ferestre în iarba înaltă a somnului, 
să aud greierii mai aproape. Acum, doar aștept.
Cîndva, voi fi  fericit să pot spune că am fost acolo
cînd nimicul a dat peste buza paharului.

Costel Stancu
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Poezia e felul meu de a mă preface fericit
cînd găsesc în palmă o pungă cu arginți
- dovada că am fost vîndut mie însumi.
E aripa ce șterge fereastra, lăsînd să se vadă
inima de ciocolată albă a întunericului. 
Mîna mamei ce îmi strecoară în buzunar 
un ceas potrivit la ora cînd mă voi naște,
apoi dispare pentru totdeauna. Poezia e
mai nevinovată decît piatra de la gîtul înecatului,
mai misterioasă decît tăcerea peștișorului de aur
care s-ar fi  putut salva, dar nu a făcut-o.
M-am întrebat mereu dacă atunci cînd scrii 
trăiești iluzia Celuilalt. Nu știu. Știu doar că,
într-o zi, mingea din cîrpe a copilăriei a sărit 
în cer și nu a mai căzut niciodată.

Costel Stancu
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* * *

Cum ați reacționa voi, bețivilor, 
dacă într-o dimineață vi s-ar pune dinainte, 
în locul obișnuitei sticle cu băutură, 
un sîn de femeie plin cu lapte? V-ați ascunde 
sub mese, rugîndu-vă, în gînd, paharului 
cu apă sfi nțită să dispară vedenia?
V-ați închina la piuitul din clopotnița 
bisericii ca în copilărie? Ați amuțit?
Voi, cei care ați alungat mii de pisici imaginare?
Care ați hrănit cîinii cu oase de miel?
Cei pe care v-a călcat de atîtea ori întunericul 
pe degetele de la mîini cînd vă întorceați acasă? 
Voi, cei care puteți jura că pînă și Dumnezeu
a coborît de pe picioroangele sale sfi nte
să bea un gît de vin în sănătatea voastră?
O, cavaleri ai Ordinului Terasei, unde vă e vitejia?
Mai bine apropiați-vă tiptil, mulgeți fi ecare
cîțiva stropi de lapte și spălați-vă ochii.
Să vedeți cum se naște, ca un copil din fl ori, soarele. 

Costel Stancu
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* * *

vine o pasăre la mine să își amaneteze inelul de pe picior
nu știe că eu trăiesc scuturînd clopoței într-o lume a surzilor
că rostogolesc oul singurătății pînă se face rotund
ea e veselă cip-cirip cip-cirip cip-cirip
la plecare îmi lasă un găinaț pe lacătul inimii
o doamne e primăvară voi ce mai scrieți am auzit
că fi ecare culege ciuperca otrăvitoare a sinelui
și o păstrează pentru celălalt oare mă voi obișnui
vreodată cu gîndul că înainte de a muri o să văd
un copac încărcat cu toate păsările după
care am tras cu praștia dar nu le-am nimerit

Costel Stancu
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* * *

dimineață confuză vin păsări să bea apă
din colivia fîntînii Dumnezeu pierde
pentru o clipă cheile de la poarta Raiului
se bucură ca un evadat
de această provizorie libertate
am putea sări gardul înapoi nu ne prinde nimeni
mă ademenește El dar mi-e teamă
iar nu-mi ascult inima
- o insulă locuită cu mult înainte de a mă naște
a trebuit să îl alung pe celălalt -
acum e liniște cîinele îmi povestește că a avut
un vis în culori nu îl cred el îmi descrie
curcubeul e turbat cineva măsoară
invers harta cerului încotro să fug 
am avut o noapte grea îmi spun o Doamne
unde sînt nopțile de altădată
cînd lindicul lunii se oglindea
în lacul cu nuferi și toți eram fericiți

Costel Stancu
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Geo Galetaru

Nu s-a întâmplat nimic

1. Nu e ca atunci când stai în ploaie şi aştepţi 
să-ţi cadă ceva în cap, ceva, o ţiglă de pe 
un acoperiş invizibil sau un înger rătăcit pe 
vremea asta rea, când ar trebui să stea şi el în 
casa lui şi să depene poveşti nepoţilor sau să 
împletească fl anele şi fulare pentru vagabonzii 
care mişună prin grădinile din cer, nu mai 
are importanţă cu cine te întâlneşti şi ce spui, 
oricum nu poţi schimba destinul cu două-
trei fraze rupte din panoplia banalităţilor 
de peste zi, ai vrea mai degrabă să alergi 
bez metic pe străzi incolore sau să sari peste 
liniile de tramvai, când devine evident că e 
totuna ce faci şi ce vorbeşti, poţi chiar să baţi 
la uşi şi să debitezi versuri care ţi-au rămas 
în amintire din prima ta copilărie, petrecută 
între cutii de chibrituri şi pisici siameze 
primite cadou de la mătuşa matilda sau de 
la nevasta băcanului din colţ, cineva o să te 

Geo Galetaru, 
poet, 

Dudeştii noi
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asculte la un moment dat şi-o să-ţi facă un semn din care n-o 
să înţelegi nimic, dar asta nu înseamnă că trebuie să-ţi pierzi 
speranţa şi să renunţi la confortul empiric al ignoranţei tale sau 
al inocenţei tale, aşadar întâmplările care vor veni peste tine ţi 
se vor părea nişte animale blânde şi conştiente de inutilitatea lor 
provizorie şi din toate acestea poate că vei învăţa să anticipezi 
ceea ce există oricum şi riscă să se facă nevăzut, fără ca tu să 
sesizezi distanţa dintre cele două entităţi înspăimântătoare.

2. Nu s-a întâmplat nimic din ceea ce ai spus, vântul s-a oprit, 
apoi a pornit din nou, credeam că tăişul disperării va intra adânc 
în aceste utopii decrepite ale siguranţei de sine, dar ideile îmi 
vin pe neaşteptate ca ploile repezi ale verii, sapă în epiderma 
ascultătoare şi în creierul indiferent la analogii spectaculoase, am 
aşteptat sufi cient de mult acel gest care se declanşeze optimismul 
cohortei de inadaptabili, în locul despre care vorbesc au poposit 
păsări care nu-şi înţeleg încă rostul şi scurmă cu ciocurile în 
duritatea unei zile insipide, totul se mişcă şi totul se abate de la 
ordinea dictată de instanţele unei birocraţii abil conturate, acesta 
este un vers la care trebuie să mai refl ectez, eventual să-i adaug 
reverberaţia siropoasă a momentului, ei bine, lucrurile încep să 
emane o pace profundă şi un confort al detaliilor de care nu ne 
putem dispensa, chiar dacă ne mai ciocnim de pereţi într-o clipă 
de neatenţie sau de graţie. 

3. Mergi şi mergi şi o muzică te însoţeşte, aranjezi apoi cără-
mizile sonore ale întâmplărilor de peste zi într-o geometrie im-
previzibilă, ca şi cum cineva ar număra în gând rănile care te 
aşteaptă când vei trece prin pădurea aceea mare şi fără zgomote 
suspecte, tu singur în singurătatea ta altruistă, ca într-o clepsidră 
din care nisipul nu se mai goleşte niciodată, şi rămâne doar aceas-
tă amintire involuntară a unei tinereţi oprite în loc sau poate 
chiar respiraţia abia auzită a fi arei.

Geo Galetaru
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4. Poft im, serviţi-vă, acesta-i timpul meu, pe care-l împart cu 
furnicile şi păsările colibri, cu tavanele decrepite ale unui oraş 
anonim, cu ultimele secrete ale fl uturelui vanessa care tra ver-
sează spaţiile cu dezinvoltura unui spadasin înfl ăcărat, poft im, 
acestea-s cuvintele mele, albe, sclipitoare, vagi şi înşelătoare în 
inconsistenţa lor premeditată, cuvinte care aleargă prin păduri, 
prin cătune şi peşteri sofi sticate, survolează caravanele întu ne-
ricului şi imperiile populate cu peşti vorbitori, o întreagă strategie 
de captare a respiraţiilor binevoitoare, festive, cu care-mi pavez 
naivitatea începutului de zi, poft im, casa mea vă stă la dispoziţie, 
aşteaptă să-i treceţi pragul şi să-i scotociţi măruntaiele, cu mâi-
nile voastre versate, cu privirile care demistifi că totul, totul, până 
la ultima pânză de păianjen, până la inima care încă bate, bate, 
bate, fără să ştie de ce şi până când.

5. Dacă ştii să tragi din ţigară în momentele cheie, dacă te mişti 
prin cartier cu graţia copacilor jupuiţi, dacă împingi întunericul 
moale în capul ariciului de pe şosea, dacă ghiceşti traiectoria 
glonţului cu o clipă mai devreme, dacă deschizi şi închizi uşa 
la timp, dacă strănuţi în cutia albastră a milei, dacă baţi toba 
în camerele în care a murit un patruped străin, dacă îţi înfăşori 
ziua de ieri în jurul gâtului şi tragi de capete tare, tare, tare.

6. Nu se cade să faci inventarul faptelor reprobabile când 
ceasul ticăie şi uzurparea vine din urmă ca un animal indecent 
şi pleoapele vor mărturisi ca nişte păsări ucise din greşeală de 
inocenţa unui continent dispărut sub giulgiu de fl ori.

7. Fă ceea ce trebuie să faci sigur că da rezistă drumul se 
deschide în faţa ta ca un şarpe silenţios încă un pas cad fl uturi 
pe pământul întunecat mâinile inventează un spaţiu pentru 
în tâmplările de mâine aşa va fi  aşa se va duce zâmbetul tău în 
păduri fără răspuns din care toţi ne întoarcem cu vocile noastre 
fericite.

Geo Galetaru
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8. Rămâne o urmă un semn o săgeată într-un discurs con-
centric şi ce dacă cineva alungă zăpada de pe pereţii unei inimi 
care nu mai ştie nu mai ghiceşte drumul spre casă rămâne o 
urmă un plâns al oglinzilor în această fi cţiune a epidermei ascul-
tătoare.

9. Transcrie emoţia transcrie partea din tine care fuge care 
glisează pe apa întunecată a speranţei când te vei întoarce sub 
streşini sub pietre în umbra sfi dătoare a celor neputincioşi graţia 
& ura splendoarea & nimicul acerb al iernilor fosforescente fără 
ferestre fără cer în impenitenţa caldă a mugurilor care cad văzând 
cu ochii aşa cum cade rădăcina răului în oraşele crepusculare aşa 
cum pielea noastră vinovată neascultătoare se revoltă şi plânge 
în faţa unei păsări cu gâtul tăiat aşa cum peste lume coboară din 
când în când o înfl ăcărare pură.

10. Luăm în calcul toate posibilităţile toate simpatiile post-
industriale ne ocupăm de ele cu grijă cu duioşia unor papagali 
împuşcaţi pe timp de ploaie ce mai contează am fumat în 
birouri & am dat foc covoarelor am alergat cu lămpi asimetrice 
la butonieră nu-i aşa că foamea e un animal docil sau o bicicletă 
care sufl ă cu putere în onomatopeea norilor să inventăm ceva 
măreţ ceva ca o glandă albastră sau trandafi rie în seceta acestor 
balansoare care râd şi plâng la unison cu fl uturii bolnavi ai 
tinereţii tale.

11. Există fl ori şi obstacole şi la jumătatea distanţei dintre tine 
şi râu un pitic plânge cu faţa în pumni există albine şi batiste şi 
palme ridicate spre cer între clădirile dintr-o altă viaţă o viaţă a 
rotocoalelor de fum împrăştiate peste o ţară tristă şi peste mieii cu 
picioarele înfi pte în roua metafi zică ajunge să întinzi pânza subţire 
a zilei de vară peste chipul celui plecat apoi să te ridici şi să spui 
cuvântul izbăvitor într-o cameră goală şi cineva va fi  fericit.

Geo Galetaru
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Marilena B. Matei 

respir oraşul acesta 
fără margini
pînă şi adierile 
sunt ucise pe asfaltul fi erbinte
copaci îngropaţi în ciment
îşi construiesc coroane
elastice 
pe străzi prea curbe
mă întreb
ce văd
ce simt
ce am
îmi pun un amonit la gît
şi trimit 
SCRISORI DIN LUMEA LUI QUIJOTE

Marilena B. Matei, 
poetă, 

Madrid
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la doi metri de stradă
cu telefonul la ureche
o chinezoaică obosită
trece în anul şarpelui
măsoară paşi eleganţi
ca o artistă cu buletin expirat 
sub ochelari fumurii
doi ochi bătrîni
îi admiră fusta mini 
deşi ploaia s-a oprit
umbrela lor a rămas deschisă
într-un 
SPECTACOL IEFTIN

îmi plac zilele acestea leneşe
cînd izolată în pijamale
nu mi-e foame nici nu aud
chiar dacă raţiunea îmi ceartă inima
zile în care n-am chef să-mi repar
defectele vechi sau ridurile noi
cînd o carte bună
mă lasă să mă mişc
doar între pat şi sofa
să sorb 
din cafeaua abandonată pe masă
atunci îmi aliniez 
OASELE SUB PIELE

Marilena B. Matei
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dragostea noastră 
miroase a cer 
îţi sărut fi ecare atom
şi nu mă satur
m-aştern sub paşii tăi 
să-mi striveşti nerăbdarea 
de a te-mbrăţişa
în dimineţi cu aripi 
călcăm 
legea gravitaţiei
printre cuvinte albastre 
şi umbre de demon
comprimăm eternitatea
într-o secundă
ULTIMA

miroase a rece aerul pădurii
poft e androide
vor preface frunzele în plastic
şi fl orile în forme colorate
paznici de tinichea
ne limitează aspiraţiile
disconfortul funest al nopţii 
e imposibil de oprit
cuvintele periculos de mute
ne vor sufoca 
RESPIRĂM URAGANE

Marilena B. Matei
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despre copilăria mea
cu plete roşcate
şi pistrui aurii
subjugată de Eros
hărţuitorul
uscam lacrimi 
cu petalele trandafi rilor
azi scenograful 
fără vîrstă sau umbră
îşi croşetează paşii
OCHI CU OCHI

rătăcesc pe străzi răvăşită
ispitesc poeţii
inversînd ordinea versurilor
oraşul acesta e sufi cient de mare
să ceară lacrimi
liniştea i-ar îneca gîndurile într-un caiet
din care vîntul spulberă paginile 
peste cimitirul altor cărţi
COȘMARUL NU A TRECUT

Marilena B. Matei
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pictez cerul cu litere roz
pe ,, i ” pun fi re de nisip
din deşertul
cu vise proaspete
aştern soarelui covor de foc
în dimineţi apatice
peste zi
acelaşi dus-întors 
între vicii şi regrete
las liniştea să-nghită vîntul
adun seară peste seară
într-o carte
ca pe nişte frunze la presat
pînă îmi va adormi în păr
ULTIMA ZĂPADĂ

Marilena B. Matei
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Ileana Ursu

portret

nu plânge, Ingrid
că nu toată lumea are talent în literatura 

vremii
tu străluceşti în întunericul scenei de 

teatru
şi lumea îţi adoră stângăcia
mersul pe aleile pavate ale oraşului ce 

imită boemul occidentului
înecat în romantism înalt
 
eu te admir, Ingrid,
mai ales când suspini tăcut în sala de 

cinema
mai ales când îţi sorbi voluptos cafeaua
cu nerostita poft ă de păcate
mai ales când ţi se deşiră fi rul de la 

dressul negru mat
întins pe glezna imperfectă
mai ales când alergi după autobuz
de la Operetă până în centrul oraşului 

europenizat până la refuz

Ileana Ursu, 
poetă, 

Braşov
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mai ales când nu mă recunoşti privindu-te minute-n şir printre 
raft urile bibliotecii

 
stai mult la bibliotecă, Ingrid
şi te decizi mereu cam greu
când alegi la ce spectacol să mai apari în paltonul tău roşu cu 

umeri laţi şi pălăria bărbătească, neagră cu borul lat şi părul 
aiurea, tot timpul - nici cum

şi porţi geanta pe umărul tău stâng, cel care doare de nesărut
 
visezi, Ingrid,
la scene mari şi călătorii la marginile cunoscutului
şi un pian sau violoncel în sufrageria cu mobilă albă
şi cărţi care să sufoce pereţii
 
vrei poezii, ode, romanţe în dimineţi oarecare, vrei dichiseală şi 

plimbări şi dans în pereche
să vrei şi alte... câte alte,
dar, Ingrid, eu nu sunt decât un biet poet
ce abia îşi peteceşte versul
netuns, neras, necopt,
ce te admiră tăcut când plângi la fi nalul peliculelor rulate joi
la cinemaul închis al închipuirii mele.

Ileana Ursu



1332, 2020

 Poezie

Zenaida Rotariu

sunt o fetiţă bună
când pleci ia cu tine cd-ul
lui sociu şi dă-l cuiva drag
îţi scriu cât încă simt noroiul
ăsta cald tâmplele îmi zvâcnesc la
intervale regulate
ca luminiţele unei instalaţii
electrice
pot distruge tot dar
sunt o fetiţă bună
acum durerea vine şi dimineaţa
şi seara
şi dimineaţa şi seara

Zenaida Rotariu, 
poetă, 

Braşov
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şi eu am visat că mă plimbam
pe o stradă mică din new york
după o zi în care a nins mult
pe stânga the dubliner
şi restaurantul ulysses’
beckett’s bar şi smokehouse pe cealaltă
eu voiam să mă întind şi să mă dezbrac
tu să bei vin sau cognac
să mă prinzi de găicuţa pantalonilor
şi să mă tragi spre tine
dacă vrei să fi m vulturi
noaptea asta putem
suntem zeii de pe street stone

dincolo de linia vizibilă
frigul până la oase
pârghiile de mişcare
afectate mă imobilizează
în aşteptarea ta de luni întregi
circulaţia mea periferică
e a doua ta viață
cu puțină imaginație
îmi cresc superputerile
frigul dispare
închid ochii și
temperatura crește cu 3 grade

Zenaida Rotariu
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joc în cerc
toamna în care-mi făcuseși cu ochiul
ca în primul meu
joc de noroc câştigasem
o canapea primitoare într-un colţ
prieteni buni o carte pe care o cărasem
după mine toată ziua
pahare scrumiere din hârtie brichete
colorate scaune manageriale
şi mă învârteam în cercuri de bucurie
fără să ştiu că după jocul în care
ai câştigat prima mână
se mai face strigarea o dată

Zenaida Rotariu
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exercițiu de imaginație
îi mințim pe cei dragi
familie copii că îi iubim
o să ne întoarcem într-o zi
mama tata bunici și cine a mai rămas
s-a-ntâmplat să ne placă mai mult
prin alte părți
străinii nu-ți vor fi  prieteni
doar storc tot ce-i mai bun din noi
5 ani dacă mai stăm aici
și n-o să mai fi m buni de nimic
ne-am rafi nat atât de mult gusturile
și dorințele încât egoismul
a ajuns
să dea cu noi de toți pereții

Zenaida Rotariu
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Carmen Neamţu 

Alfabetul diferit

CE NEDREPTATE zilnică facem oame-
nilor valoroşi! Scriem despre impostori, 

politicieni, corupţi, vedete de mucava. Sun-
tem nepăsători în faţa operei unor artişti au-
tentici. Am descoperit în tot acest timp pre-
(a)lung de claustrare că în vieţile noastre 
există tot felul de „grădini de împrumut” care 
ne îmbogăţesc, ne hrănesc, ne lărgesc ori-
zontul. Grădini pe care merită să le cul ti  văm. 
Astăzi l-am redescoperit pe Ștefan Augustin 
Doinaş în „grădina” lui Ovidiu Balint. 

Cu publicistul Ovidiu Balint am împărţit 
aceeaşi redacţie de ziar („Observator ară-
dean”), amândoi seduşi de adrenalina jurna-
listului care ţinteşte subiecte şi poveşti cap ti-
vante. Cartea Fraza lui Doinaş* restituie ci ti  -

* Ștefan Augustin Doinaş, Fraza lui Doinaş, Editura 
Concordia, Arad, 2019, 137 de pagini. Redactor de 
carte Ovidiu Balint 

Carmen Neamţu, 
eseistă, 

Arad
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torului textele scrise de Ștefan Augustin 
Doinaş în cotidianul „Agenda zilei de 
Arad”, în ultimul an al vieţii poetului. 
Între anii 2001 şi 2002, scriitorul (ori gi-
nar din localitatea ară deană Caporal 
Alexa) oferă publicului arădean biju-
terii de gândire. Cele mai multe „fraze” 
se referă la climatul politic al vremii, 
surprinzând demagogia şi corupţia ce-
lor de la putere. La 18 ani după pu bli-
carea lor în efemera gazetă, sunt încă 
atât de actuale. 

Cu fi neţe şi înţelegere surprinde balastul istoric 
între români şi maghiari:

„Memorandumul de regionalizare a ţării, propus de 
câţiva intelectuali români şi maghiari, nu cred că poate 
fi , deocamdată, nici conceput, nici realizat exclusiv pe 
considerente economice şi administrative. 

Mentalitatea noastră, a românilor, dar mai ales 
mentalitatea maghiarilor, sunt prea încărcate de gre-
utatea politicii şi a trecutului istoric, ceea ce face 
imposibilă chiar şi discutarea unei asemenea idei, 
într-un climat propriu, purifi cat de orice ingerinţă 
ultra naţionalistă.” (p.4)

Între timp lucrurile, în loc să se armonizeze, s-au 
acutizat (à propos de spiritele aprinse în legătură cu 
autonomia Ţinutului Secuiesc).

Referitor la Unirea cea mare, sesizează deosebirile 
de temperament/ caracter dintre românii de peste 
Carpaţi şi cei din sud:

„Schematic vorbind, România Mare s-a realizat prin 
unirea unei provincii a moft angiilor cu o altă pro-
vincie a românilor lipsiţi de umor. Nu e normal ca 

Carmen Neamţu
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fi inţa noastră naţională să aibă un ochi care râde şi un ochi care 
plânge?” (p.12)

Evidenţiază polemicile mai puţin cordiale dintre marile 
noastre spirite:

„Mulţi se miră de componenţa Academiei Române, şi se întreabă: de 
ce nu a fost primit cutare sau cutare? Acestora aş vrea să le spun că 
Istoria se repetă: în România se va găsi întotdeauna un Nicolae Iorga 
(mai mare sau mai mic) care se va opune ca un Eugen Lovinescu 
(mai mare sau mai mic) să intre în Academia Română.” (p.22)

Șapte aforisme îl au ca „aliat” pe Ion Luca Caragiale. Iată o 
mostră:

„Timpul lui Caragiale a început cam demult, poate de pe vremea 
fanarioţilor. Şi - din păcate - nu sunt semne că s-ar încheia prea 
curând.” (p.44)

Adevărurile lumii sunt exprimate şi prin metaforă: 
„Nu realitatea contează, ci imaginea ei. Puterea de azi confi rmă 
acest adevăr. Politica nu mai este ştiinţa ce va asigura prosperitatea 
tuturora, ci arta de a masca grimasa amară a celor săraci şi cinstiţi 
sub rânjetul satisfăcut al celor bogaţi şi corupţi”(p.17);

„La noi, un scandal nu poate fi  înăbuşit decât de apariţia unui 
nou scandal” (p.34);

„Există popoare care se nasc – politic vorbind – mature. Noi, 
românii, nu facem parte din categoria unor asemenea monştri ai 
Istoriei” (p.63);

„Zorile roşesc, pentru că ziua crapă de ruşinea ororilor pe care 
le va adăposti” (p.69); 

„Puful din pernele care garnisesc fotoliile comode ale poli-
ticienilor de pretutindeni este extras din economiile cetăţenilor, ca 
din penele unor gâşte care au uitat demult să zboare” (p.73); 

„Vi se pare amuzant că într-o ţară care a devenit vestită în lume 
prin Dracula să fi e astăzi atâta nevoie de un Vlad Tepeş?” (p.114) 

Ovidiu Balint a înţeles că jurnaliştii nu deţin adevărul absolut, 
dar că este important să înţelegem, împreună cu ei, câte ceva 
din lumea în care trăim. Din acest imbold s-a născut, cred, şi 
co laborarea şi cartea de faţă, în care Ștefan Augustin Doinaş 
închide, în fraze scurte, aforistice, esenţa unei lumi româneşti 

Alfabetul diferit
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în schimbare. O lume în care am trăit şi care încă ne bântuie, 
căci nu am învăţat sufi cient din istoria trăită. Deşi poetul ştia, 
înaintea tuturor, direcţia: 

„Schimbarea vieţii vine din Apus. Îngheţarea vremurilor – din 
Răsărit” (p.71); 

„Nu căuta să pari. Încearcă să fi i”. (p.105)
 Demersul lui Ovidiu Balint de a salva textele lui Ștefan 

Augustin Doinaş şi de a le da viaţă, dincolo de efemera pagină de 
ziar, este salutar şi merită a fi  remarcat şi citit. Este o recuperare 
binemeritată a unui scriitor adevărat, care nu mai e de mult 
doar al Aradului. Nu este uşor să scrii pentru ziar, direct, concis, 
suplu, cu miez. Să surprinzi ce vede fi ecare dintre noi zilnic, dar 
nu ştim toţi s-o spunem atât de clar, de percutant. 

„Niciun guvern român care a văzut «luminiţa de la capătul tunelului» 
n-a precizat despre care luminiţă este vorba: de la intrarea sau de la 
ieşirea din tunel” (p.83)

Poetul a văzut-o înaintea tuturor şi ne-a întreţinut speranţa. 
Cea care moare ultima.

Carmen Neamţu
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Horia Truţă

Iconografi a monumentală a 
lui Mihai Eminescu în părţile 
Aradului

ISTORICII LITERARI prezintă legăturile 
lui Eminescu cu Timișoara, unde având 

un frate mai mare, Nicolae, a vizitat orașul 
în două rânduri, fără să fi e amintit și Aradul. 
Ipotetic, ar fi  trecut și pe aici, fără ca acest 
lucru să poată fi  demonstrat. Presupunerea 
se întemeiază pe faptul că drumul principal 
spre capitala Banatului, străbătând Valea Mu-
re șului, trece și prin orașul nostru. 

În 1978, criticul și istoricul literar Dimitrie 
Vatamaniuc (1920- 2018) a identifi cat însă, 
pe bază de mărturii documentare, existența 
a cel puțin patru momente din care se pot de  -
duce legăturile lui Mihai Eminescu cu Aradul 
și împrejurimile sale1.

1 MJA, Ziridava, X, Arad, 1978, p. 707-714.
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Primul moment se petrece în august 1868, când poetul în vârstă 
de 18 ani a petrecut timp de o lună în oraș, ca membru în trupa de 
teatru a lui Mihai Pascaly din București, afl ată în turneu artistic. 
Ce rol a avut Mihai Eminescu nu se ştie cu exactitate. Fap tul 
că a fost trecut pe afi ş, dar a rămas neconsemnat în cronicile 
dramatice, înseamnă că interpreta roluri episodice îndeplinind 
și funcţia de sufl eur. De asemenea, se presupune că, fi ind și 
se   cretar literar, Eminescu a întocmit către publicul arădean 
un Apel semnat de Pascaly, de fapt o invitație la spectacole în-
soțită de recomandări privind procurarea abonamentelor. La 
repre zentații a asistat și Iosif Vulcan, redactorul „Familiei” din 
Oradea, revistă la care Eminescu colabora încă din 18662. E greu 
însă de precizat când şi unde s-au cunoscut, existând pă rerea 
că Iosif Vulcan l-ar fi  zărit în culise, sau în cuşca sufl eurului 
unde: „Mihai Eminescu fuma, în pauză, tihnit din pipă”. După 
alte opinii, cei doi s-au întâlnit înainte de spectacol sau în ca sa 
lui Popovici Desseanu, la cină, „unde Iosif Vulcan afl ă o mul ţime 
de cunoscuţi, cu care petrecură timpul până seara în conversări 
inte resante”3.

Epoca studiilor universitare de la Viena şi prietenia poetului 
cu Ioan Slavici, Ioan Hosanu din Șoimoș, viitor medic precursor 
al fi zioterapiei moderne, sunt alte momente ale legăturilor sale 
cu Aradul. Un apropiat arădean din această perioadă a fost şi 
Nicolae Oncu, al cărui nume apare frecvent în manuscrisele lui 
Mihai Eminescu. 

2 Spectacolele au avut loc în clădirea numită „Teatrul Jacob Hirschl”, azi în 
avansată stare de ruinare, pe strada Gheorghe Lazăr. Pe fațada imobilului 
exista o placă memorială care consemna prezența lui Mihai Eminescu în 
trupa de teatru „Pascaly”.

3 Lizica Mihuț, Aradul și teatrul transilvănean până la Marea Unire, Arad, 
1993, p. 189.

Horia Truţă
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Poetul nu a pierdut legătura cu Aradul şi ţinuturile acestuia 
nici după stabilirea sa la Iaşi, unde s-a împrietenit cu folcloristul 
Miron Pompiliu, originar din Ștei (Bihor), şi cu lingvistul român 
de origine prusacă Haimann Harito Tiktin, pe care l-a ajutat la în-
tocmirea dicționarului bilingv Rumanisch-deutsche Wortebuch, 
pu nându-i la dispoziție glosarul de cuvinte specifi ce ți nu turilor 
arădene și crișene (paghină, ciurdă, hadă, stăvar, etc.), cu expli-
cațiile necesare.

Interesul lui Mihai Eminescu pentru aceste ţinuturi, în postura 
de gazetar bu cu reş tean, se ma     ni festă şi prin descrierea câmpiei 
ară dene: „Şesul nemăsurat, seamănă în adevăr cu marele ocean 
în formă solidă. Milă cu milă, se-ntinde în apăsătoare monotonie, 
care te-nfi orează şi nu e întreruptă nici prin sat, nici prin casă, 
nici prin arbori. Numele Puszta înseamnă pustiu. Şi-ntr-adevăr, 
e pleşuvă, goală, deşartă şi n-are nici măcar apă curgătoare. Ici şi 
colo se ridică în văzduh capătul lung al unei fântâni cu cumpănă, 
precum braţul unei fantasme sau catargul unei corăbii înecate. 
Din când în când, se vede o cireadă de vite căutând păşune, păs -
cute de-un om călare. Încolo nu se mai vede nici o fi inţă vie-
ţuitoare, doar câte o cocoară or vreun cocostârc singuratec care 
se leagănă într-un picior pe vr-o mlaştină acoperită c-o coajă 
de natron sau câte un uliu care sus, din aer, caută pradă. Cea 
mai adâncă tăcere domneşte în pustiu şi când o-trerupe strigătul 
unui păstor sau mugetul unei turme, tonul te sperie, adus de 
aripile vântului în ureche, nu şti de unde vine”4.

La împlinirea unui sfert de veac de la trecerea sa în nefi inţă, 
în 1914, ziarul „Românul” i-a dedicat, sub semnătura lui Vasile 
Goldiş, un articol special intitulat Mihai Eminescu, în care 
se apreciază că marele poet „a dat limbii noastre, acel farmec 

4 Eminescu Mihai, Opere VII, Proza literară, București, 1977, p. 324.
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desăvârşit din care ne hrănim ca dintr-un fagure cu miere”5. 
Din documentele invocate se desprinde ideea că Aradul nu a 
fost indiferent pentru Eminescu și ar fi  de datoria arădenilor să 
cunoască și să onoreze acest interes. 

Trebuie însă apreciat gestul Universității de Vest „Vasile 
Goldiș”, care, în 2016, cu prilejul unor activități culturale dedicate 
lui Mihai Eminescu, printr-o ceremonie sobră, a dezvelit o placă 
memorială din marmură albă, fi xată pe fațada imobilului de pe 
strada Vasile Goldiș, nr. 6, unde prin textul scris prin incizie se 
aduce un omagiu Poetului Național cu prilejul împlinirii a 150 
de ani de la debutul literar în revista „Familia” și în amintirea 
legă turilor sale cu Aradul. 

Deşi au fost mai multe iniţiative pentru ridicarea la Arad a 
unui monument Mihai Eminescu, lucrările iconografi ce emi nes-
ciene ale administrațiilor locale sunt nesemnifi cative, ele fi ind cu 
foarte mici excepții rezultatul exclusiv al unor inițiative private, 
persoane binevoitoare, sau grupuri profesionale. Aceste excepţii 
sunt: o sta tuie la Macea şi mai multe busturi monumentale și 
două plăci memoriale cu texte incizate în marmură și adosate 
pe fațadele unor imobile din Arad. Cu unele excepții, acestea 
nu sunt copii după modele consacrate, deși portetele păstrează 
trăsăturile carac teristice ale feței din fotografi a făcută la Praga 
în 1869.

Primele demersuri de eternizare statuară a lui Eminescu în 
părțile Aradului, nefi nalizate, au debutat în octombrie 1943, 
când, probabil, la intervenția avocatului-compozitor Emil Monția, 
prefectura a hotărât ridicarea unui bust al Poetului Național în 
Șiria, cu contribuția fi nanciară locală și a Pâncotei. Motivația 
tre buie căutată în aceea că tot la insistențele lui Emil Monția, 

5 Ziarul „Românul”, IV, 1914, nr. 132.

Horia Truţă
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în 1940, sub auspiciile Căminului 
cultural s-a dezvelit cu mare fast bustul 
lui Ioan Slavici (azi dispărut), ope ră 
a sculptorului C. Popescu din Turnu 
Severin. Eșecul nu l-a descurajat pe 
temerarul muzician Monția, care nu 
s-a dat bătut, apelând la prietenul 
său din Timișoara, sculptorul Romul 
Ladea. În ce împrejurare l-a cunoscut 
pe artist, nu știm. Probabil se știau în-
că din perioada sa arădeană (1922-
1927), când Aradul, bucurându-se de 
faima unor mari inițiative culturale și 
politice, a a  tras mulți intelectuali tineri, 
oferindu-le oportunități și garanția u   nor 
realizări depline. Aici tânărul sculp   tor 
a cunos cut-o pe prima lui so ție, mo desta croitoreasă 
Maria Kiss, în timp ce îşi or ga niza atelierul pe strada 
Badea Cârțan. Prima sa expoziție personală deschisă 
la Palatul Cultural în octombrie 1926, a însemnat și 
deschiderea drumului spre glorie pe tărâmul artelor. 
Plin de entuziasm, un grup de intelectuali arădeni în 
frunte cu episcopul Grigore Comșa, Ascaniu Crişan, 
Al. Constantinescu, Al. T. Stamatiad, Aurel Veliciu, 
col. Alex. Vlad, a solicitat atunci Primăriei să i se 
acorde lui Ladea o bursă pentru a putea studia la 
Paris6. Propunerea a fost respinsă pe motiv că artistul 
avea un salariu de profesor bine plătit. Dezamăgirea 

6 Arhivele Naționale Arad, Fond, Primăria Municipiului Arad, 
D. 7/1928, fila 420.

Bustul lui Mihai Eminescu realizat în 
1939 de Romul Ladea
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a fost compensată la începutul anului următor, când Ladea a fost 
numit asistent la catedra de sculptură a Școlii de Arte Frumoase 
din Cluj, împletindu-și în continuare destinul de artist în capitala 
Transilvaniei și la Timișoara, unde în 1940 înfi ințează și conduce 
Școala de Arte Decorative.

Bun portretist, deși era un adept al modelajului rodinian, 
în 1939, la Timișoara, Ladea a cioplit și șlefuit în marmură de 
bună calitate bustul lui Mihai Eminescu. Pentru fi zionomie a 
prelucrat fotografi a poetului făcută la Iași în atelierul lui Nestor 
Heck, în ținută estivală, cu mustață, la vârsta de 34 ani. Sculptura 
prezintă imaginea din semiprofi l a unui bărbat al cărui cap este 
ușor întors spre dreapta, cu pieptul lipsit de veșminte, cu o eșarfă 
pe unul dintre umeri. Fața cu bărbia proeminentă și privirea tă-
ioasă, rece, e umbrită de mustața îngrijit conturată, iar părul dat 
peste cap lasă urma unui început de chelie, într-o expresie de 
tris tețe și resemnare. 

Urmărit parcă de ghinion, nici de data aceasta demersurile lui 
Emil Monția nu au avut succes deplin. În 1946 sculptura a fost 
expediată din Timișoara la Șiria, în vagonul de coletărie CFR, 
purtând lipită pe ea mențiunea: piatră de marmură ornamentală. 
Marfa a fost descărcată în gară de învățătorul Vasile Homescu, 
tatăl primului rector al Universității „Aurel Vlaicu”, profesorul 
universitar Radu Homescu, care împreună cu țăranul Gheorghe 
Hui, a transportat-o la școala din sat, într-o căruță căptușită 
cu paie7. Vremurile erau însă tulburi. Nu se știe din ce motiv 
lu crarea nu a fost așezată pe soclu decât după 1954, mobilând 
parcul din fața vechiului conac a familiei Bohuș. Ca un făcut, 
tot atunci bustul lui Ioan Slavici a fost demolat pe motiv că a 

7 Homescu Radu, Un bust Eminescu de Romul Ladea, în revista „Curtea de 
Argeș”, XI, nr. 3 (112), martie 2010, p. 14.

Horia Truţă
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fost ridicat în timpul Regimului Legionar și pierdut fără urmă8.
Acum după recente reamenajări, busturile celor doi prieteni, 
Eminescu și Slavici, ti tani ai culturii românești, înnobilează, spa-
țiul generos din centrul Șiriei.

* * *
În urmă cu trei decenii, sculptorul Pavel Mercea, artist com-

plex cu o vastă cultură și activitate la Studioul de Arte Plastice al 
Armatei, s-a retras în comuna natală, la Macea. Lăsând în urmă 
un fructuos travaliu artistic de sculptor în planuri mari, pictor 
peisagist și poet sensibil, a înnobilat comuna ca nimeni altul cu 
lucrări monumentale, reconstituind cu măiestrie și originalitate 
imaginea reală sau ipotetică a unor personalități naționale.

 Benefi ciind de o valoroasă donație din partea acestui spirit 
cuprins de neastâmpăr, în vara anului 1995, colectivul Grădinii 
Botanice, condus de Pavel Covaci, a amenajat pe ruinele unui 
vechi sector administrativ Aleea Scriitorilor, un spațiu sacru de 
unde șapte persoane încremenite în rocă povestesc celor din 
preajmă, într-un limbaj ales, legende nemuritoare de ei plăsmuite 
din izvorul minții. Nu e cazul aici să vorbim despre rolul lor în 
literatura română căreia le-au dat pagini clasice. Acolo se afl ă 
statuia lui Mihai Eminescu străjuită de busturile monumentale 
ale literaților: Alexandru Negură, Andrei Mureșianu, Aron Cotruș, 
George Coșbuc, Lucian Blaga și Octavian Goga. Pe drept cu vânt, 

8 În urma unei vizite la Şiria, la 17 august 1950, criticul George Călinescu, 
referindu-se la acest monument, scria că „una din cele de mai sus, mi-a 
împărtăşit cu mult umor, că bustul lui Slavici, ridicat de curând, nu depă-
şeşte statuia unei baroane (Antonia Bohuș, 1910, n.n.), nu-mi place. 
Într-adevăr, bustul e lamentabil. Un tovarăş Blaga, mi-a suflat la ureche, 
ar fi fost de aceeaşi părere. Dar decât nimic, e bună şi asta la Şiria” (G. 
Călinescu, Note de călătorie, București, 1973, p. 27). Bustul actual al lui 
Ioan Slavici este realizat de sculptorul Ioan Tolan, în 1960. 

Iconografi a monumentală a lui Mihai Eminescu în părţile Aradului
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la festivitatea dezvelirii sculpturilor, 
autorul lor, Pavel Mercea, aprecia că 
gestul său, pe care-l considera fi resc, 
constituie un act de reparare a unor 
goluri ale trecutului nu prea îndepărtat 
de a înnobila ținu tul Aradului cu sem-
ne ale culturii nea mului nostru.

Privită în ansamblu, colecția de por-
trete din parcul măcean se prezintă 
într-un geometrism sever ce cuprinde 
un joc de linii, care produce o alternanță 
de suprafețe tăiate și supuse unui fi nisaj 
perfect practicat printr-o șlefuire fi nă. 
Lumina alunecă pe ele creând efecte 

op tice prin zone de penumbră diafană și irizări ciudate. Statuia 
lui Mihai Eminescu, concepută în ma nieră mo dernă, domină 
nu doar prin poziție, ci și prin concepția originală în a obține o 
altă construcție a spiritului, fără a anula expresia feței consacrată 
de istorie. Un Eminescu în relaxare, cu membrele încrucișate și 
capul plecat într-o profundă meditație. Este rodul unui artist 
consacrarat prin al cărui travaliu admirabil, arta românească 
contemporană a devenit mai bogată.

* * *
În municipiul Arad, singurul bust monumental al lui Eminescu 

din spațiul public, a fost amplasat în 1996 pe un spa țiu impropriu, 
în scuarul din faţa clădirii Inspectoratului Jude ţean de Poliţie. 
Calităţile artistice sunt mediocre, personajul repre zen tând un co-
pil, care intră în adolescenţă.

După o lungă serie de portrete realiste executate în tinerețe, 
Emil Vitroel a abordat fi gura lui Eminescu printr-o întruchipare 

Monumentul lui Mihai Eminescu de pe 
Aleea Scriitorilor din Macea. 
Autor Pavel Mercea (1995)
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decorativă, suprarealistă, a con cep tului 
de romantism, ca un sim bol al tristeții 
exis tențiale asumate fi lo sofi c.

Mai merită menționată expresia i -
de a lizată a unui Eminescu cu o fi  nă 
abatere de la cea consacrată în istorie, 
obținută de regretatul sculp tor Petru 
Stoicu, în bustul din ipsos eloxat în 
bronz, așezat în foaierul Teatrului Clasic 
„Ioan Slavici”. Un bust al lui Eminescu 
transpus în ipsos, modelat de talentata 
artistă Elena Cercel în anul 2000, mai 
poate fi  întâlnit pe coridorul Colegiului 
Național „Dimitrie Țichindeal”.

Alte două busturi ale lui Mihai 
Eminescu, cioplite (mediocru) în cal-
car de autori anonimi, se afl ă în Curtea 
Spitalului de Psihiatrie.

Mihai Eminescu, de Emil Vitroel (gips), 
reproducere din Horia Medeleanu, 

Monografi e critică, Emil Vitroel

Iconografi a monumentală a lui Mihai Eminescu în părţile Aradului
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Iulian Negrilă

Alexandru Munteanu 
(al lui Vasile) (1871-1929)

A FOST preot, poet, scriitor. S-a născut la 
Lipova. A fost o personalitate marcantă 

a Transilvaniei interbelice. Alături de soţia sa, 
Elena Munteanu, a făcut parte din cei 60 de 
delegaţi, care au participat la Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 
1918.

A urmat şcoala la Brad şi Beiuş, iar seminarul 
la Caransebeş. Un an mai târziu, urmează stu-
diile teologice la Bucureşti, audiind în paralel 
şi cursurile de la Facultatea de Litere. 

În 1900 e repartizat preot în comuna 
Cherechiu, episcopia Oradea, ca după şase ani 
să fi e protopop la Tileagd. A fost căsătorit cu 
Elena, născută Călniceanu, şi au avut doi copii, 
pe Alexandru şi Tiberiu. 

A făcut parte din Partidul Naţional Român, 
iar din 1919 a fost ales senator. A fost un om de 

Iulian Negrilă, 
istoric literar, 

Arad
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cultură, militant pentru drepturile românilor de a se afi rma prin 
educaţie, limbă şi literatură. În 1913 a scris lucrarea Mitropolitul 
Dosoft ei, 1671-1686: Studii de istorie literară română, semnată 
Munteanu Sandor. 

În preajma Marii Uniri, el publică în „Românul” din Arad, 
poezia Noi vrem unirea tuturor:

Prin sânge cald, prin foc şi fum, 
Dreptate, s-a pornit la drum,
În straie rupte şi-a venit 
Pe-un cal, din viscol plămădit,

La poarta mea , şi mi-a şoptit:
Juraţi unirea tuturor
Jurăm răspund din codrii – atunci
Robiţi milenarei munci
Jurăm răcniră cei legaţi
Şi-n fi are grele ferecaţi.

De la Abrud, de prin Albac,
Din Ţebea, unde moaşte zac
Din câmpul sfi ntei libertăţi,
Din cel Bănat, cu bunătăţi,
Veniţi la praznic, mici şi mari,
Voinici cu piepturile tari,
Eroii noştri legendari,
Noi vrem unirea tuturor ! 

Problemele sociale, politice dar şi culturale, îl preocupă deo-
potrivă pe protopopul Alexandru Munteanu (al lui Vasile), fi ind 
în corespondenţă cu contemporanii săi:

On. Domn Alexandru Drimba,
Instituirea D-tale de învăţător la şcoala ort. română din Cetea 

conf. ord. Veneratului Consistor detto 11/24 nov. No. 254/280 şc. 
1908 în urma excepţionării inspectorului regesc prin hârtia sa de 

Alexandru Munteanu (al lui Vasile) (1871-1929)
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sub No. 5885 din 20 Nov. este nevalidă, iar întrucât să dispune ca 
în termen de 30 de zile să se ia măsuri pentru aplicarea unui alt 
învăţător eşti poft it a te interesa de afl area unui, căci la caz contrar, 
cum zice ordinul, se vor face dispoziţiuni din partea autorităţii civile, 
pentru a se pune în curgere înfi inţarea unei şcoale comunale. 

Despre demersurile d-tale în privinţa aceasta aştept neamânat, 
dar cel mult în 8 zile raport.

Cu dragoste, Al. Munteanu, protopop
               
               Tileagd, 20 nov./3 dec. 1908 

Urmează şi alte scrisori către acelaşi Alex. Drimba, dar şi 
Mihai Drimba, preoţi la Cetea, Valeamare:

Partidul Naţional Liberal din judeţul Bihor sub prezidiul d-lor 
miniştri: General Moşoiu, Constantin Banu şi Nicolae Yigre, au bi-
nevoit să mă candideze, ofi cios, pentru scaunul de senator al cer-
cului Tileagd.

D-voastre care, cei mai mulţi, îmi cunoaşteţi trecutul, fraţii preoţi, 
învăţători, intelectuali şi popor, ştiţi cine sunt. Viaţa mea întreagă a 
fost o luptă îndârjită pentru drepturile poporului românesc. Aceste 
cuvinte, cari le-am scris aici, constituie programul meu de muncă: 
să duc în Senat un sufl et gata de jertfă, pentru Rege, Dinastie şi 
Patrie.

În convingerea că, după dreptate, nu se afl ă nimenea care să-
mi conteste marea dragoste de neam şi dorul de muncă, vă rog 
res pectuos ca să binevoiţi a-mi da sprijinul valoros, ca să fi u alesul 
D-voastră la Senat, în baza principiilor cuprinse în programul na-
ţional liberal. 

Cu distinsă stimă, protopop Alexandru Munteanu 

Pentru o problemă literară, vom aminti scrisoarea expediată 
de părintele Al. Munteanu, către părintele Al. Drimba, la Cetea:

Iulian Negrilă
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Dragă părinte Alexandre,

Pentru a avea o consemnare cu rost a opurilor literare ori fi lo-
sofi ce, adresează-te librăriei Minerva le Bucureşti, ori la librăria 
şcoalelor a lui C. Sfetea, tot în Bucureşti. 

De altfel şi Librăria diecezană din Caransebeş, are un depozit 
frumos de cărţi bune, cere-le un buletin de preţuri şi-ţi vei alege 
Maiorescu, Iorga, Caragiale, Conta, A. C. Cuza, Stelian, iată în fuga 
gândului, câţiva bărbaţi mărimi la noi românii, apoi cu ei poţi stră-
bate uşor mai departe, comandă-le opera.

Mă bucur că ţi-a sosit primul fascicol din Dicţionarul Carol. Cu 
noroc înainte!

Tileagd, 27 faur – 1 martie, 1908
Cu dragoste, Alexandru Munteanu, protopop  

Alexandru Munteanu (al lui Vasile) a colaborat cu poezii şi la 
revista ,,Biserica şi şcoala” din Arad:

Veacuri triste, robi şi birnici, trupul sfânt, aproape mort, 
Satele pustii şi-n ţară sărăcia-ntinsă cort...
La duşmani muzici, ospeţe şi orgii nenumărate,
Cineva prin aer scrie vorbe mari, însângerate,
Tot amarul ăstor veacuri, cu lumini şi cu tămâie,
L-am adus la o căsuţă, unde stă blândul Isus  
Şi cu semnul sfânt al crucii şi cu lacrimi care dor,
A-nviat străbunul sufl et şi-am crescut, de nou, popor...
Parcă-l văd cum se apleacă pe sub uşa de o şchioapă,
A bisericei bătrâne , preotul bătrân din sat;
Şi-i viforniţă pe afară, lupii urlă, uliţi moarte...
În biserică poporul e întreg la închinat...

Poetul-cântăreţ al gingaşelor sentimente creştine a plecat în 
lumea de dincolo la 56 de ani, vlăguit cu totul de vicisitudinele 
unei vieţi prea furtunoase. El a fost o inimă aleasă de român, cu 
talent oratoric şi simţ puternic de poet.

Alexandru Munteanu (al lui Vasile) (1871-1929)
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Radu Ciobanu

Între speranţă şi neşansă

O BUNICĂ – Omi – obişnuia să-şi far me-
ce ne potul cu evocări ale unor per so-

naje şi întâmplări din trecutul rămuroasei lor 
familii. Asta se întâmpla spre sfârşitul vea cu-
lui trecut, receptivitatea şi curiozităţile ne po-
tului o stimulau, povestea devenea tot mai 
cap tivantă şi dobândea, se pare, alura de se-
rial, capabil a crea dependenţă. Astfel, prin 
anul 2000, pe când împlinise de acum do-
uăzeci de ani, nepotul – Alex – a avut treptat 
revelaţia apartenenţei la un trecut pe cât de 
fabulos pe atât de dramatic din care s-a 
desprins propria personalitate, dar şi con-
ştiinţa valorii exponenţiale a amintirilor lui 
Omi pentru defi nirea unei epoci, a unor 
„vremuri”, sub care s-au afl at propria familie 
şi propriul neam. Determinarea literară a vii-
to rului scriitor Alexandru Potcoavă se făcuse 

Radu Ciobanu, 
scriitor, 

Deva
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deja simţită la acea dată şi pri mele sale 
cărţi au urmat la scurt timp. Poveştile 
bunicii au avut însă şi darul de a-i des-
chide perspectiva şi apetitul explo rării 
unor teritorii mai vaste, mai po pulate 
şi, implicit, mai epice. Aşa s-a năs cut ro-
manul Viaţa şi întoarcerea u  nui Halle1, 
a cărui elaborare, incluzând şi docu-
mentarea, s-a prelungit pe par cursul a 
în că douăzeci de ani, în fă ţi şându-se în 
fi nal uşor hi per  trofi c, dar cu prestanţa 
operelor polivalente, inter pretabile din 
mai multe unghiuri, cu episoade şi per-
sonaje memorabile, atât prin ele însele 
cât şi ca surse de me ditaţie.

Romanul porneşte în ianuarie 1945, când Halle 
Rezsö, deţinut într-un lagăr de muncă din vestul 
Ungariei şi totodată pus şef acolo peste patru ba răci, 
le povesteşte colegilor de detenţie propria viaţă, seară 
de seară, la ora vânării păduchilor. Plau zibilitatea 
îndoielnică a situaţiei – căci povestea se întinde 
pe parcursul a trei sferturi din roman – trebuie ac-
ceptată ca o cutumă a convenţiilor ar tistice şi, de 
asemenea, explicată prin statutul de şef ad hoc, dar şi 
prin prestigiul intelectual şi social al povestitorului, 
un domn dintre cei obstinaţi a se rade în fi ecare di-
mineaţă (p. 33). Halle Rezsö e descendentul unei fa-
milii originare din oraşul german Halle, de unde, în 

1 Alexandru Potcoavă, Viața și întoarcerea unui Halle. Iași. 
Polirom, 2019.

Între speranţă şi neşansă
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secolul XVIII, evreii au fost expulzaţi sub pretextul co mun al 
dispariţiei unui copil creştin. S-a născut la începutul veacului 
XX şi a participat la confl ictele militare dure şi confuze din 
Ungaria, care au dus la spulberarea republicii bolşevice a lui 
Béla Kun, episod dramatic, pentru prima dată detaliat de la 
fi rul ierbii într-un roman românesc. Un moment important în 
destinul protagonistului cărţii – personaj real, trebuie precizat 
– este creştinarea sa prin convertire la catolicism. Motivul care 
l-a dus la această decizie rămâne ambiguu, între oportunism 
şi convingere, contextul narativ ducând înspre aparenţa unei 
convingeri sincere. Motivul însă nici nu prea are importanţă, 
ideea fi ind că un evreu botezat tot ca evreu e perceput, oriunde 
şi oricând. Cum onest mărturiseşte, în convertirea sa a contat 
probabil mult şi frica: 

„Aşa cum alţii au frică de câini, eu am simţit de mic frică faţă de om. 
Instinctiv, înainte ca viaţa să-mi dea motive adevărate” (p. 26). 

Era frica ancestrală a neamului care persistă totuşi în taină şi 
după asumarea cu bună-credinţă a convertirii: 

„Afl ând de botez, toţi cunoscuţii mei au vrut să ştie dacă într-adevăr 
cred. Și cu cât s-au îndoit mai mult de ce le-am spus, cu atât am fost 
mai sigur. L-am convins până şi pe tata. Dar nu am vrut să arăt 
nimănui frica. Aceea e frica mea, acumulată de secole în oase şi va 
muri odată cu mine. Trebuie. Altfel, păcat de Fiul Omului” (p. 36). 

Cu acest statut echivoc Rezsö devine totuşi un cetăţean ono-
rabil al Timişoarei, iniţial contabil bancar, apoi administrator 
al hotel-restaurantului Carlton, unde va fi  cazată şi Misiunea 
mi litară germană în Al Doilea Război, de al cărei confort se va 
îngriji nu din obedienţă, ci din orgoliu profesional. Convertirea 
sa nu va fi  însă un motiv sufi cient de convingător pentru a nu fi  
concediat după adoptarea legilor rasiale. Alarmat de escaladarea 
evenimentelor şi de nazifi carea tot mai agresivă a oraşului, 
trece clandestin în Ungaria, unde, cel puţin aparent, exista o 

Radu Ciobanu
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anumită toleranţă faţă de evreii convertiţi. Peste puţin timp 
în să, aceştia sunt internaţi în lagărul de muncă de la Köszeg. 
De unde familia nu mai are nicio veste şi îl consideră dispărut, 
sperând în întoarcerea lui. Iar el se va întoarce într-adevăr, dar 
numai peste câţiva ani, prin relatarea morţii sale de către un fost 
coleg de lagăr, (dar şi – de ce nu? – prin emoţionantul portret de 
familie de pe coperta cărţii de sub ochii noştri). Poveste pe care, 
în partea a doua a romanului, Omi i-o spune lui Alex, nepotul 
ei şi strănepotul lui Halle Rezsö, personaj a cărui existenţă s-a 
desfăşurat într-o perpetuă pendulare între speranţă şi neşansă. 

„Eu tot sper să mă întorc, e ceea ce mă ţine în viaţă” (p. 162), 
se mărturiseşte Rezsö auditoriului său vesperal. E ultima sa spe-
ranţă, după ce toate speranţele pe care le-a nutrit o voaţă au fost 
vânturate de neşanse. Cum va fi  şi aceasta de pe urmă, pe care 
viaţa de lagăr şi disparenţa oricărei perspective o pervertesc 
într-o apatie asumată: 

„Apatia e salvatoare şi energia pe care o mai avem trebuie drămuită 
[…] e mult mai de folos rutina asta de seară, când vă povestesc de 
una, alta şi ne vânăm păduchii din cusăturile zdrenţelor” (p. 222). 

După care nu mai urmează decât resemnarea, mărturisită şi 
ea în ultimul episod al povestitorului: 

„Voi dispărea de pe pământ cu frica şi cu speranţele mele într-o 
groapă comună nemarcată, peste care se va înălţa doar iarba. Și e 
bine aşa, pentru că nu vreau să le las altora după mine crucea mea” 
(p. 284).

Ultimele trei citate jalonează, de fapt, întreaga existenţă a 
per sonajului titular al romanului. Halle Rezsö este pilonul por-
tant al întregii structuri epice, atât prin propria-i voce narativă 
cât şi prin evocarea fi icei sale din fi nalul cărţii, iar existenţa 
sa asigură nu doar debitul constant şi fl uenţa tramei epice, ci 
şi fastuoasa sa arborescenţă. De aceea şi spuneam la începutul 
acestor însemnări că romanul e uşor hipertrofi c. Orice autor de 

Între speranţă şi neşansă



158 2, 2020

Lecturi paralele

roman istoric trece prin faza documentării dar nu toţi pot trece 
proba selecţiei ulterioare. Documentarea e o etapă captivantă, 
fascinantă, dar şi foarte laborioasă, care te duce din document 
în document, din carte în carte, durează ani, trebuie să ştii când 
să te opreşti şi la urmă, având mereu perspectiva viitoarei cărţi, 
ai în faţă o profuziune de „materie”. Ţinând seama de timpul 
pe care l-a consacrat agonisirii ei, de osteneală, de revelaţiile şi 
bucuriile trăite în cursul acestui travaliu, oricărui autor îi vine 
greu să renunţe la ceva din tezaurul său documentar şi puţini 
rezistă tentaţiei de a introduce totul în carte. Nici Alexandru 
Potcoavă n-a rezistat. Întâi de toate, prin glasul naratorilor săi, 
d-sa povesteşte din pură vocaţie şi voluptate de a povesti. De 
aici şi calităţile – expresivitatea, interesul, farmecul, informaţia 
insolită – pe care le deţin chiar şi episoadele în plus, fără de care, 
însă, nimic din intenţionalitatea cărţii nu s-ar fi  pierdut. Nu cred 
că exagerez remarcând că apar sute de personaje cu vieţile sau 
măcar cu principalele evenimente ale vieţii lor, cărora de la o 
vreme, ca cititor, le pierzi evidenţa şi le confunzi identitatea. E 
apoi, peste tot în stilul lui Alexandru Potcoavă, o propensiune 
irezistibilă înspre detaliu. Ceea ce nu e rău deloc, ştiut fi ind 
că detaliul cât mai concret e condimentul care apără proza 
de fadoare, dar în romanul d-sale el apare în cele mai ciudate 
asocieri, provoacă apariţia neaşteptată, uneori intempestivă, 
a unor noi personaje şi noi întâmplări. Romanul e astfel plin 
de surprize, deloc neplăcute prin ele însele, dar care, prin 
acu mulare, îi sporesc densitatea, dându-ţi senzaţia posibilei 
pierderi a cărării, ca într-o pădure sălbăticită. Ca să nu vorbim 
în gol, recurg la un singur exemplu de trecere, bunăoară, de la 
descrierea unei zaharniţe, la intrarea în scenă a unui personaj 
căzut în Primul Război: 

Radu Ciobanu
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„A umplut ibricul cu apă, a aruncat înăuntru câteva linguri de boabe 
măcinate, a aşteptat să dea în clocot de două ori şi a turnat în ceşti. 
Apoi a adus zaharniţa de sticlă, al cărei capac se spărsese şi pe care 
îl înlocuise cu reproducerea unei acuarele cu Marea Adriatică. Era 
genul de carte poştală pentru uzul vilegiaturiştilor, dar pe aceasta 
i-o trimisese fratele ei Mihály, la sosirea în gara din Triest, înainte 
să ajungă pe frontul din Karst şi să fi e omorât la primul atac, în noua 
bătălie de pe Isonzo...” (p. 144) ş.a.m.d. 

Marele atu al lui Alexandru Potcoavă este talentul care face 
divagaţiile nu suportabile, ci chiar captivante, producând frec-
vent secvenţe pitoreşti, un fel de scene de gen, precum cea an-
tologică a înmormântării rituale a lui Rezsö de către tatăl său, 
după convertire: 

„Aşa că-n cimitirul evreiesc s-a săpat o groapă. De-o parte s-au 
înşirat tata şi fraţii mei, iar de cealaltă mama şi fetele. În mijloc, pe 
doi lăteţi, s-a pus coşciugul şi, în el, o creangă. Rabinul a făcut slujba, 
sicriul a fost astupat şi aşa s-a săvârşit înmormântarea simbolică 
pentru cel plecat de capul său din rândul evreilor. Cu hainele rupte 
la rever în semn de doliu, familia mea s-a întors acasă, dormind pe 
podea următoarele şapte nopţi. O săptămână în care tata şi-a ţinut 
oglinda în sertar şi barba pe faţă” (p. 50). 

Și o altă calitate care face ca surplusul narativ să nu devină 
fastidios e simţul umorului, discret dar pregnant, care fereşte 
naraţiunea de dramatismul patetic, îngăduindu-ne să plasăm 
autorul printre oamenii de spirit. Ceea ce înseamnă că, departe 
de a fi  un „umorist”, el are capacitatea de a percepe din realitate 
grotescul sau comicul brut, dar sublimat în fi neţea spiritului, 
insidios pătrunsă în text, imposibil de exemplifi cat prin vreun 
citat concret, dar sesizabil subtextual. 

În fi ne, încă un lucru care trebuie spus – s-a şi spus, de aceea 
nici n-am să insist – este acela că Viaţa şi întoarcerea unui 
Halle – sporeşte cu încă un titlu prestigios bibliografi a deja 
bo    gată a romanelor dedicate Timişoarei. Oraşul e o prezenţă 
care se impune, prin exactitatea topografi ei, a toponimelor, a 

Între speranţă şi neşansă
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instituţiilor, fi rmelor şi personajelor în bună parte reale, dar mai 
ales prin atmosfera specifi că, inefabilă, recunoscută azi doar de 
timişorenii vechi şi pe care Alexandru Potcoavă a reconstituit-o 
printr-o laborioasă explorare, întinsă de-a lungul unor ani, a 
tuturor publicaţiilor locale. Am rămas cu impresia că o atenţie 
prioritară a fost acordată presei de limbă germană. Fiecare din-
tre romancierii Timişoarei au resuscitat Oraşul dintr-o epocă, 
unghi şi viziune proprii. În cazul de faţă, autorul trece oarecum 
razant prin anii interbelici, spre a aprofunda anii celui de Al 
Doilea Război, cu insistenţă asupra episodului nazist, care 
pre supun că vine din supralicitarea importanţei publicaţiilor 
germane/ şvăbeşti. Mă încumet la aceste refl ecţii deoarece, deşi 
copil pe atunci, îmi amintesc bine anume lucruri şi imaginea cu 
care am rămas este aceea a unui oraş tulburat mult mai expresiv 
de episodul legionar decât de prezenţa Werhrmacht-ului sau 
a jubilaţiilor şvăbeşti care nu depăşeau aria lor etnică sau, mai 
corect zis, aria în care nazismul era resimţit ca atare în marea 
parte a oraşului. Oricum, remarcabilă este prezenţa Oraşului ca 
fundal al romanului lui Alexandru Potcoavă. O Timişoară vie, 
colorată, cu căldura pulsului real de atunci transmisă fi resc în 
paginile sale de azi. 

Radu Ciobanu



1612, 2020

 Lecturi paralele

Romulus Bucur

Brothers in Arms*

O CARTE de felul acesteia nu are cum să te lase 
indiferent. E vorba nu de literatură, nu de viață, 

ci de amîndouă, amalgamate în așa fel încît nu mai 
știi unde se termină una și începe cealaltă. Chiar din 
titlu: referirea la Joyce poate însemna că nu mai e 
vorba de o etapă ci de capătul liniei. Nu de tranzitoriu 
ci de defi nitiv, cît de defi nitive pot fi  lucrările minții 
și mîinii umane. 

Să zicem, un umor ce pare a se fi  transmis în fa-
milie, de la tată („ce să mai/ glume livrești de familie/ 
de scriitori/ nu era singura dar a rămas/ cea care nu 
s-a pierdut/ niciodată”) la fi u: 

„poezia e peste tot// chiar și pe strada Mețianu/ din 
Arad// Enigel S. R. L. vinde/ magneți pentru/ turiști/ 
iar puțin mai în față/ Crypto S. A./ vinde frigidere”.

Ori consemnarea lecturilor, a impactului acestora 
asupra tatălui. Și nu putem să ne facem că nu știm 
despre cine e vorba: de colegul, prietenetul, tovarășul 

* Andrei Mocuţa, Portret al artistului după moarte, Timişoara, 
Editura Universităţii de Vest, 2020
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nostru Ghiță Mocuța. Oricît de puțin, 
oricît de dis torsionat l-am fi  cunoscut, 
ceva din imaginea care ni s-a păstrat 
în me morie se potrivește cu adevărul 
– do vadă această carte, imaginile ei, 
ipos  tazele care îl consemnează: 
„Frații Karamazov sunt/ un laitmotiv/ ca re 
m-a ur mărit toată viața/ dar în mod inex-
plicabil/ nu am fost în stare/ până acum/ 
să duc/ lectura la sfârșit// profesoara de 
română/ mi-a scris în album/ cel mai fru-
mos compliment/ pe care l-am primit/ 
vre o dată:/ nu știu de ce/ dar am avut 

me   reu impresia/ că-n preaj ma mea/ se afl ă/ Alioșa 
Karamazov// un prieten a citit romanul/ de trei sau 
patru ori/ și mi-a spus:/ cel mai mișto din cărțoiul 
ăsta/ e felul în care au conspirat frații/ împotriva ta-
tălui/ fără să vorbească nimic între ei/ doar au privit 
în altă parte/ la momentul potrivit// l-a citit și tata 
destul de târziu/ la vârsta la care/ nu-și mai permitea 
să-i rateze pe clasici/ mi-am dat seama că i-a plăcut/ 
fi indcă are obiceiul/ să servească/ o povață/ la capătul 
lecturilor preferate:// dacă Dostoievski a putut/ lăsa în 
urma lui/ cartea asta/ atunci avem și noi datoria/ să 
scriem/ chiar și atunci/ când nu ne iese nimic”

E o carte a simbiozei, a comunicării pe toate pla-
nurile, dincolo de granița dintre viață și moarte. 
Sau, cum am învățat de curînd, dintr-o excepțională 
carte, Viața secretă a copacilor, copacii maturi (să nu 
le spunem bătrîni, deși vîrsta lor e incomparabilă cu 
cea umană) îi protejează, îi cresc, îi formează pe cei 
tineri, la un moment dat cedîndu-le locul. E o lecție 
pe care a învățat-o prin efort propriu, plătind prețul 
cerut pentru asta, autorul.

Romulus Bucur
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Avem partea sa originală, să zicem, asocieri care sînt insolite 
doar din perspectiva unei minți blocate în obișnuințe, între 
cele mai neașteptate domenii ale realității, și aici nu e neapărat 
vorba de întîlnirea dintre o umbrelă și o mașină de cusut, 
ci de lucruri mult mai comune, pe care ex periența noastră le 
întîlnește, dar pe care habitudinile noastre se încăpățînează să le 
țină despărțite (Fotbal și poezie), ori poezii care aduc aminte de 
Richard Brautigan, din care a tradus recent și, se pare, cu bucurie: 
atitudinea total dezinhibată, asocierile cele mai neașteptate, tonul 
lejer, casual, al poemelor, și asta chiar de la început, din Număr 
de înmatriculare, sau „în fața unui panou uriaș/ cu reclamă la/ 
coca cola original/ și fără zahăr/ două pensionare/ așteaptă au-
to buzul” („Savurează-le pe amândouă!”).

Ori ironia față de poet și poezie (Capsula timpului), împletită 
cu amprenta, de asemenea ironică, a livrescului (Rezistența pe 
hârtie); un exemplu mai consistent: 

„nu există poeți buni sau slabi/ apreciez toată poezia/ care se 
scrie/ pentru că e mai ușor de cărat/ în spate/ decât romanele 
mamut/ jurnalele/ cărțile de dezvoltare personală/ dicționarele și 
enciclopediile/ chiar și volumele/ de proză scurtă// literatura nu se 
cumpără/ la kilogram/ e un semn de proastă creștere/ aș interzice 
librarilor/ să vândă cărți/ mai grele/ de câteva zeci de grame// casele 
de vânzare din librării/ ar trebui dotate cu aparate/ de cântărit/ ca-n 
supermarketuri/ și cititorilor/ să li se atragă atenția:/ doamnă/ mai 
scoateți niște cărți/ din coș/ ați depășit limita”. Nu lipsește poezia 
ironică pur și simplu: „am zărit doi bărbați/ îmbrăcați identic/ și 
i-am/ întrebat dacă/ sunt cuplu/ m-au arestat” (Poem corect politic 
– nu că n-aș fi  scris eu însumi unul…).

Senzația de familiaritate, cu universul poetic și cu tehnica e 
cea care domină lectura, cum e în Teatrul dintre lumi, o imagine 
familiară, cel puțin pentru un grup de inițiați: 

„la barul teatrului de stat/ din Arad/ atmosfera e animată de actriţele/ 
care vin şi pleacă/ la repetiţii într-o perpetuă emulaţie// uneori apar 
în costume de epocă/ şi servesc un ceai/ o cafea/ sau o bere/ total 
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dezbrăcate de poza/ vreunui rol// e locul cel mai încărcat de stilistica 
umilă a unei umanităţi/ care îţi poate încă trezi/ interesul// barul 
teatrului s-a desfi ințat/ de mulți ani/ dar sunt convins/ că actrițele 
își petrec/ în continuare/ pauzele dintre roluri/ acolo”.

Consemnarea unor gesturi banale capătă, retrospectiv, semni-
fi cație (Linia vieții), ca și enumerarea întîlnirilor posibile cu 
moar tea: 

„practic înainte să fi u botezat/ păcălisem deja moartea/ de două 
ori/ la 19 ani am trecut/ prin cea mai cumplită încercare/ și am mai 
scăpat o dată/ dintr-o năpastă/ în care șansele erau 50/50/ […]// 
mai era să mor din cauza unor femei/ dar mi-am revenit la timp/ am 
adunat sufi cientă experiență/ cât să pot levita desculț/ pe ascuțișul 
unui/ cuțit// semnele sunt clare/ dacă nu ai păcălit moartea/ de trei 
ori până/ la 35 de ani/ și nu ți-a fost pus la încercare/ sufl etul/ măcar 
de tot atâtea ori/ atunci/ e prea târziu/ atât/ pentru dragoste/ cât și 
pentru poezie”.

De altfel, umbra acesteia plutește (prietenii știu de ce) asupra 
cărții: 

„din vuietul mulțimii/ un glas se adresează/ numai ție/ îți laudă 
debutul/ și te invită cu generozitate/ să îți lansezi volumul/ chiar 
acolo// nu-i acorzi prea mare importanță/ uiți de propunere/ și afl i 
peste câteva luni/ că a murit/ de o boală pe care tu/ ai învins-o/ și te 
gândești de ce ai meritat/ să trăiești/ mai mult decât el”.

Și aici intră în joc al doilea fi r al cărții – interacțiunea dintre 
tată și fi u: 

„am visat că am două inimi/ a mea/ și a tatălui meu// dimineața 
m-am prezentat/ degrabă/ la cardiolog/ a confi rmat existența lor/ 
și mi-a atras atenția/ că una din ele bate mai încet/ probabil cea 
a tatălui meu/ e mai leneșă// nu mi-a prescris nimic pentru că n-
are/ ce să mi se întâmple/ am luxul de a muri o dată/ și tot aș mai 
rămâne/ cu o inimă// nu e ușor să trăiești cu două inimi/ uneori și 
una e prea mult/ dar a fost cea mai intimă legătură/ prin care i-am 
putut simți/ vreodată pulsul// când inima tatălui meu/ a încetat să 
bată// s-a făcut liniște”. Sau: „fac față cu greu elanului/ sprinten al 
tatălui meu/ mă dor picioarele/ sunt din cu totul alt fi lm/ decât el/ 
mă plâng s-o lase mai moale/ și că m-am săturat/ de Paris/ vreau 
în Grecia!// mă apucă de guler/ scrâșnește printre dinți/ un pizda 
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mă-tii reținut:/ te duc în inima Parisului/ în locuri la care doar am 
visat/ să ajung atunci/ când am avut vârsta ta/ și tu visezi Grecia?/ 
odată ajunși în cafenea/ hainele lui ponosite de turist/ se schimbă 
într-un smoking șic/ cu nod perfect la cravată/ cămașa strălucește 
pe el/ tunsoarea e perfectă// parcă suntem într-o peliculă dadaistă/ 
în singurul loc/ din Paris/ unde fi lmul poate bate viața”.

Pentru ca, în fi nal, să ajungem la imaginile absenței: 
„mai înspăimântător/ decât să ieși cu ochii închiși/ într-o poză/ pe 
care ți-o faci singur/ e să nu mai apari/ în cadru/ deloc”, „încetul 
cu încetul/ în garderobă/ n-au mai rămas decât/ umerașele goale/ ca 
niște poeme suspendate/ și neterminate”.

O carte care emoționează și pune pe gînduri.

Brothers in Arms
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Romulus Bucur

„dar vreau să-ți spun doar atît/ nu 
mă tem/ mă bucur și nu mă tem”*

POEMUL care dă titlul cărții*, nu știu de ce 
(sau știu, dar ceva mă face să nu insist prea ta-

re în direcția asta) mă face să mă gîndesc la Lady 
Lazarus, a Sylviei Plath; în ambele cazuri, e vorba 
de transformarea feminină (și de asumarea care de-
curge de aici) a unui rol jucat în istorie de un bărbat. 
De parcă suferința proprie nu e sufi cientă, poeta, 
indiferent cum o cheamă, simte nevoia să ia asupra 
ei și o încărcătură suplimentară. Nu e vorba de o 
tristă voluptate ci, mai curînd, de recunoașterea unei 
stări de fapt. Adică, încă o dată, de asumare: 

„am fost și eu fetița care cădea/ în fi ecare noapte din 
pat/ în fi ecare dimineață mă mă aștepta/ în pragul ușii 
cîinele lup/ femeile spălau trupul ueni bătrîne în hol/ 
un străin mi-a mîngîiat părul scurt și țepos/ și mi-a 
spus că vor veni și zile mai bune// zîmbesc frumos 
și nu mă dau de gol/ las apele să-și vadă de drum 
nu pot/ face nimic să opresc vertijul spaima/ dar mă 
pricep atît de bine să le ascund// cînd au arătat cu 

* Ligia Keșișian, Miss Houdini, Bistrița, Charmides, 2019.
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degetul spre mine și m-au acuzat că mint 
n-am lăsat să se vadă./ cînd i-am rugat să 
vină și mi-au spus că nu se poate/ n-am 
lăsat să se vadă./ cînd m-au asigurat că 
se întorc/ am dispărut eu prima./ fetiță 
credulă cu inima-n spumă/ de la un cîine 
turbat să nu credeți/ în fi ecare dimineață 
scot o inimă/ nouă din sertarul cu jucării 
de import/ la fi nalul zilei o dau mai de-
parte/ și pornesc în somn fără organe 
vitale.// dacă te-ai plim ba pe stradă cu 
mintea asta/ ai da nas în nas cu balauri și 
pitici/ și e nevoie de un foc atît de mic ca 
să le spulbere/ știu că va veni momentul 
cînd una din acele creaturi fantastice/ mă 
va înghiți într-o singură clipă de parcă 
nici n-aș fi  existat/ și poate că atunci cu 
adevărat vor veni și zile mai bune”. 

Legînd aceasta și de cariera lui Houdini cel din 
realitate, cel de-al doilea poem purtînd acest titlu nu 
face decît să continue, nuanțînd, această ipostază: 
cor  pul este un adăpost pentru ceva străin, o cauză și 
un loc al suferinței, unul din care nu poate evada:

„cîndva a existat o armonie perfectă/ și pereții dintre 
coastele mele erau/ bărbați frumoși cu spatele drept// 
în camera aceea el a aprins o lumină/ mi-a spus poft im 
un soare doar al tău.// degeaba pot stinge incendiile 
de la distanță/ dacă nu pot dispărea și lăsa în locul 
meu/ o păpușă de cîrpă și nimeni să nu-și dea seama/ 
de diferență”.

Traumă, violență, criză – cam acestea ar fi  cu vin-
tele care rezumă universul poetei și al acestei cărți. O 
vo luptate a suferinței, a autopedepsirii 

(„am fost niște copii nefericiți îăn fața unui spectacol/ 
brutal uită-te la noi ce frumos am crescut/ otrăvindu-
ne fîntînile plantînd arbori imenși în mijlocul/ 

„dar vreau să-ți spun doar atît/ nu mă tem/ mă bucur și nu mă tem”
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drumului pentru ca apoi să le smulgem singuri/ rădăcinile din 
beton cu mîinile goale// bărbați în uniforme o să mă electrocuteze 
așa cum merit/ și merit”), 

care se asociază cu o cumințire ironică 
(„ochii se deschid intermitent și înghit tot/ ce li se pare că are viață/ 
uneori scuipă un pic înapoi amărîților/ care așteaptă/ doamne 
lasă-mă să trăiesc trei zile în camera 211/ și cît de cuminte voi fi  
peste treizeci de ani/ o să-mi închid picioarele și fura o să-mi folo-
sească/ doar la mîncat rădăcini și la sărutat icoane”) 

și cu imagini ale autodeprecierii, uneori (auto)ironice: 
„dacă dragostea ar fi  doar o reacție chimică/ în ăștia 7 ani în care mi 
s-au schimbat toate celulele din corp/ aș fi  reușit să uit/ sunt dovada 
vie că dragostea e un extraterestru mic/ cu alamă la gît/ inima mea 
e o cutie de suc cu un pai atașat”.

Apoi: vizionarism temperat, o versiune personală de vaga-
bondaj rimbaldian, fantezia unei povești ‘normale’ de dragoste, 
cu posibile reminiscențe literare și cinematografi ce (Pasărea pe 
obelisc), concordanța/ corespondența între universul familiar, 
casnic și lumea exterioară, asezonată cu furie: 

„bat ouăle cu furia pe care o țin bine/ păzită în brațe/ cum ieșeau 
înainte cuvintele/ din gurile noastre ca plăcintele/ proaspăt scoase 
din cuptor// ce mai înseamnă plăcerea/ cînd te înveți să mesteci în 
același fel// e noapte în bucătărie/ și iar ai lăsat pîinea să se usuce 
pe masă”.

Constatări amare cum ar fi  „nu ne învață nimeni să fi m adulți 
azi”) și lucide („dacă știu să fac ceva cu adevărat bine/ e să mă 
în doiesc de realitate”) caracterizează destul de bine atitudinea 
generală a poetei; un ludic crispat, cu rime intenționat facile, dă 
seamă de derizoriul lumii reprezentate: 

„privindu-l cu coada ochiului/ porumbelul mi-a apărut ca o minge 
de fotbal/ mă pregăteam să înscriu/ un mare gol clipe de primejdie/ 
în fața căreia a rămas indiferent în acest spital de nebuni/ se vorbește 
doar franceză nuanțe fi ne/ care ne gîdilă la spleene/ un kil de roșii 
inimă de taur/ să te iubească domnul balaur// paznicul de la șahiști 
mă privește cu teamă/ mitraliera de jucărie din geantă pornește 
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singură/ în lumini disco muncitori treziți cu noapte/ -n cap pun în 
mișcare utilaje grele/ în barurile aste înveți devreme/ că moralitatea 
e o chestiune la fel/ de inutilă cum sunt pantalonii trei sferturi/ 
brînză veche de oi cu ceapă și slănină/ să-l saturi și să nu mai vină”.

Un poem, intitulat ironic, cum altfel, Finding Neverland, în-
cheie volumul; un citat din el poate încheia la fel de bine aceste 
rînduri: 

„sub ochii mei/ o scroafă uriașă se așază deasupra noastră/ și ne dă 
la toți să sugem lăptic cald/ ai nevoie doar de o porție// ridică-te// 
nu da vina pe nimeni”. 

„dar vreau să-ți spun doar atît/ nu mă tem/ mă bucur și nu mă tem”
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Sonia Elvireanu

Un roman al rememorării*

PROZATORUL Gheorghe Jurcă respiră 
prin scris, după cum mărturiseşte. Scrie 

necontenit, ca şi cum n-ar putea concepe să 
treacă o zi fără a se regăsi în faţa maşinii de 
scris, veche prietenă. Risipeşte cuvinte de dra-
gul vremurilor trecute într-o nesfârşită re     în-
toarcere spre sine, îşi reface chipurile iden   -
tităţii moştenite, apoi ale celei dobândite în-
tr-o viaţă plină de traume.

Romancierul se proiectează pe sine în une-
le romane, îşi reface trecutul în secvenţe na-
rative realiste ori fanteziste. Ispita şi far mecul 
fi cţiunii sunt aşa de puternice, încât imagineză 
mereu, reinventează toposuri cu  noscute ori 
nu, încearcă să le insufl e via ţă. Uneori alunecă 
în reverii, visează cu ochii des chişi, ori gustă 
clipa prezentă, retras în tr-un loc liniştit, departe 
de oraş, la o pensiune de munte, în căutarea 
unui subiect de roman. 

* Gheorghe Jurcă, Dragostea care desparte, Grinta, 
2019

Sonia Elvireanu, 
eseistă, 

Alba-Iulia
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Dragostea care desparte e scris în-
tr-un astfel de loc, care-i retrezeşte 
amintirea pădurilor, munţilor, sa   tu-
lui natal, copilăriei, o lume mito lo-
gizată în ro manele sale. 

Titlul ne trimite spre o poveste de 
iubire însă, în mod paradoxal, nu 
iubirea e nucleul romanului, ci explo-
rarea sinelui într-o întoarcere spre 
trecut prin reactivarea memoriei a  -
fec tive. Autorul construieşte o nara-
ţiune în jurul unui personaj narator 
care na rează la persoana întâi, vor-
bind despre sine. Un te lefon neaş-
teptat de peste hotare, de la o fostă 
iubită din tinereţe, îl trimite spre o veche iubire. Din 
acest moment, naratorul imaginează convorbiri, scri-
sori, dialoguri cu fata de altădată ori femeia din pre-
zent, o aventurieră, care nu se poate cantona într-o 
căsnicie, oricât de promiţătoare ar putea fi . 

Personajul narator e un scriitor retras într-un de-
cor montan pentru a benefi cia de singurătate şi li-
niştea necesară scrisului, fără a avea în minte un su-
biect clar de roman. Telefonul de peste ocean îi oferă 
nucleul unui roman erotic, amintirile se de clanşează 
instantaneu, dar ele nu se opresc doar la episodul 
iubirii de altădată, fl uxul lor nu poate fi  stăvilit, nici 
controlat. Astfel se naşte şi se scrie nu un roman de 
iubire, cum intenţionase scriitorul, chiar dacă spo-
radic rememorează vechea iubire şi altele din ado-
lescenţă, ci unul al rememorării propriei vieţi. Furat 

Un roman al rememorării
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de amintirile care se dezlănţuie ca un to rent, scriitorul se cufundă 
în propriul trecut, reac tualizând secvenţe existenţiale, întâlniri, 
iubiri efe mere, episoade din co pilărie şi tinereţe. 

Fantezia şi gustul pentru fantastic al autorului, întrezărit 
în personajul narator, specifi ce prozei lui Gheorghe Jurcă, dau 
farmec copilăriei şi aură de basm. Astfel e episodul culesului 
de zmeură pe tărâmul interzis al unei vrăjitoare, cu zâna cea 
bună drept ajutor pentru copilul speriat. La fel de frumoasă este 
evocarea copilei oarbe şi inocente, care doreşte să-şi descopere 
trupul prin iubirea unui bărbat. 

Convorbirea telefonică deblochează din memoria bărbatului 
nu doar vechea poveste, ci toate întâmplările vieţii, este sursa 
întoarcerii spre sine şi refacerii fi rului existenţial. Naratorul 
pă trunde în labirintul amintirilor, furat de redescoperirea mul-
tiplelor sale ipostaze, pierde povestea iniţială pe care ar fi  vrut 
s-o scrie, alunecă în abisul interior şi astfel naraţiunea se dilată 
în cercurile concentrice ale unei autofi cţiuni.

Întoarcerea la origini e privită nostalgic, întreg trecutul de 
altfel, revăzut prin prisma bărbatului matur. Episoade narative 
vii, dialoguri şi monologuri alternează cu pagini condensate, în 
care întâmplările sunt consemnate în maniera jurnalului intim. 

Între trecutul, retrăit în secvenţe povestite ori rezumate, re-
luate şi înfăşurate pe axul narativ al romanului, şi prezentul în 
care scrie, observând oamenii şi peisajul din jur, se ţese o pânză 
de fundal în care se mişcă personajele, fantoşe ale trecutului 
revenite în prezent. Scriitorul revede cu ochii minţii trecutul 
în timp ce gustă prezentul, cotidianul, într-o stare de reverie 
care prinde pe pânza romanescă însuşi toposul în care scrie, 
pensiunea Perla Mărtiniei, în culorile fanteziei, cu un decor de 
poveste.

Autorul se lasă furat de tentaţia fi cţionalizării realităţii şi pro-
iectării ei într-un spaţiu imaginar, în care realul şi magicul se 

Sonia Elvireanu
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intersectează neîncetat, reveria e stare creatoare. Prima intenţie 
de-a crea un roman de iubire sub ochii cititorului e depăşită de o 
alta, a rememorării propriei existenţe. Iubirea, evocată sporadic, 
e un artifi ciu al bărbatului care se caută fără încetare în tot ce-a 
trăit, nu doar în iubire. Amintirile unui timp îndepărtat, evocat, 
rememorat, reimaginat în secvenţe narative, scurte relatări, re-
zumări ale unor episoade existenţiale, dialoguri imaginare, cu 
intruziunea unor elemente de fantastic, se constituie în sub-
stanţă epică, fl uxul amintirilor curge liber pe pagina albă într-un 
roman despre sine.

Autorul pare aş căuta subiectul romanului în pensiunea de 
la Perla Mărtiniei, spaţiu privilegiat pentru scris, dar între de-
clanşarea inspiraţiei şi fi nalizarea romanului, aventura scrisului 
îşi reclamă propriul ritm şi formă, cu alte cuvinte, scriitorul poate 
stăpâni şi controla scrisul pentru a-l canaliza spre ce doreşte să 
povestească ori se lasă în voia gândurilor ce se deapănă singure 
şi îl duc în altă direcţie, construind trama unui roman diferit.

În metatext, autorul face trimitere spre sine, spre întâmplări 
trăite, ceea ce ne duce cu gândul la pactul autobiografi c al lui 
Philippe Lejeune şi la autofi cţiunea romanescă. Însă orice eve-
niment trăit nu mai e decât amintire fragilizată, iar evocarea ei 
o reinventare a ceea ce-a fost cândva, deci fi cţiune, ca orice viaţă 
povestită înainte ca memoria viului să dispară.

Cu Dragostea care desparte, Gheorghe Jurcă lasă fl uxul cu-
vintelor să decidă asupra romanescului, în manieră post mo-
dernistă, nu vrea să controleze naraţiunea, ci se lasă provocat 
şi condus de amintirile care se aşază astfel într-un roman al re-
memorării.

Un roman al rememorării
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Felix Nicolau

Frumoasa fără corp: secrete, 
loţiuni magice, tutoriale*

SCRISUL lui Sorin Delaskela a evoluat si-
nuos de la metaforic-spectaculosul Abisex 

la mai absconsul Noaptea pisicilor lungi, pâ-
nă la noul roman, Destrămare (2019), care se 
prevede a fi  un nou hit.

Un roman despre toamna oamenilor, a 
bărbaţilor în special. Un roman de obosită 
şi delabrată provincie citadină românească 
(nu că de capul urbanismului marilor ora-
şe ar fi  ceva mai mult). Cum ştim, proza 
ro    mânească mainstream a ultimilor 50 de 
ani cam suferă de îmbârligări bizantinoide, 
mai precis de un alexandrinism consumat 
de mult pe alte meridiane, sau de teribilism 
de canapea, pentru a compensa platitudinea 
evenimenţială. Până acum vreo 20 de ani, 
scriitorul român călătorea prea puţin. Acest 

Felix Nicolau, 
critic literar, poet, prozator, 

Bucureşti

*Sorin Delaskela, Destrămare, Paralela 45, 2019
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lucru s-a mai reglat, doar că aşa cum 
politicienii ieşiţi în Oc cident nu văd 
urbanismul deştept de acolo – cu na-
tură multă şi cu piste de bicicletă largi 
şi ramifi cate –, aşa nici scriitorii români 
promovaţi nu prea văd decât muzee, 
baruri de scriitori sau, continuu, pro-
priul lor narcisism. O altă problemă 
este că scriitorii mainstream au avut o 
experienţă de viaţă (exterior + interior) 
sărăcuţă, căci de tineri au urmărit 
elefanţi consacraţi ce îi puteau împinge 
şi pe ei la o editură importantă. Deci 
scriu la rândul lor din cărţi şi fi lme (cele 
trendy). Cum nici pasiuni colaterale nu prea deţin, 
nici tensiunea scrierilor nu electrocutează cititorii.

Şansa lui Sorin Delaskela este, pe lângă un mi-
nunat simţ al limbii şi un umor ager, intensitatea 
şi bogăţia vieţii interioare. Experienţele tragice nu 
l-au ocolit, însă nu l-au acrit, aşa cum păţiră alţii. 
Deşi evenimenţialul prozelor sale nu este uluitor, 
unghiurile de vedere şi fi losofările cinic-resemnate 
asupra realităţii compensează, ba chiar asigură un 
ritm seducător naraţiunii. Chiar aşa se intitulează pri-
mul capitol al cărţii, Lucrurile ritmice, şi se deschide 
cu naratorul autodiegetic alergând pe un stadion 
damblagit: 

„Din gard nu a mai rămas mai nimic. Câteva ochiuri 
ruginite de plasă metalică, prinse în cadre rigide; par 
opera nocturnă şi dezlânată a unui păianjen opio man”.

Dincolo de faptul că Delaskela poate scrie despre 
orice în stiluri diferite, Destrămare este şi o critică 

Frumoasa fără corp: secrete, loţiuni magice, tutoriale
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iro nic-poetizantă a idealurilor burgheziei corporatiste, cea care 
îşi amanetează li bertatea, gândirea, sentimentele şi toată u  ma-
nitatea pe un SUV, pe un apartament în zonă trendy luat în rate, 
pe excursii în ţări la modă. Frazele ironiei deprimate sunt lungi 
şi ornamentate ca pentru a reda kitsch-ul transumanităţii, dar 
muzicale, căci mult talent: 

„Am crezut că fericirea e intrinsecă efortului efervescent al acu-
mulărilor şi achiziţiei, fi n inserată în fi ligranul faianţei italiene şi al 
robinetelor din alamă, în osatura de cireş a noilor uşi sau în huruitul 
fi n al hotei whirlpool, în luciul calm al chromului, în plăcerea 
vâscoasă de a avea lucruri şi de a avea iarăşi şi iarăşi lucruri”. 

Pe la 1894, T. A. Edison a construit o cameră de fi lmat enormă, 
the kinetoscope, care avea nevoie de mai mulţi oameni pentru a 
fi  manevrată. În aşa condiţii, fi lmele produse nu puteau fi  decât 
de interior, fi lmate în studioul „the Black Maria”. Cam aşa se 
născură telenovelele. Dar în 1985, Louis Lumière a inventat le 
cinématographe, o cameră de fi lmat nu mai grea de 5 kg. Aşadar, 
putea fi lma în exterior, «sur le vif», viaţa în mişcare. 

Delaskela foloseşte cu egală uşurinţă ambele tipuri de ca-
meră. Culmea, kinetoscopul e întrebuinţat mai ales pentru via-
ţa din exterior, înţesată de tipuri atât de familiare literaturii 
ro  mâne de 150 de ani încoace: rataţi, declasaţi, obosiţi, vi-
cioşi, abulici. Alergătorii lenţi-epuizaţi ce traversează lumea su-
perfi cială, pragmatic-materialistă a celor integraţi în sistemul de-
zumanizant. Două zone de fi inţare divorţate, dacă nu în confl ict. 
Balzacianismul cu arivişti energumeni versus micul romantism 
al învinşilor sclipitori. 

Camera uşoară, le cinématographe, este folosită surprinzător 
pentru fi lmarea vieţii interioare: ageră, acută, disperată, dar şi 
ironică. 

Delaskela este fără îndoială cel mai valoros prozator al vremii 
pe linia dezabuzării şi alienării elegante, cum era acum două 

Felix Nicolau
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secole Benjamin Constant (Adolphe), dar fără limite, în afară de 
cele pornografi ce ale limbajului. Pudoarea este la nivel lingvistic 
în Destrămare; prozatorul nici nu mizează pe argou, regionalisme 
ori arhaisme. Stilistica este una ornamentală: epitete, comparaţii şi 
metafore, dar exploatată inteligent-expresiv, trans-ornamental: 

„Plăteşte, se ridică, iar fata îl priveşte fără interes, aşa cum priveşti 
un stavrid uscat în vitrina unui magazin de piese auto”.

 Nu devine totuşi o scriitură corintică, barochistă. Delaskela 
nu are nevoie de aşa ceva pentru că ştie să fi e febril chiar descriind 
obo seala, disperarea aplatizată. 

Măiestria reiese şi din faptul că există în roman sumedenie 
de relatări despre aspecte ale vieţii care nu (mă mai) pasionează 
deloc – cum ar fi  fotbalul de performanţă. Felul în care sunt 
ex  puse stârneşte interesul: e literatură pură, dincolo de eveni-
menţialitate. Într-un fel, numele protagonistului este un bluf, 
Filip Maximilian M, învinsul de 45 de ani. Totuşi, luciditatea 
lui cinică e demnă de magnanimul nume. Dar numai în aşa îm-
prejurări vizualizarea prezentului prin fi ltrul depresiei devine 
captivantă. Resemnat, dar nu stins. Alergarea continuă, ca în 
ro    manul lui Alan Sillitoe, Singurătatea alergătorului de cursă 
lungă.

Senzualul imaginarului arhitextual al obosiţilor nu e mai 
puţin intens decât al junilor conduşi de hormoni. Doar că este 
mult mai subtil. Difi cil e mai ales să aşezi în cuvinte această 
subtilitate, dar prozatorul sare lejer peste obstacole: 

„E o fetiţă curajoasă. Ar putea coborî prin vizuina iepurelui. Ar 
putea să facă acest lucru. În timp ce-şi taie cu forfecuţa pieliţele 
din jurul unghiilor. În vreme ce bărbatul acesta care i-ar putea fi  
tată o priveşte atent, sprijinit de marginea ferestrei dincolo de care 
Budapesta se roteşte neobosită pe picioruşele ei de chihlimbar. Are 
22 de ani, iar carnea ei e puternică şi frumoasă. Întreaga ei făptură, 
din vârful genelor şi până-n viscere, din talpă până-n dinţi, e riscantă 
şi cutezătoare ca o fandare de matador în faţa mulţimii extaziate 

Frumoasa fără corp: secrete, loţiuni magice, tutoriale



178 2, 2020

Lecturi paralele

şi însetate de sânge. Se gândeşte la teribila Alunecare prin vizuină, 
la fuga ei fantastică şi la lucrurile nemaivăzute ce o pot anticipa la 
capătul Alunecării”.

Cum se vede, mare parte din proza lui Sorin Delaskela se în-
cadrează în pattern-ul general al literaturii române mainstream din 
ultimii 50 de ani: evazionismul. Doar că prin nu ştiu ce mis ter el 
reuşeşte să facă bici din ceva care altora, cu cariere scriitoriceşti 
admirate, nu le-a folosit la mai nimic. 

Felix Nicolau
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Constantin Dehelean

Când poezia 
devine un mod de viaţă...

OPUL DE POEME Pescar de cuvinte*, 
cel mai consistent volum de scrieri 

po e tice al lui Ioan Radu Văcărescu, aspiră, 
pentru cititorul de poeme, la condiţia de 
ghid pentru laicizarea totală a liricului, dar 
fără renunţarea la „tainele” poeziei. Autorul 
devine în acelaşi timp, prin poemele lui, un 
mânuitor al registrelor mistice. Textele alcă-
tuitoare ale volumului sunt emblematice prin 
mesajele lor mesianice. 

Sibian, prin sevă sangvină, poet total, dar 
şi autor de povestiri cu sensuri la fel de pro-
funde poetic, eseist cu o puternică harismă 
her meneutică, promotor al poeziei româneşti, 
în special în ariile de limbă germană şi de 
limbă engleză, manager cultural, modelator 
de publicaţii culturale, dascăl de cultură şi 

Constantin Dehelean, 
eseist, poet

Arad

* Ioan Radu Văcărescu, Pescar de cuvinte, Editura Junimea, 
Iaşi, 2019
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civilizaţie românească în arealul 
pre  universitar, dar mai ales OM cu 
toate caracteristicile desăvârşirii lui 
sociale, Ioan Radu Văcărescu este 
acum un căutător al Dumnezeului 
poesiei, vai, acum, decăzut, alungat, 
absent, pentru mulţi dintre noi. 

În Paradisul poetic, iată, din ce 
în ce mai redus, datorită agresiunii 
fracturismului, a minimalismului, 
a unei „corectitudini poetice” cu 

as  piraţii milenariste şi care nu are nici o legătură 
cu Poesia, autorul nostru se întâlneşte egalitar cu 
Lucian Blaga, Radu Stanca, Mircea Ivănescu, Iustin 
Panţa, toţi mari sibieni ai Poeziei române. Se ştie că 
cei patru, plecaţi spre Câmpiile Elizee, au lăsat cale 
liberă pentru drumuri, la fel de libere, spre poezia 
cuprinzătoare şi adevărată. 

Pescar de cuvinte, este o expresie cu trimitere 
hris tică, fi ind, cum am mai spus, o sintagmă cu un 
puternic mesaj mesianic, şi care se dovedeşte a fi  plină 
de întrebări la care numai autorul însuşi răspunde 
cu asupra de măsură. Poemele sunt aşezate în trei 
cicluri: Pescar de cuvinte (5 interogări), Albastru de 
noiembrie şi Ritm şchiop; autorul fi ind un prinţ al 
melancoliei, după spusa lui Mihai Posada, într-un 
evocatio sublim, imediat după apariţia volumului, 
ve nit, iată, din partea unui alt poet care admiră lu-
mea lirică a Sibiului, acesta remarcând pendularea 
între transcendenţă şi imanenţă a poemelor lui 
IRV. Întâmpinarea cititorului-poet-cronicar Mihai 

Constantin Dehelean
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Posada vine imediat, cuvintele acestuia fi ind mai mult decât o 
îmbrăţişare frăţească. 

Prima parte a volumului cuprinde 5 interogări, şi sunt cita-
bile integral. O conştiinţă a unui poet total susţine cele cinci 
interogări, poemele fi ind dialoguri între poet şi poesie, adevărate 
arte poetice. Interogarea poetului de către muza sa este un fel 
de solidifi care prin cuvinte a sensurilor poeziei prin garanţia 
perpetuării ei: 

„Despre ce nelinişte vorbeşti, de obicei mă-ngâni/ să-ţi fi u cât mai 
aproape, ca o mângâiere de vânt,/ dar acum parcă te-ai îndepărta 
de mine.// Nu asta am vrut, nu vreau să mă îndepărtez de tine,/ 
dar amintirile m-au copleşit astăzi, cred că-i un semn,/ de altfel de 
înţeles, al bătrâneţii ce se apropie...”. 

Senectutea poetului este o vârstă când nimicul se transformă 
într-o festina lente, dar şi o înviere simultană aidoma intrării 
în bezna întunericului dar care îşi caută lumina din interior. 
Doar că întunericul are culoarea albastră, o infl uenţă datorată 
a unor traduceri mai vechi ale poetului din lirica anglo-saxonă, 
în engleză spunându-se: Blue-Feeling. Albastrul fi ind în aceeaşi 
măsură, şi o caracteristică puternic vizibilă a poetului sibian. 
Chiar titlul părţii celei din mijloc a volumului se intitulează 
Albastru de noiembrie: 

„adormeai pe spate şi cu braţele lipite de tâmple/ ca un prunc/ îţi 
vegheam somnul uşor/ nimic din afară sau din mine/ să nu-l tulbure/ 
te priveam respirând egal/ cum sânii se ridică abia perceptibil/ 
priveam grădina în lumina amurgului/ veghind întreaga noapte/ 
somnul tău argintiu/ ca trunchiurile fi liforme care se profi lau 
stinghere/ pe întunericul albastru de noiembrie/ şi doar spre 
dimineaţă lăsam/ să pătrundă în liniştea noastră/ coardele harfei 
abia perceptibile/ din coroanele aproape pustii ale mestecenilor” 
(Albastru de noiembrie).

Într-o bună tradiţie blagiană, dar într-o situare pe o muche 
deosebit de gingaşă, poemele din a doua parte a volumului 
sunt la fel de dense ca şi în cele cinci interogări. Sublimarea 

Când poezia devine un mod de viaţă...



182 2, 2020

Lecturi paralele

metaforelor în forme poetice care vin din lecturi profunde a 
poeziei universale şi nu numai, duc fi rul liric al poemelor spre 
un fel de rugăciuni ale inimii. Lectorul se lasă dus de lirismul 
textelor spre coborâri în sine, lectura lor încheindu-se cu revelaţii 
diafane. Lectura se încheie profund melancolic. Textele în sine 
sunt fi ne pretexte pentru legături spirituale între poet şi cititorul 
său. De fapt totul se realizează printr-un melanj dintre textul 
formal şi existenţa transfi gurării. Totul este mai mult decât o 
facilă trecere între diafanul inspiraţiei poetice şi revelaţia unor 
imagini pe care şi le construieşte împreună cu cititorul. Într-un 
feeric şi nesfârşit decor citadin al Oraşului lui Hermann, unde 
luminile şi umbrele caută acel albastru etern despre care am 
vorbit mai sus, descoperim stări lirice pline de curăţenie: 

„în fi ecare dimineaţă poate fi  văzut închinându-se/ în faţa oceanului 
de lumină/ în fi ecare seară poate fi  ascultat/ ridicând imnuri de 
slavă marelui amurg/ în fi ecare noapte poate fi  bănuit/ că se preface 
a fi / sub luna roşie şi umfl ată ca un beţiv la octoberfest/ un înger cu 
trupul sfărâmat/ în cădere liberă” (ritual).

Prinţ al melancoliei (cum îl defi neşte Mihai Posada) autorul 
îşi rulează tandreţea sfâşietoare, reuşind în poeme incantaţii la 
fel de sfâşietoare, autorul, un etern îndrăgostit în deplinătatea 
neliniştilor lui, are conştiinţa unui mit în devenire. Destinatara 
poemelor, Mo, „doamna şi soţia poetului” încheagă în jurul ei un 
nimb al unui basm, dar cu formule ale deznădejdii, ale suferinţei 
într-o viaţă în care imaginarul se lichefi ază, devenind un fl uid 
al curgerii. Culorile, care se delimitează ferm, sunt doar nişte 
penumbre ale aceleiaşi enigmatice feerii albastre: 

„lăsaţi-mă să vă spun/ două cuvinte/ despre lumina din preajma 
lucrurilor/ cea care rezistă cu infi nită răbdare/ şi care ţine cont/ de 
limba născută fără de cerul gurii// această lumină/ aceste oglinzi 
de pe mugurii viţei de vie/ ce răsfrâng o spaimă/ pe care o simţim 
doar atunci/ când pentru o clipă/ litrul de aer intrat în plămâni/ se 
preface în sticlă vulcanică// iată spre pildă aceste cuvinte sărace/ 

Constantin Dehelean



1832, 2020

 Lecturi paralele

născute după ce gura s-a-ncărcat de stele/ şi ochii de o tandră 
lumină/ iată/ această agrafă galbenă/ desprinsă din părul ei răvăşit 
în iarbă” (cuvinte sărace).

Ritm şchiop este al treilea cer al paradisului, dar nu ultimul, 
sperăm. Vor urma, cu siguranţă în timp şi altele. O realitate ju-
căuşă, construcţii uneori provizorii pentru viitoare construcţii 
trainice, poezia profundă se intersectează cu jocul poetic. Rime, 
cadenţe care formează echilibre uneori nesperate, dar insolite, 
sunt drumuri viitoare către alte lumi ale poesiei: 

„voi fi  dus atunci departe/ la poale de crâng sarmate/ viu voi fi  
născut din moarte/ lujer pur de crin sălbatic// voi fi  dus atunci 
aproape/ sub stejari crestaţi în grindă/ aşezat la cot de ape/ lujer 
nou de arsă ghindă// va arde foc sub pirostrii/ deasupra de crengi 
uscate/ sub frunziş s-or adumbri/ urme de sălbăticiuni mirate// 
ferit voi fi  sub pământ/ tăciune scurmat de vier/ prin frunziş va bate 
vânt/ legănând o lampă-n cer// lumina-va cerul iar/ nevăzutul văz 
să prindă/ stele încărcate-n car/ lampă atârnată-n grindă” (Viu).

Lectura poemelor din acest volum devine o reformulare 
a propriilor revelaţii lirice ale cititorului, fi ltrul creativ al poe-
melor din volum devenind un demers de cunoaştere a liricului, 
într-o lume accidentată de proze de multe ori nefi ltrate, ori 
netransfi gurate. Ioan Radu Văcărescu este un foarte bun cu nos-
cător al poeziei româneşti contemporane, fi ind coautor al unei 
consistente şi originale antologii. Ferit de tentaţii fi losofi ce ori 
metafi zice, autorul coboară (sau se ridică) pe o fundaţie reală 
(dar nu realistă). Imediatul, fi zicul, pipăibilul, concretul, sunt 
cele dintâi pietre ale unei fundaţii trainice. 

„Văcărescu ascunde esenţialele sub o scriitură lejeră, aproa pe de 
sporovăială şi-n formula orală a banalităţii ca şi cum po emul n-ar fi  
un eveniment şi-n el n-ar fi  loc de nici un eve niment, nici expresiv, 
nici confesiv, nici spiritual. Sunt însă simple trucuri de irelevare sub 
protecţia cărora Văcărescu trece clandestin deopotrivă o devoţiune 
sentimentală şi o melancolie existenţială care s-a transformat în 
substanţa poemelor” 

Când poezia devine un mod de viaţă...
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(spune AL. Cistelecan în cuvântul însoţitor al volumului de pe 
coperta a patra). IRV este genul de poet, adăugăm noi, care ne 
dăruieşte periodic, reinventându-se miraculos, poeme aidoma 
fructelor la fel de miraculoase, dintr-un copac al esenţelor 
nestricate. Un discurs autentic, dominat de subtile trimiteri care 
se cer descifrate, parcurgând o cărare a ne-nturnatei Poezii.

Constantin Dehelean
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Alexandru Moraru

Patos şi gratitudine în albia 
relevării*

Trebuie să fi i cu adevărat inimos ca să te 
dedici unei persoane, idei sau opere. Să 

te stârnească necurmat, chemându-te în 
„slujba” ei. Antrenându-te iar şi iar, până la 
obsesie, şi dincolo de ea, până la identifi care 
şi contopire cu obiectul atenţiei şi analizei ta-
le. Situaţie în care, inevitabil, frontiera din tre 
realitate şi fi cţiune devine fl uidă, în că le-
cându-se reciproc, infl uenţându-se şi re con-
fi gurându-se permanent. Exact asta se întâm-
plă în romanul Domniţa valahă. Con ceput 
de profesoara universitară Viorica Bălteanu 
şi apărut la Editura Eubeea, Timişoara, 2019, 
el are o prefaţă aparţinând criticului şi is-
toricului literar Adrian Dinu Rachieru şi o 
postfaţă semnată de scriitoarea şi editoarea 
Nina Ceranu.

Alexandru Moraru,
eseist, prozator,

Timişoara 

* Viorica Bălteanu, Domniţa valahă, Editura Eubeea, 
Timişoara, 2019
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Ca prozator, sunt atent întotdeauna 
şi la formă, nu doar la conţinut. Sens 
în care detaliile de ordin tehnic, com-
poziţional, ocupă un loc însemnat în 
disecarea lucrării, fi ind punctul de 
plecare în cercetarea „primară” a ele-
mentelor ei de construcţie. Domniţa 
valahă, este, de fapt, o lungă povestire 
augmentată, circular, cu dialoguri, 
des cripţii efl orescente şi edifi catoare 
sondări psihologice. Întins pe durata 
a douăsprezece capitole, tomul recon-
stituie traseul existenţial al unei per-

sonalităţi de marcă a neamului ro mânesc: principesa 
Elena Ghica, cunoscută şi sub pseudonimul literar 
Dora d’Istria.

Înainte de-a începe lectura, chiar m-am întrebat 
dacă n-o fi  şi aceasta vreo întreprindere lacrimogenă? 
Una excesiv sentimentală, siropoasă, derivând din 
solidaritate feminină resuscitată conjunctural? Dacă 
n-o fi  o alcătuire facilă, edulcorată, axată pe sara-
ban da afectelor scăpate din frâu şi nu pe cumpăna 
interpretării calme şi obiective? Sincer, mă temeam să 
nu prevaleze maniera didacticistă de abordare, ştiind 
că autoarea e profesoară. Iar dascălii, ca deformaţie 
profesională, au tendinţa (naturală, aş zice) de-a 
„vâsli” într-o anumită logoree, în fond, neproductivă. 
Însă, nimic din toate astea. Spre uimirea mea, am 
descoperit o prozatoare sadea, care m-a surprins 
prin vitalitatea şi robusteţea scriiturii sale.

Alexandru Moraru
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După un demaraj molcomit, expozitiv, Viorica Bălteanu 
intră abrupt în „pâine”, luându-şi rolul în serios. Din instinct, 
ori din calcul salutar, ea a reuşit să evite capcana în care se prind 
multe surate condeiere. Și anume ispita formulărilor bombastice 
utilizând cu precădere fraza de tip baroc. Împodobită excesiv cu 
accesorii stilistice de factură „sezonieră”, ea încarcă/apasă deseori 
atât de mult naraţiunea, încât ori te împinge în zona plictisului 
pedant, ori, pur şi simplu, abandonezi lectura. Spre lauda ei, 
autoarea ocoleşte aceste primejdii şi dă proba unei maturităţi 
prozastice neaşteptate. (Să nu uităm că, totuşi, ea vine dinspre 
poezie, având antecedente notabile şi în registrul liric). Astfel 
că, în loc să asistăm la o nereuşită, la vreun eşec rezonant, ce 
descoperim? Un stil curat, alert, axat pe fraza scurtă, penetrantă. 
Cu impact receptiv accentuat, ea constituie osatura cărţii, 
salvând-o de plusurile sau minusurile ce i-ar fi  putut dăuna. Nici 
urmă de acele încropiri lungi şi întortocheate bazate pe impresia 
falsă că, cu cât formularea e mai „grasă”, mai stufoasă şi mai 
complicată, cu atât eşti mai talentat. Este o părere hazardată, dar 
ea, în defi nitiv, ţine şi de instrucţie, şi de temperament. Într-un 
cuvânt – de acel ritm interior care ne ghidează permanent 
mişcările şi opţiunile.

Un alt câştig al romanului rezidă în dozajul său. E rotund, 
plin, conservând un ton cantabil propice lecturii. De asemenea, 
lexicul e remarcabil, redând plastic „maratonul” diacronic al 
per sonajelor şi, în primul rând, al eroinei. Decelăm şi infl uenţe 
romantice (chiar romanţioase pe alocuri) în acest păienjeniş 
de protagonişti, situaţii, tribulaţii intime şi aspiraţii perpetue. 
Volumul are la temelie, alături de indispensabila fi cţiune coa gu-
lantă, şi consistentul fi lon documentar. Presa vremii şi măr turiile 
contemporanilor. Sens în care Viorica Bălteanu s-a străduit (şi a 
izbutit) să le adune şi să le valorifi ce benefi c în arhitectura cărţii, 

Patos şi gratitudine în albia relevării
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reconstituind în felul acesta o epocă. O perioadă din istoria 
noastră culturală dominată, printre alţii, şi de această fi inţă de 
excepţie, Elena Ghica alias Dora d’istria, cea scoborâtoare din 
renumita familie a Ghiculeştilor, care a dat românilor nu mai 
puţin de zece domnitori!

Hăruită precoce, pasionată de literatură, muzică, sport, că -
lă torii, pictură, Elena Ghica a fost un spirit polivalent. Ca po-
liglotă, stăpânea opt limbi, inclusiv greaca veche şi latina, din 
care şi traducea! Un matrimoniu parţial eşuat n-a descurajat-o 
în demersurile sale ştiinţifi ce şi culturale. Dimpotrivă, şi-a con-
tinuat vocaţia până la sfârşitul vieţii, murind, ca mai toţi creatorii, 
cu sentimentul unor mari neîmpliniri. În cazul ei – eşecul în 
dragoste, drama pierderii copilului şi a surorii sale mai mici. 
Compensând parcă aceste realităţi nefaste, pana is cu sită a Vioricăi 
Bălteanu zugrăveşte tabloul emoţionant şi idilic al exemplarei 
prietenii dintre suveranul Braziliei Pedro II şi principesa Elena 
Ghica. Amiciţie care, de s-ar fi  ivit mai devreme, ar fi  putut avea 
un cu totul alt deznodământ. De aici şi nuanţa tragică a relatării, 
nostalgia şi imensa părere de rău că ”e prea târziu”. Cât adevăr 
uman şi câtă durere cuprinde această propoziţie!? Evident, dacă 
un lucru nu vine/apare la soroc, la ce bun să-l mai ai? La ce-ţi 
mai foloseşte, când, poate, poft a de viaţă a secat, iar tu abia te 
mai ţii pe picioare? Conversaţiile dintre cei doi sunt romantice, 
desigur, dar, trebuie să recunoaştem, şi captivante, la palierul 
superior al transfi gurării artistice.

Periplul eroinei prin Rusia, Elveţia, Belgia, Franţa, Austria, 
Italia, i-a îngăduit să cunoască şi să lege relaţii cu oamenii im-
portanţi ai vremii. A corespondat cu ei, şi-au împărtăşit pă reri, 
idei, asupra unor chestiuni şi subiecte diverse (politice, eco-
nomice, sociale). A colaborat la numeroase reviste de prestigiu 
(şi de spacialitate) din străinătate, iscălind cu pseudonimul 
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Dora d’Istria, dar neuitând niciodată că e româncă provenind, 
după tată, dintr-un neam vechi de aromâni din Albania. Adep-
tă a feminismului (a egalităţii de şanse între soţi), Elena Ghica, 
cu însuşirile sale multiple, şi-a asigurat un loc distinct în con-
stelaţia intelectualilor europeni ai epocii. Într-un răstimp re-
lativ scurt, atinsese celebritatea în cultură, ştiinţă, relaţii inter-
umane, ajungând un reper de anvergură continentală, şi nu 
numai. Încât putem spune că Dora d’Istria a fost un precursor 
al multiculturalismului, simbolizând aspiraţia necurmată spre 
dezvoltare şi progres pe multiple planuri. Un deschizător de dru-
muri care a spulberat/ urnit tabuuri şi prejudecăţi prin viziunea 
ei novatoare, modernă, în contrast evident cu men talitatea 
dominantă a vremii. Și în care bărbatul, bineînţeles, era mereu 
vioara întâi.

Idealurile şi concepţiile sale liberal-democratice au fost re-
marcabile. Era o vizionară cu accente profetice, situându-se, 
în multe privinţe, în avangarda cunoaşterii. O gânditoare ce 
me ditase îndelung şi statornic la rosturile şi tainele vieţii şi, în 
general, la tot ce poate stârni elanul şi curiozitatea. Și, mai ales, la 
sentimentul acela unic, greu de defi nit, dar omniprezent, şi care 
macină sufl etul, îndeosebi când eşti departe de tărâmul mirifi c 
al obârşiei. Acolo unde se înfi ripă rădăcinile, iar ramurile cresc 
nestingherite spre cerul albastru şi pur, cum doar la tine acasă îl 
ai când te copleşeşte dorul. 

Domniţa valahă, este o carte zămislită cu patos şi tenacitate. 
O cronică întinsă şi extinsă a unei personalităţi deosebite a 
spiritualităţii autohtone, care a avut ocazia să cunoască multe şi, 
la rându-i, să fi e (re)cunoscută de mulţi contemporani. (Ajuns 
în faza aceasta a recenzei, gândul îmi fuge, volens nolens, la o 
altă stea a dotării preeminente: Iulia Haşdeu. Până la un punct, 
se poate face o paralelă între cele două cărturărese. Până la etapa 
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precocităţii intelectuale, a setei de învăţătură şi a năzuinţelor 
sublime. A înzestrării lor particulare axate pe asimilare necurmată 
şi har creativ, căci, dincolo de similitidinile enumerate, intervin 
departajările esenţiale pendinte de ursite contrare. Iulia Haşdeu 
s-a stins în miezul juneţii, în vreme ce Elena Ghica a trăit, totuşi, 
60 de ani. În cazul ei, şansa biologică s-a impus mai pregnant).

Dora d’Istria (1828-1888) – un destin fascinant, un parcurs 
uman şi cultural aparte. În privinţa ei, triada glorie-avere-
dragoste n-a funcţionat decât parţial. Și asta întrucât nu le poţi 
avea pe toate. Ceva musai să primeze. De fi nanţe şi de faimă n-a 
dus lipsă (vezi, printre altele, achiziţionarea în Florenţa (Italia) 
a proprietăţii Villa d’Istria, situată pe Via Leonardo da Vinci, 
nr. 10, cu o grădină imensă (4.000 de mp), unde a trăit până la 
sfârşitul vieţii). Însă de fericire – da. Tocmai ea, nefericirea, i-a 
fost dată, probabil, ca „sancţiune”, altminteri ar fi  avut o existenţă 
perfectă. Ceea ce, fatalmente, e imposibil. (Eminescu, de pildă, 
contemporan cu ea, n-avea bani, uneori, nici de tutun).

Pusă în mişcare de regia destoinică a autoarei, o galerie de 
personaje interesante se perindă impetuos în faţa noastră. Sim-
patia Vioricăi Bălteanu pentru eroina cărţii este pronunţată – de 
aici şi atenţia sporită acordată fi ecărui detaliu, oricărei secvenţe 
cu trimitere la ea. La trai, carieră, moştenire culturală şi ecou 
în posteritate. Mondenităţi eterogene, datini, deprinderi – toate 
fermentează în creuzetul panoramat numit Viaţă şi din care nu 
pot absenta baletul, teatrul, opera, regalele gastronomice un-
de se înfruptau potentaţii vremii din meniuri sardanapalice. 
Romanul abundă în pasaje descriptive privind obiectele de uz 
curent, garderobele competitorilor, încât belşugul informaţiei 
debordează într-o policromie materială luxuriantă. Natura, 
cadrul reconstituirilor istorice asigură acea atmosferă specifi că, 
de epocă, veridică şi sugestivă. Unele formulări şi comentarii 

Alexandru Moraru



1912, 2020

 Lecturi paralele

sunt savuroase prin relevarea lor nudă, directă, incluzând o 
doză de candoare nedisimulată. Sau de umor involuntar. Ton 
mol com, sfătos, „înfi erând” tarele etice în manieră (oarecum) pe-
dagogică, dar fără a moraliza excesiv. Surprinde echilibrul cărţii, 
construcţia ei relativ simplă, dar bogată în mesaje şi racorduri 
multiple.

Cu Domniţa valahă, Viorica Bălteanu (re)aduce în atenţia 
noastră o femeie de excepţională anvergură civică şi creativă. 
O veritabilă mesageră a neamului românesc, recunoscută peste 
hotare şi proclamată ca una dintre cele mai fecunde şi luminate 
minţi ale epocii. Căci, spune autoarea, „(...) Cu asemenea con -
tribuţii la civilizaţia lumii, alături de numeroase altele, avem 
motive limpezi de a ne strădui să ne facem cunoscuţi, pre-
tutindeni, cu demnitate, prin adevăruri întregi. Pentru marii 
înaintaşi nu există prea târziu.”

Într-adevăr, niciodată nu e tardiv să-ţi promovezi valorile, 
iar modul în care scriitoarea înţelege această misiune nu poate 
fi  decât salutar. Cu prezenta carte, Viorica Bălteanu a absolvit 
testul de foc al romanului, livrând cititorului o lucrare bine 
întocmită şi atractivă. Un memento semnifi cativ şi necesar din 
istoria noastră culturală, un popas de cinstire şi neuitare în 
„bolboroseala” vremurilor de azi, de ieri, dintotdeauna.

Patos şi gratitudine în albia relevării
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Sfârşitul inocenţei cu 
Cristian Vicol

Poe, Tolstoi, Dostoievski şi Vonnegut
Toată fi cţiunea este speculativă şi nu putem 
să nu fi m de acord cu acest lucru. În acest 
context, a vorbi despre (supra)genul fi cţiunii 
speculative ca domeniu distinct de afi rmare 
şi defi nire literar-artistică pare un demers 
riscant. Există diferenţe majore între Hans 
Phall al lui E. A. Poe şi Război şi pace de 
L. N. Tolstoi, între Fraţii Karamazov de F. 
Dostoievski şi Abatorul 5 al lui K. Vonnegut. 
Toate sunt opere de fi cţiune, deşi elementele 
realist-factuale abundă în fi ecare. În Hans 
Phall şi Abatorul 5 există însă aspecte care ies 
din experienţa comună, redefi nind modul de 
înţelegere al realităţii. La Poe şi la Vonnegut 
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se relevă o dimensiune postumană, a unei fi cţiuni de gradul 
al doilea, descriind lumi inventate, „ireale”, însă solide artistic, 
iterând experienţe aproape imposibile şi contacte cu entităţi evi-
dent nonumane. În centrul lor se afl ă însă pământeni tipici, cum 
este escrocul mărunt şi pierde-vară Hans Phall sau un prăpădit 
ca Billy Pilgrim. 

Ficţiunea speculativă înseamnă supragenul care îşi subor-
do nează literatura fantastică (fantasy), science fi ction, utopiile 
(distopiile), fi cţiunea politică şi istoriile contrafactuale (variante 
ale evenimentelor în cheia „ce ar fi  fost dacă”), povestirile pe su biec te 
mitice, ba chiar şi romanul istoric. Pentru a înţelege diferenţa 
faţă de fi cţiunea pe teme preponderent realiste, este nevoie să 
ne întoarcem la fi nalul cărţii Abatorul 5 (Slaughterhouse-Five), 
unde Kurt Vonnegut îl readuce pe Billy Pilgrim în punctul de 
plecare, adică în subteranele abatorului din Dresda. Dacă laşul 
ar fi  murit aici, în timpul bombardamentului din 1945, am 
fi  avut un foarte bun roman istoric. Autorul a mers însă mai 
departe, iar povestea, prin procedeul discontinuităţii narative, 
a dobândit o aventură extraterestră a acestui erou-antierou, 
in  clusiv ca exponat într-o grădină zoologică de pe planeta 
Tralfamadore. Este un al doilea nivel al fi cţiunii, K. Vonnegut 
per miţând o interogaţie postumană (un posibil punct de vedere, 
extraterestru, nonuman) asupra unor personaje pământene 
poate nu foarte reprezentative. 

Am schiţat aceste cadre, fără a avea pretenţia chiar şi a 
unei introduceri în ceea ce înseamnă domeniul generos al 
fi c ţiunii speculative, pentru a înţelege mai bine provocările 
fi cţional-imaginative în faţa cărora sunt puşi şi autorii români 
de gen. Este un lucru foarte bun că România are un număr 
important de autori foarte pricepuţi când vine vorba de science 
fi ction, fantasy, fi cţiune politică, toate la un loc sau separate. 
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Câteva nume se cer amintite, din „garda veche” făcând parte 
Mircea Opriţă, Voicu Bugariu, dar şi Dănuţ Ungureanu, 
Michael Haulică, Marian Truţă, Silviu Genescu, Lucian Merişca, 
Sebastian A. Corn, Antuza Genescu. Există şi o generaţie 
mai nouă, diversă şi chiar eclectică, de remarcat fi ind Daniel 
Timariu, Liviu Surugiu, Cătălina Fometici, Bogdan Hrib, 
Lucian-Dragoş Bogdan, Teodora Matei, Mihai Coman, Cristian 
Vicol, Ciprian-Ionuţ Baciu, Miloş Dumbraci, Eugen Cadaru sau 
Alexandru Lamba. Despre unii dintre ei am scris deja în cadrul 
rubricii Zona F&SF din revista „Arca”. Acum este rândul lui 
Cristian Vicol, membru marcant al şcolii timişorene de fi cţiune 
speculativă. 

Timişoara la 1716
Cristian Vicol este scriitor, adică are imaginaţie, are talent, fraza 
îi curge sigură, iar textele sale sunt structurate atractiv. A absolvit 
specializarea Jurnalism a Universităţii de Vest din Timişoara, a 
continuat cu un master în acelaşi domeniu, un an fi ind petrecut la 
Universitatea din Szeged, Ungaria. A lucrat sporadic ca jurnalist, 
însă o face mai des ca specialist în relaţii publice, contribuind 
la managementul informaţiilor pentru câ teva proiecte culturale 
importante ale Timişoarei. În 2014, Cristian Vicol a reuşit să-şi 
surprindă apropiaţii cu apariţia romanului picaresc Comoara din 
cetate. Este un roman de aventuri bine scris despre evenimentele 
istorice ale anului 1716, când prinţul Eugeniu de Savoya (cel atât 
de apreciat de Daniel Defoe!) a asediat cetatea Timişoarei, reu-
şind să o scoată de sub stăpânirea otomană. A scris şi un (foarte 
arătos) volum, de data aceasta non-fi ction, despre istoria locului, 
intitulat O scurtă istorie a Timişoarei până la 1716. Datele sunt 
cele reale, dar istoria/ povestea (cei doi termeni fi ind intrinseci, 
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amplifi cându-se semantic reciproc) este spusă cu 
mult farmec, dovedind talent de scriitor. Cartea poate 
funcţiona ca manual de istorie (locală) pentru clasele 
de gimnaziu, însă poate fi  o surpriză pentru orice 
persoană interesată. Sunt aici pagini valoroase despre 
principele bănăţean Pavel Chinezu, întâmplări din 
perioada în care Timişoara era capitala Ungariei (a 
regelui Carol Robert de Anjou, cel învins la Posada), 
dar şi teribila acţiune de pedepsire a lui Gheorghe 
Doja, cu toată cruzimea ei. 

Dinamim şi interogaţie
Preocupările scriitoriceşti ale lui Cristian Vicol ră-
mân însă legate de genul science fi ction, iar aici cea 
mai importantă realizare a lui este volumul intitulat 
Sfârşitul inocenţei, de data aceasta unul de proză 
scurtă, două texte având caracteristicile unor nuvele. 
Textele se remarcă printr-un amestec 
de SF şi fantastic, în naraţiuni pure, ner-
voase, deşi uneori vascularizate de un 
lirism difuz, care nu se autonomizează 
pentru a domina. Autorul a învăţat să 
scrie în fraze scurte, explicite, mişcate 
de verbe la modul predicativ, fi ind li-
mitată astfel aglomerarea de adverbe, 
adjective ori gerunzii, cele care fac 
pro  za să obosească destul de repede. 
Este mai degrabă un stil informativ, al 
jur nalismului, amintind de pregătirea 
de bază a autorului. În acelaşi timp, 
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povestirile sale (desigur, şi schiţe, şi nuvele, căci sunt de toate 
tipurile), se pot defi ni prin acest stil direct al prozei de acţiune, 
dar şi prin componente descriptive şi evocatoare, într-un do-
zaj inteligent, care favorizează dinamismul, o bună şi rapidă 
re ceptare. Textele pot fi  caracterizate prin englezescul story, al 
cărui înţeles în original este mai complex faţă de limba română, 
însemnând şi relatare reportericească, şi poveste cu sensul de 
basm. 

În această lume cu multe caracteristici inedite (chiar sur-
prin zătoare) autorul inserează atent elemente recgnoscibile, 
to poi ai universului artistic, cum este Zacharia Kanan, din po-
ves tirea Vaza de porţelan. El este proprietarul unui magazin de 
curiozităţi, un alt element de referinţă culturală. Locul comun es-
te însă răsturnat în acest text, Kanan nemaifi ind martor sau agent 
de infl uenţă, ci actant într-o piesă pe care pare să o regizeze din 
umbră. Textul rămâne în acest registru mai degrabă fantastic, 
premisa science fi ction fi ind greu de decelat. Autorul imaginează 
vaza de cristal ca armă şi ca instrument de pedeapsă pentru o 
femeie abuzată ani lungi de soţ. Când aceasta îşi ucide agresorul, 
Kanan îi oferă posibilitatea de a dispărea, pentru a nu fi  reţinută. 
Femeia refuză, iar vaza se transformă întâi în mii de ace care o 
străpung, dar care apoi o înconjoară ca un iad insuportabil de 
porţelan. Este o parabolă aici, construită pe ideea că inocenţa 
nu valorează prea mult şi că nimeni în lumea aceasta nu este 
complet nevinovat.

Piesa de rezistenţă din acest volum este nuvela Iluzia magi-
cianului. Textul este reprezentativ pentru întregul demers scrii-
toricesc al autorului, evidenţiind câteva dinte caracteristicile 
pro zei sale. Subiectul ţine mai degrabă de sfera fantastică: un 
zeu sau spirit (evident nemuritor) încearcă să schimbe soarta 
lumii, acţionând sub formă umană. Aleph, pentru că acesta îi 
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este numele, face mai multe încercări, toate nereuşite, aspect 
asupra căruia fusese avertizat de către Beth, un alt spirit etern. 
Aleph, deşi zeu, este un umanist, având o repulsie instinctivă 
faţă de morţile absurde, cum sunt victimele războaielor. În 
această nuvelă, C. Vicol lucrează pe două planuri, primul fi ind 
cel al existenţei acestor spirite extramundane (nu neapărat ex-
tra terestre!), care intervin în planul al doilea, cel al lumii pă-
mântene obişnuite. Este o stratifi care regăsită şi în alte texte din 
volum, autorul favorizând ideea că umanitatea nu este singură 
în existenţa ei, iar faptele, mai ales cele importante, putând fi  
infl uenţate de cineva din afară, de zei, spre exemplu. De data 
aceasta, ni se prezintă o încercare dramatică de a schimba soarta 
lumii, din păcate nereuşită. Cadrul este oferit de Primul Război 
Mondial (Marele Război, cum mai este cunoscut). Aleph i-a 
înfăţişarea unui magician, chemat să distreze militarii britanici 
prinşi în luptă. C. Vicol descrie cu mână sigură ororile de pe 
front şi obtuzitatea comandanţilor militari ori a decidenţilor po-
litici. Uneori, scenele sunt de un naturalism copleşitor, făcând 
parte din strategia de a impresiona cititorul, câştigat emoţional 
de partea magicianului Aleph, al cărui scop este tocmai acela de 
a opri carnagiul. Nu reuşeşte, deşi semnele erau promiţătoare, 
deoarece îi convinsese pe combatanţi să-şi părăsească poziţiile, 
să dezerteze pur şi simplu. Se vor întoarce însă să reia măcelul 
încă vreo trei ani. Nu este doar scepticism în această tentativă 
de istorie contrafactuală (deoarece măcelurile descrise de autor 
chiar au avut loc, într-un timp istoric cu consemnări masive), ci 
şi o fatalitate inevitabilă. Acest determinism istoric este anunţat 
încă din debutul nuvelei, la un conclav al zeilor ţinut în Egiptul 
antic. Este un deznodământ anunţat şi imposibil de evitat, ceea 
ce aminteşte de soarta implacabilă a eroilor din Iliada atribuită 
lui Homer. După ani de confruntări, după amânări, după multe 
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sacrifi cii şi intervenţii ale unor zei puternici, inclusiv Apolo, 
Troia cade, fi ind apoi devastată. Aşa se întâmplă şi cu personajele 
lui C. Vicol, care au statut de eroi doar în propaganda ofi cială, 
bine punctată în text prin decupaje din ziare. 

Moartea mereu biruitoare
Pedeapsa lui Manitou este o altă piesă de rezistenţă a volumului, 
având structura unei nuvele. Nici aici tema nu este clar science 
fi ction, poate nici fantastică. Se încadrează mai degrabă în aria 
fantasticului magic, dezvoltată în a doua parte a secolului al 
XX-lea în special de scriitori sud-americani, însă doar în două 
pasaje, altfel fi ind cât se poate de realistă. Este o poveste despre 
credinţă şi habotnicie, despre dragoste, pasiune şi devotament 
în Lumea Nouă americană de la sfârşitul secolului al XVI-lea. 
Autorul înfăţişează cu dezinvoltură comportamentele divergente 
dintr-un trib de indieni, în apropierea cărora a fost ridicat un 
fort al coloniştilor europeni. Nadie este personajul puternic, 
ca pabil să lupte pentru ea şi pentru soţul ei cu acaparatorul şa-
man Achachak. Se ajunge la confruntarea cu europenii, fi nalul 
redând dimensiunea tragediei, căci vor muri cu toţii, singurii 
supravieţuitori fi ind năpăstuiţii de odinioară Nadie şi soţul 
ei Wematin. Confruntarea există însă pe mai multe planuri, 
aşa cum ne-a obişnuit autorul. Cele patru sau chiar cinci arii 
de confruntare cuprinde şi o dispută religioasă. Manitou şi 
Dumnezeu sunt din nou invocaţi pentru a oferi sprijin po po-
rului ales. De data aceasta nu răspunde niciunul. Când po-
vestea se îndreaptă spre dramaticul fi nal al morţii colective, 
personajul-cheie Nadie îşi revelează natura şi se caracterizează: 
„Eu sunt Manitou şi Dumnezeul vostru”, o simbioză care nu le 
foloseşte la nimic muritorilor cuprinşi în încleştare. Moartea 
este mereu biruitoare, chiar şi când împotriva ei se ridică ne-
muritorii. 
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Asemănătoare este povestirea Ritualul, unde autorul în făţi-
şează o lume postnucleară, de fapt una recivilizării fără teh no-
logie. Proza are acest pretext al noii primăveri postatomice, după 
ani de iarnă nucleară, când oamenii au ieşit din nou la şi în 
lumină, fi ind capabili să semene, să culeagă şi să se bucure de 
recoltă. Un ritual canibalic marchează sărbătoarea, căci după o 
luptă, tânărul care pierde este sfârtecat şi mâncat bucată cu bu-
cată. Este o lume rotundă, închisă, aşa cum am văzut şi în ce-
lelalte texte ale autorului, defi nită prin câteva caracteristici par-
ticulare, o lume care îşi conservă tradiţiile sângeroase toc mai 
pentru a-şi conserva existenţa. O proză pur science fi ction este 
Ţancurile luminii eterne. Aici autorul anticipează pe termen 
scurt, descriind o deplasare în teren a unui jurnalist. Acesta 
ajunge pe Lună, unde se afl ă două mici colonii umane, sarcina 
lor fi ind de a exploata zăcămintele de cesiu. Trece pe lângă o plat-
formă orbitală construită ca loc de relaxare pentru cei bogaţi. Pe 
Lună totul decurge normal, până la locul numit Ţancul luminii 
eterne, o suprafaţă de câţiva km pătraţi, unde soarele străluceşte 
încontinuu. Aici sunt plasate câmpuri de oglinzi pentru pro-
ducerea energiei. Ceva se întâmplă însă cu lucrătorii staţiei, care 
devin fantome energetice, trecând într-un univers paralel. Proza 
este condusă atent, fără digresiuni, însă de data aceasta unele 
fapte sunt doar sugerate, lăsând o anumită incertitudine asupra 
lor, ceea ce nu se întâmpla în celelalte proze din volum. Este un 
mod interesant de a sugera imposibilitatea comunicării, chiar şi 
între oameni apropiaţi, care de data aceasta nu mai sunt adversari. 

Copii ai erei atomice
Povestirea Sfârşitul inocenţei, cea care îşi împrumută titlul în-
tregului volum, este o piesă science fi ction, cu o miză ridicată, de-
oarece se înscrie în domeniul sensibil al istoriei contrafactuale. 

Sfârşitul inocenţei cu Cristian Vicol
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Autorul porneşte de la un fapt real, grija americanilor de a-şi 
construi adăposturi antiatomice după al Doilea Război Mondial. 
Vine un moment când acestea devin necesare, adică în 1962, anul 
fi nalizării, în istoria reală, a crizei rachetelor nucleare din Cuba. 
În povestea lui C. Vicol confruntarea nu mai poate fi  oprită, iar 
loviturile reciproce sunt de proporţii. Toate aceste evenimente 
apo caliptice sunt relatate prin ochii şi simţurile personajului 
Jenny, o fetişcană care are alte griji, mult mai importante pentru 
ea: e gravidă şi nu ştie cum să gestioneze această stare de lucruri, 
mai ales că iubitul Johnny se arată speriat de perspectiva de a 
de veni tată. Jenny se maturizează brusc în buncărul antiatomic 
şi îşi înfrânge spaimele pentru a construi o lume pentru copil. 
Este proza în care talentul autorului se arată nu doar în scriitură, 
nu doar în ingeniozitatea construcţiei literare, ci şi în reliefarea 
unor stări emoţionale profunde, calităţi care îl recomandă ca pe 
un autor obligatoriu de urmărit şi pe viitor. 

În ultimul timp, Cristian Vicol este prezent în mai multe an-
to logii, printre care fascinanta Noir de Timişoara, poate cel mai 
bun volum dedicat genului în România, dar şi în East of a Known 
Galaxy, o antologie în engleză cu autori români reprezentativi 
de science fi ction, la acest volum C. Vicol fi ind şi coeditor. Preo-
cupările sale sunt însă legate şi de lumea fi lmului, domeniu un-
de se manifestă ca un comentator avizat. Astfel se conturează 
profi lul unui veritabil om de cultură, un autor complex şi energic, 
capabil să construiască intrigi din fărâmele vieţii, exploatând la 
sânge banalul unor existenţe, care niciodată nu sunt ce par a fi . 
Cu alte cuvinte, C. Vicol este un scriitor ce merită urmărit. Și 
citit.

Lucian-Vasile Szabo
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Dilemele unui cititor de istorii 
literare şi tratate de teoria 
literaturii

NU AM în vedere scopul didactic al clasifi cărilor 
sau al ordonărilor bibliologice sau bibliografi ce, 

ci doar o încercare de sintetizare a unor informaţii în 
domenii în care „oferta” unor studii şi tratate este 
mai mult decât generoasă. Academismul şi forma-
lismul, ambele cuprinzătoare, dospite şi consacrate 
în secolul al 19-lea, „au direcţionat” şi cercetarea 
literară din se colul 20. Acestea pornesc, cu certitudine, 
din ceea ce în secolele dinainte era considerată di-
recţia uni versitară a studiilor literare. Acestea por-
nesc, în aceeaşi măsură, şi din direcţia sociologică, 
cu implicaţiile ei social-politice, în demersul cultural 
pe care îl promova arta literară a vremii. 

Încercarea de sintetizare a unor informaţii vaste, 
sau de sistematizare a conceptelor academice sau 
sociologice, vastul câmp artistic care este literatura, 

Pre-Texte
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după „revoluţiile canonice” generate de „fenomenul Bloom” es-
te, cu siguranţă, un alt dat şi o altă necesitate, tocmai datorită 
vas tităţii acestui câmp cultural care este literatura. 

Formarea intelectuală a celor care îşi caută drumurile exis-
tenţiale în literatură, în teatru sau în alte arte ale cuvântului, 
într-un cuvânt în formarea unei „clase sociale” a cititorului, sau 
a unor segmente sociale, nu neapărat ale creatorilor de literatură, 
poate fi  o formă de construcţie a unui „corp profesionist” de 
susţinători ai culturii literare. Mai exact, universitatea şi aca-
demismul chiar şi astăzi sunt deschise spre social, acestea 
trebuind să aibă în vedere tocmai construcţia perpetuă a feno-
menului cultural care este lectura, şi statuarea acelei „clase so-
ciale” care este masa cititorilor. 

Înţelegerea textului literar în general, şi înţelegerea modului 
în care ne raportăm la textul literar în particular, dovedesc că 
li teratura face „jocul” unei anumite profesionalizări a citirii, a 
parcurgerii actului literar, începând cu dospirea, cu proiectarea 
operei literare şi terminând cu aşezarea ei într-o structură glo-
bală a valorii intrinseci. Istoriile literare sunt surse de va lorizare 
sociologică şi de propuneri teoretice care să ţină cont de stilistică, 
de o „gramatică” a operei literare în sens teoretic.

Reducţionismul sociologic caută limite şi legături între viaţa 
culturală şi cea socială. Istoriile literare fac o analiză de context 
social. Infl uenţele, de multe ori decisive, fac legătura istorică şi 
geografi că a fenomenelor literare, formând un anumit apetit 
pentru clasifi cări a aşezării lor în contexte istorice. În istoriile 
literare nu se uită condiţiile social economice ale mişcărilor in-
telectuale. Nu se ignoră şi faptul că socialul determină culturalul 
într-o măsură mai mare sau mai mică. Esenţial este însă demersul 
evolutiv al cercetării literare, formularea sincroniilor cu alte so-

Constantin Dehelean
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cietăţi culturale mai mult dau mai puţin depărtate. Geografi ile 
culturale interferează într-o anumită simbioză care determină 
difuzarea literaturii pe domenii geografi ce din ce în ce mai largi, 
ducând la un globalism intrinsec.

Un alt reducţionism, cel formal, presupune forma fi nală a 
operei literare. Matricea pre-gândită a operei literare, de la cea 
incipientă la cea ultimă, defi nitivă, este soclul pe care se aşează 
o operă literară. Se poate vorbi de un ideal al unităţii operei. 
Plu ristratifi carea operei nu mai este concepută istoric, ci formal. 
Structuralismul, venit din domeniul lingvistic, pune valorizarea 
estetică pe primul plan al analizelor. 

Știinţa limbajului, teoretizările estetice aşează opera literară 
într-o matrice estetică, ducându-ne în extremis la analize estetice 
care nu mai ţin cont de istorie ci de clipa fi nală, şi care defi neşte 
opera literară prin ea însăşi. Analiza estetică a literaturii scoate 
opera din contextul istoric. Declanşarea către analiza în sine a 
generat demersuri hermeneutice. Teoretizările despre literatură 
aprofundează complexităţile valorice. Estetica operei nu este de-
terminată de social ci de matrici teoretice care detaliază formele 
creaţiei. Totul duce la o anume abordare anistorică. Opera 
literară, în acest caz, stă în picioare doar prin valoarea ei, prin 
supunerea ei la rigori estetice.

Marele canon nonistoric, noul reducţionism, declanşează 
o tensiune, până la urmă necesară. Ieşirea din paradigmele so-
ciologice sau formale generează o altă abordare. Acum lectorul 
intervine cu asupra de măsură în textul beletristic, împins de 
clasifi cări mai mult sau mai puţin sui-generis. Generaţiile, seriile 
creative, listele valorice sunt deseori subiective. Subiectivismul 
este acel dinamism propriu individualităţilor. Cele două dimen-
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siuni – formalismul şi sociografi a – nu dispar, acestea fi ind 
con  sacrate de experienţa istorică a culturilor, lectorul literar 
bazându-şi gustul pe două intuiţii sine qua non ale abordării 
operei literare: găsind sufi ciente similitudini de construcţie între 
operele literare, cu punctaje în abordarea teoretică a textului 
literar, şi imposibilitatea de a presupune că opera literară poate 
fi  scoasă dintr-un anume context istoric. Abia de aici încolo ai 
drumul deschis către lectura absolută. Abia atunci Shakespeare, 
Cervantes pot sta alături de Dostoievski sau de Llosa.

Literatura în era postmodernismului se subsumează unei 
anumite medieri între cele două concepte ale abordării culturii 
literare. Este emblematică situaţia exilului românesc.

Vorbind despre „exilul literaturii”, despre ceea ce a fost pâ-
nă nu demult literatură adevărată, Mircea Martin consideră 
că formularea literară a valorii, prin libertatea de creaţie şi de 
gândire, literatura „nu mai joacă decât un rol minor în defi nirea 
principiilor etice şi a raporturilor pe scena globală, în imaginea 
de sine a omului contemporan. Puterea, infl uenţa şi pertinenţa 
ei în secolele anterioare sunt într-o dramatică scădere... Trecerea 
tot mai evidentă de la o cultură a cărţii la una a hipertextului 
este un corolar (doar în aparenţă tehnic) al acestui proces” (cit. 
din Exilul literaturii, „Observator Cultural”, nr. 996, 2019). Să nu 
uităm că literatura exilului românesc a creat opere literare, în 
crearea lor neexistând obstrucţia unei cenzuri distrugătoare (a 
se vedea opera câtorva dintre reprezentanţii lui: Mircea Eliade, 
Constantin Virgil Gheorghiu, Vintilă Horia, Emil Cioran, Eugen 
Ionescu). Abordarea sociologică, formalistă, academică ori nu, 
a operelor exilului românesc a fost ignorată violent de istoricii 
şi teoreticienii literari români o bună bucată de vreme. Scriitorii 
exilului românesc erau preocupaţi nu atât să spună adevărul 

Constantin Dehelean
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„cât să îl spună înre-un chip atractiv, memorabil, original, cu 
riscul, uneori, de a-l rata, risc asumat sau acceptat în mod in-
conştient” (Mircea Marin, citat din acelaşi articol). Toată opera 
exilului stătea sub spectrul unei abordări antiestetizante. Opere 
literare aveau interferenţe cu alte abordări, care nu mai ţineau 
cont de valorile culturale tradiţionale sau de concepte estetice 
pure. Scrierile deveneau conglomerate de artă + manifeste anti-
totalitare + nostalgii ideologice perimate sau doctrine idea liste. 
Istoriile literare, dintr-o privire echivocă, teoriile literare dintr-o 
neputinţă metodologică au scos din contextul lor fi resc opere 
literare importante ale acestui segment cultural. 

Un trecut permanent reconsiderat a dus istoriile literaturilor 
la aşezarea acestora pe un palier secundar. Teoriile literare, 
de asemenea, nu au creat instrumente şi metode de cercetare 
si nergică. Și acest lucru a instituţionalizat formule noi de abor-
dare a fenomenului literar. Eseul puternic personalizat a im-
pus nume cu rezonanţă în siajul unei abordări puternic per-
sonalizate (Umberto Eco, Jorge L. Borges, George Steiner, dar 
şi Mircea Martin, Octavian Soviany ori Gh. Crăciun). „Dincolo 
de profeţii apocaliptice, o anumită incompatibilitate nu poate fi  
ignorată între epoca noastră şi literatură (sau ceea ce obişnuiam 
să numim literatură). Iar când spun «epoca noastră», desigur că 
mizez pe ambiguitatea îndoielnică a sinecdocii. În ciuda efectelor 
omogenizante crescânde a globalizării, diferenţe importante 
rămân între diverse spaţii culturale, diferenţe datorate punctului 
de plecare, adică tradiţia locală, contextul istorico-politic, con-
juncturile economice, ritmul dezvoltării etc. Dar procesul de 
marginalizare a literaturii pare peste tot ireversibil. Nu în tâm-
plător, utilitatea ei socială este astăzi mai mult clamată decât 
efectiv recunoscută. Literatura nu mai joacă decât un rol minor 

Dilemele unui cititor de istorii literare şi tratate de teoria literaturii
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în defi nirea principiilor etice şi a raporturilor pe scena globală, în 
imaginea despre sine a omului contemporan. Puterea, infl uenţa 
şi pertinenţa ei din secolele anterioare sunt într-o dramatică 
scă dere, oricât ne-ar indispune aceste constatări pe toţi cei ce 
suntem legaţi de ea. Iar trecerea tot mai evidentă de la o cultură 
a cărţii la una a hipertextului este un corolar (doar în aparenţă 
tehnic) al acestui proces” (Mircea Martin, art. citat).

 
Rămâne deschisă însă o altă abordare a originalităţii, a indi-

vidualităţii scrierii literare. Lectura şi lectorul de text literar de-
vin aparent fenomene şi indivizi abstracte. Astăzi se vorbeşte tot 
mai mult de moartea autorului. În acest sens problema istoriei 
literare şi a teoriei literaturii pare să devină superfl uă. La sfârşitul 
secolului al 19-lea (în1882) Nietzsche exclama; „Dumnezeu 
a murit!”, pentru ca în secolul 20 (în 1968) Roland Barthes să 
exclame şi el „Autorul a murit!”. Întâietatea cititorului devine, 
iată, o doadă a secularizării valorii literare în raport cu autorul 
(creator al operei) şi cu timpul acestuia (un amalgam de stări şi 
situaţii). Există riscul ca triada autor/ operă/ cititor să bulverseze 
statusul literaturii. Și atunci toate demersurile esteticii, a co-
mentariului literar devin doar forme de comunicare, în care 
lectorul-cititor are o anumită, nouă, poziţionare faţă de text. 
Această declinare spre formalism, spre comunicarea în sine a 
textului literar, pot declanşa o criză de percepţie şi de receptare a 
operei literare. Noi credem că instrumentele istoriei literaturii şi 
a teoriei literaturii vor fi  reconsiderate în formule imprevizibile. 
Și, se ştie că imprevizibilul a fost, de multe ori, declanşatorul 
unor noi evoluţii.

Constantin Dehelean
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Ciaran O’Driscoll

poet irlandez (n. 1943). Volume de versuri: Gog and 
Magog (1987), Th e Poet and His Shadow (1990), 
Th e Myth of the South (1992), Listening to Diff er-
ent Drummers (1993), Th e Old Women of Magione 
(1998), Moving On, Still Th ere: New and Selected Po-
ems (2001), Surreal Man (2006), Life Monitor (2009), 
Th e Speaking Trees (2018).
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Un dar pentru președinte

„…apariția de astăzi a dlui Bush pentru
a primi un bol de trifoi de la Taoiseach1,
dl. Ahern, la Casa Albă…”

„Th e Irish Times”, 31 martie 2003

Țin seminare despre chestii de-astea.
„De ce”, îmi întreb studenții de la arte,
„se afl ă un mănunchi de banane lângă
torsul de femeie din Incertitudinea poetului
al lui de Chirico?”
Și un student zice,
„Probabil că poetul e
nesigur cum ea poate mânca o banană
fără mână s-o ridice,
sau gură în care s-o bage.”

Problema cu Suprarealismul
e cât de suprareal mai poate deveni
cu cât îl zgândări mai tare,
așadar acei comentatori de artă
care rămân inexpresivi sunt isteți:
„Ce vedem aici”, zic eu,
„este juxtapunerea neașteptată
a unui clasic tors de femeie răsucit
și a unui mănunchi de banane.”
Și alt student întreabă:

1 prim-ministrul Republicii Irlanda (irl.).

Ciaran O’Driscoll
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„De ce sunt trenuri în fundal?”

„La de Chirico întotdeauna sunt trenuri în
fundal.
E cumva semnătura lui.”

Cealaltă problemă cu Suprarealismul
este că nu se limitează la artă.
„De ce”, întreb, „e un mănunchi mare
de trifoi în bolul Taoiseach-ului?”

Și un student cu potențial zice:
„Asta e juxtapunerea neașteptată
a unui Președinte american belicos
și a unui bol de trifoi în mâinile
unui prim-ministru irlandez abject.
Aici simțul clasic și renascentist
al calmului, echilibrului și armoniei
e deformat pentru a face scena
și mai sinistră și neliniștitoare.”

„Bravo, bravo, foarte bine, excelent!
Și de ce sunt avioane în fundal?”

„La Președinte întotdeauna sunt avioane în
fundal.
E cumva semnătura lui.”
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Anatomia unui om de aramă
       (siluetă de aramă într-o cârciumă, comitatul Galway)

Rana de intrare este sub cotul drept –
aici.
După cum se vede
gâtul scripcii i-a intrat în inimă. De
fapt
aproape toată scripca i-a intrat în corp.
Doar capul și picioarele i-au rămas întregi.

Fiecare braț, fi ecare picior, e-n cincisprezece bucăți;
trunchiul un arhipelag, un puzzle
prezidat de-un chip diliu.

O rămășiță de geansaí2 i-e lipită de gât;
reverul unei haine pierdute. O pălărie de paie
încununează neobișnuita arătare.
Țopăie-n față în cizme de aramă,
cu șira spinării drept baston.

Un rege al zdrențelor și peticelor, domnilor,
neținut laolaltă de vreun fi r logic.
Priviți cum rânjetul țintuit dezminte
faptul că cerul nopții plutește printre
răni.

2 prim-ministrul Republicii Irlanda (irl.).

Ciaran O’Driscoll
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Pinguinul nordic

Pinguinul nordic e o pasăre dispărută
care se tot ouă;
cu cât mai mult se ouă,
cu-atât devine mai dispărută.

Ouăle, de-ndată ce-au ieșit,
sunt puse în vitrine în muzee,
unde criticii de ouă se uită la ele și spun:
„Acesta e cel mai bun ou de până acum
de la acest pinguin anume,
îl așteptăm cu nerăbdare pe următorul.”

Toate ouăle tuturor pinguinilor nordici dispăruți
din toată lumea sunt de exact aceeași formă și mărime,
pagini peste pagini pline de ouă,
și dacă le-ai pune cap la cap,
ar înconjura pământul de multe ori,
și vor mai veni și altele.

Nu-i ușor să devii pinguin nordic:
trebuie mai întâi să dispari
astfel încât particularitatea dispariției
să poată fi  transmisă ouălor pe care le depui.
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Pinguinii nordici nu vorbesc cu alte păsări,
și întrucât ei nu pot zbura
au fondat o Societate a Pinguinilor Nordici
să declare demodat zburatul,

și toate celelalte păsări care vor să devină pinguini nordici
trebuie să fi e de acord să li se taie aripile
de către Societatea Pinguinilor Nordici,
și să mediteze, zi și noapte,
la virtutea de a fi  pinguin nordic.

În cele din urmă, vor depune
ouă de forma și mărimea corectă,
de-abia observând că în timpul procesului
au și dispărut.

(în românește de Ioana Andreea Ceh, Andrei Cristian Cornea, Ionuț 
Cristian Deaconiță, Ionela Doboș, Sebastian Răzvan Mitu și Gabriela 
Claudia Oncioiu)

Ciaran O’Driscoll




